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چکیده
ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور از اولــیو پیشـ امان ادبیــات زنانــه و مــداف

ــو

زنــان در فرانســه و ایــران بــهشــمار مــیآینــد ایــو دو نویســند در اکثــر آرارشــان بــه
توصیف اوضـا زنـان و ن ـن آنهـا در جامعـه پرداختـه و همـوار بـا لـد خـود بـرا
ا یا

ـو و برابـر جنسـیتی در جامعـه تلـاک کرد انـد و بـدیو ترتیـر در عرصـة

جهانی مـورد توجـه عمـوم ـرار هرفتـهانـد علـاو بـر ایـو ،بـا نوشـتارها اجتمـاعی و
سیاسی خود همـوار جـزو نویسـندهان متعهـد زمـان خـود م سـو
ممکو اسـ

مـیشـوند هـاهی

شـهاه ها و تأریرپـییر ها دو ارـر از یکـدی ر مـا را بـه م ایسـة آنهـا وا

دارد ،در الیکـه ایـو امکـان نیـز وجـود دارد کـه دو نویسـند متـون مشـابه یـا نزدیـ
بــه هــد را در ی ـ
ممکو اس

یطــه و در رابطــه بــا ی ـ

براساس ذهنیـ

موضــو نوشــته باشــند کــه ایــو تشــابه

مشـتری یـا شـرایت اجتمـاعیتـارییی مشـترکی باشـد کـه

در آن میزیســتهانــد از همــیو من،ــر ،در ایــو پــژوهن بــه بررســی م ایســها تصــویر
جنــج جهــانی دوم در دو رمــان خــون دی ــران ارــر ســیمون دوبــووار و سووشــون ارــر
سـیمیو دانشــور بـر پایـة اصــو شـاخها از ادبیــات تطهی ــی موسـوم بــه تصویرشناســی
پرداخته شـد اسـ
متفاوت از ی

آن ـه کـه از ایـو تطهیـه بـهدسـ

آمـد  ،وجـود تصـاویر مشـابه و

جنـج مشـتری در هـر دو داسـتان اسـ

بـا وجـود فاصـلة جغرافیـایی و

فرهن ــی بــیو دو نویســند  ،تصــاویر بــهدســ آمــد بــه یــ

هــد

مشــتری یعنــی

پــرداختو بــه موضــو جنــج از جوانــر میتلــف فرهن ــی ،سیاســی و اجتمــاعی منتهــی
میشــود هــر دو نویســند بــا ارائــة تصــاویر هم ــون مهــارز و شــرایت اجتمــاعی،
____________________________
تاریخ پذیرش1031/11/30 :
تاریخ دریافت1031/11/03 :
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شمارة سوم

چهــرة جنــج را بــهخــوبی بــرا خواننــد ترســید کــرد و بــا ســاختو تصــاویر منفــی از
جنج به ت هیح آن دس

زد اند

کلیدواژهها :سیمون دوبووار ،سیمیو دانشور ،تصویر جنج ،ادبیات تطهی ی
 .۱مقدمه

ادبیــات تطهی ــی ،شــاخها از ادبیــات اس ـ

کــه بــه بررســی روابــت بــیو ادبیــات مل ـ

میتلف  ،شـهاه هـا و تفـاوتهـا میـان آرـار نویسـندهان و تأریرپـییر آنهـا از یکـدی ر
طــی دورانهــا میتلــف مــیپــردازد بســیار از منت ــدان ،کشــور فرانســه را خواســت ا
ادبیــات تطهی ــی مــیداننــد بــرا اولــیوبــار ،فرانســوا ویلمــو -7یکــی از اســتادان برجســتة
ادبیــات فرانســه در دانشـ ا ســوربو -اصــطلاا ادبیــات تطهی ــی را بـهکــار بــرد و پــو از او
نیــز ســن

بــو -2منت ــد مشــهور فرانســو  -ایــو اصــطلاا را بــهکــار هرفتــه و رواد داد

( دیـد  ،7919 ،ص  )7آن ـه کــه بیشـتر از هـر چیــز مـد ن،ـر نویســندهان ایـو ــوز
از ادبیــات ــرار دارد ،آشــنایی بــا ادبیــات بی انــه و فرهنــجهــا میتلــف جهــان و راهــی
بــرا رهاشــدن از تعصــهات ادبیــات خــود و ارتهــات بــا ادبیــات دی ــر اس ـ

تــاکنون

تعــاریف بســیار مطــابه بــا دو مکتــر فرانســو و آمریکــایی ،توســت منت ــدان میتلفــی
ن ـ شــد اسـ

کــه بیــان تمــامی آنهــا در وصــلة ایــو ب ــی نمــیهنجــد در ســا هــا

آغــازیو ســدة بیســتد میلــاد بــود کــه نیســتیو کتــا

علمــی و جــام در بــا

ادبیــات

تطهی ــی نوشــته شــد کــه نویســندة آن ،وان تــی د ،9یکــی از بزرهتــریو اســتادها مکتــر
ادبیــات تطهی ــی در فرانســه بــود از هــد عصــران ایــو نویســند کــه در رو کــار آمــدن
مکتر تطهی ـی فرانسـو ن ـن بسـزایی داشـتند ،مـیتـوان بـه نان مـار کـار  4و مـاریوس
فرانســوا هویــارد 5اشــار کــرد (صــالح بــ

و ن،ــر م ــدم ،79۳1 ،ص  )7۱مکتــر

فرانســو بــر اص ـ تــأریر و ارتهاطــات ادبــی اســتوار اس ـ

و بــه ارائ ـة شــواهد و مــداری

علمــی و تــارییی تأکیــد مــیکنــد در ــالیکــه مکتــر آمریکــایی کــه در ســا هــا پــو از
1. François Willemain.
2. Saint-Beuve
3. Paul Van Tieghme
4. Jean-Marie Carré
5. Marius-François Guyard

سا پنجا و یکد
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جنــج جهــانی دوم توســت منت ــدان آمریکــایی شــک هرفــ  ،بــر روک ن ــد مســت ید و
بیواسطة ادبیـات و یطـة ارتهاطـات و تـأریرات ادبـی پایـههـیار شـد شـایان ذکـر اسـ
که تفاوت مطالعات ادبیات ملـی و تطهی ـی در ایـو اسـ

کـه پژوهشـ ر ادبیـات تطهی ـی پـا

را از ــوزة ادبیــات ملــی فراتــر میهــیارد و درصــدد شــناخ
دی ر ادبیات تطهی ـی در هـر زمـان بـر آن اسـ

«دی ــر » اسـ ؛ بــهعهــارتی

کـه «خـود » را در آینـة «دی ـر » بهینـد و

بشناســد پژوهش ـ ر ادبیــات تطهی ــی« ،دی ــر » را بی انــه نمیان ــارد (شــرک

م ــدم ،ص

)5۲-۲2
پراور 7نیز دربارة ـوزة مطالعـات تطهی ـی ایـوهونـه مـینویسـد کـه «مطالعـات ادبیـات
تطهی ی یعنی بررسی وجـو اشـترای و افتـرا  ،منهـ الهـام یـا تـأریر و تـأرر بـیو متـون ادبـی
(ازجمله متون ن،ریه و ن د ادبی) کـه بـه بـین از یـ

زبـان نوشـته شـد باشـند ،یـا مطالعـه

و بررســی روابــت و مــراودات ادبــی بــیو دو یــا چنــد جامعــه کــه بــه زبانهــا میتلــف
صــ ه

مــیکننــد» (پــراور ،7939 ،ص  )7۲دی ــر آنکــه ادبیــات تطهی ــی ماننــد ســایر

مها ــی علــوم انســانی ،در مســیر تــارییی خــود رشــد و تکام ـ داشــته اس ـ

و نمیتــوان

برا آن تعریف یا ن،ریها وا د و منسجد ارائه داد (انوشیروانی ،79۳۲ ،ص )۲
در ایــو اورا بــرآنید کــه بــه بررســی تصــویر جنــج در دو رمــان «خــون دی ــران» 2از
ســیمون دوبــووار 9و «سووشــون» از ســیمیو دانشــور بــر پایــة تصویرشناســی در ادبیــات
تطهی ــی بدــردازید بــا ت لیـ هــر دو ارــر و یــافتو ن ــات مشــتری و متفــاوت میــان ایــو دو،
مــیتــوان بــه دیــدها دو نویســندة زن راجــ بــه پدیــد ا اجتمــاعی و بــه روز هم ــون
جنج ،دس

یاف

جنج وان ا اسـ
خود رار داد اسـ

نـام آشـنا کـه از دیربـاز تـاکنون ،ملـ هـا میتلفـی را ت ـ
از ایـو من،ـر مـیتـوان هفـ

تـأریر

ت ریهـاً نیمـی از کشـورها جهـان ،ایـو

پدیــد را تجربــه کــرد انــد و مردمــان بســیار  ،جــان خــود را در ارــر مشــکلات ناشــی از
جنــج هم ــون

طــی ،نهــود بهداشــ  ،هرســن ی و علــ میتلــف دی ــر از دســ
1. Salmon Praver
2. Le sang des autres
3. Simone de Beauvoir
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داد اند یکی از مهدتـریو ایـو تأریرهـا ،بـهوجودآمـدن شـاخها جدیـد در ادبیـات بـود کـه
در آن نویسندهان و شاعران هر کشـور بـا لـد خـود بـه پدیـدة جنـج و آرـار ناشـی از آن
پرداختهاند اصـطلاا ادبیـات جنـج یـا ادبیـات م اومـ

بـرا نیسـتیو بـار در سـا 73۲۲

توســت نویســند ا فلســطینی بــهنام غســان کنفــانی 7رواد پیــدا کــرد (ترابــی ،79۳3 ،ص
 )1ایــو ادبیــات بــه شــرا پایــدار و درد و رنــم مردمــی مــیپــردازد کــه درهیــر جن ــی
ناخواســته شــد انــد ادبیــات جنــج در ادبیــات غــر
رون میتلف به خـود اختصـاص داد اسـ

و شــر  ،نویســندهان بسـیار را طــی

همزمـان بـا شـرو جنجهـا جهـانی و طـی

ســا هــا پــو از آن ،شــاهد اهــور شــاهکارها ادبــی میتلفــی در الــر رمــان ،شــعر،
داســتان و انــوا ادبــی دی ــر در آرــار نویســندهان جهــان و بــهویــژ نویســندهان غربــی
بود اید در کشور فرانسه نیز نویسـندهان بسـیار بـا الهـام از ایـو جریـان جهـانی بـه خلـه
آرار دس

