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 رویشیانداشرف سالهای ابریِ علی رد: خوانشی پسااستعماری از ینازبانی نویسندگان ک  ب

 

 ۱(درویشیاناشرف ابریِ علی  سالهایخوانشی پسااستعماری از رد )نویسندگان کُ ینازبانیبعنوان مقاله: 

 ماهرو رشیدی رستمینویسنده: 

 : منا رشیدی رستمی ترجمه از انگلیسی

 .۸۲۶-۸۷۲، ص ۶۱۱۲ ، زمستان۸، شماره ۸۴ نسخه مطالعات رمان،لنامه فص  ،جان هاپکینز دانشگاه: نتشاراتا

 

 مقدمه

آنها در  یِ میلیون ۰۱تا  ۶۲ تخمینیِ جمعیتِ  اکثریتِ  .ردها را معمولاً از بزرگترین مردمان بی دولت جهان به شمار می آورندکُ

 ۶۱تا  ۱۷درصد،  ۱۲تا  ۱۱که به ترتیب همجوار سکنا دارند، شرق ترکیه و شرق سوریه به طور  غرب ایران، شمال عراق،

 Sheyholislami and Sharifiدهند )می کیلرا تش درصد جمعیت کشورهای مذکور ۱۸تا  ۱۱ و درصد، ۶۱تا  ۱۲درصد، 

ای بین دولت عثمانی و کشور معاهده زمانیکه . یعنیاتفاق افتاد ۱۲۰۱در سال  ی آنهاسرزمین ین تقسیماترتاولین و دائمی(. 77

از را  ام داردن کردستان ایرانکه اکنون جدایی سرزمینی امر  . ایندی رسمی بین دو امپراطوری شدبنایران منجر به اولین مرز

آن بخش  ،برچیده شد در پایان جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانیکه  هنگامی .به دنبال داشت کردنشینسرزمین های باقی 

 تقسیمه ب دوباره سوریه و ترکیه های تازه تاسیس عراق،دولت بود بین عثمانی دولت کردستان که تحت سیطرهسرزمین از 

 د.درآم

ها، اقلیت ، همراه با دیگرندتقسیم شده بودایران، عراق و سوریه  ترکیه، ین چهار کشور همجوارب کردزبانان که عمدتاً بنابراین

یک  یدولت-ایجاد ملتاز این سرکوب هدف آنها  متبوع شان قرار گرفتند.ی هادولت ینهیاگرادر معرض سیاستهای سرکوب

 (کشیعمدی )زبانحذف از را در بر می گرفت؛ کنش ها ازطیفی  هااین سیاست زبان بود.زبان و فارسیزبان، عربترکدست 

 ۱۱۱۱ الممنوع بود و از س ۱۱۱۱تا  ۱۱۶۲از سال در ترکیه زبان کردی . ی زبان کردیمحدود و کنترل شده پذیرش تا گرفته

 ;see Fernandes; Üngör) به دست آوردای زادی محدود و کنترل شدهعمدتاً به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا آ

Zeydanlioğlu.)  ممنوع بود ۱۱۸۱تا  ۱۱۶۲بین سالهای  حداقل در زمان رضاشاه،، جمله کردیها، از اقلیت ایران نیز زباندر 

(see Hassanpour; Sheyholislami.) ،های زبانی محدود و کنترل شده پذیرشسیاست  پسر وی، محمدرضا شاه

در سوریه، در اواسط  (.Sheyholislami)پیدا کرد  نیز ادامه ۱۱۷۱قلاب اسلامی پس از ان که تقریباً گرفتی را در پیش غیرفارس

 ,Hassanporز زبان عربی را ممنوع اعلام کردکردی را از بین برد و آموزش هر زبانی غیر انشریات دولت  ،۱۱۲۱دهه 

Skutnabb-Kangas, and Chyet 370) راق بود تنها در عادامه داشت. و جنگ داخلی سوریه  ۶۱۱۱(، سیاستی که تا سال

 جود داشتوها، مقاطع تحصیلی ابتدائی و ادارات محلی در رسانه از آن استفادهامکان  و شدرسمیت شناخته  بهکه زبان کردی 
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(Hassanpourتشکیل حکومت ا .) ز دو زبان کشور سازی زبان کردی به عنوان یکی او رسمی ۱۱۱۱قلیم کردستان در سال

 کرد.  راق کمک بسزاییزبان کردی در کردستان عبه شکوفایی بیشتر ، ۶۱۱۲عراق در سال 

 معرفی همچنین و ۱۱۱۱از سال ده عمومی از زبان کردی در ترکیه استفا ایها برعلیرغم کم کردن ممنوعیت در حال حاضر

 حق در این دو کشور هنوز، ۶۱۱۲نشین سنندج در ایران در سال زبان و ادبیات کردی در مقطع دانشگاهی در شهر کردرشته 

 داقلح با ادبیاتی کهآموزان کردزبان وجود ندارد.  دانشبرای به این زبان تحصیل  ابتدایی و در مقاطع کردی زبان یادگیری

 ;see Zeydanlioğluمبارزه برای بقا در ترکیه و ایران است ) ردد، زبان کردی هنوز درگیرگبرمی ۱۲رن ق به

Sheyholislami  )قطعیتی وجود ندارد.نسبت به آینده کردها  زده نیزی جنگو در سوریه 

کند. در دیگر اقلیتهای زبانی تحمیل میرا بر کردها و  هادولت سازی زبانی از طریق سیستم آموزشی، زبان رسمیروند یکسان

سبت ن دیکی، احترام و تحسین بیشترینتیجه آنها بدون آموزش و دسترسی به زبان مادری خود و میراث ادبی آن، با حس نز

دیل به تباند، که تنها به زبان رسمی آموزش دیده برخی از این کودکان دوزبانه،شوند. می خود بزرگ به زبان رسمی کشور

رسمی  ادبیات وامدارآنها الهام هنری خود را در وهله اول در واقع  .دانادبیات ترکیه، فارسی و عربی شده ی شاخصهاچهره

 هستند. کشورشان)غیر کردی( 

 Kellman, Translingualشود، )می نامیده «ادبی بینازبانی»، که غیر از زبان مادریی نوشتن به زبانی پدیده

Imagination ،)اند مورد توسط قدرتهای اروپائی تجربه کردهای در رابطه با ادبیات کشورهایی که استعمار را به طور گسترده

شیدن تصویر ک بهان تحمیلی اروپائی برای به استفاده از زب ناگزیر عمارعصر است  بسیاری از نویسندگانبحث قرار گرفته است. 

ماری مورد یف تجربه پسااستعمناسب بودن و کفایت زبان تحمیلی را برای توص اند. برخی از آنانر آثارشان بودهوضعیت خود د

چینوا .  انداحساس گناه کرده رها نمودن زبان مادری خود و مشارکت در شکوفایی زبان سلطه به دلیلاند و قرار داده استنطاق

ناه منجر به احساس گبه مانند خیانتی دهشتناک است و »کند که ننوشتن به زبان مادری اعتراف میبرای مثال،  آچه به،

 (۲۸« )شودمی

به معنای ادغام یک نویسنده بومی در فرهنگ استعماری نیست. در نقد پسااستعماری  نوشتن به زبانی غالب ضرورتاً  با این حال،

ی مقابله اقدام نوع این نویسندیخ و میراث خود را با استفاده از زبان استعمارگر میرتاوقتی مردمان بومی که  مطرح شده است

 Kharbe 42)با نیروهای سرکوبگر استعماری است. 

