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 ته پوخ  چكیده 
در قرن نوزدهم    یبه جنبش ادب   ،گراییواقع   ی به معن  سم، یاصطالح رئال

م رئال  شودی اطالق  کرد.  ظهور  فرانسه  و  انگلستان  در    سم یکه 

 افتیظهور    ستمیاست که در سده ب  سم یاز رئال   ایگونه   ز ین  یست یالیسوس

  نی از ا  یو مسائل  یمطالعه و تجسّم روابط اجتماع  ،یاجتماع  لیو به تحل

مهم پردازدی م   لیقب از  به    یاجتماع  سمیرئال  یهامشخصه   نتری .  توجّه 

در   او  مشکالت  و  رمان  انسان  است.  اثر   لهگ   یژانجامعه  ملّت(  )درد 

 ی است. سع  یکرد  اتیادب  یست یاز آثار رئال  یبارز  یاحمد نمونه  میابراه

نو  تالش  انسان   سنده یو  که  است  آن  را بر  احوال جامعه  و  اوضاع  و  ها 

بازگو  رسد،ی مردم کردستان عراق به نظر م   یواقع  یندگطور که در زآن

رئال سبک  م  هات ی واقع  یستی کند.  روشن  نو  سازد، ی را   دی نبا  سندهیاما 

پژوهش   نیکند. در ا  انیخود را به وضوح ب  یو اجتماع  یاسیس  دگاهید

 له گ  یژانرمان    یانجام شده است، با بررس   ی لیتحل-یف یکه به روش توص
آن که    نیادیو سه اصل بن  یست یالیسوس   یستیلرمان رئا  کیبه عنوان  

جهت  ا  ،یاس یس  یر یگشامل  مردم   ک یدئولوژ ینگرش  است،    ییگراو 

  یست یال یسوس  سم یرئال   ندۀ یرمان نما   ن ی ا  سندۀ ی احمد به عنوان نو  میابراه

 شده است. یمعرف  یکرد اتیدر ادب

 يیژه ێ و  یکەیەوەبزووتن  ۆب  ئاماژەیە  ت،تايبه   ی به واتا  ياليزم،ڕ  ی زاراوه  
 ياليزم، ڕ.  وتەرکەد  دا رانسەکه له ئينگليس و فه   م،هیزده ۆن  ی دهسه

 ياليزمڕ   ەل   ەکێرۆج  ،یسياليستۆس  یياليزمڕو    يهخوازییعیواق  ی به مانا
د د  وهژينهێتو  ،تیيهاڵمهۆ ک  ییکاریش  رەس  ەتێرژەپەکه   ی رخستنەو 

له ەشنەچ  مەل   ی تر   یل تگەبابه  و  کانتييهيه اڵمهۆک  هندییوه ەیپ  . 
به   دانیگرنگ  ،تیيهاڵمهۆک  یياليزمڕ  کانیندييهتمهتايبه   گرنگترين

برايم   یننووسی  لگه  یژان  یمانڕۆ .  کانه تييهيه اڵمهۆک  شهێو ک  ۆڤمر
وات  ی ژه ێو  ییياليستڕ  ی رچاوەب  ی نموونه  د،حمهئه به   یا کوردييه. 

 ۆڤی مر  ی ژيان  یواقع   ە داو  ڵیوەه  ،دال گه   ژانی   له  رنووسه  ،یگشت
 گا، ڵ مه ۆک  یستیيال ڕ  ی وازێپيشان بدات. ش  راق، ێع  ستیدهبن   ی کورد

 نابێ  رنووسه  ماڵبه  ر،نهێخو  ی چاو   شێپ  خاتهەد  ،ۆی خ  کەو
 یەوهينهۆڵ کلێ  منيشان بدات. ئه   اشکاوانهڕ  ۆی خ  ییاميار ڕ  ی ويستڵ هه

  کوه   لگه   یژان  ، ەکارانیش-یسفەو  ی دۆتیم  ەب  ستنبەپشت  ەب
ه  یسياليستۆس-یستی ال ڕی  یکێمانڕۆ   ەی واشەبن  ێس  ی گرەڵ و 
گ   جيکۆل ۆئايدي  ینیوانێڕت  ،یاس یس  یینگر یەال  ێ تاوتو  ،ی لخوازەو 

له   یسياليستۆس  یياليزم ڕ  ری نهێنو  کەو  ی -دحمهئه  میو برا  ەکردوو
 .ەناساندوو دایکورد ی ژه ێو

  ؛ یست یالیسوس   سمیرئال   سم؛یرئال  ؛ی کرد   اتیادب  واژگان کلیدی:

 . له گ یژاناحمد؛  میابراه

سهگهوش   یياليزمڕ   ياليزم؛ڕ  ؛ی کورد  ی ژه ێ و  کی:هر هلی 
 .لگه   ژانی د؛حمهبرايم ئه ؛یسياليستۆس

 ـ مقدمه ١

بلکه با   رد،یخود را چندان به کار نگ  لیّتخ  یدر خلق اثر ادب  سندهیاست که نو  نی اصل بر ا  سم،ی در مکتب رئال

و    دهی مردم رنج کش  یدربارۀ زندگ  یداستان باشد؛ داستان  کی  ی تنها راو   یو به دور از هر گونه قضاوت  طرفییب

 ست ی رئال   سندگانیبه آنها نشده بود. نو  ی ادیتوجّه ز  اتیکه تا آن زمان در هنر و ادب  یورانشه یو کارگران و پ  فیضع

در    هاستی در آثار خود منعکس کنند. رئال  ی و واقع  ین یکامالً ع   یمردم زمان خود را به شکل  یزندگ  دندکوشییم

اصل منتقدان  آن  یواقع  بودند.  فاصلة طبقات  اجتماعی  مشکالت  دادن   نشان  با  هاجامعة خود  و    انیم  یو  مردم 
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١٨  ی کرد  اتیدر ادب  یستیالی سوس  سمینمود رئال 

 

 

 ن یا  سمی. در رئالداشتندی حاکمه ابراز م  ئتیطبقة اشراف، اعتراض خود را به ه  ستیاز اعمال ناشا  نبرداشتپرده 

  ندبییم   شی و بدون حبّ و بغض، هر آنچه را در اطراف خو  ی ریبا دل  د،یبا  سندهیشرط بزرگ است که نو  کی

که   ندیافریرا ب  یقی سم حقیرئال  تواندیم  یدر صورت  ستیرئال  سندۀینو  کی  یصادقانه گزارش کند. شرافت ذهن

  های جنبه   نتریمهم  فی مشاهده و توص  ی را به سو  سندهیباشد که مسائل آن، نو  یعی چنان حرکت وس  یبازنمون ادب

خود   ت یمیو جرأت ببخشد که صم  یی ستون فقرات کارش را محکم سازد و به او آنقدر توانا  نیخود بکشد؛ همچن

اثر    ک یق  خل   گریخودش است؛ به عبارت د  ی دئولوژیو ا  دیمدافع عقا  ستیرئال   سندۀیحال، نو  نی را باور کند. با ا

 یخاص  ینیبجهان  ی دارا   ست،یرئال  سندۀیهر نو  نکهی آن است. با توجّه به ا  سندۀینو  د یابراز عقا  ی برا  ای نه یزم   یادب

معاصر است؛   یاو از مبارزۀ اجتماع  یکنندۀ تلق منعکس   خ،یو تار  یو درک او از زندگ   دادهایاست، نگرش او به رو

  سنده یمنعکس خواهد کرد و نو  زیرا ن  سندهیشخص نو  نگری الزاماً جهان  کند،یم  میرا ترس   تیکه واقع  ی اثر  نیبنابرا

 .ستیعصر خود ن طرفیب  نگارع یهرگز وقا

ن از گذشت  رئال  میپس  عمر  از  رئال  سم،ی قرن  مفهوم  انگلس  و  بخش  سمیمارکس  تحوّل  ددندیرا  از    دگاه ی. 

مؤثّر و    گریکدیدر    شی و تحوّل و تکامل بوده، همة اجزا  رییپوستة در حال تغ  ،ینیجهان ع   ک،یالکتید  سمیال یماتر

  گریکدیو تحوّلند و بر    ریی همواره در حال تغ   ت،یما از واقع  یادراک  میمفاه  نیدر ارتباط هستند؛ بنابرا  گریکدیبا  

در اثر    یاتفاق خاص  شیماانعکاس موضوع و ن  ایمفهوم و    ی القا  ی فقط برا  یادب  دۀی و پد  ی اثرگذار هستند. اثر هنر

به   شانی نیو ع  ایپو  تتمامی   در  را  هابلکه آن   ست،ین   یذهن  یتعامل جامعه و انسان با نگرش  یو بررس  ستی ن  ی هنر

ساختن صرف، هر    یرون یبه ب  ش یصرف و گرا  ساختنی به درون  شی گرا  ار،یمع  نیا  ی . بر مبناآوردی مصحنه    ی رو

 ،یری پذمستلزم انعطاف   سم یشود. در مقابل، رئال  یهمة انواع هنر م  ی واحد موجب فروکاستن و تباه  ای وه یدو به ش

 .ستا گریکدی با آنان روابط  و هامستقل انسان یهمه جانبة اشخاص، زندگ  میترس

ز  ی هنر  میترس مسئله  انسان،  تمام  و  دق  سمیرئال  ی محور  شناختیییبایتام  کاربرد  اما   دگاه ید  قیاست؛ 

: اصل  رودیفراتر م  شناسییی بایصادق است، از صرف ز  نگری گونه که در فلسفة هنر ژرف همان   ،یشناختیی بایز

  رد؛یگی و انسان محورانه را دربرم  ،یخالق ا  ،یاجتماع  های از جنبه   ای حالت خود، مجموعه   نتریدر ناب  قاً یهنر، دق

انسان م  تیبه کل  یستیرئال  ی اثر هنر  یشناختیی بایز  نیبنابرا تمامپردازدیمفهوم    ش یدا یپ  سازنه یزم  هانیا  ی. 