زد انـد کـه پـو از هیشـ

سـا هـا نیـز هم نـان ارزک ادبـی خـود را فـ

کرد اند رمان خـون دی ـران نیـز یکـی از آرـار اصـ از جنـج جهـانی دوم اسـ
لد نویسـند ا مسـوولی پییر و بـر پایـة فلسـفة اهزیستانسیالیسـ

کـه بـه

نوشـته شـد اسـ

کـه

در ادامة ایو ب ی به شرا بیشتر آن خواهید پرداخ
در ادبیات کلاسـی

ایـران نیـز ادبیـات جنـج همـوار جای ـاهی ویـژ داشـته اسـ

طی زمـان دسـتیوک تغییـرات ابـ تـوجهی ـرار هرفتـه اسـ

کـه

و امـروز مـیتـوان شـاهد

پدیدآمدن انوا جدیـد در ایـو شـاخه بـود مهـدتـریو جن ـی کـه شـاعران و نویسـندهان
ایرانــی دربــارة آن ســیو راند انــد ،جنــج هشــ

ســالة بــیو ایــران و عــرا بــود اســ

(ترابــی ،79۳3 ،ص  )7۳در ادبیــات جن ــی ایــران همــوار شــاهد آن هســتید کــه نویســند
میکوشـد ارـر آموزنـد خلـه نمایـد و بـه تـرویم ال وهـا رفتـار بدـردازد ،امـا از آنجـا
که ایو آموز ها به طـور مسـت ید صـورت مـیهیـرد و بـا ارافـ

و بیـانی غیرصـریح مطـرا

نمــیشــود ،ت ـأریر مانــدهار در ذهــو خواننــد نــدارد و ایــو نشــانی از ضــعف نویســندهان
ایرانــی در یطــة ادبیــات م اومــ

اســ

(دیکلــو ،79۳3 ،ص  )44بــا ایــو ــا آرــار

بســیار در ایــو زمینــه بــه چـاپ رســید و تــاکنون کارهــا علمــی میتلفــی دربــارة آنهــا
1. Ghasan Kanfani
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شاید نتـوان رمـان سووشـون کـه بـا لمـی ـو و رسـا بـه شـرا شـرایت

انجام شد اس

مــردم شــیراز در ســا هــا جنــج جهــانی دوم میپــردازد را جزئــی از رمــانهــا ادبیــات
جنج م سـو
در ایــو کتــا

نمـود ،ولـی بـا ایـو ـا میتـوان توصـیفات نویسـند از شـرایت جنـج را
بــهدس ـ

آورد و بــا جزئیــات شــرایت مــردم ایــران در آن زمــان بیشــتر آشــنا

شد
 .۲روش پژوهش

در ایــو نوشــتار ،بــه بررســی م ایســها تصــویر جنــج در دو رمــان نــام بــرد شــد  ،بــر
پای ـة تصویرشناســی 7مــیپــردازید ایــو شــاخه از ادبیــات تطهی ــی کــه بــه تــازهی در ایــران
نمــود بیشــتر یافتــه ،توجــه نویســندهان بســیار در ایــو یطــه را بــه خــود جلــر کــرد
اس

از پیش امان ایـو شـاخه مـیتـوان بـه دنیـ هـانر پـانو 2و نان-مـاری مـورا 9کـه از

اســتادان بــزرب ادبیــات تطهی ــی و تصویرشناســی هســتند اشــار کــرد نان مــورا در مــورد
یکــی از پیشــ امان یطــة تصویرشناســی ایــوهونــه مــینویســد «در فرانســه ،رکــ
تعیــیوکننــد بــرا چنــیو ت ی ــاتی را نان-مــار کــار آغــاز کــرد بررســی او بــا عنــوان

«نویســندهان فرانسـو و ســرا

آلمــان» ،4بیــان ر هم ـة توجــه ت لیلــی بــه تفســیر دوجانه ـة

مل هــا ،مســافرتها و ســرا هــا بــود» (نان-مــاری مــورا ،7333 ،ص  )2۱5موضــو
تصویرشناسی ،مطالعـة تصـویر «دی ـر » و بـه بیـان د یـهتـر تصـویر «فرهنـج دی ـر » یـا
عناصــر آن در ادبیــات و یــا هنــر اس ـ
اس ـ

بــهعهــارت دی ــر ،تصویرشناســی دانــن و روشــی

کــه در آن ،تصویرکشــورها و شیصــی هــا بی انــه در آرــار ی ـ

نویس ـند یــا ی ـ

دور و مکتــر مطالعــه مــیشــود (نــامور مطلــه ،79۳۳ ،ص  )727در وا ـ بــا توجــه بــه
تعــاریف داد شــد توســت منت ــدان ایــو زمینــه ،تصــویر را میتــوان زبــان دوم انســانی در
ن،ر هرف

که با اسـتفاد از آن میتـوان پیـامهـا میتلفـی را از فرهن ـی بـه فرهنـج دی ـر

منت ــ کــرد و نویســند میتوانــد از ایــو طریــه بــا خواننــدة خــود ارتهــات بر ــرار کنــد
1. L’imagologie
2. Daniel-Henri Pageux
3. Jean-Marc Moura
4. Les écrivains français et le mirage d’Allemagne
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تصویرشناســی ،بررســی تصــویر خــود در ادبیــات دی ــر یــا فرهنــج

دی ر در ادبیـات خـود اسـ

لـیا در ایـو شـاخه همـوار تصـویرپرداز بـیو فرهن ـی

آلـو مونتانـدون 7در تعریـف تصویرشناسـی بـر موضــو «دی ـر » تأکیــد

مـورد ن،ـر اسـ

مــیکنــد و مینویســد «تصویرشناســی ،مطالعــة بازنمــاییهــا بی انــه در ادبیــات اســ »
(مونتاندون ،7915 ،ص )225
ایــو هفــتو از «دی ــر » و یــا ســاختو «تصــویر دی ــر » ،بیشــتر بــر پایــة دیــد ها و
شنید ها ی

نویسند شک مـیهیـرد تصـاویر کـه در یـ

مـتو ارائـه مـیشـود مطـابه

دیدها نویسندة آن متو سـاخته شـد اسـ  ،بنـابرایو هـاهی ایـو تصـاویر کاملـاً بـیطرفانـه
و وا عی نیواهنـد بـود لـیا مـیتـوان هفـ

«تصـاویر بینـافرهن ی کـه در ادبیـات بازتـا

مییابـــد ،چنـــدان معصـــوم و بـــیطرفانـــه نیســـ

و همـــوار متـــأرر از ایـــدئولون ها و

پینمتوهــا شــک مــیهیــرد از همــیو رو  ،تصــاویر ادبــی متــأرر از تصــاویر جمعــی و
رایجی میشوند کـه از دی ـر در جامعـة تصویرسـاز نسـه

بـه جامعـة تصویرشـد وجـود

دارد» (نــامورمطله ،79۳۳ ،ص  )791بـهطــور مثــا  ،شــیوة ن ــا چنــدیو نویســند بــه یـ
مکان خاص ممکو اس
چــرا کــه هــر ی ـ

باعـی ایجـاد تصـاویر متفـاوت یـا مشـابهی بـرا خواننـد شـود ؛

از ایــو نویســندهان از دیــدها خــاص خــود بــه توصــیف ایــو مکــان

پرداختــهانــد در ایــو ب ــی نیــز چــون دو نویســند از دو فرهنــج متفــاوت و بــا شــیوة
نویســندهی خــاص خــود بــه توصــیف شــرایت اص ـ از ی ـ

جنــج وا ــد در دو مکــان

جغرافیایی دور از هـد پرداختهانـد ،مـیتـوانید در لابـهلـا ایـو توصـیفهـا بـهدنهـا یـافتو
تصــاویر ی ـ

جنــج مشــتری در دو ســرزمیو میتلــف ،از لــد دو نویســندة زن باشــید ،تــا

بلکه بتوانید بـا یـاس ایـو دو ارـر بـا یکـدی ر ،در سـایة ادبیـات تطهی ـی بـه پاسـیی بـرا
پرسنها ایو هفتار دس

یابید

الــف چــه شــهاه ها و تفــاوتهــایی از تصــویر جنــج در فرهنــج خــود و دی ــر
وجود دارد؟
هد

ایو دو نویسندة زن به پدیدة جنج چ ونه توصیف شد اس ؟
1. Alain Montandon
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برا پاسخهویی به ایـو سـاالات ،ابتـدا نـو ن ـا هـر دو نویسـند را نسـه

بـه جنـج

توضیح داد  ،سـدو تصـویر جنـج را از خلـا ت لیـ هـر دو داسـتان بـهصـورت جداهانـه
بررسی میکنـید پـو از آن بـا یـافتو تصـاویر مهـد ناشـی از جنـج در هـر دو داسـتان ،بـه
بررســی شــهاه ها و تفــاوتهــا آنهــا خــواهید پرداخــ

در وا ــ مــا بــه دنهــا

تأریرپییر دو نویسند از یکدی ر نیسـتید ،بلکـه بـا اسـتفاد از ایـو م ایسـه بـهدنهـا یـافتو
تأریر جنـج در ذهنیـ

و لـد دو نویسـندة شـر ی و غربـی هسـتید تـا از ره ـیر ایـو لـد

بــه آشــنایی میتصــر بــا پدیــد ا فجیــ هم ــون جنــج و تــأریر آن بــر ادبیــات ملــ
میتلف دس

یابید از ایـو ره ـیر مـیتـوان بـه ن ـن مهـد ادبیـات تطهی ـی در نشـاندادن

دیــدها دو نویســند در توصــیف یــ

موضــو مشــتری و رابــ

یــا فاصــلة بــیو دو

فرهنج متفاوت نیز اشار کرد الهتـه نهایـد فرامـوک کـرد کـه ادبیـات تطهی ـی سـهد بسـزایی
در آشــتیدادن فرهنــجهــا و ادبیــات مل ـ میتلــف بــا یکــدی ر دارد و ایــو ن ــن تنهــا بــا
یاسهــایی صــورت مــیپــییرد کــه از خلــا یـ

یـا چنــدیو ارــر ادبــی متفــاوت بـهدسـ

میآیند
 .۳پیشینة پژوهش

ســـیمون دوبـــووار (73۳۲-73۱۳م) و ســـیمیو دانشـــور (793۱-79۱۱ک) ،هـــر دو از
نویسندهان بـهنـام ادبیـات فرانسـه و فارسـی هسـتند کـه ت ی ـات بسـیار در الـر پایـان
نامــه ،م الــه و کتــا

رو آرارشــان صــورت هرفتــه اســ

در ایــران هم نــیو ت ی ــات

زیــاد رو آرـار ایــو دو نویســند بـهویــژ در یطـة ادبیــات تطهی ــی انجــام شــد اس ـ ،
چرا که هر دو نویسـند بـه واسـطة زنانـهنویسـی و توجـه بـه

