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استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه کردستان

چکیده
زندگــی اقــوام ایرانــی و بــه ویــژه کردهــا در قلمــرو رسزمینــی ایــران و مشــارکت
احتاملــی آهنــا در ایرانیســازی/ایرانی شــدن در وجــوه گفتامنــی و غریگفتامنــی
(سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنــگ) تبلــور یافتــه اســت .ایــن تبلــور در رماهنــای
فارســی احتــاالً بــر دو گونــه اســت :یــا رمانهــای فارســی بــه طــور نســبی و
در مقاطــع خمتلــف و بنــا بــر متایــل نویســنده اقــدام بــه بازنامیــی کردهــا کردهانــد
و یــا اینکــه آهنــا فاقــد کمرتیــن بازنامیــی کردهــا هســتند .بــرای راســتیآزمایی
ایــن فرضیههــا ،پژوهــش حــارض بــه بررســی رماهنــای فارســی نوشــته شــده
و برگزیــد ه در طــول ســه دهــه  80-70 ،70-60و  90-80پرداخــت .از
آنجایــی کــه حجــم جامعــه آمــاری بیشــر از  120رمــان بــود ،پژوهشــگر اقــدام
بــه نمونهگــری تصــادىف سيســتامتيک کــرده و ســپس آهنــا را حتلیــل حمتوایــی
نمــود .نتایــج حاصلــه از پژوهــش نشــان داد کــه بازنامیــی کردهــا در ادبیــات
داســتانی معــارص ایــران و در تعامــات فرهنگی-اجتامعــی بــن افــراد ســاکن
قلمــرو رسزمینــی مشــرک و در ســپهر ختیل-اندیشــه-عاطفه نویســندگان یــا
انــواع گفتامهنــای نویســندگان ایرانــی پــس از انقــاب حداقلــی اســت .ایــن
پژوهــش میتوانــد بــرای نقــد و نظریــه ادبیــات داســتانی ایــران  ،ادبیــات کــردی
و مهندســی سیاســتهای فرهنگــی کشــور نیــز مــورد اســتفاده قــرار گــرد.
کلیدواژههــا :رمانهــای فارســی  ،بازنامیــی ،کردهــا ،نویســندگان ایرانــی،
پســاانقالب.

1- rajabi.e.sh@gmail.com
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 -1مقدمه
ادبیـات از مهمتریـن و ماندگارتریـن عنـارص فرهنگـی هـر جامعـه اسـت .ادبیـات آیینـه و
پـژواک رویاهـا ،کابوسهـا ،امیدهـا ،ترسهـا ،مواضع اخالقـی و ناکامیهـای یک م ّلت
اسـت .ادبیـات حتّـی در آنجـا هـم کـه سـکوت میکنـد حـرف میزند؛ بـه عبـارت دیگر،
فقدانهـا و غیابهـا نیـز بیانگـر و تصویرگـر زبانـی هسـتند ( .)3:1999 ،Schlantدر
واقـع ،ادبیـات هـر قـوم بخشـی از زبـان و فرهنـگ آن قـوم را در بـر میگیرد ...ادبیـات
بـا سـاختار حیـات مجعـی و حتـوالت اقتصـادی و اجتامعی جامعـه نیز ارتبـاط دارد (گروه
پژوهشـگران پژوهشـکده علـوم اجتامعـی.) 5 :1382 ،
ادبیات داسـتانی از مجله رمان و داسـتان کوتاه در ایران از دوران مرشوطه و به ویژه
بـه خاطـر هنضـت ترمجـه رشـد و نمـو پیـدا کـرد ،امـا در دهههـای بعـد نویسـندگان ایرانی
تلاش نمودنـد تـا ایـن دو گونـهی ادبـی را هـر چـه بیشتر بومـی سـازند .در خصـوص
پیشـینه تارخیـی ادبیـات داسـتانی در ایـران گفتـه میشـود کـه عوامـل سیاسـی،تارخیی و
اجتامعـی مهچـون انقلاب مرشوطـه ،روزنامهنـگاری ،تأسـیس دارالفنـون در هتـران در
 1851میلادی ،ارائـه افـکار نویـن آموزشـی از سـوی ایرانیـان و اروپاییـان  ،افزایـش
اعـزام دانـش آمـوزان بـه فرنـگ و افزایـش تعـداد حتصیلکردههـای فرنگرفتـه و مهـراه بـا
آن افزایـش تعـداد مرتمجـان علمـی و ادبـی و رشـد تعـداد و گستره روزنامههـا مهـه و مهـه
تأثیری مسـتقیم بر رشـد ادبیات داسـتانی داشـتهاند (هببهانی و مهـکاران.) 51 :1382 ،
بـه نوشـتهی یکـی از منتقدیـن ایرانی رمان فارسـی اکنون عمری یکصد سـاله دارد.