 ،یاجتماع  گراییهمان واقع  ای  ،یستیال یسوس  سمیبود. رئال  یستیالیسوس  سمیبا عنوان رئال  سمیاز رئال  ینینو  وۀیش

- ی فیپژوهش که به صورت توص نی. در ادیآیطبقه به وجود م نیا ینبیسنده از طبقة کارگر و جهان ینو یبا آگاه

مشخص شده   سندهینو  یدوران زندگ  یو اجتماع  ی اسیس  -یخیبستر تار  یصورت گرفته است، با بررس  یلیتحل

مؤثر بوده است و    یست یالیسوس  یستیرمان رئال   کی رمان به عنوان    یاوضاع تا چه اندازه در معرف  نیاست که ا

 است. افتهیبازتاب   لگه یژان تا چه اندازه در رمان  یستی ال یسوس سمیرئال یاصول اساس

 پژوهش نةی شیپ  ـ٢

)درد    لگه  یژانرمان    یو بررس  ل»تحلی  مقالة  جز  به  کنونتا   یبه زبان فارس  ی کرد  اتیحوزه ادب  های در پژوهش 

که در آن    ،پژوهیندهیآ  المللینیب  ش یهما  نی(، نوشتة مهناز نورزاده، در دوم139٤)  سم« یرئال  دگاه یملت( از د

تاکنون  پردازد،یو مکان م  هیدرونما  ،پردازی ت ی رمان به سه اصل شخص  ی ستیرئال   ی پژوهشگر با توجّه به جنبه ها

در    یمقاالت  ی رمان انجام نگرفته است. اما به زبان کرد  ن یدر خصوص ا  یستیالیسوس  سمیرئال   نةی در زم   یپژوهش

  ی پژوهش دنبال شده است، عبارتند از: بررس  ن یکه در ا  یاهداف  نی درآمده است. همچن  ر یباره به رشته تحر  نیا

یک رمان بازتاب آن در رمان او به عنوان  یاحمد و چگونگ میابراه  یدوران زندگ  یو اجتماع  یاسی سی خیبستر تار
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  گراییو مردم  کیدئولوژی نگرش ا  ،یحزب  ی رگیآن که شامل جهت   نیادیو بازتاب سه اصل بن  ی ستیالی سوس  یستیرئال

 در رمان است.

 مبانی نظری ـ3

 رئالیسم ـ١ـ3

است و در اصطالح نام مکتب   تیواقع  انیو ب  گراییواقع  ی اقتباس شده است و در لغت به معن  realاز واژۀ    سم یرئال

. افتیراه    گرید  ی کشورها  اتیاست که در ربع دوم سده نوزده نخست در فرانسه به وجود آمد و از آنجا به ادب  یادب

مکتب نقطة   نی. ارودیمکتب به شمار م  نیاصل و اساس ا  ،یو صادقانة زندگ  یواقع  های صحنه   دنیکش   ریبه تصو

.  پنداردی م  یذهن  الیرا تصور و خ  زی و همه چ  ستین  بندی پا  تیو واقع  یاست که به جهان خارج  سمآلیدهیمقابل ا

فرست    انیل یبروند، جهان خارج همچنان وجود دارد. به گفتة ل  نبی   از   هاباورند که اگر انسان   نی بر ا  هاست یرئال

  نده،یپشت کرد« )پا  سمیرمانت  های پروری ال یبود که به خ  ای خردباورانه   شناختیمعرفت  ةیسم »محصول نظریرئال

مکتب همواره    نیدر ا  سندهی. نومهستی  هاآن  حیو توض  یزندگ  های تی واقع  انیشاهد ب  سمی(. در مکتب رئال1:  1388

در تالش است تا    نیبنابرا  شود؛یمحسوب م  انهو طرح زم  رندی مردم با آن درگ  یکه تمام  ردگییبهره م  یاز مسائل

کند    انیبا طعم آن آشنا هستند، ب  ی ر یدارد و گروه کث   یرا که جنبة عموم  هاییشادی   و   هااحساسات و افکار و رنج

  یبرا ای مقدمه  نیبسنده کرد و ا یواقع  یزندگ  فیو توص  م یدر آغاز کار تنها به ترس  سمی(. رئال39:  139٤)پرهام،  

اما در    دادند،ی ارائه م  ف یظر  های را بدون شاخ و برگ   هات یوضع  نی نخست  ها،ستی بود. رئال   انیجر  نیشروع کار ا

مرحله   ن یبه ا یحت پرداختند؛یم یعبور کرده و به انتقاد از اوضاع اجتماع  ات یصرف جزئ ف یاز توص ی مراحل بعد

و   ییدست زدند. »با گسترش روابط بورژوا  یروابط و مناسبات زندگ  « یاجتماع  ل یهم اکتفا نکردند و به »تحل 

  ل یتحل  ی در درجة نخست به معنا  نی شد و ا  شتریب  زی ن  اتیدر هنر و ادب  تیواقع  لیبه تحل  لیتما  ،یطبقات   ی تضادها

در    سمی (. رئال55:  136٢بود« )ساچکوف،    سمیرئال  ی ماهو  های ی ژگی از و  لیتحل  نیبود. و ا  یانسان  یزندگ  طیمح

مطالعة    نیو همچن   یفرد و جامعه، ساختار جامعه، مطالعة روابط اجتماع   انیروابط م  ،جامعه  لیمقطع به تحل  نیا

 (. ٢٠)همان،  پردازدی انسان در جامعه م یزندگ

: رمان »معطوف شودیم  میبه دو شاخه تقس  یست یمعتقد است رمان رئال   رمان  های ه ینظرالج در کتاب    دیوید

که امروزه رمان »معطوف به جامعه«   دارد ی (. الج اظهار م9٢:  1386به جامعه« و رمان »معطوف به شخص«. )

 ایمستند را دارد. ]...[ گونه  مانمعطوف به جامعه که حکم ر  یفی: »نخست رمان توصشودیشامل دو نوع عمده م

  ی تینکتة حائز اهم  نیاز رمان معطوف به جامعه، امروزه مورد پسند عامه واقع شده و ا   یمتفاوت و مفرح  اریبس

دربارۀ جامعه است« )همان،   یو محقق کردن فرمول  افتنیبلکه    ست،ین  فیگونه رمان، توص  نیاست. وجه غالب ا

الج در کدام دسته از    ی بندم یطبق تقس  لگه   یژانکه رمان    کندیمشخص م   سمیرمان از منظر رئال   ی(. بررس93

که معطوف به جامعه هستند و حکم رمان مستند را دارند و برگرفته    هایی. رمانردگیی قرار م  یستیرئال  های رمان

واقع  رمان  یخی تار  یتیاز  م   یست یالیسوس  یستیرئال   های هستند،  که  شوندیمحسوب  آنجا  از    سمیرئال  هزادگا. 

  .شودیپرداخته م  ی در شورو  سمیرئال  یروس هستند، به بررس سندگانیو نو ی شورو  ،یستیالیسوس

 یشورو ریدر اتحاد جماه  سمی رئالـ   ٢ـ3
 ح یرا ترج  یزندگ های جنبه  نترینیچرک  لیتحل یروس  سمیاست. رئال ی فرانسو سمی متفاوت از رئال  یروس  سمیرئال

، خوابیدن و مردن، کار دنیاست که به جز خوردن، نوش  ییهاانسان  یچخوف »زندگدهد و موضوع آن به قول  می
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 مقابله   ایو    ینیع   یو آگاه  ینبیروشن  ادراک عبارت است از اراده    ی فرانسو  سمیحال آن که رئال   کنند«؛ی نم  ی گرید

انقالب را.    یگورک  می ماکس   ی ایو دن  دهدیرفته را ندا م  انی از م  مانیچخوف ا  ی ایبا قراردادها در اخالق و هنر. دن 

  ی جنبة آگاه   ءیکه به هر ش  ینبیفرانسه غافل است: نخست روشن سمیرئال  یاساس  صةی از دو خص  یروس سمیرئال

  هیروس  اتی(. در ادب٢8٠:  13٧1  ،ین یحس   دی )س  دهدیم  ی هنر  ءیمفهوم ش   یتیکه به هر واقع  هنر   گریو د  دهدیم

)همان:   ی ستیالیسوس  سمی و رئال  ی انتقاد  سمی رئال  ن،ی نخست  سمیکرد: رئال  میرا به سه دوره تقس  سمیرئال  توانیم

٢٧٢ .) 

 یاثر با سبک  نای .  انددانسته    1شروع آن را با داستان کوتاه »شنل« گوگول  ن،ینخست  سمیخصوص رئال   در

همان گونه که رضا    ،ی انتقاد  سمیرئال  نه یپرداخته است. در زم  ی تزار   ةیروس   یاوضاع اجتماع  میطنزآلود به ترس 

 یانتقاد  سم یرا آغازگر رئال  یگورک  م یماکس  توانیعنوان داشته است، اگرچه م   یادب  ی هامکتب در    ینیحس   دیس

 سم«یو تحول رئال   ی در فصل »تولستو   یستیالیسوس  سمی در رئال  یپژوهش دانست؛ اما جورج لوکاچ در    ی در شورو

  ی ستی ال یسوس  سمیرئال  شیدای پ  نةیزم  ی . او معتقد است که تولستوداند یم  ی انتقاد  سمیرئال  گذارانیرا بن  ی تولستو

که در کتاب جنگ    یمتنوع  های پ یبا ت  ی فراهم آورد. از منظر لوکاچ، تولستو  هیدر روس  یگورک  میرا به دست ماکس

مالکان، دهقانان   فیدر توص  ی مردم پرداخته است. هنر و  یگوناگون زندگ  های جنبه   لیاست، به تحل   ده یو صلح آفر

 (. 135:  1388  ،ییو عطا ی هاداست )  یاجتماع یزندگ ی و انعکاس تضادها

 یستیالیسوس  سمیرئالـ 3ـ3

انقالب اکتبر و    ی روزیاست که بعد از پ  گراییاز واقع  گرید  ای شاخه  یستیالیسوس  سمی رئال  ای  یاجتماع  گراییواقع

به بعد با اصل توجه به   19٢٤بدان اهتمام گذاشته شد و از سال    191٧در سال    ی شورو  ری اتحاد جماه  لیتشک

قرار گرفت و در جامعة   ی دولت شورو  تیمورد حما  ی ستیالیکار و کارگر و ارزش آن در ساخت جامعة سوس  ت یاهم

جسم صادقانة از هنرمند ت   یستیالیسوس  سمی(. »رئال٢٠1:  1389  ،ی)صادق  افتیفراوان    ریرواج و تأث  ی آن روز شورو

کارگران با   تیو ترب  ک یدئولوژیکه در تحول ا  خواهدی از او م  زیو ن  خواهدیم  اشیرا در انکشاف انقالب  تیواقع