ـو و ن ـن زنـان و دفـا

از آن بــا لــد خــود ،بیشــتر مــورد توجــه ــرار هرفتــهانــد از آنجــایی کــه مطالعـات بســیار
دربارة کتا

سووشـون در ایـران انجـام هرفتـه و در اینجـا مجـالی بـرا بـازهوکردن تمـامی

آنهــا نیســ  ،بــه ذکــر چنــدیو مثــا از ایــو مطالعــات بســند خــواهید کــرد در زمینــة

پــرداختو بــه موضــو جنــج میتــوان بــه م ال ـة «نمودهــا جنــج در رمــان سووشــون از
سیمیو دانشور و رمـان اسـیر خشـکیها از دوریـو لسـینج در پرتـو ن ـد زنانـة شـوالتر» بـه
لد لیلی جمـالی و راضـیه جـوانمرد اشـار کـرد هم نـیو م الـها در بـا

جنـج جهـانی
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دوم بــهنــام «بررســی و ت لیــ بازتــا جنــج جهــانی دوم در دو رمــان سووشــون و
المصابیح الزر » از سعید بـزرببی ـدلی ،سـینعلی هـاد و لـو صـالح را نیـز مـیتـوان
برشــمرد در مــورد رمــان خــون دی ــران نیــز میتــوان هف ـ

هم ــون سووشــون مطالعــات

م ــدود در زمینــة جنــج رو آن صــورت هرفتــه و بیشــتر مطالعــات صــورت هرفتــه
دربارة ایو کتا  ،بـر پایـة فلسـفة اهزیستانسیالیسـد 7اسـ

در ایـو میـان میتـوان بـه کتـابی

که بـه ن ـن زنـان در جنـج پرداختـه و شـام چنـدیو م الـه بـه زبـان فرانسـه و ان لیسـی
اسـ  ،اشــار کــرد زنــان در م ابـ جنــج 2نوشــتة آلیســون فـ
کتــا

9

یکــی از م الــههــا ایــو

بــه زبــان ان لیســی نوشــته شــد و بــه بررســی دو رمــان از خلــا جنــج مــیپــردازد

«خون دی ـران از سـیمون دوبـووار و دوچرخـة آبـی از رنیـو دفـورن» 4ایـو مطلـر را نیـز
میتوان اضافه کـرد کـه تـاکنون مطالعـها در بسـتر تصویرشناسـی و بـا ممـمون جنـج ،بـر
رو دو داستان سووشون و خون دی ران انجام نشد اس
بررسی تصویر جنگ در خون دیگران اثر سیمون دوبوار

بــرا آهــاهی هرچ ـه بیشــتر بــا آرــار ی ـ

نویســند  ،در وهل ـة او بایــد بــا ن ــا او بــه

مســائ پیرامــون و ع ایــد و دیــدهاهن آشــنا شــد ؛ چــرا کــه لــد نویســند بازتــا
افکــار او اس ـ
فرانسه اس

دهنــدة

ســیمون دوبــووار یکــی از برتــریو نویســند هــا ســدة بیســتد میلــاد در

که بهواسـطة فمینیسـ هرایـی و دفـا از

ـو زنـان مـورد توجـه بسـیار از

منت ــدیو و نویســندهان جهــان ــرار هرفتــه اســ

او را میتــوان یکــی از مهدتــریو

پیش ـ امان مــود فمینیس ـ هرایــی در ـرن اخیــر دانس ـ

دوبــووار بــهواســطة آشــنایی بــا

ســارتر 5و ت صــی در رشــتة فلســفه در کنــار ادبیــات ،خــود را یکــی از طرفــداران فلســفة
اهزیستانسیالیســد معرفــی کــرد (ننــار  ،735۳ ،۲ص  )74ایــو فلســفه در ســا هــا بــیو
دو جنــج جهــانی نمــود بیشــتر پیــدا کــرد و نویســندهان بســیار در آرــار خــود بــه ایــو
1. Existantialisme
2. Les femmes face à la guerre
3. Alison S. Fell
4. Le sang des autres de Simone de Beauvoir et La bicyclette bleu de Régin Deforge
5. Jean-Paul Sartre
6. Geneviève Gennari
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زمینــه پیوســتند بســیار از آرــار ســیمون دوبــووار نیــز بــا ممــمونها اهزیستانسیالیســتی
نوشته شد انـد و در آنهـا بـه شیصـی ها زن داسـتان ن ـا ویـژ ا شـد اسـ

فمـا

ــاکد بــر جامع ـة آن زمــان ک ـه دوبــووار در آن مــیزیســته اس ـ  ،باعــی رو آوردن او بــه
نوشــتو م الــات و کتا هــا بســیار در زمین ـة جنــج شــد و در نتیجــه او توانس ـ

ن ــن

بسزایی در مهارزات مردمی داشـته باشـد و بـا لـد خـود در کنـار آنهـا بجن ـد تأریرپـییر
دوبــووار از جنــج باعــی میشــود کــه رو ی ـة ایــد آلیســتی و فردهرایان ـة او بــا رو یــها
جمعـی جـای زیو شــود تـا او نیـز بــه نـوعی خــود را در برابـر هـدنوعــان عصـرک مســوو
بداند
رمــان خــون دی ــران از اولــیو آرــار اهزیستانسیالیســتی ســیمون دو بــووار اس ـ

کــه در

سا  ،7345یعنـی در سـا هـا پایـانی جنـج جهـانی دوم منتشـر شـد ایـو رمـان داسـتانی
پرشــور از مهــارز و م اوم ـ

مــردم فرانســه در ســا ها اشــغا کشورشــان توســت ارتــن

ناز را به تصویر میکشـد ممـمون اصـلی ایـو رمـان ،مهـارز و مسـوولی پـییر در هـا
دی ــران اس ـ

و نویســند از خلــا داســتان خــود بــه نیروهــا م اوم ـ

توجــه زیــاد نشــان داد اس ـ

داســتان از ن ــا دو شیصــی

هلو ،2بیان مـیشـود نان بلومـار شیصـی

اصــلی یعنــی نان بلومــار 7و

اهزیستانسیالیسـتی نویسـند اسـ

رمان بهطور مـداوم در کشـمکن بـا خـود بـرا انتیـا
نهای

ملــی فرانســه نیــز

مسـیر درسـ

زنـدهی اسـ

تصمید مـیهیـرد بـرا مهـارز در جنـج علیـه دشـمو و دفـا از

مسیر مهـارز را پـین هیـرد تـا مسـوولی

کـه در طـو
و در

ـو «دی ـر »،

خـود را در هـا دی ـران بـه اتمـام رسـاند او بـا

تشویهکردن دوستانن به جنج ،رو یة مهارز طلهی را در آنها زند ن ه میدارد
بلومــار هف ـ

در ایــو جنــج مــو یــاد هــرفتد کــه جلــوهیر از خــونریز بــه همــان

اندازة رییتـهشـدن خـون هنـا اسـ

«مهـارزة سیاسـی نمـیکنید مـو کشـورم را بـه جنـج

نمــیکشــد» الــا ایــو مــا هســتید کــافی اس ـ  ،آن مهــارزة ا م انــه کــافی اس ـ

بــه آن

1. Jean Blomar
2. Hélène
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و مهــارزة مــا نجاتشــان مــیدهــد (بــووار ،79۲۳ ،ص

)72۳
آن ه کـه بـین از هرچیـز مـد ن،ـر نویسـند اسـ  ،نشـاندادن چهـرة مهـارز در تمـام
شیصی هـا داسـتان و از جملـه ن ـن زنـان در ایـو مهـارز میباشـد چراکـه طـی دوران
میتلف ،زنهـا بسـیار بـا فـداکار و از خودهیشـت ی در کنـار مـردان جن ید انـد و بـه
شــیوة خــود ن ــن مهمـی را در مهــارزات مردمــی ایفــا کــرد انــد یکــی از اهــدا

نویســند ،

نشــاندادن مهــارزات زنــان در ایــو دوران خــاص از خلــا شیصــی هــا داســتان اســ
برا مثا زمانی کـه دنـیو ،7یکـی از شیصـی هـا زن داسـتان ،بـرا رفـتو بـه جههـه از
نان بلومارکم

میخواهد

 میخواهی به اسدانیا برو ؟ بله ،میخواهد به رزمندهان بدیوندم مو اینجا چکار دارم که بکند؟ ولی ایو کار بیمعنی اس  ،تو دلیلی برا انجام دادن آن ندار(بـووار،

 ا تیاجی به دلای متعـدد نیسـ  ،زنـدهی آن ـدرها هـد بـاارزک نیسـ ،79۲۳ص )7۱3

آن ــه نویســند بــین از هرچیــز بــه آن توجــه نشــان داد  ،تصــویر مهارز هــا مردمــی
اعــد از زن و مــرد اســ

کــه بــا فــداکار در ایــو را  ،ت ــدس خاصــی بــه مهــارزة خــود

بیشــید اند و ایــو ت ــدس از ن ــا بســیار از نویســندهان دور نمانــد اســ
اینکــه مهــارز  ،تصــویر اصــلی و مهمــی اس ـ

علــاو بــر

کــه نویســند ب ـه خواننــد میشناســاند ،بــه

تصویرکشــیدن شــرایت مــردم پــاریو نیــز یکــی دی ــر از تصــاویر ارائــه شــد از خلــا
توصیفات داسـتان میباشـد هـدزمـان بـا جنجهـا جهـانی و کشـتهشـدن میلیونهـا سـرباز
در جههــهها جنــج ،افــراد بســیار در کشــورها اشــغا شــد در ارــر بیمــار و

طــی

جان باختند با اشـغا پـاریو ،بسـیار از مـردم ایـو شـهر مجهـور بـه تـریکـردن خانـه و
شــهر خــود شــدند تــا از مشــکلات ناشــی از جنــج در امــان بماننــد در بینهــا پایــانی

1. Denise

سا پنجا و یکد
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کتا  ،شـرایت نابسـامان شـهر کـه در شـر
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اشـغا بـود ،از زبـان هلـو بـهخـوبی توصـیف

شد اس
هلو دوبـار کتـابن را بسـ ؛ دی ـر نمـیتوانسـ

بـه خوانـدن ادامـه

دهد ن اهی به آسمان سـیا بالـا پـانتوون 7کـرد ،هـوا طوفـانی بـود ولـی
آن چیــز کــه خورشــید را پنهــان میکــرد ابــر نهــود ،بلکــه تــود ا
خاکســتر ســیا بــود خهــر رســید بــود کــه تمــام میــازن نفــ
پــاریو مــیســوزند از دوردس ـ