در آغـاز رمـان تارخیـی بـود و پس از حتوالت ناشـی از جنبش مرشوطـه رماهنای اجتامعی
نیـز شـکل گرفـت و بعـد در دهههـای اخیر رماهنایی به سـبک مدرن به نـگارش در آمدند
ی افزایـد که «کار رمان و دیگر هنرهای کالمی کشـف
(دسـتغیب .)141 :1374،وی مـ 
منطـق متضـاد و غامـض واقعیـت های تو در تـوی اجتامعی و بیان عواطف واندیشـههای
ژرف مردمان در دوره معنی تارخیی اسـت(مهان.) 145 :
 -2رضورت پژوهش
از زمان عرضهی اولنی رماهنای فارسی در ایران ،خوانندگان ایرانی از ادبیات داستانی
ماننـد رمـان و داسـتان کوتـاه اسـتقبال فراوانی کـرده و موجبات گسترش ایـن گونههای
ادبـی را فراهـم نمـوده و بنابرایـن نویسـندگان بیشتری بـه رمـان نویسـی روی آوردهانـد.

مطالعهی تطبیقی بازنمایی کردها در رمانهای فارسی پساانقالب19 1390-1370 :

رماننویسـان نیـز در مقـام تولیدکننـدگان ایـن گونـه تولیـدات فرهنگـی توانسـتهاند و
میتواننـد در تثبیـت و تغییر معنـا در طیـف خواننـدگان و جامعـهی ایـران نقشـی مهـم
ایفـا نامینـد .بـه عبـارت دیگـر ،رماننویسـان رصفـ ًا بـه کشـف و بازتـاب واقعیـت یـا امـر
واقـع نپرداختهانـد بلکـه در برسـاخت واقعیتهـای اجتامعـی نیـز سـهیم هسـتند .افـزون
بـر ادبیـات و رمـان ،مهانطـور کـه دیویـد لـی مینویسـد ،حتـی زبـان هـم تـا حـدودی در
ساختاربخشـی بـه جتربیـات مـا دخیـل اسـت (.)21 :1992،,Lee
بـا توجـه بـه انتشـار تعـداد زیاد رمانهـا در سـاهلای پس از انقلاب در ایران توسـط
نویسـندگان نامآشـنا و معـارص و کنـدوکاو آنـان در دغدغههـای روانـی ،فرهنگـی،
اقتصـادی ،سیاسـی و اجتامعـی شـخصیتهای آثـار داسـتانی خـود ،و ارائهی گسترهای
از موضوعـات و مسـائل گوناگـون در تاریـخ معارص ایـران ،به نظر مریسـد که جمموعهی
ایـن آثـار میتواننـد در مقـام دادههـای قابـل حتقیـق و پژوهـش تلقـی گشـته و زمینـهی
مناسـبی را در اختیـار حمققـان بـرای بررسـی حتـوالت معارص ایـران قرار دهنـد .از طرف
ِ
هنـری مانـدگار و تأثریگـذار میتوانـد در
دیگـر ،رمـان مهچـون یـک تولیـد فرهنگـی و
اجیـاد یـا رفـع ذهنیتهـای گوناگـون در افـراد نقش بسـزایی داشـته باشـد .بنابراین بررسـی
رمـان برلی سـنجش و تشـخصی حرکت جامعه یک رضورت اسـت .مهـان گونه که هانا
آرنـت میگویـد جامعـهی ملـت در دنیـای معـارص « ترکیـب هیربیـدی جالبـی اسـت کـه
در آن عالیـق و منافـع خصوصـی امهیـت عمومـی پیـدا میکننـد» ( نقـل از :هومـی بابـا،
.)2 :1990
 -3بیان مسأله
بـا حلـاظ تعـدد و تنـوع رماهنـای منتشره در سـاهلای پـس از انقلاب ،نکتـهای کـه بـه ذهن
متبـادر میشـود اینسـت چـه موضوعاتـی از بین افـراد ،اشـیاء ،پدیدهها ،اقـوام ،مذاهب،
مکاهنـا بیشترین و کمرتیـن بازنامیـی را در رمانهـا بـه خـود اختصـاص دادهاند.