بان مرکز هنجاری و صحیح از ز یاستفاده روگردانی از استانداردِ یفین، متون پسااستعماریگریفیث و تبه گفته اشکرافت، 

ربیات متفاوت جکه به طور گسترده ت گیردمورد استفاده قرار می هاییشود و به شیوهبه کار بسته می ارکه به عنوان ابز ،است

 (۰۱-۰۴)ددهفرهنگی را نشان می

اند که توصیف شدهزیرزمینی  هاییاستراتژیهای خاص روایت به عنوان فاده از سنت شفاهی و روشهایی مانند استشیوه

ن زبان استعماری بدی «مال خود کردن»این اند. سازی استفاده کردهمت در برابر یکساناز آن برای مقاو نویسندگان بومی

و عبارات ها معناست که نویسنده پسااستعمار زبان مرکز را برای بیان تمامی ضرب المثلها، چیستانها، آوازها، سرودها، افسانه
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ه باورهای ست کنتیجه متنی اکند. ده را حفظ میدر متن نگاشته ش آورد و بدین طریق حس شفاهیبه تصرف در میمصطلح 

زبانهای مرکز  ندهد، اما در عوض دیالکتیکی بیند و مرکز یا حاشیه را برتری نمیزبه هم پیوند میکند و میمختلف را تلفیق 

 (.۸۱کند )و حاشیه ایجاد می

ن ایت. ایران و سوریه اسهای کرد در ترکیه، اقلیت قابل اعمال به آثار «مال خود کردن زبان»ر من، استراتژیهای به نظ

برابر تک ، در با ادغام زبان رسمی در زبان بومیِ کردی خود ،بینازبانیچگونه این متون  می دهند نشان استراتژی ها

 به نمایشرا  فرهنگ ملی بودن ناهمگندهند، و بدین طریق می تحمیل شده از سوی دولت مقاومت نشان گراییِفرهنگ

استراتژیهای نوشتار  درویشیان، برای بررسی مطابقلی اشرف ع فارسیِ ، رمان سالهای ابری بدین منظور. گذارندمی

، انتخاب شده است تا نشان دهد کنندعنوان می( ۱۱۴۱« )بازنوشت امپراطور»ت، گریفیث و تیفین در پسااستعماری که اشکراف

نوشته شده ن ارهای زبانی که بدارا از طریق تضعیف هنج یترکیبی و بینافرهنگی است که سلسله مراتب زباناین رمان متنی 

 ا تصدیقردر شکل گیری ادبیاتی که ترکیبی بودن متون پسااستعماری نویسندگان کرد  به موجب آنکند و می دگرگون، است

 سهیم است. کند، می

زبان را مورد بررسی قرار داده است. او نویسندگان کرد در انتخاب  دوراهیِ  (Alparsalan Nas) سلان ناسرآلپ ا ،پیشتر

ه کاوزون . تحلیل کرده است ،را ی کرد اهل ترکیه، نویسندهدر رمانهای مهمت اوزون انتقال پیام( )وسیله مدیوم انتخاب

 محلی کردی را به زبان  (۶۱۱۰دجله )فریاد دجله، وار هاهایش به نامیکی از رماننوشته بود،  به زبان ترکی چندین رمان

ه جای اینکه ببود:  ناسیونالیستیاقدامی که نشانگر خروج اوزون از ادبیات  ن اقدام به ترجمه آن به ترکی کرد؛همزما ونوشت 

رکیه و ی، تنوشتن به زبان کرد»او  یرا از نظرز کندمیایجاد « دیالوگی بین زبانها»فقط بخواهد زبان کردی را نجات دهد، او 

از میان نویسندگان اهل  که اینویسندهور مشابه، یاشار کمال، یک کرد و (. به طNas 186« )کندتر میزبان ترکی را نیز غنی

، م هستندسهی های اقلیت در زبان و فرهنگ ترکیکه فرهنگبا اشاره به اینی دارد، بیشترین شهرت را در سطح جهان ترکیه

طیفی گسترده از  مردمی،سنت  هایی حماسی دررمانبا خلق (. کمال خود Kemalکند )حمایت میاز دیدگاه بینازبانی ادبی 

(، افسانه کوه آرارات ۱۱۲۷از جمله سه افسانه ی آناتولی ) :کرد واردترکی زبان و فولکلور آناتولی را به روایت غالب ها اسطوره

 (. ۱۱۷۱(، و افسانه ی هزار گاو نر )۱۱۷۱)

ر را تقویت توانند به طور متقابل یکدیگمی و کردی مانند اوزون و کمال، درویشیان با تاکید بر اینکه زبانها و فرهنگهای فارسی

آنچه که در ادامه خواهد آمد، تلاشی «(. Kurdish Literature Will Find Its Way)»تقدیر کرده است  بینازبانیاز کنند، 

محلی  هنگش محلی کردی و فرگوی ترین آثارش با ترکیب کردنچگونه وی در یکی از شناخته شدهاست برای توضیح اینکه 

رسمی  ا با نوشتن به زبانتمایز فرهنگی خود ربه موجب آن و  دست یافته استبدین مهم  فارسی به زبان در روایتی زادگاهش

 برجسته ساخته است.  کشورش
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 علی اشرف درویشیان و سالهای ابری

پذیرش »یا « کشیزبان»ای مختلف سیاسی تحت عناوین هکومتی نسبت به زبان کردی طی دورههای حدر ایران، سیاست

ی زبانشناسی اجتماعی در ایران تحقیقات علمی که در زمینه(. Sheyholislamiتوصیف شده است )« محدود و کنترل شده

 seeخطر زبانهای محلی به دلیل تاثیر هژمونیک زبان فارسی اشاره دارند )معرض انجام شده است همگی به وضعیت در 

Bashirnejad; Mashayekh; Zolfaqari .)های غیرفارسی چنان نهادینه و رسمی کم ارزش جلوه دادن مردمان و زبان

ها و بانبار حذف زآمد تاسفپی که، اندرواج یافته« ایرانی»و « ایران»برای بیان « پارسی»و « پرشیا»ت که کلمات شده اس

 ². داشته است به دنبال های تاریخی را با خوداسی و کتابیت از کتابشنهای اقلادبیات

استفاده از »کند قانون اساسی این کشور که اشاره می ۱۲لیرغم مفاد ماده های اقلیت در مدارس دولتی ایران ]عحذف ادبیات

)قانون اساسی جمهوری اسلامی « در کنار زبان فارسی آزاد استزبانهای محلی  و قومی...و تدریس ادبیات آنها در مدارس،

در  ، بسیاری از این کودکان، به خصوصطبیعتاًشود. زبان به میراث ادبی خود میسی کودکان غیرفارسیمانع از دستر ،[ایران(

که برخی حالیشوند، در بزرگ میهای ایرانی ری از دانشی در مورد دیگر ادبیاتشهرها، با تحسین ادبیات فارسی بدون برخوردا

( و محمد قاضی ۶۱۱۶-۱۱۶۲اند. از میان آنها، ابراهیم یونسی )شده شاخص در کانون ادبیات فارسی هاییاز آنها بدل به چهره