اطــرا

صــدا انفجــار بــه هــوک میرســید و

ه ـههــا در صــ نة ســیا آســمان خطــوت ســفید بــه چشــد میخــورد
آنها نزدیـ

مـیشـدند ،بـر شـهر و شـتی اضـطرا

آلـود سـایه افکنـد

بــود؛ بــه زود آخــریو دفا هــا هــد در هــد شکســته مــیشــد و آنهــا بــه
خیابانهــا شــهر مــیرییتنــد تمــام دورادور هلــو متــروی و خــالی از
ســکنه بــود ،رو تــراس کافــه مــاهیو 2و در خیابــان ســوفلو 9هــی کو بــه
چشد نمیخورد (بووار ،79۲۳ ،ص )7۳5
در رمــان خــون دی ــران ،نویســند بــا تکیــه بــر اصــو فلســفة اهزیستانسیالیســتی و بــا
لمی زنانـه بـه توصـیف شـرایت کشـور و مردمـی پرداختـه کـه نـاهزیر وارد جن ـی بـزرب
شد اند سیمون دوبووار کـه خـود نیـز ایـو شـرایت را از نزدیـ
با استفاد از تجار

دیـد و دری کـرد اسـ ،

شیصـی خـود در سـا هـا اشـغا فرانسـه بـا لمـی رسـا و روان بـه

خلــه داســتانی از مردمــان ســرزمینن دس ـ

زد و برخــی از شیصــی ها داســتانن را از

میان شیصی ها وا عی زندهی خود ،برهزید اس
بررسی تصویر جنگ در سووشون اثر سیمین دانشور

ســیمیو دانشــور ،نیســتیو زن رمــان نــویو تــاریخ ایــران اســ

کــه تــاکنون چهــار

مجموعــة داســتان کوتــا و ســه رمــان از او بــه چــاپ رســید اســ

در ایــو میــان

1. Panthéon
2. Mahieu
3. Soufflot
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معرو تریو رمـان او ،سووشـون ،کـه سـرآغاز جدیـد در نوشـتار رمـان فارسـی م سـو
مــیشــود ،در ســا  794۳منتشــر و پــو از آن بارهــا تمدیــد چــاپ شــد اســ
دانشور نیـز از نیسـتیو افـراد ـامی

ســیمیو

ـو زنـان و برابـر زن و مـرد در ایـران بـود و در

بسیار از کتـا هـاین وضـ زنـدهی زنـان جامعـة خـود را بـه تصـویر کشـید اسـ

در

دهها که دانشـور رمـان سووشـون را منتشـر کـرد ،نویسـندهان بـه دلیـ اسـتهداد و خف ـان
اکد بر جامعه ،دچار یـاس و ناامیـد شـد بودنـد ولـی دانشـور همـوار هم ـی را بـه را
فـرا میخوانـد او در ایـوبـار میهویـد

مهارز و امیـدوار تـا رسـیدن بـه آزاد و عـدال

«دلــد میخواهــد و تــی همــه در عــر ناامیــد هســتند ،مــو امیــدوار باشــد » (دههاشــی،
 ،79۳9ص  )33یــاس و ناامیــد ناشــی از جنــج ،فمــا خف ــانآور جامعــه و شــرایت
سی

زنـدهی مـردم کـه ت ـ

سیاسـ

نادرسـ

کومـ

وـ

شـک هرفتـه بـود ،بـه

بهانــها بــرا دانشــور بــد شــد تــا بتوانــد بــه خــوبی ایــو شــرایت را در داســتان خــود
غفلــ

ب نجانــد و بــا بــه تصویرکشــیدن مشــکلات آن دور  ،مــردم را از خــوا

بیــدار و

راهی برا مهارز باز کند
دانشــور بــه دور از اندیشــههــا

زبــی ،مهــارز را راهــی بــرا رســیدن بــه آزاد و

اســت لا مــردم و جامعــه مــیدانــد و از ن،ــر او ایــو مهــارزات بایــد براســاس روشــوبینی و
روشوفکر توست افراد آهـا سـازمان داد شـوند دههاشـی بـه ن ـ از دانشـور مـینویسـد
«دســت ا امدریالیســد ــاکد ،تــرس ع،یمــی از کمونیســ
اعت اد کمابین در مملک

داشــ ؛ بــه همــیودلیــ  ،ایــو

بهوجـود آمـد کـه تنهـا تعهـد ،تعهـد مارکسیسـتی اسـ » بـا ایـو

وجــود دانشــور از پیوســتو بــه ا ــزا

سیاســی مــیپرهیــزد چراکــه بــرا ایــوکــار دلای ـ

خــاص خــود را دارد «مــو نمــیتــواند فعــا سیاســی باشــد ،چــون بــه انــدازة کــافی ن،ــد و
اعت اد نـدارم و بایـد دری ـهها ذهـند را بـر رو همـة جریـانهـا بـاز ب ـیارم» (دههاشـی،
 ،79۳9ص  )245از ایو سینان ایـوهونـه برمـیآیـد کـه دانشـور بـا وجـود میـالف بـودن
بــا ا ــزا

سیاســی و هرو هــا مهــارز آن زمــان کــه بــر پایــة ایــدئولون خــاص خــود

میجن یدند ،به مهارز و آزادهـی و تـونـدادن بـه اسـارت اعت ـاد داشـ
مهــارزیو را آزاد را بــه امیــدوار و م اوم ـ

بـر همـیو اسـاس،

تشــویه میکــرد و در کتــا

سووشــون بــا

سا پنجا و یکد
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زند ن هداشتو آیـیوهـا ملـی و مـیههی ایرانـی سـعی در آهـاهیدادن بـه مردمـی دارد کـه
غــر در ناامیــد

اص ـ از جنــج و جریــانهــا سیاســی بودنــد در وا ـ دانشــور نیــز

هم ــون بــووار ،اعت ــادات خــود از جنــج و مهــارز را از طریــه ایــو داســتانپــرداز بــه
خواننــد منت ـ کــرد اسـ
شیصی

انعکــاس ایــو اعت ــادات را مــیتــوانید در ســینان یوســف کــه

اصلی رمـان سووشـون مـیباشـد ،بیـابید «مارکسیسـد و تـی سوسیالیسـد ،شـیوة

فکــر مشــکلی اســ

کــه تعلــید و تربیــ

د یــه مــیخواهــد و تطهیــه آن بــا رو یــه و

زندهی و روک اجتماعی مـا ،مسـتلزم پیت ـی و وسـع

ن،ـر و فـداکار بـی ـد و صـر

اس » (دانشور ،7915 ،ص )72۲
در شرایطی که دول

ایران نسه

بـه ایـو جنـج اعلـام بـیطرفـی کـرد بـود ،نیروهـا

متف یو و بـهویـژ ان لیسـیها بـه بهانـة تـأمیو مـواد غـیایی و اسـل ه از طریـه ایـران بـرا
روســیه ،ســم هــایی از جنــو

ایــران را اشــغا کــرد بودنــد در نتیجــه در داخـ کشــور

شرایت نابسامانی برا مـردم و کشـاورزان بـهوجـود آمـد و

طـی و بیمـار تمـام کشـور

را فــرا هرفتـه بــود ســیمیو دانشــور بــا لــد خــود ،شــرایت ســی
مهــارزة آنهــا علیــه بی ان ــان را بــه تصــویر کشــید اسـ

زنــدهی مــردم فــارس و

(اسـ ا یان ،7939 ،ص  )۳ایــو
از نمونــهها

رمــان در نشــاندادن شــرایت اجتمــاعی و سیاســی آن زمــان موفــه بــود اسـ

ایو اوضا آشفته میتوان بـه فسـاد و بـی تـوجهی درباریـان و نیروهـا داخلـی اشـار کـرد
که بدون در ن،ـر هـرفتو شـرایت سـی

زنـدهی مـردم شـهر ،بـا بـادهیـر و همکـار بـا

نیروهـا بی انـه ،در رفــا زنـدهی میکننـد نمونـة ایـوهونـه رفتارهــا را مـیتـوان در فصـ
آغازیو رمان ،در شر ع دکنان دختر اکد که از زبان زر توصیف میشود ،یاف
آن روز ،روز ع ــدکنان دختــر ــاکد بــود نانواهــا بــاهد شــور
کرد بودند و نـان سـن کی پیتـه بودنـد کـه ن،یـرک را تـا آن و ـ
هــی کــو ندیــد بــود ،زر مــیاندیشــید «در چــه تنــور آن را
پیتــهانــد؟ چانــهاک را بــه چــه بزرهــی برداشــتهاند؟ چ ــدر آرد
خالص مصر

کـرد انـد؟ آن هـد بـه ـو یوسـف در چـه مـو عی؟

در مو عی که میشـد بـا همـیو یـ

نـان یـ

خـانوار را یـ

شـر
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ســیر کــرد در مــو عی کــه نــان خریــدن از دکــانهــا نــانوایی ک ـار
رستد دستان بود (دانشور ،79۲5-79۲۱ ،ص )۲
در نتیجــة ایــو توصــیفات ،خواننــد مــیتوانــد از طریــه تصــویر کــه نویســند از
اوضــا ایــران آن زمــان ســاخته اسـ

بــه نــوعی آهــاهی از شــرایت آن دور و ســیتیهــایی

کــه بســیار از مــردم را از پــا درآورد بــود دســ
شــرایت ســی

پیــدا کنــد بــهدنهــا بــهوجودآمــدن

زنــدهی بــرا مــردم شــهر ،بســیار از آنهــا بــه مهــارز برخاســته تــا

کشورشــان را از وجــود بی ان ــان پــای کننــد هــاهی نمــود مهــارز در دو فرهنــج میتلــف
میتوانــد متفــاوت باشــد در جا جــا رمــان مــیتــوان نمــود مهــارز را در رفتــار و ســینان
بیشــتر شیصــی ها داســتان مشــاهد کــرد نویســند  ،در وهل ـة او یوســف را بــهعنــوان
اصلیتریو و مهـدتـریو شیصـی

داسـتان و فـرد کـه بـا تمـام وجـود در برابـر بی ان ـان

ایستادهی میکند ،به خواننـد مـیشناسـاند تلـاک او بـرا همسـوکردن دی ـران بـا خـود و
ایســتادهی در برابــر نیروهــا بی انــه بــرا رهــایی از ف ــر و مصــیه  ،نشــاندهندة مهــارزة
شــجاعانة او م ابــ دســت ا