بـه طـور مشـخصتر ،بـا توجـه بـه رخدادهـای سیاسـی ،تارخیـی و اجتامعـی پـس از
انقلاب در ایـران و کردسـتان و بـه تبـع آن جـو حاکـم بـر فضـای فرهنگـی در ایـران و در
کردسـتان و آبشـخورهای فکـری و فرهنگـی ،ایـن سـئوال مطـرح میشـود که آیـا کردها
در منظومـهی فکـری و اندیشـگانی و ختیـل رماننویسـان ایرانـی قـرار گرفتهانـد یـا خری؟
بـه عبـارت دیگـر  ،آیـا کردهـا بخشـی از ختیـل نویسـنده را بـه خـود اختصـاص دادهانـد؟
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آیـا کردهـا بخشـی از رخدادهـای اتفـاق افتـاده بـرای خـود نویسـنده هسـتند یـا او از زبان
دیگـران در مـورد آهنـا شـنیده یـا خوانـده اسـت .ایـن پژوهـش در پـی بررسـی مسـئلهی
بازنامیـی کردهـا در رماهنـای فارسـی مطـرح در سـاهلای پـس از انقلاب اسـت.
 -4چهارچوب نظری پژوهش
در پژوهـش حـارض ابـزار حتلیـل مفهـوم بازنامیـی اسـت  .اگرچـه بازنامیـی در ادبیـات
تاریـخ مفصلـی و ظاهـر ًا معصومـی دارد  ،امـا « بازنامیی مسـئلهای سیاسـی اسـت » (هام
و گمبـل )372 :1382،چراکـه بـه قول اسـتیوارت هال کردارهـای بازنامیاننده بی هدف
و تصادفـی نیسـتند ،بلکـه بخشـی از « سیاسـت بازنامیـی » انـد کـه در میـان گروههـا و در
بین فرهنگهـا مبـارزهای بـر رس معنابخشـیدن در جریـان اسـت (نقل از :میپلـز:1386 ،
.)107
یکـی از ابزارهـا و روشهـای حتقیـق در بازنامیـی و معناهـا  ،حتلیـل متنـی اسـت کـه
مـا را در دسـتیابی بـه درکـی عمیقتـر از جهـان متـن و معناهـای آن یـاری میکند(مهـان:
 .)129پژوهـش در بـاب بازنامیـی بـه پژوهـش در فرهنـگ و مسـئلهی زبـان ،بازنامیـی
و گفتمان پیونـد میخـورد .پژوهـش در فرهنـگ عمومـ ًا بـر خوانـش متـن اسـتوار اسـت
چـون متـن یـک سـاخته فرهنگـی بشری اسـت( مهـان.)96 :
1

 -5دادههای پژوهش
بـرای بررسـی بازنامیـی کردها در ادبیات داسـتانی پسـاانقالب  ،تعـداد  120رمان مطرح
فارسـی کـه توسـط بنیادهـا ،انجمنهـا و منتقدین مورد تقدیر و حتسین قـرار گرفته بودند
انتخـاب و شماره گـذاری شـدند .در مرحلـه بعـد رمانهـا بر اسـاس سـال انتشارشـان به
سـه گـروه تقسـیم شـدند :رماهنای دهـه80-70؛ رماهنـای  90-80و رماهنـای 93-90
 .در مرحلـهی سـوم و بـا اسـتفاده از نمونهگیری تصادفـی سیسـتامتیک و بـا نسـبت
 6/1و بـر مبنـای عـدد تصادفـی  5از میـان رماهنـای دهههـای سـه گانـه بـاال 20 ،رمـان
مـورد نظـر انتخـاب گردیـد ( 3رمـان از  80-70؛  13رمـان از  90-80و  4رمـان از
 .)93-90سـپس رماهنـای منتخـب بـر اسـاس مفهوم حتلیلـی بازنامیی مـورد حتلیل حمتوا
قـرار گرفتند.