در توسعه زبان و ادبیات فارسی با ترجمه و معرفی برخی از رمانهای دارند، به طور مشخص  که اصلیتی کرد( ۱۱۱۰-۱۱۱۴)

شتر به ن است که بیعلی اشرف درویشیا ،کرد ینویسنده یهایکی دیگر از این چهرهاند. به سزایی داشتهشاخص جهان سهم 

 شود.شناخته می« های ابریسال» ینامهخاطر خودزندگی

 اوای پرجمعیت به دنیا آمد. در خانواده در خانواده ۱۱۸۱کرمانشاه در سال علی اشرف درویشیان، محقق و نویسنده ایرانی، در 

 .و برادرانش آهنگر بودندپدر کردند. برادران همه با هم زندگی می ان و، والدین، خواهرها و پدربزرگ و مادربزرگها و دائیعمو

تابهای مقالات مارکسیستی و کالعمر درویشیان به طبقه کارگر، امتعهد مادسرچشمه  .کردندهایش در شرکت نفت کار میدائی

ندگی دشوار ز بیانگرکه بیشتر  ،بعدها در آثارش خواهیآوردند. این حس عدالتبه خانه میهایش بود که دائیماکسیم گورکی 

درویشیان تحت تاثیر نویسندگان برجسته ایرانی مانند جلال آل احمد  بعدها .خود را نشان دادی فقیر در کرمانشاه بود، هاتوده

 (”Darvishian, “I Like the World) به نوشتن روی بیاوردبه طور جدی ترغیب شد که و سیمین دانشور قرار گرفت و 

فاضل بود که  نیزایفا کرد مادربزرگ او بود. او  نقش اصلی را گیری زندگی درویشیان به عنوان نویسندهکه در شکل اما کسی

لی های محو اسطورهها آوری افسانه. به دلیل تاثیر وی، جمعاز بر بودرا ی کرمانشاه هاهای کردی و سنتبسیاری از افسانه

المعارف گویش کرمانشاهی و ی، دایرههای کردو ضرب المثلها یشیان شد. اسطورهتبدیل به یکی از علایق مادام العمر درو

ر نی داین اشتیاق به سنت شفاهی زبان کردی است. این سنت شفاهی غ های مردم ایران ماحصلعارف اسطورهدایره الم

 خورد. سالهای ابری نیز به چشم می

ی زندگی پسری به اسم شریف است که یک رمان چهار جلدی درباره شر شد،منت ۱۱۱۱های ابری، که اولین بار در سال سال

دربزرگ و ، پبا والدینکند. رمان در سن سه یا چهارسالگی شریف که کند روایت میمی انگونه که تجربهوقایع داستان را هم
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شریف از کار بیکار  ی پدروقت شود.، آغاز میکنددر کوچکترش در کرمانشاه زندگی میو دو براها ، عموها و دائیمادربزرگ

 کمک به خانواده، شریف و برادران و خیاطی مادربزرگش است. برای ی مادربافندگ حرفه شود، تنها منبع ناچیز درآمد آنهامی

نند و کمی یش او را  با عقاید مارکسیستی آشناهاشوند. دائیمی مشغول به کارهای پستسن کم  یش ازهاو عموها و دائی

ا شاه ها توسط محمدرض، پس از سرکوب بی رحمانه مارکسیست. اماپیوندندمی حزب مخالف مارکسیست، حزب تودهبعدها به 

ز جمله دایی شریف، امید بسیاری از اعضای حزب توده، ا -بودقدرت را در دست گرفته  یکپارچه  ۱۱۲۰پس از کودتای که -

ماند و یم . اما شریف به عقاید سوسیالیستی خود وفادارپیدا کردند خمینی گرایشآیت الله به حزب از دست دادند و  خود را به

آوری یک روز وقتی مشغول جمعدهد. می به مبارزه خود علیه سرکوب مردم توسط خوانین محلی و مقامات حکومتی ادامه

کنند. می رو او را دستگیشوند می در روستایی در کرمانشاه است، نیروهای امنیتی به او مشکوکالمثلها و اساطیر کردی ضرب

کند. می سال را در زندان شاه سپری ۱۱شود و او می ل به بخش اساسی زندگی شریفیبدتزندان و شکنجه پس از آن، 

 یابد. می شود و رمان نیز پایانمی آزاد ۱۱۷۱انقلاب اسلامی سال  باسرانجام 

و سیاسی  ی اجتماعیهاهمیشه متمرکز بر چگونگی نمایش واقعیت نوشته شده سالهای ابری ی که بربه دلایل واضح، نقدهای

تقریبا هیچ توجهی به تحلیل اما  است، ۱۱۷۱بین اواخر جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی در سال  ایران در سالهای

ی کردی است شفاه ترین منابع سنتبه اینکه سالهای ابری یکی از غنیبا توجه  . این قصورادبی رمان نشده استویژگیهای 

ی هاپردازد متشکل از داستانهایی است که توسط شخصیتمی بخش بزرگی از رمان که به کودکی شریفجای تاسف دارد. 

ی کردی، عبارات مصطلح، آوازها، ضرب هااز افسانه طیفیشامل . این روایتها شودمی مختلف، به خصوص سالمندان، روایت

 شفاهی کرمانشاه است.و تاریخ ها سطورهالمثلها و ا

 

 خوانش پسااستعماری سالهای ابری

فرهنگ  برند:می های محلی خود بهرهها و سنتاز فرهنگ در آثارشانهمانطور که قبلا گفته شد، نویسندگان پسااستعماری 

بود ی ننوشتاری نتیجهت شفاهی در ادبیات این اصرار بر سناساطیر و تاریخ.  استعمال زبان محلی، فولکلور محلی،  شفاهی،

فرهنگی »از  لکهب یک زبان به زبانی دیگریک سنت ادبی است. به دلیل این شکاف، نویسنده بومی نه تنها مجبور است که از 

حس  و با حفظ شفاهی یهاروایت از اقتباس با این متون نوشتاری (.Talib 75)کند رجمهت« رهنگی نوشتاریشفاهی به ف

 Kharbeشود )می بنابراین تاریخ و میراث بومیان با استفاده از زبان استعمارگر حفظ. آیند درمی تحریر رشته بهشفاهی بودن 

425.) 