ــاکد و زورهــویی بی ان ــان اســ

یوســف بــا نکــوهن

افــراد کــه بــا بی ان ــان همکــار مــیکننــد و دعــوت آنهــا بــه بازهشـ

از راهــی کــه در

پین هرفتـهانـد ،اطرافیـانن را بـهسـو مهـارز و پایـدار سـو میدهـد او در هفـ وهو
با دوستانن چنیو میهوید
بــرا پــدران مــا آســانتر بــود و اهــر مــا نجنهــید بــرا پســران مــا
سی تر میشـود پـدران مـا بـا یـ

مـدعی طـر

بودنـد و متاسـفانه

در برابرک تسلید شـدند و الـا مـا بـا دو مـدعی طـر

هسـتید فـردا

مــدعی تــاز نفــو ســوم هــد از را میرســد و پــو فــردا مــدعیان
دی ر همــهشــان بــه مهمــانی بــر ســر ایــو ســفر

(دانشــور،79۲۱ ،

ص )73۳
بســیار از منت ــدان ،رفتــار یوســف را بــهعنــوان هرمــان اصــلی کتــا  ،نــوعی مهــارزة
وطوپرســتانه در هــا همشــهر هاین مــیداننــد کــه بــا مــرب خــود را مهــارز را بــرا
دی ران هموار میکند سو میرعابدینی در ایوبار مینویسد

سا پنجا و یکد
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یوســف ،خــان روشــوفکــر و متکــی بــه ارزکهــا بــومی ،اضــر
بــا فــروک آذو ــه بــه بی ان ــان بــه وســع

نیس ـ

یوســف تمثیــ آهــاهی ملــی اســ

طــی بیفزایــد

مــیخواهــد در ســرزمینی کــه

پهلوانانن اختـه شـد انـد (لـهشـدن) و تـی امکـان مهـارز هـد بـا ی
نمانــد اســ  ،هرمــان شــود فــرد در خوا هــا آشــفتهاک او را
ســیاوک دی ــر مــیبینــد ،داســتان بعــد اســاطیر نیــز مــییابــد
عا هــ

روز جســد یوســف را میآورنــد اشــغا هــران ایــو ن طــة

م اومــ

را از پــا درآورد انــد مــرب یوســف ،وجــود هــر فــرد

ایرانــی را از تردیــد مــیپیرایــد آخــریو فصـ رمــان توصــیفی ــو از
تشــیی جنــازة یوســف و یکــی از مهدتــریو وصــفها

رکـ

مــردم

و درهیــر آنهــا بــا نیروهــا امنیتــی بــد مــیشــود (میرعابــدینی،
 ،79۲3ص )۳2-1۳
یکی دی ـر از ن ـات ـوت ایـو رمـان ،توجـه دانشـور بـه ن ـن پررنـج زنـان بـه مثابـة
هرمــان اس ـ
شیصـی

کــه صــد دارد ن ــن زنــان را فراتــر از همیشــه نشــان دهــد او بــا ســاختو

زر  ،تصــویر یـ

منت ـ کــرد اسـ

زن کاملـاً ایرانــی را در بسـتر مشیصــی از تــاریخ بــه خواننــد

زر کــه در ابتــدا رمــان زنــی م ــدود و میــالف جنــج اسـ  ،طــی

روند داستان بـه شیصـیتی متفـاوت بـد مـیشـود تـا ن ـن خـود را بـهعنـوان یـ

زن در

کنار همسرک برا مهارز ایفـا کـرد باشـد عشـه او بـه همسـر و فرزنـدانن و تلاشـی کـه
بــرا ممانعــ

از یوســف در را مهــارز وجــود دارد ،نمونــها از توصــیفات نویســند

بــرا بــه تصویرکشــیدن ی ـ

زن فــداکار ایرانــی اس ـ

کیـان خانــه و خــانواد اسـ

او از هــر آن ــه جــان اعمــا خــانواد و آرامــن لــازم بــرا

خانواد را تهدید کند ،ن ـران اسـ

«یکــی از دغدغــههــا زر

فـ

مهـدتـریو تهدیـد از ره ـیر پیامـدها جنـج جهـانی

و ورود و مــور نیروهــا ان لیســی در شــهر ممکــو مــیشــود کشــور و شــهر بــرا زر
همــان م ــدودة خانـة اوسـ
ص )94

کــه بایــد از آســیر بی ان ــان ایمــو باشــد (اسـ ا یان،7939 ،
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هرکــار میخواهنــد بکننــد امــا جنــج را بــه خان ـة مــو نیاورنــد
شــهر مــو ،مملک ـ

مــو ،همــیو خانــه اس ـ  ،امــا آنهــا جنــج را بــه

خانة مو هد میکشانند (دانشور ،79۲۱ ،ص )7۳
در پــی ــوادری کــه در کشــمکن داســتان رو مــیدهــد ،زر بــا فاصــلههــرفتو از
شیصی

همیشـ یاک و بـا ورود بـه اجتمـاعی کـه تـا آن زمـان از دیـد او دور مانـد بـود،

وارد مســیر تــاز ا از زنــدهی میشــود تــا ادامهدهنــد و تکمی کننــدة مهــارزة یوســف باشــد
ایو تغییـرات را در بینهـا پایـانی رمـان میتـوان مشـاهد کـرد «میخواسـتد ب ـههـاید
را بــا م ه ـ

و در م ــیت آرام بــزرب کــند؛ امــا الــا بــا کینــه بــزرب مــیکند بــه دس ـ

خســرو تفنــج مــیدهــد» (دانشــور ،79۲۱ ،ص  )252بنــابرایو ،زر کــه در ابتــدا زنــی
م تــات و م اف،ــهکــار اســ

و تمــام تلاشــن را بــرا دورکــردن خطــر از خــانواد اک

میکنـد ،بـا دیـدن شـرایت نامناسـر مـردم شـهر و در پایـان بـا کشـتهشـدن یوسـف ،ت ـ
تــأریر ــرار میهیــرد و بــه زنــی بــد میشــود کــه نمــیتوانــد در م اب ـ الــد و زورهــویی
دشمنان سـکوت کنـد و اسـت لا خـود را بـهدسـ

مـیآورد تـا بتوانـد ن شـی در سرنوشـ

کشورک برا رهایی از جنج ،ایفا کند
 .4بحث و بررسی

بــا توجــه بــه توضــی اتی کــه دربــارة دو داســتان «خــون دی ــران» و «ســو وشــون» ارائـه
شــد ،بــه تصــویر کلــی از جنــج و ت ـأریراتن ،از خلــا هــر دو داســتان دس ـ

یــافتید بــا

توجه به اینکـه ایـو هفتـار بـر پایـة ادبیـات تطهی ـی نوشـته میشـود ،بـا انتیـا

تعـداد از

شهاه ها و تفـاوتهـا میـان ایـو دو کتـا  ،چ ـون ی تصـویر جنـج را از ورا دیـدها
دو نویسندة شر ی و غربی بررسی خواهید کرد
 .۱ .4شیوة متفاوت دو نویسنده در ساختن تصویر جنگ

برا ساختو یـ

تصـویر ،شـیوة بیـان و نوشـتار آن مـیتوانـد متفـاوت باشـد بـا توجـه

بــه اینکــه هــر فــرد ،مطــابه بــا نــو ن ــاهی کــه در رابطــه بــا یـ

موضــو دارد ،تصــویر

جداهانه از سایر افراد میسـازد ،در نتیجـه شـیوة بیـان و توصـیف ایـو تصـویر نیـز متفـاوت

سا پنجا و یکد
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خواهــد بــود در دو داســتان اضــر ،بــا توجــه بــه اینکــه هــد
تصــویر مشــتری از جنــج اس ـ
متفــاوت اس ـ
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هــر دو نویســند ارائــة

ولــی شــیوة نوشــتار آنهــا بــرا ســاختو ایــو تصــویر

شــیوة بیــان نویســند بــا نــو تصــویر ســاخته شــد رابط ـة مســت ید دارد؛

چراکــه خواننــد براســاس ایــو نــو تصویرســاز مــیتوانــد برداش ـ

مثه ـ

یــا منفــی از

مطلر داشته باشـد سـیمون دوبـووار و سـیمیو دانشـور بـه شـیو ا وا ـ هرایانـه ،تصـاویر
مشترکی از جنج در دو جامعـة متفـاوت را بـه خواننـدهان خـود منت ـ کـرد انـد هـر چنـد
در بیان ایو تصاویر به دنهـا هـد

مشـترکی بود انـد ،ولـی ن ـوة بیـان و توصـیف تصـویر

ایو پدیدة اجتماعی با توجه به اعت ادات و فرهنج آنها متفاوت بود اس
ســیمیو دانشــور در بســتر از وا عیــات ،بــا زبــانی رمزهونــه و بــا اســتفاد از نمادهــا و
اسطور ها ملی و مـیههی ایرانـی ،تصـویر هیـرا از وا عیـ
کــرد اس ـ

جنـج را بـه خواننـد منت ـ

دانشــور بــا هنجانــدن مف ـاهید اســطور ا و مــیههی در الــر شیصــی هــا

داستان ،با زبـانی نمـادیو بـه شـرایت آشـفتة اجتمـا آن زمـان اشـار کـرد و بـا ایـو روک
رو یة آهاهی و مهـارز طلهـی را در مـردم بیـدار کـرد اسـ

«نویسـندهان در ـوزة رمـان،

اســطور را مناســرتریو ابــزار بــرا پــرورک داســتانها خــود دانســتهاند؛ چــرا کــه هــد
کـارکرد زیهــاییشناســانه دارد و هــد میتــوان هفتمــانهــا سیاســی-اجتمــاعی را بــا اســتفاد
از آن انعکــاس داد نمادهــا اســطور ا بــه دلی ـ مــههد و چنــدپهلوبودن و ابلی ـ
بــرا

بســیار

م ـ معــانی و مفــاهید کلــان و فرازمــانی و ازلــیبــودن ،بهتــریو ابــزار انت ــا ایــو

مفـاهید بـود انــد» (علیجـانی ،هــاد و بـزرببی ـدلی ،7939 ،ص  )7تشــهیهکـردن یوســف
به سیاوک کـه هرمـانی اسـطور ا در شـاهنامه م سـو
ایو شیوة بیـان دانشـور اسـ

میشـود ،یکـی از مثا هـا بـارز

در ایـو داسـتان یوسـف نیـز هم ـون سـیاوک ،در مهـارز ا

شجاعانه با دشمنان ،م،لومانـه کشـته مـیشـود و در جـا دی ـر رمـان ،نویسـند یوسـف را
هم ــون یوســف پیــامهر مــیدانــد کــه بــرا نجــات مــردم شــهر از
میتوان هفـ