1- representation

مطالعهی تطبیقی بازنمایی کردها در رمانهای فارسی پساانقالب21 1390-1370 :

 -6یافتههای پژوهش
از میـان رماهنـای منتخـب تنهـا تعـداد بسـیار معـدودی و آن هـم بـه صـورت گـذرا بـه
کردهـا اشـاراتی داشـتهاند .ایـن رمانهـا عبارتنـد از :
بـه هـادس خـوش آمدیـد نوشـته بلقیس سـلیامنی که بـار اول در سـال  1388منترش و
در سـال  1390چـاپ سـوم آن بـه بـازار آمـد .ایـن رمان بـه روایـت زندگـی رودابه دخرت
جـوان دانشـجوی اهـل یکی از روسـتاهای کرمان میپـردازد که برای ادامـهی حتصیل به
دانشـکدهی حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه هتران مـیرود .زمان ماجراهـا و رخدادها
حـول و حـوش سـاهلای  60-57بـوده و رودابـه در هتـران و در منـزل یوسـف خـان یکی
از مـردان طایفـهی شـیخخانی مـورد تعـرض وی قـرار میگیرد .رودابـه بـه مهـراه چنـد
دانشـجوی دختر روانـهی جبهههـای جنوب میگردد و در این اثنا وارد شـهر کرمانشـاه
(در رمـان باختران آمـده اسـت) و مناطـق کردنشین شـده ،و بـا پیشـمرگان مسـلامن کـرد
خیر و پاکدامـن بـه
آشـنا میگـردد .در رمـان ،کردهـا مهچـون افـراد یـاری رسـان و ّ
تصویـر در آمدهانـد .مهچنین در صفحـهی  95رمـان  ،رودابـه به یاد خاطـرات هبرام پرس
نصرتاهلل خـان می-افتـد کـه او بـه اسـارت گروهکهـای ضـد انقلاب در کردسـتان در
آمـده بـود و پس از هشـت مـاه آزاد میشـود.
عالئـم حیاتـی یـک زن اثـر مشترک فرزانـه کرمپـور ،الدن نیکنـام و مهنـاز رونقی در
سـال  1389در سـه بخش نوشـته شـده اسـت .عناوین سـه بخش آن عبارتند از :بخش
اول حتـت عنـوان «میترا» نوشـتهی فرزانـه کرمپور؛ بخـش دوم با نام «رسوناز» نوشـتهی
الدن نیکنـام و بخـش پایانـی بـا عنـوان« تـرالن» بـا قلـم مهنـاز رونقـی .مـکان رخدادهـا
بیامرسـتانی اسـت در شـهر هتـران .در بخـش سـوم رمـان  ،یکـی از شـخصیتهای رمـان
دکتر نیـازی اهـل سـنندج اسـت کـه هـر از گاهـی دلتنـگ دیـارش میشـود و بـا نـگاه بـه
تابلوهـای نقاشـی کشـیده شـده توسـط « تـرالن» ،پرسـتار جراحـی ،شـخصیت حمـوری
داسـتان کمـی از بـار اندوهـش سـبک میگـردد .دکتر نیـازی رو بـه تـرالن میگویـد «
حیفـه ،بِکـش ،مـن هـر وقـت دمل هـوای سـنندج رو میکنه بـه کوههایی که تو برام کشـیدی
نـگاه میکنـم و دلتنگیـم کـم میشـه»(کرمپور و مهـکاران .)373 :1389،مهچنین در
مهـان بخـش پایانـی یکـی از بیماران بیامرسـتان ،زنی اسـت کُرد کـه چیزهایی را بـه کُردی
میگویـد ولـی کسـی نمیفهمـد .تنهـا «دکتر سـپهر» کـه رسبـازیاش را در کرمانشـاه
گذرانـده قـادر بـه فهـم زبـان زن کرد اسـت .دکرت سـپهر در پاسـخ بـه «ترالن» کـه زن کُرد
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چـه چیـزی را زمزمـه کَـرد میگویـد «کردهـا عاشـق موسـیقنی و زنهـام اکثـر ًا میخونـن»
(مهـان .)450 :زن کُـرد کـه توسـط تـرالن در بیامرسـتان موقتـ ًا «فریبـا» نامیـده میشـود
رشوع بـه خوانـدن الالیـی میکنـد و وازگان ال الیـی عینـ ًا در رمـان نقـل شـدهاند .راوی