سمی با وجود اینکه به تنها زبان ر، اسلوب روایت آنکه  مشابه ادبیات پسااستعماری است نامه درویشیان از آن جهتخودزندگی

ری از ابومی در بسی اصلیاسلوب  ،شفاهی بودن .بردمی شفاهی سود یهاروایت ، ازکشور یعنی فارسی نوشته شده است

اطیر و اس هاکه سرشار از ضرب المثلها، آوازها، عبارات مصطلح، افسانه نوشتارهای پسااستعماری، مانند سالهای ابری است،

 .است محلی
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 فظمتن نوشتار حدر و  ودشمی نمایش داده روستایی نویسندهدر سالهای ابری، سنت شفاهی یک منطقه از طریق خانواده 

راوی وایت راست که در آن یک بیوگرافی جمعی بلکه -نامه توسط یک فرد واحد نوشته نشده استخودزندگی گردد. اینمی

سایر  و ،شوهر بی بیعمو الفت بی بی، و مادربزرگش  ،مادر اوری،  ز ،پدر راوی شفاهی بوچان،  یهااول شخص با روایت

 داستان نقل با داستان تقسیم میشود که یهاشخصیتبین بسیاری از روایت چند صدایی این . درآمیخته است، هاشخصیت

 .برمیدارندنیزمنطقه تاریخ نانوشته  خود پرده از زندگی

ز اباورهای فرهنگی محلی نیز در نوشتار خود اتکای زیادی دارد. یک مثال جالب  بازتاب تاریخ منطقه، درویشیان به علاوه بر

د در مور مانکه در حال خشک شدن هستند. در ر یی استهادخترها با دریاچهسنت ازدواج  سنتهای محلی در این رمان، ثبت

 کند:می کا این گونه روایتبود. ناز درآمده به عقد یک دریاچه در حال خشک شدنزنی کهن سال که  خوانیم؛می کاناز

ری نازکا فرزند کاووس، آیا حاض»مرا بر اسبی سوار کردند و بردند لب چشمه. خبطه عقد را خواندند. سه بار از من پرسیدند، »

آری. سه بار آری گفتم. چهل شب. در پای چشمه خوابیدم و پیش از اذان صبح در پای چشمه لخت « زن کانی کاو بشوی؟

اما ...و با چل کلید هفت بار از آب چشمه به سرم ریختم. کلبه کوچکی در پای چشمه برای من و کانی کاو برپا کردندشدم 

 (۲۲۱)درویشیان، صفحه  «..مزارع مردم از بی آبی سوختتقصیر از او بود.

 وهاینیربه عمیق  یباورمنعکس در رمان، بسیاری از باورها و سنتهای محلی اساس  دهد،می همانگونه که خاطره بالا نشان

 ها با جهانیآورد، خوانندهمی زری، کوچکترین پسرش را به دنیا ماوراطبیعه است. از همان ابتدای رمان، وقتی مادر شریف،

را با  آید و قلب اومی برای گرفتن جان زری ³(. آل۱۴-۱۸که در آن طبیعه و ماوراطبیعه غیرقابل تمییز هستند )شود می آشنا

که  فهمیممی کشد و مامی میرد. شریف جیغمی گیرد. اگر قلب در آب رودخانه فرو رود، مادرشمی استخوانی اش ددستان زر

د سرانجام با تولساخته ذهن شریف نیست.  خیالی آل تنها موجودی . با این حال،اند هبود حاصل توهمات او تنهاهمه اینها 

اغ و در گوشه ی ب پیچدمی آن را در پارچه ایکند. سپس می و در آن سوزن فروگیرد می راناف  بندها یکی از قابله ،کودک

د. کننمی به سرعت او را از خانه دورها شود و قابلهمی کند تا آل جان کودک را نگیرد. ناگهان، گربه ای سیاه ظاهرمی چال

 اطمینان دارند. زه وجود جن به اندا به وجود آنهستند که آن گربه آل است و آنها مطمئن 

 باوررا ی محلی هااسطوره نیز این و مردانخصوص زنان نیست م« پیرزنان یهاافسانه »است که بدانیم باور به این  جالب

دانی که هر خانه ای جن دارد...هرجایی می تو خودت بهتر »گوید:می . با اطمینان از وجود جن، پدر شریف به عمو الفتدارند

به باور ارجاعات بسیاری در سرتاسر رمان . (۰۷)صفحه « کند.می کشیزودتر از صاحبخانه به آنجا خانه ساختمانی بشود جن

صحنه ایست که مادربزرگ شریف، بی بی، از ترکیب  صحنه کوتاه قابل توجه در این مورد،وجود دارد. یک  ،چشم بدو  به جادو

 (.۷۶۸کند )می یک زن استفاده دفع جادویادرار یک پسربچه با مدفوع یک سگ سفید برای 

 شود. از همان ابتدای رمان، این بی بی است که تخیلمی اولین شخصیت این رمان است که به عنوان قصه گو معرفیبی بی 

ور ط، که به داستانهای محلی کردیبه . او دهدمی پرورشوقایع خارق العاده شریف را با داستانهایی در مورد ماوراطبیعه و 

کا کا مانندی محلی هاکه چگونه پرنده کنندمی تعریفاین داستانهای محلی  شوند، مسلط است.می معمول در رمان روایت
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: با کندیم را این گونه بازگو. بی بی داستان خدا آنها را تبدیل به پرنده کردزمانی انسانهایی بودند که  ⁴یوسف و شانه به سر

از حس . بعدها، سرشار دهدمی فریبرا برای به دست آوردن ارث پدر  یونس برادر کوچکش کاکا مرگ پدر، کاکا یوسف

 کند، اند پرواز کند تا بتومی پرندهکند. خدا او را تبدیل به می اخانه و زن و ثروتش را به دنبال برادرش ره یوسف پشیمانی، کاکا

 :هنیز زمانی انسان بود بی بی، شانه به سر به گفته ی. )۶۰-۶۱برادرش را صدا بزند و از او بخواهد که به خانه برگردد )

دهد که می شوهر بداخلاقی داشته. یک روز مادرشوهر کاسه ای شیر به او. تازه عروس. مادرشانه به سر یک عروس بوده»

رود و می شود. شیر کف میکند. سرمی گذارد و مشغول شانه کردن موهای زیبای خودمی بجوشاند. عروس شیر را روی آتش

پرنده ای درآورد تا از دست خواهد که او را به صورت می ترسد و از شدت ناراحتی از خدامی ریزد. عروس خیلیمی در آتش

 (۰۰۲« )کند.می پرد و فرارمی چسبد ومی شود. شانه به سرشمی مادرشوهر به آسمان پرواز کند. دعایش مستجاب

با آنها  فهمند، بنابراینمی آمیزد. او باور دارد که حیوانات همه چیز رامی دنیای بی بی دنیایی است که خیال و واقعیت را درهم

هداری نگها خواهد که از جوجهمی کند و از اومی کند با گربه اش صحبتمی کند. وقتی خانه اش را ترکمی رفتار مثل انسان

دانی یم شاید از ما بهتران بود. آن وقت»گوید:می شود ومی او از شنیدن اینکه شوهرش گربه ای را کتک زده وحشت زدهکند. 

 (۸۷) «انه داریم.آمد. آخر بچه و جوان تو خمی چه به سرمان

 به سادگیو  ساکن است در اتاق محقر او دختر شاه پریان  کنند. او باور دارد کهمی روح و انسان با هم زندگی در دنیای بی بی،

ره بخت دختر شاه پریان را گ با گره زدن گوشه دستمالی،تواند از او بخواهد که سوزن گمشده اش را پیدا کند. تنها باید می

 (. ۰۱۱) بزند

خواهد می ریزد و از رودخانهمی بی بی به رودخانه دانه نذری  در بخشی از دعاهایش،حتی درختان، غذا و آب نیز روح دارند. 