اصل داللت دارد که   نیبر ا  یستیال یسوس  سمی(. رئال3٠3:  13٧1  ،ینیشرکت کند« )حس  یستی الیسوس  ةیروح

ادب مبنا  دیبا   اتیاصول  سوس  ی بر  بنابرا  نیتدو  یستی الیجامعة  با  هیروس  نیشود؛  واقع  دیرا    سم یرئال   یزادگاه 

انگلس و    ش یردربرگرفته از آراء کارل مارکس، ف  یست ی الیسوس  سمی رئال   ی محسوب کرد. منابع نظر  ی ستیالیسوس

 ی انتقاد  گراییرا در مقابل واقع   یاجتماع  گراییبار واژۀ واقع  نی نخست  ی که برا  یاست. البته »کس  نی لن   چ یا  ری میوالد

 (. ٧٢: 13٤9 شر،یبود« )ف یابداع کرد، گورک 

  سمیدورۀ گذار از رئال   کند،ی م  دایپ  یعیو رشد سر  شودی محدود خارج م  تیاز وضع  یکه مبارزۀ طبقات  یهنگام

خود و   یاسسی  اهداف  ها،به دنبال آرمان   یستیالیسوس  سمیاست. رئال  اتیدر ادب  یست یالیسوس  سمی به رئال  ی انتقاد

 ای وهیش   شی دایموجب پ  ریناپذتکامل خود به طور اجتناب   انیدر جر  سمیطبقه است. »رئالیب  ای جامعه   لیتشک

  ی که سازمانده  یو مؤثر در جامعه را بشناسد و مجسم کند؛ عوامل  دیتوانست عوامل جد ی که م  دیو خالق گرد  نینو

  ی راه را برا  ،ی انتقاد  سم ی. تکامل رئالدند دیی تدارک م  یستیالیسوس  ای ه یرا بر پا  ینظام روابط اجتماع   یمجدد تمام

پ  یست یرئال  وۀیش  در  یفیک  یتحول به  و  :  136٢)ساچکوف،    د« یمنجر گرد  یست یالیسوس  سمیرئال   شی دایگشود 

به   طبقة کارگر هم رو  ی روی ن تجمع  شد،یافزوده م داران ه یروز بر قدرت و ثروت سرماطور که روزبه (. همان 18٠

 
1 Gogel. 
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دارد و به نوبة    وندیپ  گرطبقة کار  یاجتماع   یخودآگاه  عیبا رشد سر  یستیالیسوس  سمیرئال  شیدایبود. »پ  یفزون

آگاه مستلزم  نو  یخود،  تار  سندهیکامل  رسالت  )همان:  یم  ایپرولتار  یخی از  بنابرا6٢باشد«   سم ی رئال  ن،ی(. 

  سمیرئال   یاصل  یژگی. ودآییطبقه به وجود م  نیا  ینیباز طبقة کارگر و جهان  سندهینو  یبا آگاه  یستیالیسوس

بر    یمبتن  یروابط اجتماع  یستیالیسوس  یدگرگون  جةی فرد و جامعه در نت  یروند آَت  میو ترس   لیتحل  یستیالیسوس

)همان:    یخصوص   تیمالک رئال13٧است  در  تمام  یستیالیسوس  سمی(.  با  و   اشی اجتماع  تیشخص  تیانسان 

 .شودی م انینما یخی و تار  یاجتماع ط یدر جامعه، مح  شیهات یفعال

 ی ستیالیسوس  سمیرئال یاصول اساسـ ١ـ3ـ3
طرح    رغمی عل  دارد،یم   انیب  « یستیال یسوس  سم یرئال  یشناختیی بایز  یدر مقالة »مبان  ییعطا  ی گونه که هادهمان  

 ن یجامع و کامل از ا   فی تعر  گاهچیه  سندگان،یو کنگرۀ نو  ی در شورو  یستیالیسوس  سمیرئال  یشناسیی بایز  یمبان

را انعکاس   کردیرو  نی ا  یجوهرۀ واقع  ستیقادر ن  یفی تعر  چیحوزه معتقدند که ه  نینظران ا مفهوم ارائه نشد. صاحب

بود و با   اتی ادب  ژهیووامدار آراء مارکس در باب هنر و به   ن،یادیاصول بن  نیدر تدو  یستیالیسوس  سمیدهد. رئال 

انعکاس واقع   دیتأک بن  ی در جامعة شورو  ی محصوالت هنر  یاجتماع   نةی و زم  ییگرابر    یرا در پ  ن یادیسه اصل 

 داشت:

  ی است و تمام آثار هنر  سمیالیسوس  انیمدافع نما  سندهیاساس، نو  نی (: بر استینوئ  ی )پارت  یحزب  ی ر ی: جهت گ الف

 باشد. ایو در خدمت پرولتار یستیالیجامعة سوس ی بر مبنا دیبا

اب نگرش  هنرستینوئ  ی ا ده ی)ا  کیدئولوژی:  تجسم  ا  ،ی (:  اصول  با  ز  یکیدئولوژی توأم  ا  رایاست؛    کرد،یرو  نی در 

 .کندیم نیی فرهنگ را تع  یاست که خط مش ی دئولوژیا

اصل سخن   نیدر باب ا  لیبه تفص   ،یستیال یاز هنر سوس  یفیساچکوف در تعر  س ی)نارودنوست(: بور  گرایی: مردم پ

 :دگوییم

دست اندر کار   ای  رهانندی است که خود را از استثمار م   یمردم  های هنر توده   ، یستیال ی سوس  سمیرئال» 

مردم تعلق   های به توده  یستیالیسوس  سمیاند، رئال  خیآگاهانة تار  تیو پرداختن به فعال  شیخو  دنیرهان

تار  رایبرخوردار است، ز  یانقالب  یاز روح   رایدارد، ز پ  اًضرورت  ،یخیمعتقدات تکامل  جامعة   شیدایبه 

 -یآرمان اجتماع  ن یاز ا  دیبا  یستی الیسوس   سمیمنجر خواهد شد. رئال  سمیطبقة کمون  یهماهنگ و ب

منطبق   سمیال یبشر دوستانة سوس  تی خودش را از انسان، که کامالً بر ماه  دییمفهوم مورد تاٌ  ،یاس یس

 (. 1٤1-1٤٠: 1388 ،ییو عطا  ی )در هاد « است، مشتق کند 

 احمد  میابراه  نامةیزندگـ ٤ـ٤

  ةیمانیدر سل  191٤نگار و محقق کرد، در بهار  حقوقدان، روزنامه   استمدار،یشاعر، س  سنده،یاحمد بگ، نو  میابراه 

تا متوسطه در شهر بغداد تمام کرد. او سپس دانشنامة    ییخود را در مرحلة ابتدا  التی آمد. تحص  ایعراق به دن

و مشاغل    استیس  ی ای شد. پس از چند سال از دن  استیس  ی ایحقوق خود را در دانشگاه بغداد اخذ کرد و وارد دن

نو  یدولت به  و  گرفت  ابراه   یسندگیکناره  کودک   میپرداخت.  دوران  از  روزنامه   یاحمد  بو  نگاری به  و  عالقمند  د 

و   193٢  های در سال   الوان  ی ادگاری  و  الوان  ی ارید  مجالت    و  انیژو    هاوارهای  نخستین کار ادبی او در روزنامه 

شد  1933 صالح،    هچاپ  مام  )قادر  ابراه٢3-1٧:  1398است  ادب   م ی(.  کار  آغاز  در    سندۀ ینو   کی خود    یاحمد 

او را به  ست،زیی م    آن    که در  ای جامعه  ق یدرک حقا    و   یزندگ  اتواقعی  با  برخورد   کماما کم بود؛    یانقالب   کی رمانت
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فاصله تحول،    نیاست. او در ا  او  یادب  اتیدوره از ح  نیا  ادگاری  لگه  یژانسوق داد و اثر ارزشمند    سمیرئال  ی سو 

  ساختیعراق منتشر م یو عرب ی کرد های نامههفته   و  هاروزنامه  و ها در مجله  یاشعار و مقاالت و رساالت گوناگون

ن نوشتن چند داستان  به  »   نتریپرداخت که مهم  زیو  از:  عبارتند  ه   ادگاریآنها  »   وایو  و  و    « ڕووناکی و  رهبه « 

با    19٤9تا    1939بود که از سال    ژی گالواو انتشار مجلة    یکار ادب  نی(. مهمتر9:  1358  ،ی)قاض   « کوێرەوەری» 

  انهینمونه مجالت در زمان خودش در خاورم   نیکه از بهتر  هینشر  نی. اشدی منتشر م  ی سجاد  نیعالءالد   یهمراه

از کلمات    ی اریبس  آن  ق یاحمد از طر  میو ابراه  شدیدر آن پرداخته م   زی ن  گرایییبه احساسات مل  شد،ی محسوب م

گفته   نلنی  از  نقل  به  اشاحمد در مورد تفکر حاکم بر مجله   میکرد. خود ابراه   ی کرد  اتیو اصطالحات را وارد ادب 

اقشار را جمع کند« )قادر مام صالح،   ی کارگران و همه   ا،یمردم، خوانندگان، نخبگان، پرولتار  دیمجله با  نیاست: »ا

اوقات عمرش را در زندان دولت عراق    نیاز بهتر  می سال و ن  کیبه زندان افتاد و    19٤9احمد    می(. ابراه٢٤:  1398

 ی چند  های رساله   و  ها به بعد هم رمان  19٤9. از  دادیو به نوشتن ادامه م  ماندینم   کاریب  زیگذراند که در آنجا ن

در سن    ٢٠٠٠سال    در احمد سرانجام    می(. ابراه 1٠:  1358  ،یآنها هنوز چاپ نشده است )قاض  شترینوشته که ب

بازگردانده و    هیمانیبه سل  یمراسم باشکوه  یط  ی رفت و جسد و  ایدر غربت از دن  هالری ذات   ی ماریبا ب   یسالگ   86

   (.3٢-1٧: 1398 به خاک سپرده شد )قادر مام صالح، هی مانیبگ سل مانیدر منطقة سل

 ل یبحث و تحلـ ٤

 ل گه یان ژرمان  یاسیو س  یخیبستر تار ـ ١ـ٤

  کند ی بدرخان اعالم م  ریکه ام  یزمان  رسد،ی م  18٢1به سال    ی کرد  ییگرای سرآغاز مل  ات،یاز نظر  یبر اساس برخ