مـی افزایـد کـه ایـن الالیی مادران «سـنندجه» (مهـان )488 :اسـت .در ادامه مـردی بلند
قـد ،بـا شـانههای پهـن و ابروهـای پـر پشـت مهـراه دکتر کیـا بـه بالین« فریبـا» میآینـد و
مـرد « فریبـا» را « نشـمیل» صـدا میزنـد .ایـن مـرد نیـز اهـل سـنندج اسـت و کارش هـم
« تدریـس ردیفهـای آواز» (مهـان) اسـت .هتـران ،شـهر بی آسمان نوشـتهی امریحسین
چهلتـن توسـط موسسـهی انتشـارات نـگاه در سـال  1380روانـهی بـازار گردیـد .ایـن
رمـان بـه روایـت زندگی «کرامت» شـخصیت حموری میپـردازد که در اوضاع نابسـامان
اجتامعـي و سـيايس ايـران در دوران سـلطنت پهلـوي تـا سـاهلای پـس از انقلاب درگیر
میشـود .در ایـن رمـان از کرمانشـاه و پهلوانـان آنجـا نیـز نـام میبـرد .امـا در صفحـهی
 98رمـان پـس از ردیـف کـردن ویژهگیهـای اقـوام ایرانـی و سـاکنان شـهرهای خمتلـف
ایـران ،در بازنامیـی کردهـا بـه گفتـهای کلیشـهای در مـورد کردهـا بسـنده میکنـد .راوی
از کردهـا بـه عنـوان «جـان کُـردی مـی کندند» یـاد میکند امـا در سـایر رمانها نشـانی از
بازنامیـی کردهـا و فرهنـگ آهنـا بـه دسـت نیامد.
یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد کـه از میـان  20رمـان برتـر فارسـی ایرانـی فقـط
سـه رمـان بـه طـور مشـخص از کُردهـا ذکـری بـه میـان آوردهانـد .بـه عبـارت دیگـر ،تنها
 %15از جممـوع رمانهـا بـه کردهـا پرداختهانـد .از سـه رمـان فـوق نیـز بازنامیـی کردها به
سـمت نوعـی گفتمان حرکـت میکنـد یـا حرکـت کـرده اسـت .زمانـی بازنامیـی تبدیل به
گفتمان میشـود کـه بازنامییهـا سـویهی سـاختدهنده یـا ساختاربخشـی پیـدا میکننـد
و شـیوههایی از اندیشـیدن را ممکـن و مقـدور سـاخته و شـیوههای دیگـر را منـع میکنـد
(مکـی کـی.)117 :1386 ،
در رمـان بـه هـادس خـوش آمدیـد بخشـی از بازنامییهـا بر اسـاس شنیدههاسـت به
طـوری کـه «رودابـه» شـخصیت اصلـی در فلاش بکـی بـه خاطـرات « هبـرام» کـه زمانی
اسیر گروهکهـای کـرد ضـد انقلاب بـوده ،نمیتوانـد فـرق بین بـه اصطلاح کوملـه یا
دمکـرات را تشـخیص و در رمـان گفته میشـود کـه « در یکی از مهنی کمنیها به اسـارت
نریوهـای کوملـه یـا دمکـرات در آمده بـود» (سـلیامنی.)95 :1388 ،
در رمـان عالئـم حیاتـی یـک زن درهـم روندهگـی بازنامیـی و گفتمان مشـخصتر

مطالعهی تطبیقی بازنمایی کردها در رمانهای فارسی پساانقالب23 1390-1370 :

اسـت .در بخـش سـوم رمـان بـا عنـوان «تـرالن»  ،بـه قـول دکتر سـپهر «کردهـا عاشـق
موسـیقنی و زنهـام اکثـر ًا میخونـن» .ایـن مجلـ ه هـم در سـطح نحـوی و هـم در سـطح
واژگانـی ،مجلـهای خبری مطلـق 1و فاقـد هرگونـه فعـل وجهنما 2حمسـوب میگـردد .این
نـوع مجلات به نظر سیمپسـون «غریقابل مذاکـره» (کرمپور و مهـکاران.)125 :1389 ،
هسـتند و بـه عبـارت هبتر ،مهچـون «حقیقـت» مـی نامیاننـد .بـر اسـاس این مجلـه «مههی»
کردهـا فـارغ از آمـوزش ،سـوابق خانوادهگـی ،متایلات شـخصی ،باورهـای دینـی و...