 از ترشید، ترشی بخورخواهد می وقتی شریف، که تازه از بیماری علاج یافته، دیگر، جایی آنها را به مکانی امن و تمیز ببرد. در

ا حضرت ای ترشی، دشمنی ب» گوید:می بیند که بی بی خطاب به ترشیمی شریف متعجبخواهد که به او آسیب نرساند. می

 (۱۲۰) «کرده ای اگر به این بچه آزار برسانی! ⁵عباس

 یادردید قابل تدر روایتهایش به عنوان واقعیتهایی غیر از آنهاکه  قوام یافتهاین باور به ماوراطبیعه و جادو آنچنان در ذهن او 

 :این دستکند. شرح بی بی از مرگ برادرش مثالی است از می

 درخت بزرگی وسط حصار خانه ما بود. یک درخت سرو تناور و کهن. آن جوانمرگ یک روز از بازار آمد. مست مست. تلوتلو»

رش یکرد به فشار دادن. پا از زخورد. درخت در سر راه او قرار گرفته بود. به درخت حمله کرد. کمر درخت را گرفت و شروع می

دست به کار ها فردای آن روز تصمیم گرفت درخت را ببرد. دو نفر اره کش آورد. اره کش. در رفت و با سر به درخت خورد..

کشیدند ناگهان جیغ دلخراشی از درخت بلند شد. اره شکست. کارگرها گوشهای خود را شدند. چندبار که اره را به تنه درخت 

دست از کار کشیدند دو ماه تمام از جای زخم درخت خون آمد. خون پاشویه رنگ از صورتشان پرید. با دو دست گرفتند و 

 مان را باهاپریدیم. گوشمی ت از خوابی شب از جیغ درخهاحوض را پر کرده بود. دو ماه تمام کار ما شستن خون بود. نیمه

حل ی شدید، درخت از مهادوید. تا اینکه در یک نیمه شب. پس از جیغمی پنبه پر کرده بودیم، اما جیغ تا مغز استخوان مان
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. هرشب تا صبح در اطراف درخت صدای شیون و زاری وی اتاق پهلوان، برادر جوانمرگم..زخم دو نیم شد و افتاد. درست ر

 شد. پهلوان که تا آن روز هیچ پهلوانی در کرماشان پشت او را به خاک نمالیده بود، روز به روز لاغر و لاغرتر شد.می نیدهش

نشست و یم گفتند قلبش از جا کنده شده است آنقدر لاغر شد که فقط چشمانش مانده بود. روزها و شبها کنار دیوار حصارمی

-۱۱۲) «کنار کنده درخت مرده پیدا کردیم.زد. یک روز صبح زود او را می درخت زلبا چشمان درشت و بیمارش به کنده 

۱۱۲ ) 

شوند، بزرگترها به نوبت می جمع ⁶بی بی تنها قصه گوی داستان نیست. در شبهای طولانی زمستان وقتی خانواده دور کرسی

ه دل توسط اعضای مختلف خانواداستان چندین نسکنند. می یی در مورد زندگی خود یا قهرمانهای معروف محل تعریفهاقصه

 داستانهایی از وقایع گذشته، تاریخ خانواده و تاریخشود. این روایتهای شفاهی تنها منبع تاریخ این مردمان است. آنها مینقل 

 کنند.می نقلرا رماشان )نام کردی کرمانشاه( ک

نقل ه روزطی س است که توسط پدر شریف، بوچان، پدربزرگ شریفوریشه، اترین فصول این رمان شرح زندگی د یکی از مهم

 تمام اعضای خانواده دور کرسی جمع کند. شبی کهمی آغاز ، طولانی ترین شب زمستان،⁷او داستان را با شب چله. دمیشو

طی  «ل قحطیسا»خورند. شوهر بی بی، عمو الفت، قصه گویی را با توصیف می تخم هندوانهنوشند و می شوند و چایمی

یطره که برای س شده بود نیروهای روس و عثمانی ان جنگمیدبدل به وقتی کرمانشاه  کند؛ یعنیمی آغاز جنگ جهانی اول

، آنفولانزایی مسری از طریق مرزهای غربی از بغداد به کرمانشاه وارد شد ۱۱۱۴در پایان جنگ در سال . بر ایران در نبرد بودند

(. see Azizi, Jalali, and Azizi)فراگرفت و شیوع بیماری وبا نیز قرار گرفته بود، که در معرض قحطی و نهایتا کل کشور را 

 زندگی روزمره کرمانشاه طی سلطنت بر روسیهقحطی، وبا و حمله  چگونگی تاثیرتوصیف به در سالهای ابری، عمو الفت 

 (:۱۱۶۲-۱۱۱۱) پردازدمی احمدشاه

. نان لوبیا دادندمی پختند و به خورد مردممی با آرد هسته خرما و لوبیا نانها هریدند. نانواییمی لوبیا راآسیابها، هسته خرما و »

چه رفتی به آن دنیا...تو همین کومی آوردی ومی بالاخوردی،می ظاهر خوبی داشت. سفید و برشته اما اگر شکم ات خالی بود و

کندند. تو تیمچه ملاعباسعلی یک قزاث روسی جلو یک دهاتی اهل چیابلک را می نآمد طاهر، چندین نفر افتاده بودند و جا

ه زور از گندم را بخواست کیسه می گرفته بود. دهاتی یک کیسه کوچک گندم با خودش برای فروش به شهر آورده بود. قزاق

 (۱۱۱)« وستایی خالی کرد.او بگیرد، اما دهاتی مقاومت کرد. قزاق همانجا ششلولش را کشید و در سینه و شکم ر

 :دهدمی ادامهاز داستان قحطی  بازگویی روایت خودحمله روسیه و نقل خطر بی بی با 

وره ددند...کرمی را مردم روز و شب کلومها همه مان از ترس روسها رفته بودیم ته صندوقخانه قایم شده بودیم. درهای خانه»

قحطی آمد. مردم نان لوبیا و هسته خرما خوردند. تواند پادشاهی بکند...مردم بدبخت شدند. می ..بچه کیاحمدشاه بود. بچه بود.

نانها پر از سوسک و مگس و خرخاکی بود. وبا آمد. سال وبایی تو کوچه ما سی نفر مردند. کسی نبود که آنها را کفن و دفن 

 (۱۱۱) «بکند...
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ول در اینجا به جای راوی ابه علاوه،  .شودمی ثبتهای بی بی و شوهرش در اینجا، تاریخ نانوشته کرمانشاه از طریق داستان

وایتهای ر مورد رکمتر در مورد خود او و بیشتر دراوی بیوگرافی و ، استاز شنوندگان  و جمعیتی تاکید بر گوش دادنشخص، 

آمیزد یم بیوگرافی و تاریخ را در همکه خاطرات، این شکل روایت چندصدایی و تاریخ شفاهی جامعه اش است.  شفاهی خانواده

محلی تنها منبع تاریخ  کهن سالان، گاهی اته خصوص در خاطرشرح حالهای شفاهی، باست زیرا ویژگی مهم این رمان 

 تاریخ محلی برای همیشه فراموش خواهد شد. مهمی از  گوشه هایهستند: و اگر ثبت نشوند، 

سپتامبر  ۱۷ست تا آگو ۶۲روسیه و اشغال ایران طی جنگ جهانی دوم بود )از ادف با حمله انگلیس و تولد درویشیان مص

نگ، ، جانگیس . طبیعتا، استعمارگراییقرار گرفتماه تحت کنترل انگلیس  ۲سال و  ۸آن کرمانشاه به مدت  (. به موجب۱۱۸۱

پردازد. می ۱۱۲۰کودتای  منجر به به خصوص آنجا که به وقایع ،در کل رمان استغالب  قحطی و سرکوب سیاسی ویژگی