:  13٧٧)کوچرا،    ترم« ف یاگر او از من مقتدرتر است، در عوض من از او شر  ،ی»منم که شاه کشورم، نه سلطان عثمان

بوتان بود،   ری ام 18٢1کردستان است و در سال   ی هاخاندان  نترییمیاز قد یکیکه از اعقاب  گی(. بدر خان ب ٢1

ه بُعد  است ک   یکس  نی نخست  ،یکرد و سلطان عثمان  ران ی ام  ن یب  یسنت گام نهاد و در کشمکش فئودال  ن یدر خط ا

  ن یگرفت )همان(. قرارداد سور نخست  ی جا  خیکرد در تار  ییگرایکشمکش افزود و به عنوان پدر مل  ن یرا بر ا  تیقوم

 نیمتفق  انیقرارداد م   نیمطرح ساخت. ا  یمللالن یبار مسئلة کرد را در سطح ب  نیاول  ی بود که برا  المللین یقرارداد ب

  ن یا  6٢کرد بود. مادۀ    گرای ی از جنبش مل  تیحما  و به   یعثمان  ی امپراتور   هیاول، عل  یبعد از جنگ جهان  روزیپ

  ه یکه مقر آن در قسطنطن  ا،یتانیو فرانسه و بر  ایتال یا  ندگانیمتشکل از نما  یونیسیکه کم  کندیم  ینبیش ی پ  مانیپ

با کردهاست،   تیکه در آن غلبة جمع  یدر مناطق یمحل  « ی »خودمختار ی را برا نهزمی  ماهخواهد بود، ظرف شش 

 نالنهرینیو ب  هیبا سور  هیدر مناطق واقع در شرق فرات و جنوب مرز ارمنستان و در شمال مرز ترک  یعن یفراهم کند،  

به منزلة اعالم    قتیدر حق  نمود،یو استقالل را بر کردان م  ی از خودمختار  یسور که سراب  اهدۀ(. مع ٤٧)همان:  

 بود. صل یو تولد عراق تحت حکومت ملک ف ی کمال مصطف ی به رهبر هیترک  اتیح  دیتجد

  د ی سع  خیش   امی (، ق1919-193٢)  هیمان یدر سل  ،یمحمود برزنج  خی همچون ش  یکسان  ی از سو  ییگرای مل  شةیاند

جنگ    انیدر پا  نکهی. تا اافتی( در کردستان عراق ادامه  1931-193٤)  یاحمد بارزان  خیش  امی(، ق19٢5)  رانیپ

 های پس از موفقیت  اما  کرد. ینهمگا زشی شورش کرد و اعالم خ یبارزان یمصطف  مال 19٤5دوم در اوت  یجهان

 آورد.  ی رو  ی شد و از آنجا به شورور رانی به ا یننشیناچار به عقب هیاول
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  ی شورو  ةیبه توص  یمالمصطف  1958به او داده شد، در سال    ی که توسط دولت شورو  ییهادر آنجا پس از آموزش

. کردها و  دیانجام   1961به جنگ    اسمقاسم به عراق بازگشت. اختالفات او با حکومت ق  میو نظر مساعد عبدالکر

  می(. ابراه 181- 18٠:  138٧)رندل،    ماندند   جنگ  در  بساز آتش   یبا فواصل   19٧5قاسم تا سال    می دولت عبدالکر

کرد. از جمله،   دایپ  ی با بارزان  یتوانسته بود حزب دمکرات را سر پا نگه دارد، اختالفات  یاحمد که در نبود مالمصطف

  م یو چپ که ابراه   یست یکمون  التیتما   نیحزب و همچن   ی باال  های در پست   کردهل یتحص  ناستفاده از روشنفکرا

در    هایبا کشته شدن قاسم به دست بعث   ی کردها و دولت مرکز  انمی   تنش.  بود  هاتنش   نیاحمد داشت، باعث ا

زد. در آن    ه یکافتاد و صدام بر مسند قدرت ت  هایقدرت در دست بعث   1968متوقف شد. در سال    1963  ةیفور

با آنها   19٧٠مارس    11در    یناچار به توافق  نیانجام دهد؛ بنابرا  هایبارزان   هیعل  یتر از آن بود که اقدامف یزمان ضع

و کاربست زبان   ی از جمله حق آموزش به زبان کرد  ی ازاتیو امت  کردی م  قیکردها را تصد  تیتوافق موجود  نیشد. ا

جمهور را به    سی از معاونان رئ  یکیعنوان    منطقة خودمختار و انتخاب کردها به  سی تأس  ،یدر دستگاه دولت  ی کرد

 (.185کردها داده بود )همان: 

از مناطق  یکیقرار گرفتند و بر سر مسئلة کرکوک که  بیدولت بعث مورد فر  ی بار هم کردها از سو نیا اما 

نرس  زیخنفت توافق  به  بر سر حدود منطقة خودمختار  بود،  ن  انی م  ی ریو درگ   ددنیعراق  و  از    ی روهای آنها  بعث 

ب  یاقدامات  ن یسرگرفته شد. صدام حس حوزه  رونیاز جمله  از  کردها  مناطق    ینفت  های راندن  دادن  و  کرکوک 

و علف    آبیکردها به مناطق ب  دیو تبع  یکه به منطقه آورده بود، کشتن سه پسر بارزان  ییهاآنها به عرب   زی حاصلخ

از    یو جالل طالبان  یو بارزان   ییبعث از سو  میرژ  انیفراوان م   های ی ر ی(. پس از درگ ٢٧٢انجام داد )همان:    ی مهار

آغاز و در تمام    198٧  لیحساب در آور  ه یتصف  نیبا کردها پرداخت. ا  یحساب اساس  ه یصدام به تصف  گر،ید  ی سو

ها هزار  . ده دی کردستان گرد  یصدام، فرمانده عال  ی پسر عمو   د« یمج  ن یحس  یگرفت. »عل  ی آن را پ  1988سال  

و دستور  به  بس  ی کرد  شدند.  ا  ی اریاعدام    ن یا  شمار.  دادندیم  ل تشکی  کودکان  و   زنان  را  شدگاناعدام   نیاز 

و در زمان حکومت   1988  انی تا پا  198٧  ی سالها  ن یکه در ب  شودی زده م  ن تخمی  نفر  هزار  18٢  تا  شدگانکشته 

 سانی و  خ یش  ی روستاها  ری نظ  یکشته شدند. مناطق  دند،نامیی که آن را انفال م  یاتیو در عمل   د« یمج  نیحس  ی»عل

 حمله قرار گرفتند.  دمور ییایمیهستند که با سالح ش هاییمکان  نیاول  سانیو با

 خالصة رمان ـ  ٢ـ٤

اجتماع و مراد    مانیاجتماع مردم است. درد زا  یبه معن  ل« گهو »   مانیدرد، درد زا  ی به معنا  ی »ژان« در زبان کرد

ا فراوان گشته و قهرمان    نیاز آن هم  باردار، متحمل رنج  به سان زن  بسا  آزاد و    یملت  ایاست که جامعه چه 

آوردن   ی همسرش برا  مانیکه روز زا  یدولت  دارۀاز کارمندان ا  یکی  تیرمان روا  نی در ا  سندهی. نود یخوشبخت بزا

زن مجروح    کیو در هنگام کمک به    وندد پییم  معترصانبه جمع    ی و به صورت اتفاق  شودیماما از خانه خارج م

از    یکی و سپس به عنوان    شودیم  ر دستگی  و   مجروح  اند،عراق که مردم را به گلوله بسته   یتوسط مأموران نظام

  ر ی رناپذییمحتوم و تغ  ی. او که جوامر نام داشت، گرفتار سرنوشتشودی سال آزاد م  1٠و پس از    یانرهبران حزب زند

  یی دهای آرزوها و ام   ها،ی دینوم  ها،ت یمحروم   ،ی ری از جنگ و درگ  یناش  ی ترس و لرزها  ،یو دستخوش نگران  شودیم

تعلق   یاز جوامع انسان  یتیکه به اقل  است  ای نمونه  هان یم اشده است. تما  دهی کش  ریرمان به تصو  نی که در ا  شودیم

  هدف .  اندشده   ی فکر  ی و نابسامان  یروح  ی های دچار آشفتگ  ن یبعث و همچن  میرژ  عدالتیی دارد که گرفتار ظلم و ب

مخاطب خواهد  می  هاصحنه   حیبا تشر  سندهی. نوهاستی نابرابر  ی هاو جنبه   های عدالتیپرده برداشتن از ب  سنده،نوی

 کند: می حیتشر نیرا چن  یاسی مثال زندان حمام س ی آشنا شود، برا آنها یو وضع روح  نانبا قهرما شتریب
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آن   ریو ز  کردندیکه آن را پر از آب م   یخال  ریق  های و بشکه  یمانیکف س  ،یگل  ی وارهایبا د  یحمام» 

 کی آلود گذاشته بودند به همراه  را هم از آب سرد و گل  ی حلب نفت  کیدادند تا گرم شود.  ی را حرارت م

برا کوچک  بر  نکهیا   ی کاسة  خود  بدن  و  سر  به  و  بردارند  مزندیآب  عجله  آنقدر  اصالً   کردندی.  که 

بشکة داغ را باز کرد و دست خود   ریاز آنها ش  یکیکه    ییتا جا  کنندیکه چگونه حمام م  دانستندینم

 .(3٢)  « آن گرفت که پوست آن سوخت و تاول زد ریرا ز

بمباران روستاها، نشان دادن   دفاع،ی همچون جنگ و کشتار مردم ب  یدر طول داستان به موضوعات  سندهینو

. سبک رمان  پردازدیجنگ م   یو روان  یاجتماع  یشناسب یموجود و آس  ی هاعدالتی یظلم و ب  هیمبارزات مردم عل

  هاالمثلضرب   انه،یو اصطالحات عام راتی محاوره و تعب  انیب  های یژگ یاست و از و  تکلفی و روان و ب  ساده  ی با نثر

قهرمان   ی است که برا  یاول شخص، نقل حوادث و اتفاقات  دید  ةیاست. رمان در زاو کوتاه بهره برده    های جمله   و

د با  است.  افتاده  اتفاق  جوامر  س  های چشم  دنیداستان  م  ادی  اهیکالغ  روز    افتدیگذشته  روز،  آن  خاطرات  و 