عاشـق موسـیقیاند .در رمـان هتـران ،شـهر بـی آسمان اوج بازنامیـی گفتامنـی بـه چشـم
میخـورد و شـاهد ایـن مدعـا نیـز ذکـر گفتـهی مشهورسـت کـه «کُردهـا جان کُـردی می
کندند».
امهیـت بازنامیـی در آثـار داسـتانی زمانـی مشـخص میگـردد که به یاد داشـته باشـیم
کـه بازنامییهـا رصفـ ًا بازتـاب دهنـدهی فرهنگهایـی نیسـتند کـه در آهنـا حـک شـدهاند،
بلکـه مهچنین سـازندهی فرهنـگ هـم هسـتند (میپلـز  .)116 :1386،مهمتـر آنکـه،
بازنامییهـا ،بـه حیـث بازنمودگریشـان ،بخشـی از نوشـتن و بازنوشـتن جهانانـد
(مهـان) .در بازنامیـی کردهـا در سـه رمـان فـوق ،کردها در سـه حوزهی جنگ ،موسـیقی
و سـخت جانـی و سـخت کوشـی و مقاومـت حمـدود ماندهانـد.
 -7بحث و بررسی
دالیل نبود یا حضور کمرنگ کردها در رماهنای فارسی:
اکثـر تولیدکننـدگان رمانهـای مطـرح فارسـی غیر کـرد هسـتند و بنابرایـن در
نوشـتن یـا بازنویسـی دنیـای داستانیاشـان ،کردهـا در منظومـهی ختیـل و واقعیـت آهنـا
قـرار نگرفتـه و بنابرایـن پدیـدار نمیگردنـد.
رضورت مرزنشین بـودن کردهـا و جایـگاه پریامونـی آهنـا بـه حلـاظ جغرافیایـی،
تعامـل بسـیار حمـدودی بین کردهـا و سـایر کنشـگران فعـال در عرصههـای خمتلـف ایران
وجـود دارد.
کردهـا نتوانسـتهاند خـود را بـه طـور مسـتمر ،قدرمتندانـه و رس سـختانه در سـپهر
اندیشـگانی ایرانیـان جایابـی و حفـظ کننـد.
1- categorical assertion

2- modal verb
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ایـن عـدم توانایـی یـا توانایـی ناکافـی کردهـا در حتمیـل خـود بـر منظومـهی فکـری،
عاطفـی و احساسـی رماننویسـان معـارص ایرانی میتواند ناشـی از عوامـل متعدد دینی،
ی باشـد .از طرف دیگر ،در سـپهر اندیشـه،
سیاسـی ،اقتصـادی ،تارخیـی ،زبانـی و فرهنگ 
ِ
عواطـف بیشتر نویسـندگان رمانهـای مطـرح فارسـی شـهر و روابـط اجتامعـی
ختیـل و
یـا مهـان شـهر 1و مدنیت/مدنـی 2جایـگاه کانونـی دارد و معمـوالً هـم شـهر هتـران مکان
غالـب داستاهناسـت کـه در آنجـا هـم شـاید کردهـا نتوانسـتهاند آن طـور کـه شـاید و بایـد
ِ
ختیـل نویسـنده و گردونـهی هسـتی روابـط اجتامعـی موجود در
اسـت خـود را بـه سـطح
هتـران بنامیانند.