انتیـا

اسـد یوسـف بـرا

هرمـان اصـلی کتـا

طــی تلــاک میکنــد و
نیـز ـالتی نمـادیو دارد

بــارزتریو ویژهــی نمادهرایانـة رمــان سووشــون ،بــه اســد رمــان برمــیهـردد کــه بــه مراســد
عــزادار ســیاوک «ســوب ســیاوک» ،در شــاهنامة فردوســی اش ـار دارد هــد

نویســند از
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ایـو انتیــا  ،زنـد کــردن آیــیوهـا کهــو ایرانـی در داســتان بــرا ت ـ

تــأریر ــرار دادن

هرچه بیشتر خوانند بود اس
سیمون دوبـووار نیـز بـرا سـاختو تصـویر جنـج و انت ـا مناسـر آن بـه خواننـد  ،بـا
هنجانــــدن ممــــمونها فلســــفة اهزیستانسیالیســــتی در داســــتان خــــود و ســــاختو
شیصی هـا اهزیستانسیالیسـ  ،در خلـه ایـو تصـویر بـرا خواننـد موفـه بـود اسـ
ب ـهعنــوان مثــا  ،نویســند بــا انتیــا
فلســفة اهزیستانسیالیس ـ

عنــوان «خــون دی ــران» بــرا کتــا

نیــز اشــار بــه

و واکــنن آن بــه جنــج دارد بنــابرایو ،اســاس ســاختو تصــویر

جنـج نـزد نویسـندة فرانســو  ،تکیـه بـر فلسـفة اهزیستانسیالیسـ
ســا ها پــو از جنــج بــود و الهتــه مــیتــوان هفـ

اسـ

کـه فلسـفة رایــم

شــرایت اجتمــاعی و سیاســی نیــز در

ساختو ایو تصویر نیـز دخیـ بود انـد در نتیجـة ایـو م ایسـه ،مـیتـوان هفـ
دو نویسـند انت ـا تصـویر مهـارز و فـداکار مهــارزینی بـود اسـ

هـد

هـر

کـه در هن امـة جنــج

با تمام وجـود بـه دفـا از مـرز و بـوم خـود پرداختـهانـد بـرا ایـو م ولـه ،مـیتـوان هـد
و هــد تفــاوت را در ن،ـر هرفـ ؛ شــهاه

شــهاه

و دنهــا کــردن هــد

در تصــورات هــر دو نویســند از جنــج

بازنمــایی و م ــدس جلــو دادن مهــارزات مردمــی از خلــا هــر دو

داســتان ،و تفــاوت در شــیوة بازنمایانــدن ایــو تصـویر بــا تکیــه بــر اعت ــادات و فرهنجهــا
متفاوت دو نویسندة زن در دو مکان جغرافیایی متفاوت اس
 .۲ .4تصویر مبارزه از خلال قهرمانهای هر دو داستان

هــد

ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور ،بــین از هــر چیــز برجســتهکــردن آیــیو

مهــارز و وطوپرســتی از خلــا
اســ

ــوادص و شیصــی ها میتلــف داســتانهایشــان بــود

هرچنــد کــه هــر دو نویســند تصــویر مهــارز را بــا توصــیف تمــام شیصــی ها

داستان نشان داد اند ،ولـی نمـود بیشـتر ایـو تصـویر را مـیتـوان در هرمانـان اصـلی هـر دو
داســتان یافــ

از ایــو من،ــر ،یوســف و زر  ،دو هرمــان داســتان سووشــون را بــا نان

بلومار و هلو ،دو شیصی

اصلی داستان خون دی ران م ایسه میکنید

در ادوار میتلف تـاریخ و طـی جنـجهـا ملـ میتلـف ،بـدون شـ

زنـان نیـز ن ـن

مهم ـی را در مهــارزات مردمــی ایفــا کــرد انــد زنــانی کــه بــا فــداکار و شــجاعتی بــدون

سا پنجا و یکد
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وصــف در کنــار همسرانشــان جن یــد انــد و همیشــه تــاریخســاز بود انــد وصــف ایــو
فــداکار ها را بــین از هرچیــز میتــوان در ادبیــات زنانــه جســ وجو کــرد زنــان
نویسندة بسـیار  ،بـا لـد خـود بـه ن ـن زنـان و مـور آنهـا در جامعـه پرداختـهانـد تـا
ـو زنـان در تـاریخ بشـری

هامی برا ا یـا هـر چـه تمـامتـر

داســتان پــینرو نیـز ،دو نویســندة زن بــا خلــه دو شیصــی

برداشـته باشـند در دو

هلــو و زر  ،مــور زنــان و

ن ن آنهـا در جنـج را بـهخـوبی بیـان کـرد انـد زر و هلـو ،از بسـیار جهـات بـه هـد
شــهاه

دارنــد زر زنــی اســ

فرزندانن کـرد و نسـه
هلو نیـز زنـی اسـ

کــه تمــامو ــ

خــود را صــر

مرا هــ

از همســر و

بـه شـرایت نابسـامان اصـ از جنـج در جامعـه بـیخهـر اسـ

تنهـا کـه در ابتـدا داسـتان ،بـهدنهـا راهـی بـرا فـرار از کسـال

و

روزمرهــی زنــدهی خــود مــیهــردد او عشــه بــه نان و ازدواد بــا او را راهــی بــرا
بیــرونآمــدن از ایــو روزمرهــی مییابــد اولــیو ن طـة مشــتری بــیو هلــو و زر در ابتــدا
داســتان ،تلــاک آنهــا در ممانع ـ
دو بر پایـة طهیعـ

از مهــارزة نان و یوســف بــرا جنــج اس ـ

رفتــار ایــو

زنانـه و نشـاندهنـدة علا ـة آنهـا بـه همسرانشـان اسـ  ،امـا مهدتـریو

دلی بـرا بـروز ایـو رفتـار در وا ـ وابسـت ی اسـ

کـه در پـی غیرمسـت بودن آنهـا در

زندهی بهوجود آمد بـود سـیمیو دانشـور اسـت لا نداشـتو زنـان در جامعـة ایـران آن زمـان
را بیشتر به چـالن کشـید اسـ

و سـیمون دوبـووار نیـز ا سـاس پـوچی و سـردرهمی در

میان زنان جامعة فرانسه کـه بـه دلیـ کمرنـجبـودن ن ـن آنهـا در جامعـه بـهوجـود آمـد
بـــود ،را بـــه خـــوبی نشـــان داد اســـ

ایـــو ممانعـــ

و وابســـت یها را مـــیتـــوان در

هف وهوها زر و یوسف و هم نیو نان و هلو مشاهد کرد
 -هلو کینهتوزانه هفـ

مـو بـهخـاطر تـو هـر کـار مـیکـند دزد ،

جنای  ،خیان
 -ولــی ارفی ـ

هــو کــردن خطــر مــرب مــرا نــدار

نــه ،نمیتــوانی

مــرا بــه ایــو کــار مجهــور کنــی میبینــی کــه مــا در ــا جنــج هســتید
(بووار ،79۲۳ ،ص )7۲۳
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در ایو هزید  ،هلـو سـعی دارد نان را از رفـتو بـه جنـج منصـر

شمارة سوم

کنـد ولـی موفـه بـه

ایوکار نمیشود مشـابه همـیو را در رفتـار زر نیـز مـیتـوان دیـد ،زمـانی کـه ملتمسـانه از
یوسف درخواس

مـیکنـد بـه مهـارز ادامـه ندهـد و آرامـن زنـدهی او و ب ـههـاین را از

بیو نهرد
زر ناههــان هریــهاک هرفــ

هــه هــهکنــان هفــ

چــرا بایــد

ایــوهمــه بــدبیتی باشــد؟ یوســف پنهــههــا را کــه رو بــالن افتــاد بــود
برداشــ  ،از نــو در هلــا
زر هیاش ـ
نشس ـ

و هف ـ

خــیو کــرد ،فشــار داد و رو چشــدها

مســوو بــدبیتیهــا تــو نیســتی زر پــا شــد و

و پنهــههــا در دامــنن افتــاد و هف ـ

تــو هــد نیســتی پــو چــرا

خودت را به خطر میانداز ؟ (دانشور ،79۲۱ ،ص )225
م دودی

ذهو زر و هلـو ،باعـی بیاطلـا بـودن آنهـا از شـرایت جامعـها بـود کـه

درهیــر جنــج اســ

بنــابرایو در ابتــدا رمــان ،تصــویر دنیــا بســتة زر و هلــو را

مـیبینــید کـه بــا مهــارز و جنـج کاملـاً ناآشـنا اسـ  ،امــا بـه تــدریم هـر دو شیصــی

بــه

دیــدها کامل ـاً متفــاوتی از جنــج و مهــارز مــیرســند کــه ــاکی از ت ــو آنهــا در رونــد
داستان اس

با توجه به روند داسـتان ،ایـو تغییـرات بـه دلایـ میتلفـی صـورت مـیهیـرد؛

ولی مهـدتـریو دلیـ ایـو ت ـو کـه مـیتوانـد دومـیو وجـه اشـترای زر و هلـو باشـد،
فرورییتو ترس آنهـا بـا از دسـ دادن نان و یوسـف اسـ
یوســف بــه دســ

پـو از کشـتهشـدن م،لومانـة

بی ان ــان ،زر بــا تــرس همیشــ یاک روبــرو مــیشــود تــرس از

دس ـ دادن یوســف باعــی شــد بــود تــا زر نتوانــد او را در را مهــارز بــرا

ــه یــار

کند و در کنارک بجن د؛ ولی بـا کشـته شـدن یوسـف ،زر کـه مـیدانـد از ایـو پـو بایـد
مست

و بدون همسـرک زنـدهی کنـد ،تصـمید میهیـرد بـا ادامـة را یوسـف در مهـارز بـا

الد بی ان ـان ،ادامـهدهنـدة را او و تمـام کسـانی باشـد کـه در ایـو جنـج ،بـیهنـا کشـته
شــد بودن ـد نیروهــا امنیتــی مــان برهــزار مراس ـد خاکســدار یوســف در میــان مــردم
میشوند ،با ایو ا زر تصمید میهیرد ایوکار را انجام دهد

سا پنجا و یکد
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زر هفــ

شــوهرم را بــه تیــر نــا ه کشــتهاند ــدا

مـــیشـــود کـــرد عـــزادار اســـ

27

کــار کــه

عـــزادار کـــه ـــدغو نیســـ

در

زنــدهیاک هــی ترســیدید و ســعی کــردید او را هــد بترســانید الــا در
مــرهن دی ــر از چــه مــیترســید؟ آ

از ســر مــو یکــی کــه هیشــته

(دانشور ،79۲۱ ،ص )239
هلو تمام تلاک خود را میکنـد تـا مـان رفـتو نان بـه جنـج شـود ،امـا او تصـمید خـود
را هرفتـه اسـ