 د یپدرشدن نو  ی و جوامر خود را برا  دنالییم  مانیکه زنش »کاله« از درد زا  ی . روزشودیم  یتداع  اشی ری دستگ

کاله و    یکرده، فقط نگران سالمت   رینداشت. چون ماما د  ی او فرق  ی پسر برا   ای . بر خالف همسرش، دختر  دادیم

که   داندیاست نم  اپسخود به دنبال ماما برود. از بس دلو  ردگییم  م یو تصم  رودیفرزندش بود. با خود کلنجار م 

 یاز هر جا، به سو   خبربی   او  و  اندکشانده شده  هاابانیتظاهرات به خ  ی مردم برا  بخشیی امروز از طرف حزب رها

  شهیو کاله و طفلش را در دست روزگار جفاپ   افتدی و در دام دشمن قسم خورده م  داردمیشوم قدم بر   یسرنوشت

در زندان    تی. بعد از اتمام دوران محکومکشدیش مبه دو   یجرم  چ یه   نو خود ده سال زندان را بدو  کندی رها م

 ک ی  ر یو در طول مس  کندیبه طرف منزلش حرکت م  وا،یاش، کاله و هزن و بچه   دنیو با شوق د  شودی آزاد م

  دنش العمل کاله چگونه خواهد بود. آنان که از آممرا خواهد شناخت، عکس   وایه  ای. آستنی  غافل  هاآن  ادیلحظه از  

 .دیکشی م ری را در ذهن به تصو دنشانیو بوس دنیبه آغوش کش های خبر نداشتند. لحظه 

 ش،ی خانة الوه، پسر عمو  ی شده بود. به سو  کسانینبود با خاک    ی وارد کوچه شد، اما از منزلش اثر  جوامر

  به  را  اشخانه  نیرزمیرا به منزل خود برده و ز  وایبه او نوشته بود که کاله و ه   ای آمد که در نامه   ادشیرفت. به  

و به سمت خانة الوه رفت و در زد.    دکشییخود م  بالرا به دن  شپاهای  زحمت  و  زور  به  جوامر.  است  داده  اجاره  آنها

  شیکه الوه در زندان برا   یبه عکس  یلیچون خ  واستیه  نیدر را باز کرد. ناگهان جوامر هول شد. ا  ای پسر بچه 

  ی پسربچه او را نشناخت و رفت پدرش را صدا زد. الوه هم ابتدا او را نشناخت. وقت  ی است. ول  هیفرستاده بود، شب

زل شدند، جوامر بالفاصله سراغ کاله  وارد من   نکه یجوامر است بوسه بارانش کرد و پس از ا  شیاو پسر عمو  دیفهم

 ی صبر کند تا کس یمدت  دیاست و با ی ردرگی  آنجا.  اندرفته  خاله  نزد گوالن ده به ها را گرفت. الوه گفت آن  وا یو ه

 . بفرستد شانرا دنبال 

  ش یبا دختر عمو  شیبهم خوردن نامزد   انیاز حوادث گذشته همچون جر  یو مرور بعض  یرمان را با تداع  ی راو

زن   ادیوجود    نی. با ادهد ی از کاله و خاطراتش با مادرش گسترش م  ی خانم، خواستگار  روزهیآسکول، مشکالت پ

  تیحق خروج از شهر بدون مجوز از ادارۀ امن  یمنتظر الوه بماند و از طرف  تواندی. نم گذاردی و فرزند او را آرام نم

ک یراه شب را در  نی. در برودیگوالن م ی به طرف روستا ی ارتش را ندارد. از راه قاچاق و دزد ی رو یو اطالعات ن
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زن به همراه دو    کی. صاحب آنجا  درسی  خانهقهوه  کیروستا به روز رساند و صبح زود حرکت کرد. هنگام ظهر به  

  ی درخت   ةیسا  ری خورد و در ز  ای کشته شده بود. جوامر نهار ساده   ی ر ی که شوهرش در درگ  بودفرزند خردسالش  

ناگهان هواپ و روستاها  ی ماهایآرام گرفت که  آنجا  با خاک    ی دشمن حمله کردند.  و  بمباران  را   کسان ی اطراف 

  هابرد و بچه   رشانیپ  بزرگماندند. جوامر آنها را نزد پدر  پناه یمعصومش بکشته شد و دو طفل    چیکردند. زن قهوه 

نامعلوم بردند. پس    یشد و او را به مکان   ری نکرده بود که توسط چند فرد مسلح دستگ  یط  ی ادزی  راه.  سپرد  او  به  را

که    مانیبا ذکر نام نر  ییبازجو  کی  ی شده و ط  ر یدستگ  یهنیکه توسط افراد حزب م  دیاز گذشت چند روز، فهم

  ش یچند روز پ  یگوالن حرکت کرد، ول  ی به طرف روستا  دی از رهبران حزب بوده آزاد شد و دوباره با هزار ام  یکی

 آوار کشته شده بودند.  ریشده بود و اکثر مردم روستا ز کسانیتمام روستا با خاک  ییبمباران هوا یدر ط

 ی آن را بابت بده  ناریرا فروخت، پنجاه د  نشی. زم ونددیبه مبارزان بپ  ردگییم  میماجرا جوامر تصم  نیاز ا  بعد

فرستاد و در آن نوشته بود: »حال اگر انتقام خون مردم را رها کنم، خون زن و   ش ی نامه برا  کی الوه به همراه  

خون آنان عمرم را نستانم.    ةیو ما  ز یآن دو عز  نانتقام خو  توانمیچگونه م  ست؟ی بر گردن ک  گناهمیب  های بچه

او   ی را برا   یقتی(. اما الوه در جواب نامه حق٤1شود« )  مالیکه پا  گذارمینگردانم و نم  عیشد، اما ضا  ختهی ناحق ر

فوت کرد    مانیکاله از شدت درد زا  ،ی ردستگی  روز  بلکه  نشدند،  کشته  روستا   بمباران  در  اشافشا کرد که زن و بچه 

 یبرافروخته کنم تا اندک  ی دینور ام  تی و ظلمت زندان برا  یاهیبود که در آن س  نیبر ا  امده یمرد. »اما عق  اشه و بچ

  ت یاهایو رؤ  ی زندان را به سر ببر امی ا  د یدر درونت زنده کنم تا با آن ام  ی دیبتابد. ام  یکیبه آن تار  یینور و روشنا

که    زدرییاشک م  ی نامه، جوامر به حد .« با خواندن  ی وادار کن  یخودت را به ادامة زندگ  دیشوند و با آن ام  باتریز

را خ  شیاشکها پکندی م  سی نامه  رفتن جوامر  با  قد  شی .  متوجه شد   اشدنیو جو  یمیدوستان  آنها،  احوال  از 

 برخی.  اندسر به کوه و دشت گذاشته   ای  و  اندآواره شده   ای  برندیدر زندان به سر م  ای  اند،کشته شده   ای  شترشانیب

 او در زندان به مراتب بهتر از مردم بوده است. تی که وضع شودینکته م  نی. او متوجه ااندوستهیبه مبارزان پ  زین

 انهگرایاز منظر اصول واقع لگه ی ژانرمان   یبررس ـ 3ـ٤

ب   میابراه  تار  انهگرایواقع  نشیاحمد  رو  یخی و  از  و  م   ییدادهایدارد  بستر آن حرکت    دگوییسخن  در  مردم  که 

  ها تی دربارۀ شخص  ی کل  های تیداستان او، طبقة عام جامعه است که به منظور عرضة واقع  های تشخصی .  اندکرده 

  ش یرا به نما  یعاطف  های و بحران   های گرفتار  ن یدر منطقه و همچن  جیرا  یعیآنان، کردار، گفتار طب  های زه ی و انگ

  های دل بسته است و مبارزه  دگانیستمد   تیو بهترشدن وضع  ی و استقرار دادگر  ی . او به تحول اجتماعگذاردیم

عراق و منطقة کردستان بعد از جنگ    و  ران یاو حاکم است. با اشغال ا  شةیوطن بر اند  ی آزاد  ی و مبارزه برا  یاسیس

و   سندگانیاز نو  ی اریکه بس  شودیآنها مسلط م   اتی بر ادب  یانیجر  ه،یو روس   نیمتفق  ی روهایدوم توسط ن  یجهان

مطرح در آنجا از جمله    سندگان ینو  یو برخ  هیروس   ستیو حزب کمون  یروس  سمیمارکس   ر یروشنفکران تحت تأث

ن  ی تولستو  ،یوفسکیداستا  ،ی گورک  میماکس آبدکتاب    سندۀی)نو  یآستروسک   کوالیو  فوالد  قرار  شد  دهیچگونه   )

  نشیآفر  نیا  ی هاو امکان  ندآفرییرا م  یلیتخ   یتیبلکه واقع  پرورد،یرا نم  یانتزاع  های شه یاند  سندهی. »نورندگییم

  ی هاو قالب   کندیم  ی در درون آن زندگ  سندهیکه نو  ی ای اجتماع  تی بلکه به واقع  ستند،یاو ن  اتیدر درجة اول تابع ن

(. ٢1٢: 13٧1دارند« )گلدمن،  ینقش داشته است، بستگ اندر ساختنش  تیواقع نیکه ا ی ای ذهن
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 یو اقتصاد   یاسی و س   یرا به سمت مسائل اجتماع  سندهیبه مسائل طبقات محروم جامعه، توجه نو  پرداختن

  سنده ی. البته نوشودیم   یو اجتماع  ی اقتصاد   ،یمذهب  ،یاسی اهداف س  انیب  ی برا  ای و رمان بهانه  کشاندی زمان خود م

هدف    نیبا ا  یرمانش ندارد، حت  گارشدر ن  یو دولت خاص  استیوابسته به س  یخ ی تار  ای  یاسیمعموالً تعهد س

 ی روهانی  خود  گراست،واقع   یراستکه به  ای نوشته  رای»ز  سد؛نویی( نمیخیو تار  یاسی س  اناتی)بازگو کردن صرف جر

  رون یصرف امور ب   ی بردار( و عکس یاس ی)ارائه راه حل س  یاسیس  گوییو از قالب غلبه   کندی م  ریرا تصو  ی مهم زندگ