کردهـا نتوانسـتهاند بـه طـور کافـی در امـر تولیـد ،انتشـار و حتـی تفسیر فرهنـگ در
ایـران -مهچـون میانجـی فرهنگی -به خلـق موقعیتها بپردازند .علریغم وقایع سـاهلای
آغازیـن انقلاب 1357و تالطمات سیاسـی-نظامی دهههـای  60و  70خورشـیدی و
بازنامیـی رسـانهای آهنـا و وضعیـت کردهـا و کردسـتان در مطبوعـات ایـران ،بـه نظـر
میرسـد کردهـا دسـت کـم در ختیـل رماننویسـان مـدرن ایـران نتوانسـتهاند النهگزینـی
کننـد .میـزان و فراوانـی حضـور کردهـا در 3رمـان از  20رمـان منتخـب کـه برابـر %15
اسـت بـا واقعیـات غیر گفتامنـی موجـود در ایـران نیـز مطابقـت دارد .بـه عبـارت دیگـر،
شـاخص متنـی بدسـت آمده با شـاخصهای اقتصادی ،سیاسـی ،اجتامعـی و فرهنگی در
مـورد وضعیـت کردهـا در ایـران نیـز همخوانـی دارد .به عبارت روشـنتر ،هـم در دنیای
بیرون از متـن و در دنیـای داسـتانی درون متـن ،کردهـا نقـش بسـیار بسـیار کمرنـگ و
حاشـیهای دارنـد .بیشتر رمانهـا پریامـون موضوعـات خانوادهگی ( مسـائل زناشـویی)
 ،آمـوزش و پـرورش ،حتـوالت و انقالبـات سیاسـی-تارخیی ایـران ،شـهر نشـینان و
گهگاهـی روستانشـینان مترکـز دارنـد .از قومیتهای دیگـری ایرانی از مجلـه آذرهیا ،عرهبا،
لرهـا هـم بـه صـورت موجـز نام بـرده میشـود.
 -8نتیجهگریی
آثـار خالقـهی ادبـی و بـه ویـژه رمـان در سـاهلای اخیر در ایـران رشـد قابـل توجهـی
داشـتهاند .از طـرف دیگـر ،رمـان بـه عنـوان یکـی از تولیـدات فرهنگـی جمالـی بـرای
1- city
2- urban

مطالعهی تطبیقی بازنمایی کردها در رمانهای فارسی پساانقالب25 1390-1370 :

بازنامیـی« شـیوهی زندگـی» اسـت .ایـن جمـال و جمـرا خنثـی و بیتفـاوت نیسـت؛ بلکـه
سویهدارسـت .بازنامیـی بـه مثابـهی اجـزای سـازندهی فرهنـگ بـه سـاخته شـدن مـا بـه
مثابـهی اجـزای گفتمان کمـک میکنـد .از مهین رو بازنامیـی بـا هویـت نیـز ارتبـاط دارد.
بـه عبـارت دیگـر ،آثـار ادبـی خـود نوعـی دانـش فرهنگی حمسـوب میشـوند .ایـن دانش
فرهنگـی میتوانـد در بلندمـدت بـه صـورت نوعی « رژیـم حقیقت» در آمـده و چناچه با
قـدرت همدسـت گـردد بـه اجیاد معنـا و هویت منجر شـود .در جتزیه و حتلیـل بازنامییها
 ،میتـوان از حتلیـل متنـی بـه عنـوان ابـزاری حتلیلـی هبـره گرفـت .بدیـن منظـور پژوهـش
حـارض بـه بررسـی  20رمـان از میـان  120رمـان برتـر فارسـی نوشـته شـده در دهههـای
 80-70؛  90-80و 93-90پرداخـت و میـزان و نـوع بازنامیـی کردها را مطالعه نمود.
یافتههـای پژوهـش نشـان داد کـه تنهـا سـه رمـان از کردهـا نـام بردهانـد ( .)%15بـه نظـر
میرسـد کـه نـوع بازنامیـی در ایـن سـه رمـان متأثـر از گفتامهنـای رایـج در فرهنـگ ایـران
در خصـوص کردهاسـت .الزم اسـت کردهـا در امـر تولیـد یـا تفسیر فرهنـگ ،اقتصـاد،
سیاسـت و تاریـخ فعاالنهتـر برخـورد نامینـد تـا رماهنـای فارسـی بـه راحتـی تـن بـه زبـان
سـکوت در مـورد کردهـا ندهنـد ،مهانطـور کـه اشـاره بـه الالیـی مـادران سـنندجی در
رمـان عالئـم حیاتـی یـک زن را میتـوان مابـهازای حضـور موسـیقی کـردی (بـه احتمال
زیـاد تأثیر گـروه کامکارهـا در هتران و  ،به طور کلیتر ،رشـد و شـهرت موسـیقی کردی
در ایـران) دانسـت.
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