( و بعدها ۲۸-۲۷ست )هاخفت بار ارتش کرمانشاه در نبرد با انگلیسیدر ابتدای رمان، شریف چهار ساله، شاهد شکست 

ی هاهتود به جنب و جوش درمی آورد و منجر به تظاهراتکه سرتاسر ملت را  کندمی را تجربه ی ضدامپریالیستیهاجنبش

 (. ۷۱۶-۲۲۱)شودمی در کرمانشاه مصدق طرفدارخشمگین و فقرزده 

 کند که روایتگرمی را بازسازی« تانزیردس  تاریخ»در نشان دادن وقایع تاریخی از نقطه نظر محرومان و فقرا، رمان درویشیان 

و  حرص ان در برابردهقان یند در روستاها، و آسیب پذیریایرانی، فقر ناخوشا-وسط شرکتهای نفتی انگلیسیاستثمار کارگران ت

داستانهای فراموش شده مقاومتهای قدرتمندانه گروهها و افراد محروم  این رمان .⁸استزمین داران فئودال  هوسرانیطمع یا 

 التی کهعدشه در برابر بی وریاف و دیشر و ایستادگیمی اعتراضات کارگران در اول ماه مانندکند. می را نیز روایتاما شجاع 

 . زیادی متحمل شدندی ها ه آن سختیدرنتیج

مستندسازی تاریخ شفاهی وقتی است که رمان نگاهی به زندگی شاهمراد مشتاق، معروف ترین مثالهای  شاید یکی از جالب

ی شام .حذف شده است کردی  همایرانی و  ادبیات تاریخ م ازهنام و آثارش  که اندازدمی به شامی، شاعر کرد اهل کرمانشاه

انشاه ف ترین شعرهایش در کرماو یکی از معرو «نشینیکرا»نوشت. شعر می و فقیر بود که طنزهای اجتماعی شاعری نابینا

 شود که جمعی از زنان گرد اومی شامی وقتی ظاهر در رمان، را حفظ هستند.شی از آن که بسیاری از مردم حداقل بخاست 

خواند: می کرایه نشینی را از بر بخواند. او دو شعر دیگر را نیزد که شعر خواهنمی کنند و از اومی به او چای تعارف، آیندمی

تمامی اشعار شامی، که در (. در رمان، ۱۷-۷۱۶نخست وزیر آن زمان ایران، و پاسخ مصدق به شامی )یکی خطاب به مصدق، 

ترجمه،  اینت داده اند. با این وجود، قافیه و وزن اصلی خود را از دس در نتیجهاصل کردی هستند، به فارسی ترجمه شده اند و 

بینیم، یم تا فارسی. همانطور که در پایین تبدیل شدهکردی  به زبانی نزدیک بهترجمه ای مستقیم و لفظ به لفظ است که 

ز ا اتی که زیر آن خط کشیده شده به طور مشخصفارسی آن وجود دارد. عبار اندکی بین شعر اصلی کردی و برگردانتفاوت 

 . این مثال را ببینید:تبعیت نمی کندفارسی  اردهای گرامر و کاربردداستان

 م نه روژ و نه شوش نیرآسای /بزانی سگ وه حالم نو توای الف(

 راستی که سگ به حالم نباشد/ نه روز آسایش دارم و نه شب
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 سچ تکلیفمان نپرسین من له          / وشن و طووسئور بیوشی مردم ئه ب( 

 از من نپرسید تکلیفمان چیست/ بگویی مردم، بگویند به طبساگر به آنها 

حفظ با  یتهای شفاهی در متون نوشتاریاقتباس از روا، تلاشی است برای بینازبانیترجمه لفظ به لفظ، ویژگی رایج ادبیات 

کلمات رانتز، ه در پگاری یا ترجمحاشیه نپاورقی،  در متون پسااستعماری شامل: بینازبانیحس شفاهی بودن. دیگر ویژگیهای 

ه این ویژگیهای بسالهای ابری درویشیان شباهتهایی غیرقابل تردید تحلیل ادبی  .است ترکیب نحویترجمه نشده، بینازبانی و 

ویسنده نکردی است که ترجمه نشده اند. اگرچه از واژگان  . برای مثال، سالهای ابری پردهدمی را نشانپسااستعماری  بینازبانی

 ی کرد در این رمانهاشخصیت ورده، اما هنوز کلمات بسیاری از سخنانفراهم آترجمه حدود سیصد کلمه را در پیوست رمان 

. ره)دیوانه(، زوران )کشتی(، چارشو )چادر( و غی شیتکلماتی ساده مانند مال )خانه(، از جمله چهارجلدی ترجمه نشده اند. 

ال شود کلمه ترجمه شده و به دنبمی زیرا ترجمه باعث استسیاسی  پسااستعماری عملیمات در یک متن ترجمه نکردن کل

برای زبان  (. با انکار این امتیازAshcroft, Griffith and Tiffin 65)جایگاه بالاتری پیدا کند« دریافت کننده»نگ فره آن

را یاد  به گونه ای زبان محلی پیدا کند و متنا در معنا ر کند تامی ، نویسنده پسااستعماری خواننده را مجبوردریافت کننده

 تبعیت از فرهنگ غالب ندهد.  تن به تا بدین طریق  بگیرد

 توصیفبرای  (Selinker) و سلینکر (Nemser) ، اصطلاحی که نمسر«زبانیبینا»ی زبانشناختی دو زبان یا هاهشاخص آمیزش

ندگان پسااستعمار نویس بینازبانینظام زبانشناختی مورد استفاده یادگیرندگان زبان دوم به کار بردند، یک ویژگی رایج ادبیات 

 در جوامع دوزبان گونه که اکثریت مردم به دو یا چند زبان صحبت(.  Ashcrift, Grifiths, Tiffin ۲۸)به نقل از  است

قرار دارند، مجبورند زبان گروه غالب را به عنوان زبان دوم  زبانشناختی در موقعیت زیردسته از لحاظ کنند، گروههایی کمی

آورند که از هردو زبان مادری و زبان مقصد متمایز است. می نظامهایی زبانی به وجود ،یادگیرندگان زبان دومیاد بگیرند. این 

 تمایز فرهنگینشان دادن برای  شدن کردی و فارسیمخلوط ادغام و از زبان فارسی و نیز  ، از لحاظ اقتباسسالهای ابری

گویند، یم ی رمان به زبان کردی سخنها. اگرچه بسیاری از شخصیتترکیب زبانشناختی است از اینای  نمونه ،کردی زبان

فارسی معیار نظام آموزشی نیست بلکه از طریق  گفتگوهای آنها به فارسی ترجمه شده است. با این وجود، این فارسی،اما 

ز دست الفظ به لفظ اصطلاحات کردی به زبان فارسی دگرگون شده است. وقتی پدر شریف داستان  ترجمه مستقیم یا برگردان

 شود:می به وضوح دیدهاین آمیزش زبانشناختی کند، می را تعریف دادن خانه

 (۰۷-۰۲« )خواند.می چنان خالی شد که شانه به سر، در آن آوازنه مان چاره ام ناچار بود. پاک و پوچ شدیم. خا»

ا یک سنت فرهنگی متمایز ر فارسی است و ویژگیهای واضحاز زبان روزمره  متفاوت واژگان مثال بالا به طور قابل توجهی

 ، وکه بیانگر استیصال استیک ترجمه لفظ به لفظ از اصطلاحی کردی است ،«چاره ام ناچار بود»دهد. برای مثال، می نشان

 معمولا در فارسی روزمره مورد استفاده« شانه به سر»یک اصطلاح فارسی نیست و « خواندمی شانه به سر در خانه خالی آواز»

در فولکلور کردی رایج است و این اصطلاح « پپو»یا « پپو سلیمانی»نی یع ، ض، معادل کردی آن در عوقرار نمی گیرد. 