پر از رنج و   خیکندوکاو تار  ی برا  اهی س  سمی رئال  یاثر از نوع  نیاحمد در ا  می(. ابراه55:  1358  گلتون،ی)ا  د« آییم

  های ت ی است. شخص  ی رو به فنا و نابود  ییایدر دن   ،یمنطقه که در سرنوشت اجتماع  نیعذاب و مبارزات مردم ا

 (.٢: 139٤)نورزاده،   کشند ی تلخ رنج و اندوه را بر دوش م های و مبارزات خود لحظه  یزندگ  ریاثرش در طول مس

جود در جامعة زمان خود پرداخته و به طبقة محروم و مو  یاسیآنجا که او در رمانش به بازتاب اوضاع س  از

م   دهیستمد نما  توانیتوجه کرده است،  را  او  معنا  ،یستی الیسوس  سمیرئال   ندۀیرمان  و  بافت  در    ات یادب  ی البته 

است   ن یمتذکر شد ا  دیبا  نجایکه در ا  ای کلمه دانست. نکته  یو روس  یو نه به معنا و مفهوم غرب  ی کرد  یداستان

 یمعن  نی(، بد36:  1358  گلتون،ی)ا  زند« خی¬یدر حال تحول برم  ی خیاز متن تار  ست ی بزرگ رئال  سندگانیکه »نو

حضور داشته است. علت   پردازد،یکه در رمان به آن م   ای ی خی( دورۀ تاری)بحران  ط یدر اوضاع و شرا  سندهیکه نو

که خودش تجربه کرده    پردازدیم  یع یاست که او در اثرش به وقا  یژگ یو  نیاحمد در داستانش هم   م یابراه  تیموفق

  یفرمول اجتماع های رمان   فی در رد ،لگه  یژانداده شد، رمان  حیتوض شتر یالج که پ بندی میاست. بر اساس تقس

 ن بنابرای  است؛درآورده    گارشگرفته، رمان خود را به ن  خیکه از جامعه و تار  ییبر اساس الگو  سندهی. نو ردگیی قرار م

 به   شانکه تمام توجه   هاست ی. بر اساس هدف رئال دهدمی   ارائه  اشرا به خواننده   یاجتماع   یفرمول  لگه   یژانرمان  

 نیدر ا  ست یرئال   ای سنده یاحمد هم به عنوان نو  میطبقة محروم جامعه بوده، ابراه   ی تلخ و دردناک زندگ  های جنبه 

مورد ظلم و ستم قرار    ی در حکومت عراق پرداخته است که از طرف حکومت مرکز  ردمردم ک  یرمان به به زندگ 

بمباران    یگوناگون  های وه یبه ش  نشانیغصب سرزم  پی   در   عراق   دولت  و  اندگرفته  با مردم منطقه،  مانند جنگ 

و شکنجه    انزند   کرد،ی احقاق حقوقش مبارزه م  ی آنها و برا  هیهم عل  یبود و اگر کس  نیکردنش   ی مناطق و روستاها

 . بودی در انتظارش م دی و تبع

 ی ست یآثار رئال   فی است که اثر را در رد  یاز عوامل  زنی   هاآن   دنیکش   ریو به تصو  ها ده یقهرمان داستان به د  توجه

ساخته از   ی واریچهار د کی: »حمام عبارت بود از پردازد یزندان م  ی فضا فیکه به توص یدهد، مانند زمانی قرار م

هم پر شده بود از    ینفت   تیپ  کی.  کردندیپر م  آب که از    ری مخصوص ق  یبشکة خال  کیو    ،یمانیبا کف س   ،یحلب

 زند« ی گذاشته بودند که با آن آب به سر و تن خود بر  ی ری جا پن  یقوط  کیهر سه نفر هم    ی آب سرد گل آلود. برا

صورت بازتاب    نتریکه »ساده  سدنویی م  یستی دربارۀ نوشتة رئال  ی ری گونه که قهرمان ش(. همان3٧:  1358)احمد،  

(،  1٧:  138٧  ،ی ریو مکان وقوع ماجراهاست« )ش  نهی مناطق در پس زم  ی استفاده از نام و نما  ،یع یطب   ی ایجغراف

 یی ها همچون اشاره به مکان    م،کنیی مشاهده م  لهگ   یژانآن را در رمان    ی هاملموس نمونه  یامر را به شکل  نیما ا

مل باغ  سل  یهمچون؛  شهر  سل   ٢وانیسهتپه    ه،یمانیدر  شهر  روستاها   3گوالن  ی روستا  ه،یمانیدر  اطراف   ی از 

 .هیمانیسل
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 یی ایجغراف  طیبازتاب مح ـ ١ـ3ـ٤

. است اشدادن اطالعات به خواننده ی جوامر قهرمان داستان در سراسر رمان در پ داست یپ  ریآنگونه که از موارد ز

 ایوهیرا به ش  یاطراف، مبارزات افراد حزب و تظاهرات مردم  ی شهر و روستاها  ی فضا   فی در کنار توص  سندهنوی

تجمع    های دان می  و  خانهقهوه   ها،ابانیخ  ه،یمانیشهر سل  ف یبه توص  نی. همچن کندیم  سازی فضا   یقیرئال و حق 

خاص آن فرهنگ،    های المثل و ضرب   اتی چون زبان و اشعار و کنا  ی مسائل فرهنگ  یو به تمام  پردازد،ی مردم  م

  به فرهنگ کردها و شناخت   سندهیتسلط نو  انگریاشاره کرده است که نما   یمحل  ی های باز  یو حت  یالقاب محل

خواننده    ی برا  قیطر  نیشود و بد  یاثر م  شتریباعث اصالت ب  یژگیو  ن یآن شهر است. هم  ی ایجغراف  یمردمان و حت

 :کندیو ملموس جلوه م ی واقع زی همه چ

)احمد،    م« روییو با هم م  مآییمنتظر بمان، م  ی قدر  یآخر، ساعت هفت بعد از ظهر کنار در دوم باغ مل  یب  »آخر

1358 :86 .) 

 من   اند،بوده   یبه فکر شرکت در تظاهرات حزب  وانیسهآمدم همانقدر که مردگان گورستان تپه    رونی خانه هم ب  »از

 (. 1٠1: همان) ام« همانقدر بوده زین

 (.3٠: همان) اند« رفته اتخاله  شی گوالن پ ی است که به آباد شتر یماه ب کی» 

 اطراف  یشهر و روستاها  یفضا  فی توص ـ٢ـ3ـ٤

رفتن از خانه را دارد؟«    رونیها جرأت باز ترس ژاندارم   ی. مگر کسی خبر یاز اوضاع ب  نکهیچه؟ مثل ا  شوازی»نه بابا، پ

 (.  ٢٧)همان: 

 توان ی است و نم  لتعطی   هاخانهها و قهوهرفتن از خانه قدغن است؟ رستوران   رونیمگر نگفتم به شب ب  زم،ی»عز

 (. 31کرد« )همان:  دایرا پ  یکس

 کردیی هست چطور همة ما را دسته م  ادتی.  روی یبه آنجا م  مینمانده است که بگو  گریهم د  « بهعهخانة »   »قهوه

به   یکشته شد، عل  وانیرفتند. مر  ییو آن دسته پخش و پال شد... هر کدام از سو میهمه رفت  ؟بردی ی و به آنجا م

 (.  8٢زندان افتاده« )همان: 

که سنگسارم کنند.   ماندی کم م  د،ی»گوالن« برو  ی به آباد  خواهمیکه م   گفتمیبه مردم م  یگشتم. وقت  یلی»خ

درآمده است«   یدولت  ی روهای از منطقه به تصرف ن  یشده و قسمت  ده یاواخر جنگ به آنجا کش  نی در ا  ندگوییم

 (. ٧3)همان: 

  ی نبود که آتش زده نشده و درخت   ای خانهبود که بر آن منطقه وارد آمده بود. قهوه  ییهای او خراب  یسردرگم   »علت

  یبا بمب از پ  ای دهات سر راه    های از خانه   ی ارینشده باشد. بس  کنشه یها نبود که رها و چنارستان از آن همه باغ 

ها  به کوهستان  ز ین  ی به شهرها رفته و برخ  ای عده بودند؛    کرده  هیآنجا را تخل  یسوخته بودند. اهال  ایشده و    رانیو

 (. 1٤8پناه برده بودند« )همان: 

م  کهن یهم  »مردم خارج  شهر  ز  ر یز  گری د  شدند،یاز  و  نبودند  حکومت  آزاد  ر یسلطة  لشکر  قرار    بخش ی نفوذ 

 (. 1٤5)همان:  گرفتند« یم

 ی. وقتخت یگس  را  سمت راست رشتة افکارش از کوه  فرود آمدن چهار نفر  بود که االتیخ نیدر ا غرق »جوامر
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  دشمنان  از  هاگردنه   و  هاکوه  نیکه مردان مسلح ا  دانستی که پنج نفر مرد مسلحند. هر چند م  دیآمدند د  ترک ینزد

 (. 159: همان) حکومتند« 

 بدهد؟«   جا  او   به  و  برسد  مهمان  به  تا  است   مانده  اشخودش و زن و بچه   ی برا  یکاف  جای   زده فلک  یدهات  »کدام

 (.151: همان)

 ی اعتراضات مردم فی توص ـ3ـ3ـ٤

زنده باد و    ادیبر سرعت خود افزود. فر  ی . جوامر قدررسدیبه گوش م  ی ترق و تروق از سمت فرماندار  ی »سروصدا

  نگی تی . امروز قرار بوده است تظاهرات و مدرسییرعد در کوهستان به گوش م  ویمرده باد هزاران تن همچون غر 

 (.  19: مانبرگزار شود« )ه ی از طرف »حزب نجات بخش« در جلو فرماندار یبزرگ

  کیآنقدر نزد  ی راندازیت   ی . صدای اده یرا نشن   شبید  ی ها ی راندازیترق و تروق ت   ی قرار، صدا  نیگفت: پس، از ا  »الوه

 (. 39ن( به شهر رخنه کرده باشند« )همان: -ا- )ل بخشی آزاد ی روهاین ستی ن دیبود که بع

را از دست داده است. پدر    ه« یپسرش »اب  گانهی  یهن یاز تظاهرات م  یکیدر    هیاو نقل کرد که چگونه به  ی »برا

م  رشیپ آتش  فرماندار   ردگی یکه جگرش  وقت  داپی  را   اشتا جگر گوشه   رودیم  ی به  فرماندار  یکند....  در    ی به 