تــی هلــو را نیــز تــری مــیکنــد بــا جــدایی آنهـا از

و بــرا ایــو مهــارز

یکدی ر ،هلو تصمید مـیهیـرد زنـدهیاک را جـور دی ـر و بـه تنهـایی بسـازد هلـو نیـز
بــا از دس ـ دادن کســی کــه دوســتن دارد ،هم ــون زر ترســی کــه در خــود داش ـ
دس

میدهد ،در الیکه ایو اطمینان را بـه خـود مـیدهـد کـه از ایـو پـو بایـد بـدون نان

و مست

زندهی کند مهدتریو ن طـة ت ـو هلـو زمـانی ری مـیدهـد کـه سـربازان آلمـانی

فرزنــد ی ـ

زن یهــود را از او جــدا مــیکننــد و او بــا دیــدن ایــو ص ـ نه و کشــتهشــدن

هــزاران بــیهنــا دی ــر ،ت ـ
اهمی

را از

تــأریر ــرار مــیهیــرد و بــرا اولــیو بــار بــه معنــی جنــج و

بهوجود «دی ر » در زنـدهی هـر فـرد پـی بـرد هلـو بـه ایـو فکـر مـیکنـد کـه تـا

به ا چه جای اهی در ایو مهارزات داشته و از ایو پو چه ن شی خواهد داش
[ ] مـــأمور پلـــیو روت را رو رکـــا
ســم

راســ

هیاشــ

یکـــی از اتوبـــوسهـــا

روت فریــاد مــیکشــید و در داخــ اتوبــوس

چندیو کـودی دی ـر بـا او هـدآواز شـد بودنـد هلـو بـا ناامیـد فکـر
میکــرد ولــی او هــد مث ـ ب یــه همیوطــور بی رک ـ

ایســتاد و تماشــا

کــرد بــود او آنجــا بــود ولــی مــورک تغیی ـر بــه بــار نیــاورد بــود
(بووار ،79۲۱ ،ص )229-222
بنــابرایو زر و هلــو دو ن ــن اصــلی و تکمی کننــد را در مهــارزة نان و یوســف
ایفــا مــیکننــد در ــالیکــه هــر دو داســتان بــا توصــیف مهــارزة آنهــا بــه پایــان میرســند
تفــاوت مهــارزة زر و هلــو در پایــان کتــا
نویسند نسه

نشــان از تفــاوت فرهن ــی و دیــدها هــر دو

به زنان در مواجهـه بـا جنـج اسـ

در انتهـا داسـتان ،هلـو بـه هرو هـا
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م اومـ

مردمــی مــیپیونــدد و در نهایـ

شمارة سوم

در ــیو انجــام عملیــات کشــته مــیشــود امــا در

مهارزة زر نشانی از اسـل ه یـا هروه هـا م ـاومتی نمـیبینـید ،بلکـه او بـا شـجاع

در

م اب زورهویی بی ان ـان میایسـتد تـا بـه بهانـة خاکسـدار یوسـف مـردم را بـه مهـارز ا
جمعــی و انت ــام کشــتهشــدهان فــرا خوانــد هــد
م اوم ـ

هــر دو نویســند در بــه تصویرکشــیدن

زنــان در جنــج ،نشــاندادن ن ــن وا عــی زنــان و تــأریر آنهــا در شــرایت ســیتی

هم ــون جنــج ،و مهــدتــر از آن شکس ـتو تصــویر ســنتی زن در جامعــه و ارائ ـة تصــویر
جدید از اوس
همــانطــور کــه اشــار کــردید ،داســتان بــر م ــور مهــارزة دو شیصــی
یوســف و نان میچرخــد میتــوان هفــ
فــرد سرچشــمه هرفتــه اس ـ

اصــلی یعنــی

سرچشــمة ت ــو زر و هلــو نیــز از ایــو دو

نان و یوســف دو ال ــو اصــلی نویســند هــا بــرا خواننــد
کــه هــر دو جزئــی از شــر ت صــی کــرد و

هســتند وجــه تشــابه یوســف و نان ایــو اسـ

مرفه جامعـه هسـتند ولـی بـا ایـو ـا در جریـان جنـج بـا ا شـار ضـعیف جامعـه همسـو
مــیشــوند؛ زیــرا نامناســربــودن شــرایت اجتمــاعی بیشــتر هریهــانهیــر ا شــار پــاییو جامعــه
ولــی تفــاوتی کــه بــیو یوســف و نان وجــود دارد ،متفــاوتبــودن مســیر آنهــا در

اســ

نان بـا تـری خـانواد و طه ـة اجتمـاعی خـود ،بـه هرو هـا

جریان مهارزات مردمی اسـ

مهارزة مردمی مـیپیونـدد زیـرا معت ـد اسـ

تـا در میـان مـردم نهاشـید ،نمـیتـوانید شـرایت

آنهــا را بــهخــوبی دری کــرد و در کنــار آنهــا مهــارز کنــید انتیــا
ذهنی

او برهرفتــه از ایــو

بود که هـر فـرد در هـا خـود و اطرافیـانن مسـوولیتی دارد کـه بایـد بـه آن عمـ

کند ،بنـابرایو دوسـتانن را نیـز در ایـو مهـارز شـری
یکی بعد از دی ر و به آنها هفـ
بجن ــید شکس ـ

مـیکنـد «دوسـتانن را جمـ کـرد،

اهـر مـا بـا هـد مت ـد شـوید دی ـر تنهـا نیسـتید ،اهـر

خــورد نیســتید تــا و تــی مــا زنــد هســتید ،دی ــران هــد خواهنــد بــود»

(بووار ،79۲۳ ،ص )7۲۳
در ــالیکــه یوســف بــا اســتفاد از مو عیـ
مــیپــردازد ولــی ذهنی ـ

اجتمــاعی خــود بــه مهــارز علیــه بی ان ــان

او نیــز بــا نان هــدخــوانی دارد؛ اینکــه هم ـة مــا در هــا یکــدی ر

مسوولید یوسـف معت ـد اسـ

اختلـا

طه ـاتی مـان همـدلی ا شـار میتلـف یـ

جامعـه

سا پنجا و یکد

نیسـ
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همـة تلــاک یوســف در ایــو اسـ
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کــه بــا نفــروختو م صــو خــود بــه بی ان ــان،

آنها را به ف را شهر بدهـد تـا از هرسـن ی و بیمـار جلـوهیر کنـد در نتیجـه ،بـهجـا
فـرار از طه ـة اجتمــاعی خـود ،از آن بـه نفـ دی ـران اســتفاد مـیکنـد علــاو بـرایو ســایر
دوستانن را نیز مجا

میکنـد تـا بـا نفـروختو م صـو خـود بـه ارتـن بی انـه ،در جنـج

میان کشورها بی انـه شـری
اســ

نشـوند «یوسـف پدرانـه هفـ

جنـج آنهـا میـان خودشـان

بــه مــا چــه مربــوت؟ هیتلــر از ــارة خودشــان اســ

خودشــان پــروارک کردنــد

ب یاریــد خودشــان هــد ت ــاص پــو بدهنــد ت ــاص همــه چیــز را» (دانشــور ،79۲۱ ،ص
)54
بــا وجــود تفــاوتی کــه در مســیر مهــارزة نان و یوســف وجــود دارد ،هــر دو بــهدنهــا
جلوهیر از چدـاو بی ان ـان و مایـ

از هـدنـو خـود در م ابـ آنهـا هسـتند نان در

هرو هــا مهــارز سیاســی ،در عملیاتهــا میتلــف شــرک
میــالف ا ــزا

سیاســی اس ـ

میکنــد در ــالیکــه یوســف

ولــی بــا ایــو ــا بــه ایــد ها آنهــا ا تــرام مــیهــیارد

ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور ،ع ایــد خــود در رابطــه بــا مهــارز و جنــج را در
شیصی ها او داستان خـود مـنعکو کـرد انـد تـا از خلـا ایـو تصـاویر ،خواننـد را بـا
ذهو خود و تاریخ جن ی بزرب پیوند دهند
 .۳ .4شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و فرانسه در سالهای جنگ

در هرجن ــی کــه ری مــیدهــد ،شــرایت ســی
مهــدتــریو دلای ـ نــابود ی ـ

زنــدهی درجامعــه مــیتوانــد یکــی از

کشــور باشــد در میــان تصــاویر کــه دانشــور و بــووار از

جنج به خوانند منت ـ کرد انـد مـیتـوان شـرایت اجتمـاعی و سیاسـی را نیـز اضـافه کـرد
در هــر دو داســتان ،شــرایت مــردم از ن ــا شیصــی هــا داســتان توصــیف شــد اسـ
پــاریو و شــیراز ،مــردم در شــرایت ســیتی زنــدهی مــیکننــد و از مشــکلاتی چــون
بیمار  ،نهود بهداشـ

در
طــی،

و فسـاد ا تصـاد و سیاسـی رنـم مـیبرنـد در ن ـا او  ،مـا جنـج

را تنهــا از ســلاا و مهــارز در میــدانها جنــج مــیشناســید ،در ــالیکــه ایــو پدیــد تمــام
ارکان ی

جامعه را تهدیـد مـیکنـد درکنـار کشـتهشـدن هـزاران نفـر در جههـهها جنـج،

فرصــ ها مناســر زنــدهی نیــز بــرا مــدتهــا طولــانی از مــردم کشــورها درهیــر

24

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

جنج سـلر میشـود سـیمون دوبـووار در بیـنهـا پایـانی کتـا

شمارة سوم

شـرایت مـردم پـاریو

را از ن ا هلو توصیف مـیکنـد از بـیورفـتو زمـیوهـا کشـاورز و کمهـود مـواد غـیایی
در سا هـا اشـغا  ،مـردم مجهـور بـه مهـاجرت و رفـتو بـه شـهرها یـا کشـورها مجـاور
میشدند هلو در الیکـه تصـمید هرفتـه اسـ

پـو از جـدایی از نان بـههمـرا دوسـتانن

از پاریو فرار کند ،ایو شرایت را ایوهونه توصیف میکند
کــامیون مملــو از بنــزیو ،بــدون برخــورد بــا هــی مــانعی ،در جــادة
صــا

و همــوار کــه در بعمــی ســم هــا آن هــودالی در ارــر س ـ وت

بمــر ایجــاد شــد بــود ،پــین میرف ـ

همــیوطــور کــه پــین میرفتنــد،

اتومهی هــا وانهــون شــد و ســوخته را مــیدیدنــد و هرهــایی کــه
صــلیهی رو آنهــا نصــر شــد بــود صــف بیانتهــا جمعیــ