 ترجمه لفظ به لفظ این ضرب المثل کردی است.
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د به اشتباه زاده و سپه ونمحققان ایرانی مانند ایران. زبان کردی کرمانشاه است در یمهم ادبیِ صنعت ،استفاده از کلمات تکراری

ات استفاده او از این کلمدارند که سالهای تدریس درویشیان در روستاها و الهام گرفتن او از صداهای طبیعت دلایل می اظهار

کردی بر زبان سالهای ابری را زبان تاثیر آنها  ،در نتیجه(. ۲۶کنند )می یفتوص نام آواآنها این کلمات را مثالهایی از است. 

مشت -تششود، برای مثال، چمی استفادهصورت جمع ایجاد تکرار گاهی برای از عنصر در زبان کردی، گیرند. می نادیدهکاملا 

( مشت مشتچپه )-در سالهای ابری چپه مثال (. یکAikhenvald ۸۲)چیزها( یا گل و مل )گل و دیگر گیاهان( )به نقل از 

ر در زبان کردی برای گاهی تکرا. (۲۸) «ه استو موها را چپه چپه کند هبی بی صورت خود را خراشید»این جمله که در است 

ت گردنم پش»گوید:می . برای مثال، وقتی شریفخوردمی آواهاست، که در رمان درویشیان مکرر به چشمیشیا اند آوابیان نام

لط خکند. این می کردی محلی بیاناو به طور مختصر حس درد ضرباندار را با تکیه بر زبان (، ۱۰۷)صفحه « کرد.می ملق ملق

 است. بینازبانیدر متون  یرایج یی زبانشناسانهپدیده نشانه

ا از ی زبانی رهانشانهی مختلف، های شخصیتهادر دیالوگدرویشیان نه تنها فارسی راوی را با کردی درمی آمیزد بلکه 

 گزارش انهبه زبانی می گاه و بی گاهاتی معیار با تغییر ه زبان فارسیوقتی راوی وقایع را بدهد. می فارسی به کردی تغییر

 در مثال زیر، راوی از زبانکند. می تغییر پیداها محلی دیگر شخصیت هایزبان انواع زبان از فارسی معیار راوی به دهد،می

ست، تغییر زبان کردی اکرمانشاه است و بسیار تحت تاثیر به فارسی کرمانشاهی، که نوعی فارسی ساخته شده مردم  فارسی

 دهد:می لحن

دا...دسمان به خدا...به خ»گویم، می افتم. با لکنتمی کنم. به تته پتهمی کند. هولمی مدیر از زیر عینکش با خشم مرا نگاه»

 (۰۲۴) « شکستاوتاود اگه زداودیم تو گوش این.

 دهد:می محلی تغییر زبان کردی یک کیسه کشاو زبان خود را از فارسی به در اینجا 

 ادرود. مرد هی دمی گوید کیسه کش حمام است و به سرکارشمی گذرد.  بی بی می شود مردی از میان کوچهمی سحر که»

 زند. می

 (۴۱-۱۴۴)« د...هلسین...سحره....سحره هلسین.سحره...سحره...هلسین...سحره...سحره...هلسین...خدا باوگتان بیامرز-

غمه ای فارسی آنها مل کاملا یک دست دارند نیستند.جمعی از مردم که زبان و گویشی ایده آل  متکلمینی رمان هاشخصیت

 . بنابراین، به دلیل سبکی که باورهای مختلف را تلفیقاستناهمگون   که گواهی بر واقعیت فرهنگی است از فارسی و کردی

نامید که تن به پیروی از دیدگاه خلوص فرهنگ ملی نمی  بینازبانیتوان اثری می زند، سالهای ابری رامی کند و پیوندمی

در ایران به حاشیه  وییک زبان غالب توسط یک کرد که زبان « مال خود کردن»این خودزندگی نامه مثالی است از دهد. 

را قادر ساخته  درویشیانفارسی، نوشتار ی تلفیق روایتهای شفاهی کردی در برااستفاده از استراتژیهای متنی رانده شده است. 

گواهی است بر وجود یک هم و  ترکیبی دارد ساختاریلحاظ گرامری  هم ازکه زبانی از نظر فرهنگی متمایز ایجاد کند که 

 . چندوجهی ملیفرهنگ یک  ،نآمتعاقب و ، هویت فرهنگی متمایز کردی
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شی نیست و من قصد ندارم که خوان یکدست شده حاشیه رانده های بهیا گروه یلازم به ذکر است که هویت ملی پسااستعمار

 یرند.پذمی رمستعد تغییر هستند و از نیروهای بیرونی تاثیفرهنگها  ⁹جدایی طلبانه یا ملی گرایانه بر اثر درویشیان ارائه دهم.

تحرکات گروههای فرهنگی مختلف در قلمروهای هم و مهاجرت حاشیه به مرکز منجر به ناهمگونی هویت فرهنگی و نیز 

شکلهای جدید فرافرهنگی در نقطه شود. در نتیجه ی تعامل بین فرهنگهای مرکز و حاشیه، می هویت ملی شدن چندوجهی

نویسنده  یکقوت است زیرا فرافرهنگی نه ضعف بلکه  ساختار هیت ترکیبیآیند. این مامی تماس حاشیه و مرکز به وجود

 (Switching Languages, ixی زبان خود نیست )هادارد، اسیر محدودیتمی زبان، آنطور که کلمن اظهاربینا

رکدام ه هکانی و سهمی از رویکرد ترکیبی بودن آثار ادبی با اشاره به ناهمگون بودن فرهنگهای ایر علی اشرف درویشیان خود

کند که دلیل گنجاندن واژگان کردی در آثارش باور می او تاکیدکند. در حقیقت، می حمایتدر زبان و فرهنگ فارسی دارند 

 «ی ایرانی را در بربگیردهاشود که تمامی زبانها و گویشمی زبان فارسی تنها زمانی کاملا غنی»وی به این است که 

«(Kurdish Literature» ،۱۲) 

 

 گیرینتیجه 

وژیهای لبخش اساسی ایدئو، که یکی از دلایل اصلی نارضایتی گروههای اقلیت است، تک سازی زبانیکسان سازی یا 

وز چندزبانی است که بسیاری هن فراگیرچنان « یک زبان، یک ملت»ایدئولوژی است.  «ملت سازی» ی هاناسیونالیستی و پروژه

ی هااقلیت از برنامهطبیعتا حذف زبانهای  این دیدگاه بنیادگرا(. McCrone 119دانند )می را تهدیدی برای وحدت و هویت ملی

یی که نمی تواند واقعیتهای چندفرهنگی و چندزبانه کشور را هانهای ادبی تک زبانه و کتابشناسیکانُایجاد  درسی مدارس،

نویسندگان حاشیه   چاره ای برای زبانیمعمولا سلسله مراتب ملت گرا، -قومدر کشورهای نشان دهد به دنبال خواهد داشت. 