 همه...اندبازگرفتن اجساد بستگان خود در آنجا جمع شده ی که مثل خودش برا ندیبی را م ی ادیز ای عده  رسدیم

 (. 3٤کنند« )همان: یو صدا روانة زندان م سربی را

 یمحل   یهایاشعار و باز  ات،یها، کناالمثلضرب ،یاشاره به القاب محل  ـ٤ـ3ـ٤

 (. 51)همان:  دهد« یبه تو دختر نم گریامروز د شناسمیگرچه آن فاته زله که من م میگوی»م

 (.  85شد« )همان:    دی شه  ی در آن بود  زی که تو ن  یاست که در تظاهرات  امرزی خدا ب  ن« ی برادر همان »حمه چاوش  »او

 (.  18بود رفت« )همان:  شواریبه د وارید  ةیآمد و به خانة »مامه رشه« که همسا رونیبه شتاب از خانه ب »جوامر

 شد«   بیباشد، غ دهید ی که تاز ی تا چشمش به تو افتاد مثل شکار ٤چه بود که پسر »مامنده گوج« نی»ا

 (.191)همان: 

 (.9٠)همان:  کند« ینهر دوبار شنا نم کی در آب  »مرغ 

 (.133که در دو جشن بوده« )همان:  ی بشو ی به مرد  لی»تبد

 (. 15٤)همان:  کند« یمسلط نم شاخیبز شاخدار را بر بز ب شهی هم »خدا

 (.16٢)همان:  دهد« یکرد حرف بزن خودش را لو م »با

 (.1٢5به اندامه« )همان:  »جامه

 (.9٠)همان:  د« یگذشته را باز نخواهد د یکوچ کرده اگر هم باز گردد // زندگ اری» 

 (.58داد« )همان:  ادی 5»دامه«  ی زود به کاله باز یلی»خ
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 در رمان یستیالیسوس  سمیبازتاب اصول رئال ـ٤ـ٤

 سیاسیگیری هایی از جهتنمونه  ـ١ـ٤ـ٤

به   ی از حکومت مرکز   یهستند که دل خوش  یافراد آن، کسان  تیاکثر  کند ی م  فیاحمد توص   م یکه ابراه  ای جامعه

که عضو جنبش    یجامعه افراد مبارز و کسان  نیندارند. در ا  ،دارد یکه در حق آنها روا م   هاییخاطر ظلم و ستم

هم که به حکومت خدمت   یاحترام و کسان  مورد  اند،زندان و شکنجه شده   دشانیهستند و به خاطر عقا  خواهی آزاد

 هستند.  یالقاب ناخوش ی مورد انزجار و دارا کنند،یم

 ن یالف: احترام به مبارز 

کرد: خوب و بد در    بندی م یخوب و بد تقس  ای  یبه دو قطب مثبت و منف   متوانیی را م  لگه  یژان  های ت ی شخص

  یادارۀ دولت کیداستان که کارمند  ی اصل تی . جوامر شخصمکنییکه در داستان با آن برخورد م  ییمفهوم و معنا

و برخورد   دهدیاو رخ م ی که در طول داستان برا ی اتفاقات یاست، در ط یاسیو مرام س شهیو فارغ از هر گونه اند

  ی ریدستگ  شود،یبه کردها م  ی حکومت مرکز  ی که از سو  هاییی عدالتیحوادث همچون مشاهدۀ ظلم و ب  یبا بعض

معترض مرکز  یو سرکوب جوانان  با حکومت  مخالفت  به  کردنش  پردازند یم  ی که  مناطق  بمباران    م ی تصم  نیو 

بعث است؛   میو رژمخالف با حکومت    های از سازمان   یکیکه    دیبخش درآی جنبش آزاد  تیکه به عضو  ردگییم

و   نیهمچون پسران و همسر نسر   یرمان دانست. کسان  کیبه عنوان قهرمان پروبلمات  توانیجوامر را م  نیبنابرا

مثبت داستان هستند.   های ت شخصی   اند،با حکومت بعث بوده  نیو مبارز  خواهی که عضو جنبش آزاد  ی افراد  ریسا

 یمنف  های ت ی اند، به عنوان شخصکه خدمتگزار حکومت بعث بوده  ی افراد  ریخپل و سا  قیهمچون توف  ی افراد

و منفوربودن   لگه  یژاندر جامعة رمان    نیبر احترام به مبارز  یاز رمان مبن  ی . با شواهدشوندی داستان محسوب م

درآمده   یکسان بعث  دولت  خدمت  به  اگ  میابیدر  متوانیمی  اند،که  اعمال    رچهکه  با  و  ظاهر  به  بعث  حکومت 

 م یمردم در اصل به گروه مبارزان و مخالفان رژ   ی معنو  ی اما رهبر  کند،یبر جامعه حکومت م  اریبس  های ی ریسختگ 

. در  دانندی شرافتمندانه م  یکه جنگ و مبارزه در صف مبارزان را و مرگ در راه آن را مرگ  ییتا جا  گرددیبر م

 در رمان مشاهده نمود: توانیرا م   ریز های خصوص نمونه نیا

. شما در  نمیشما را بک  ی هایتوانست جبران خوب  میباز نخواه   م،یهم خرج کن  ناریشما هزار د  ی ما اگر برا  »امثال

 (.31)همان:  د« ایمانده  بنصییب  ی و آزاد یاز خوش د؛ایدهیزندان د د؛ایده یجان خود را به دست کش  هنیراه م

 اند« کرده  ش یو زندان  فی وقت است، توق  یلیاست که خ   ی خانة مرد بزرگ  ندگویی. مدانمی صاحبش را نم  »اسم

 (.  1٤1: همان)

و    کنندی خدمت م  هنیم   بخشی و با احساس غرور گفت که هر دو پسرش در لشکر آزاد  ی با سربلند  نی»نسر

که تا پسرانش برنگردند،    ندگویی. به او مبردی شده و در زندان بسر م  ریاست که دستگ   میسال و ن  کیشوهرش  

 (. 13٧آزادش نخواهند کرد« )همان: 

ال دستبند به دست و به همراه مأمور مسلح او را  است. در تمام مدت ده س  بخشی آزاد  ی روهاین  یزندان  نکهی»ا

  دادند،یشلوغ عبور م  ی وقتها که با آن وضع او را از جاها یبعض یبود؛ حت دهیبرده و آورده بودند و ککش هم نگز

 (.16٧)همان:  رفت« ی او به شمار م ی و مردانگ یپرست هن یبودن نشانة م یچون آن نوع زندان کرد؛ی افتخار هم م
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 بعث  می: انزجار از افراد خدمتگزار به رژ ب

  ن ی که ا  دانستی خدا م  رفت؟یعجله کجا م  نیتنگ غروب به ا  نیخپل« جاسوس در ا  قیبه داد برسد! »توف  »خدا

برخورده   یگوشت تلخ فی به چنان آدم کث نکه یرها کرده بودند؟ جوامر از ا ی ری را به دنبال چه نخج  ی سگ شکار

 (. 19ناراحت شد و آن را به فال بد گرفت« )همان:  اریبود، بس

به پاس    گرید  ی کیبشود و    ی گونه دچار بدبخت  نیا  قتی از حق و حق  ی به خاطر طرفدار   یکیناگوار است که    اری»بس

 (.13٧-136گشوده شود« )همان:  شی در ناز و نعمت به رو نیچن  نیاز ناحق ا ی جانبدار

رانده و درشان را قفل کرده است؛ چون   رونیدارها را از آنجا بقادر است. دولت مغازه   رزای متعلق به خانوادۀ م  »آنها

 (.1٤٢بود« )همان:  ی آدم بد  اری.. دستشان درد نکند؛ بس را کشتند. یدکانها جاسوس نیدم هم 

 کی دئولوژ یاز نگرش ا ییهانمونه  ـ٢ـ٤ـ٤

که    ییجا  شود؛یم  انی نما  شتریب  مانی جوامر با نر  وگوی گفت   انیداستان در م  انی در پا  سندهینو  ی اصل  ی دئولوژیا

  در   اشکه خبر کشته شدن زن و بچه  ی)زمان  سوزندیجنگ تر و خشک با هم م  نی: در ا دگوییم  مانیجوامر به نر

 :دگوییدر جواب او م مانی( و نررسدیگوالن به او م روستای   بمباران

. به دایکرده و برتاخته   امی بعث[ ق  میکه بر ضد آن ]رژ  دییشما  نیآخر ا  ند یباشند که بگو  ای عده   دیشا» 

که ما    کندیدر وهلة اول فراموش م  زند ی م  یحرف  نیکه چن   ی. کسکنندی م  نیبا شما چن  زیناچار آنها ن 

  نی و بدتر  نتریفیملت ما به کث   اکه ب  یمی]...[ رژ  میز آویی و با او در م  مایکرده   امیکجا و چرا بر ضد او ق

و    یانسان   ی و استقالل و زندگ  ی کند و نه تنها ما را از آزادی و غارت و ستم رفتار م   ذای درجات آزار و ا

و   ینگه داشتن ما در فقر و گرسنگ  ی برا  زیمردانه محروم کرده است، بلکه تمام تالش خود را ن  یگذران

همه ظلم و ستم   نی. اگر انسان در برابر ا بردی به کار م  ی خور   ی و تو سر  یو نادان  ی ماری و ب  یماندگ عقب 

 . (1٧1) « است ی و زور ساکت بماند، چگونه انسان

 :دگوییدر پاسخ او م مانینر نند؟ی و ستم بب بی آس  دیمردم مظلوم با یتا ک پرسد یم مانیجوامر از نر یوقت

وضع پا برجاست و تا ظلم و استبداد هست، انقالب    نیوجود داشته باشد، ا  ایکه انقالب در دن  مادام» 

 دنیرس  ی دست زد و برا  ی به هر نوع فداکار  دیبا  ی به آزاد   افتن یدست  ی مسلم است. برا  یضرورت  زین

بها  و کم  ارزشی ب  ی و سرفراز   ی در قبال آزاد   زیهمه چ  د یرا پرداخت. با  ییهر بها دینو با یزندگ  کیبه  

گفت که  دیمرده و روز روز ستمگر است. با ت یگفت که انسان دیبود بان نیچن ی . اگر روزدیبه حساب آ

 . (1٧٢) « خو گرفته است یماندگو عقب  یو بدبخت یشده و به بردگ  میملت عق 

 آورد؛یخودش را به زبان م  یاصل  ی دئولوژیدر واقع ا  کندینقل م  مانیکه از زبان نر  ییدهایبا گفتن با  سندهینو

 : کندیم انبی اند،ظلم بوده  طرۀی که تحت س  یمردم  ی لزوم ضرورت انقالب را برا بایز  یلیسپس در قالب تمث

چه در مورد زن باشد و چه در مورد ملت، از اسمش    ز،ین  مانیملت است و درد زا  مانیدرد زا   انقالب» 

همراه با درد و رنج   زیملت ن  کی  مانیکه درد زا  ستی ن   بعجی   لذا  است؛  فرساکه سخت و توان  داستیپ

 یملت   دنآم  ایهست که به دن  ای شک و شبهه  نیدر ا  ایآ  کنیعرق و اشک و خون باشد... ل   ختنیو ر

 «ارزد؟ می هم ناگوارتر و ترآزارنده نیاز ا  ی آزاد و سرفراز و خوشبخت به زحمت تحمل درد 

 (.1٧6-1٧٤)همان: 
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را تحمل    مانیکه جوامر به کاله که درد زا   یداستان و مرور سخنان کاله و جوامر وقت   ی به ابتدا  یبا بازگشت

ظالمانه است و کاله در جواب سخن او    ناروا و  یتا بخواه  حسابیدرد و عذاب ب   ن یا  ی: »براستدی گوی م  کند،یم

 نهایاز ا   شیانسان ب  ک یتو را کور کند. تولد    نیبقتی چشم حق  دینبا  ی حرف را نزن. دلسوز  نیا  زم،ی: نه عزدگوییم

انسان متحمل درد و رنج    ک یطور که تولد  همان   دارد ی م  انیگونه ب  ن ی(. بد1٧6)همان:    ارزد« ی به زحمتش م

 سرفراز و آزاد و خوشبخت هم متحمل درد و رنج و خون و اشک است.  یاست، تولد ملت اریبس

استفاده   گریکدیاز آن در خطاب به    یانقالب  های کیکه چر  ق« یهمچون »رف  ییهاطول رمان ما با واژه   در

احمد،    نندکیم »نهال 16٢و1٢٢و 86:  1358)ر.ک.  به  م  ی ها(.  اشاره  اجتماع«  به 16٤)همان:    شودی باغ   .)

 که   ی(. اشاره به جلسات 9٠)همان:    شودی اشاره م  زین کیالکتیدهمچون کتاب    یستی با مضمون مارکس  ییهاکتاب 

به وفور    زی ن  زمیال یو انتقاد از امپر  ی(. کاربرد اشعار انقالب9٢و63است )همان:    شدهیم   لیتشک  یتوسط جوانان انقالب

که    سازدیما روشن م  ی را برا   تیواقع  نیموارد ا  نی(. تمام ا133و    115و    1٠٠و  89قابل مالحظه است )همان:  

 اش ی دئولوژیو ا  دیابراز عقا  ی برا  ای له یچپ داشته، رمانش را وس  ی التیکه تما  ای سنده یاحمد به عنوان نو  میابراه 

  ی اجتماع  گراییبا مضمون واقع  هاییو رمان   یستیالیسوس   سمیرئال  های از مؤلفه  یکیکه    ی دئولوژیقرار داده و سلطة ا

 است. انیاست، در رمانش نما

 گرایی از مردم ییهانمونه  ـ٢ـ٤ـ٤

احقاق حقوق از دست   یو معترض است که در پ  ی انقالب  ای شده، طبقه  فیتوص  ل گه  یژانکه در رمان    ای طبقه

ملت مستقل تعلق   کی که به    یمستقل و حقوق  یاست و خواستار حقوق خود هستند که همان ملت  شیرفتة خو

به    شتریب  لگه   یژان  ن طبقة رما  فیکه توسط دولت بعث غصب شده است. توص   شان ن ی از جمله سرزم  رد،گییم

 پرداخته است.   ییایبعد پرولتار

و    یسال است با گرسنگ  ی هامردم که اکثرشان سال  نیجان، زن و بچة تو هم مثل زن و بچة همة ا  »داداش

تحمل را    رقابلیستم غ  نیکرده باشند تا ا  ی نسبت به دشمن کار بد  آنکهیب  بانند،یدست به گر  ی و ندار   ی ماریب

 (. 13٤کند« )همان:  هیتوج

است   یقدم بزرگ  ،یمردم و ملت هم باش انیخود به فکر سود و ز انیکه با وجود فکرکردن به سود و ز نقدری»هم

 (.13٤کردن آنه« )همان:    یکیدادن منافع خود با منافع ملت و    قیکردن و تطب درست هماهنگ   قی طر  افتنیدر راه 

و آوازش را حفظ کرده باشد؟ آدم که خودش نبود   یقیخود را توانسته است حفظ کند تا موس  زیکرد چه چ  »مگر

  خ ی. در طول تاربرندیو دار و ندارش را به تاراج م  کنندیسرشکن م  گرانی هم نخواهد داشت. اموالش را به د  ی زیچ

خدمت کرده است؛ حال    انگانگیاز ورزش و فنون و دانش، به ب  ها،نه یهر چه مرد برجستة کرد بوده در همة زم

 (.٧8از مظاهر ملت کرد خدمت کرده باشد« )همان:  یکیبه  ای گانهیب امدهیآنکه هنوز ند

در طبقات    شانی و اقتصاد  یاجتماع   -ی فکر  گاه یشده است که با توجه به پا  لیتشک  یاز افراد گوناگون  جامعه

که بدان باور دارد. طرفدار طبقة تحت سلطه است و به دفاع   ی دئولوژیبا توجه به ا  سندهی. نورندگییقرار م   یمختلف

.  دهد ی گوناگون آن را ارائه م  ی رهایاز رنج مردم و تصو  رپ  یزندگ  ار،ی بس  ی با همدرد  سنده یپردازد. نوی طبقه م  نیاز ا

فاضله، جامعه    نهیمد  ی انداخته است و مقاومت و مبارزه برا   ه یو جان مردم سا  یکه بر زندگ  عدالتییظلم و ب  ریتصو
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 رمان   ن یموضوع ا  نتریی محور  یستی الیسوس  یستیرئال  های رمان  اغلب  مانند  تر،مطلوب  یجامعه عادالنه و زندگ 

 .دهدی م لی را تشک

 یریگ جهی نت ـ٥

  های انی جر  فیفرصت توص  رایبکشد، رمان است، ز  ریتواند جامعة زمان خود را به تصو  یکه م  یفرم ادب   نیبهتر

در دوران    استیو س  خیجامعه و تار  فی به توص  لگه  یژاناحمد در    میدر آن بهتر است. ابراه  یاسیس   -یاجتماع

مناطق کردنش در  م  نیحکومت صدام  دلپردازدیآن  به  رمان  ب  لی.  اعتراضات    فیتوص  رینظ  یمسائل  هپرداختن 

از سو  ،یمردم کردها  پارت   ی سرکوب  و جنگ  عراق،  بعث  رد  یزانیدولت  در  بعث  دولت  با   های رمان  فیکردها 

  سندهینو  ت ی. خالقآوردی م  ی رو  یست یالیسوس  سمی در آن به رئال  سنده یکه نو  ردگی یقرار م  یاجتماع  گرای واقع

 یاسیو مرام س   شهیفرد فارغ از هرگونه اند  کیداستان    لگه  یژاناست.    نرما  یاسیس  -یخیمتأثر از بستر تار  اریبس

تقد م  ر ی است که  در  را  م  استیس  دانیاو  نهضت   ییتا جا  دهد یقرار  به  برا  ونددپییم  یکه  احقاق حقوق   ی که 

 رفته،و جامعة عصر خود گ  خیکه از تار  ییاحمد با الگو  میچون خود او علم شده است. ابراه  دگانیمظلومان و ستمد

  یاز گروه و حزب خاص  جانبداری   به  اش در نوشته  یدرآورده است. اگرچه او به طور علن   ری رمانش را به رشته تحر

بخش که همان حزب و  ی ان دادن بر حق بودن گروه جنبش آزادبر نش  یسع  میرمستق ی اما به طور غ  پردازد،ینم

سخن ساچکوف در مورد   نیبه ا  نجایما در ا  جهینت  در   پردازد،یداشته م  تیدر آن فعال  زیبوده که خود او ن  یگروه

 خودش است. ی دئولوژیو ا د عقای مدافع اشدر نوشته  ستیرئال  سندهیکه نو  مرسییم یستی رئال  های نوشته

  خواهد یم  اشیرا در انکشاف انقالب  تیاز هنرمند تجسم صادقانة واقع  یستیالیسوس  سمی رئال  نکه یتوجه به ا  با

  یژان  ی شرکت کند. بررس  یستیالیسوس  ةیکارگران با روح   تیو ترب  ک یدئولوژیکه در تحول ا  خواهدیاز او م  ز یو ن
  ی ستی الیسوس  سمیرئال  یبه سه اصل اساس  هرمان و توج  یو اجتماع  یاسیس  -یخی و مطابقت آن با بستر تار  لگه

 نیسه اصل در ا  نی از ا  هایینمونه  افتن یاست و    انهگرایو مردم   کی دئولوژینگرش ا  ،یحزب  ی ریکه شامل جهت گ

بزرگ    سندگانیاصل که نو  نیبر ا  هیقرار داد، با تک  یست یالیسوس  یست یرئال   های رمان  فی آن را در رد  توانیرمان، م

گرفته است   سندهیو جامعه زمان نو  خیکه از تار  ییبا الگو  لگه   یژان .  زندخیی تحول بر م  حال در    یخی از متن تار

است و آراء مارکس    ی اجتماع  سمیرئال  کیاو    سمیرئال  جهی در نت  رد،گیی قرار م  یفرمول اجتماع  ی هارمان   فیدر رد

و نه در معنا و مفهوم   ی کرد  یات داستانیادب  ی او، البته دربافت و معنا  ی هادر نوشته  اتیادب  ژهیدر باب هنر و به و

  یستی ال یسو  سمیرئال   ندۀ یاحمد را نما  میابراه   توانیم   نیبنابرا  کند؛ی او صدق م  های آن، در نوشته   یو روس  یغرب

دانست. ی کرد  اتی در ادب
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