م آموزشی مدیوباقی نمی گذارد جز اینکه به زبان رسمی و برای مخاطب بزرگتری بنویسند. اما وقتی زبان غالب از کودکی 

 الب فکریقهست، زبانی بیگانه نیست زیرا مدیومی بوده که از طریق آن نویسنده با شاهکارهای ادبی جهان آشنا شده و  نیز

 .(Walder 43)را بدان مدیون است، شاید البته در مورد قالب احساسی این گونه نباشد یسندگینو

یادی وجود دارند ز بینازبانیبا این وجود، همانطور که دیدیم، نوشتن به زبان غالب به معنای یکسان شدن نیست. استراتژیهای 

شینه ی کنند. نویسندگانی که این پیمی که نویسندگان جوامع حاشیه از آن برای متمایز ساختن خود از فرهنگ غالب استفاده

اسلوبهای  و استفاده از گویشها، صنایع بدیعیاز طریق را ادبی را دارند ممکن است به زبانهای غالب بنویسند، اما هویت خود 

در کشوری نویسندگان را  بینافرهنگیِ ی جدید هویت هاگراییذهنی ایننمایند.  ن زبانها یافت نمی شوند حفظدر آ روایی که

 دهد. می شکلکنند، می که از زبان رسمی آن استفاده

سلیم  ای مثالشوند. برمی یسندگان کرد یافتدر دیگر آثار نو نظریه ادبی پسااستعمار بینازبانیی هاو دیگر شاخصهامر این 

ی سلحشوران و داستانهای محلی دهقانان هاشفاهی کردی، افسانه ، یک کرد سوری که از سنت (Selim Barakat) کاترب

در  ،(۱۱۴۲حکیمان تاریکی، رمان او تحت عنوان فقها الظلام )فئودال استفاده فراوانی کرده است.  حاکمان مستبدعاشق و 
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ه سبک رئالیسم جادویی نوشت به و روستای دورافتاده کردنشین در سوریه استیک و دشواریهای زندگی در ها مورد چالش

ی ملی گرایانه یکسان سازی دولت سوریه و ایدئولوژی اتحاد عرب که هاسیاست با در نظر گرفتن توانمی را شده. این رمان

ی را زبان عربسته توان وی و مجاز،ی فراوان ها. به علاوه، با استفاده از استعارهکند، خواندمی قومی را انکاری هاحقوق اقلیت

دهد که زبان می توضیحکات خود (. برMeyer 88« )ی عرب نتوانند آن را بفهمند.هاحتی خواننده»آنچنان دشوار کند که 

ودن یگانه بببه عنوان یک کرد سوری که سرنوشتش خود یستی سردرگمی اگزیستانسیالبه  پاسخدشوار او تلاشی است برای 

  (.Barakat 46استدر سرزمین خودش 

نویسندگان  ،های متنیاستراتژیاین استفاده از با  .شور، بین نویسندگان کرد مشترک است، فارغ از زبان و کبینازبانیاستراتژیهای 

، «رسیفا»که از لحاظ فرهنگی متمایز است و در عین  خلق کرده اندویژه  زبانی کردی شفاهی روایتهایتکیه بر  با کرد

همانگونه که در این مقاله نشان داده شد، ماهیت ترکیبی متن . دهدمی تفاوت خود را نشانبودن، « سوری»یا « ترکی»

سلسله علاوه، ه کند. بمی مرکز یا حاشیه را برتری نمی دهد اما در عوض دیالکتیکی بین زبانهای مرکز و حاشیه ایجاد بینازبانی

ق از طریزبان های زیردست  .به هم میریزدنی که بدان نوشته شده است، مراتب زبانی را از طریق تضعیف هنجارهای زبا

 یک اثر ادبی اقلیت، وقتی قرار دارند، اماسیستماتیک در معرض زبانهای غالب به طور ی حکومتی و نهادهای آن، هارسانه

ورد. خمی به هماین تعادل خود را با هنجارهای آن وفق دهند، کند تا می را وادار اکثریت زبان متکلمینمانند سالهای ابری، 

در ایران، کردها همیشه مجبور به یادگیری زبان فارسی بودند. با خواندن این رمان، دیگر نوبت فارسی زبانان است که خود را 

 با زبان کردی آشنا کنند. 

 

 :توضیحات

نویسه  فارسی برای زبان کردی و نقل قولهایی از رمان طبق سیستم لاتین نویسی کتابخانه کنگره مقاله،برای نوشتن این  ۱

 گردانی شده است.

( بخش عمده History of Iranian Literatures( در کتاب تاریخ ادبیاتهای ایرانی )Jan Rypkaبرای مثال، یان ریپکا ) ۶

ی که ی به ادبیاتهای ایرانارجاعات پراکنده ا در ادبیات فارسی نادیده می گیرد و تنها ای از ادبیات های ایرانی را با تمرکز بر

اشاره می  این نقصان را مدنظر قرار داده و( Richard N. Frye. ریچارد ان فرای )می پردازد زبان فارسی دارند زبانی غیر از

 «است. تادهاز قلم اف آسی، ادبیات بلوچی، کردی، پشتو و تاریخ ادبیات ایرانی و نه فارسی است)کتاب( از آنجا که این »کند:

(۱۱) 

 یک موجود افسانه ای که به زنان در حال زایمان یا نوزادان آنها آسیب می رساند۰

 شناخته می شودروی سرش پر  جنس از« تاجی»پرنده ای رنگارنگ که با ۸

 شیعهپسر علی ابن ابی طالب، چهره ای مورد احترام بین مسلمانان  ۲
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کرسی میزی است که زیر آن بخاری قرار می دهند و روی آن پتو می اندازند. در زمستانهای سرد قدیم در ایران، روی میز ۲

 سماور می گذاشتند و زیر پتو می رفتند.

 چله یا یلدا به فارسی۷

ریخ تا»هی برای بازگویی مه در تحرکات اجتماعی و بررسی هنجارهای فرهنگی شفانقش مردم عا به اذعان اخیرا، محققان۴

( E.P. Thompsonتاریخ دانان بریتانیایی مارکسیست مانند ای پی تامسون ) وم رااین مفه .ضروری دانسته اند را « زیردستان

سی بازنوی جنوب آسیا، که هدف آنها دانشکده مطالعات زیردستان در شکل دادند و بعدها (Eric Hobsbawmو اریک هوبزباوم )

 است، بسط داده شد. پویایی تغییرات تاریخی بازگردانی سهم آنها در  وطبقات زیردست سرگذشت موثق تاریخی 

 اننوشته شده توسط نویسندگان اقلیتی که به زب مخالف دیگر رویکردها نسبت به مطالعه آثارمباحث مطرح شده در اینجا  ۱

انها و فرهنگها توسعه نابرابر ملتها، زباجتماعی می تواند سلطه طبقاتی و  نظر تحقیق از نقطهنیست. یک  ،می نویسند اکثریت

در کانادا،  شناسایی کند )برای مثالبانها از لحاظ قانونی برابر باشند، ز در موقعیتی کهو روابط سلطه را حتی  در نظر بگیردرا 

ه زبان هنوز تحت سلط، عوامل اقتصادی بازارعمدتا به دلیل  ،نه تنها زبانهای بومی سرکوب می شوند، بلکه زبان فرانسوی

 .(است انگلیسی
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