در

ارابهها کـا  ،سـوار بـر دوچرخـه و بعمـیهـا هـد پـا پیـاد  ،هنـوز بـه
را خود ادامـه مـیدادنـد از داخـ شـهر عهـور کردنـد ،سـ ف خانـههـا
در ارر اصاب

بمـر خـرا

شـد بـود ،دو ردیـف خانـه بـه کلـی سـوخته

بودند و جلو دیوارهـا لیـ

و سـیا  ،تـود هـا آهـو در هـد پی یـد

رییتــه شــد بــود فــرار ،رنــم و مــرب ،در تمــام ایــو مــدت ،ســربازان
جــوان و ــو  ،آوازخوانــان در ماشــیوها خاکستریشــان مــیهیشــتند
(بووار ،79۲۳ ،ص )731
علاو بر ایـو ،توصـیفات بسـیار دی ـر نیـز از شـرایت مـردم پـاریو در آن سـا هـا بـه
تصویر کشید شد اس

کـه مجـا بیـان همـة آنهـا در ایـو ب ـی نمـیهنجـد دیـدن ایـو

شرایت یکی از اصلیتریو دلایـ هلـو بـرا پـیبـردن بـه مفهـوم « دی ـر » بـود در رمـان
سووشــون نیــز از ن ــا زر مــیتــوان اوضــا شــهر را مشــاهد کــرد زر کــه تــا آن زمــان
شرایت شهر را از نزدی

ندیـد بـود ،اکنـون بـا آن روبـرو مـیشـود زمـانیکـه بـرا بـردن

غیا به دیوانهخانـه و زنـدان مـیرود ،بـا دیـدن مردمـی کـه درهیـر هـزاران بیمـار هم ـون
تیفوس و
اس

طی هستند ،بـه بلاهـایی کـه بـا دخالـ

پی میبرد

جنـج هریهـانهیر مـردم شـهرک شـد

سا پنجا و یکد
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بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

بیمــاران دی ــر تــی از هســتهها زردآلــو و هلــو نمــیهیشــتند بــا
دنــدان یــا بــا لو ســنج هســتهها را کــف اتــا میشکســتند ،پوســ
میکندنــد و مــیخوردنــد بــه ــو مــدیر داخلــی بــا روز یــ
جیــرة هــر مــری

تومــان

 ،چــه ــوت ســابی هیــر دیوانــهها میآمــد؟ کــه

بیشترشــان هــد از بــی ــوتی دیوانــه شــد بودنــد (دانشــور ،79۲۱ ،ص
)7۱۳
دانشور و بـووار بـا سـاختو تصـاویر د یـه و جزئـی از شـرایت دو جامعـة جنـج زد ،
خواننــد را بــا شیصــی ها داســتان خــود همســو و هدداســتان کــرد انــد در هــر دو
داســتان تصــاویر مشــابهی از اوضــا کشــورهایی را مــیبینــید کــه مــردم آن بــا وجــود تمــام
مشــکلات و رنجــی کــه بــرد انــد ،چ ونــه تــا آخــریو ــدم از خــای خــود دفــا کـرد ان ـد
هــد

دی ــر هــر دو نویســند از ســاختو ایــو تصــاویر کــه بــر پای ـة وا عیــات زنــدهی در

دوران جنج ترسید شد انـد ،نشـاندادن تصـویر سـیا و پلیـد جنـج اسـ

کـه همـهچیـز را

با خود نابود میکند در سـاختو ایـو تصـویر ،سـیمیو دانشـور بـا ذکـر جزئیـات بیشـتر از
آن زمــان ،هــد

دی ــر را نیــز دنهــا مــیکنــد او صــد دارد نشــان دهــد کــه بــا وجــود

بـیطـر بـودن ایـران در زمـان جنــج جهـانی ،چ ونـه ـدرتهـا بی انـه و اسـتعمارهر
هم ــون ان لــیو ،فرص ـ

را غنیم ـ

شــمرد اند تــا بــه بهان ـة جنــج بــه چدــاو من ـاب و

رــروت کشــور بدردازنــد در بینهــایی از کتــا  ،در لایــها پنهــان و رمــز وار ،بــه
اســتعمارهر ان لــیو در ایــران نیــز اشــار کــرد  ،ایــو شــرایت را ناشــی از ضــعف
دول مردان و سیاس

غلـت آنهـا مـیدانـد «در نتیجـه دانشـور بـه دنهـا نشـاندادن چهـرة

وا عی استعمار اس

و آن را یکی از بلاهـایی میدانـد کـه همـرا بـا جنـج بـه جامعـة ایـران

وارد شــد بــود یکــی از بــارزتریو تــاأریرات مــور اســتعمارهران در ایــران ،وجــود فــرد
بــه نــام زین ــر 7بــود ،کــه بــا ورود چــری خیــاطی بــه ایــران ،ســعی داشــ

بــه ا تصــاد

کشورلطمه وارد کند» (اس ا یان ،7939 ،ص )73-7۳

1. Zinguer
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اَ َلَکــد هفــد ســا مــیشــد کــه بــه شــیراز آمــد بــود و هنــوز فارســی
درســتی نمــیدانســ

هــرکو چــری خیــاطی ســین ر مــیخریــد ،خــود
و مجــانی د جلســه

مســتر زین ــر بــا آن ــد و بالــا غــو آســا ،مفــ
درس خیاطی به او میداد (دانشور ،79۲۱ ،ص )۲

ســیمیو دانشــور در رابطــه بــا ایــو موضــو مــیهویــد «مــو در ایــو کتــا

اســتعمار

ان لــیو را وا عـاً لمــو کــردم ان لیســیها هســتند کــه یوســف را مــیکشــند چــون ت مـ
جوا

منفـی را ندارنـد آنهـا چـری خیـاطی زین ـر را مـیآورنـد؛ یعنـی بـا ورود فنـاور ،

استعمار و تر میشود» (دانشور ،بهن

از هاد  ،79۳9 ،ص )4۳

 .5نتیجهگیری

از آغــاز تــاریخ تــاکنون ،جنــجهــا بســیار ری داد کــه هــاهی در تغییــر سرنوشــ
یـ

ملـ

دخیـ بود انــد بــا وجــود تلاکهــا بســیار کــه بــرا ریشــهکــو کــردن ایــو

پدید در سراسر جهـان انجـام شـد اسـ  ،امـا آرـار آن هم نـان در زنـدهی بعمـی جوامـ
کنــونی وجــود دارد بزربتــریو جنــجهــایی کــه در ــرن اخیــر ری داد دو جنــج جهــانی
او و دوم اســـ

کـــه تلفـــات و خســـارات بســـیار را در سراســـر جهـــان بـــر جـــا

هیاشــتهانــد در ایــو میــان ،ادبیــات در اعصــار میتلــف تــاریخ ،ن ــن ســازند ا در
آهـاهیدادن بـه مـردم از پدیـد هـا اجتمـاعی هم ـون جنـج داشـته اسـ

در ایـو زمینـه

نویسندهان بسیار اهور کـرد انـد کـه بـا لـد خـود در کنـار مـردم جن یـد و تـاریخ یـ
نس را به آیندهان آنهـا شناسـاند انـد بنـابرایو در شـناخ
تعییوکنندة ادبیات غاف مانـد اولـیو هـد

ایـو پدیـد نمـیتـوان از ن ـن

ایـو نوشـتار رسـیدن بـه فهـد درسـتی از جنـج

از خلـا آرـار ادبــی در ادبیـات دو سـرزمیو متفــاوت بـود اسـ

نشــان دادیـد کـه چ ونــه

دو نویســندة زن بــا تکیــه بــر اعت ــادات و فرهنــج کشورشــان ،داســتانهایی خلــه کــرد و
توانستهانـد بـا لـد خـود تصـویر از یـ
دور از هد را به خوانند منت
را ی ـافتو ی ـ
تطهی ــی اسـ

جنـج مشـتری جهـانی در دو مکـان جغرافیـایی

کنند

خواننــد بــه تــاریخ و ادبیــات ی ـ

کشــور نیــز یکــی از اهــدا

ادبیــات

کــه را را بــرا رســیدن بــه افــه دیــد بــازتر در زمینــهها میتلــف هنــر و
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ادبیات همـوار میکنـد بـر همیواسـاس در پاسـخ بـه اولـیو پرسـن ،تلـاک کـرد اید تـا بـا
روشــی تطهی ــی و براســاس شــاخة تصویرشناســی تصــاویر مشــابه و متفــاوت در دو رمــان
خــون دی ــران و سووشــون را از یکــدی ر تمیــز دهــید تصــاویر مشــترکی هم ـون شــرایت
اجتماعی مـردم در شـهرها پـاریو و شـیراز کـه ت ـ

سـلطة بی ان ـان ـرار داشـتند ،یـا

برجســتهکردن تصــویر مهــارز کــه دروا ـ ممــمون اصــلی و مشــتری هــر دو کتــا
اس ـ

نیــز

شــیوة متفــاوت مهــارز در شیصــی هــا هــر دو داســتان نیــز یکــی از مهــدتــریو

تفاوتهــا ایــو م ایســه اسـ

کــه توضــیح دادیــد ایــو تفــاوت بــه دیــدها دو نویســند از

جنج و فرهنج جامعة آنهـا مربـوت مـیشـود بـا وجـود کـه نویسـندهان ایـو دو ارـر بـا
تفکــر و اعت ــاداتی متفــاوت بــه توصــیف جنــج پرداختهانــد ولــی شــهاه هــا بــیو ایــو
تصــاویر بــهدســ

آمــد  ،بــین از تفــاوتهــا آن اســ

بنــابرایو هــر دو نویســند  ،بــا

اردنهـــادن عنصـــر مهـــد مهـــارز و ت هـــیح جنـــج ،تصـــویر آن را از ورا فاصـــلههـــا
جغرافیـایی و فرهن ــی بـه خواننــدهان خـود منت ـ کرد انـد بــدیو ترتیـر ،خواننــد ا کــه
جنج را تجربه نکرد اس  ،مـیتوانـد از خلـا هـر دو داسـتان بـه تصـویر کلـی از جنـج
در جامعــة خــود و «دی ــر » دســ
میتــوان هفــ
اهــدا

یابــد در پاســخ بــه پرســن دوم ایــو ب ــی نیــز

بررســی تصــویر ایــو جنــج از دیــدها دو نویســندة زن ،یکــی دی ــر از

مــا بــرا نشــاندادن ن ــن ادبیــات زنانــه و زنــان در پدیــدة اجتمــاعی بزرهــی

هم ــون جنــج اســ

نشــاندادن تصــویر از زنــان جوامــ ایــران و فرانســه در دوران

جنــج از خلــا شیصــی ها زنانــة داســتان ،یکــیدی ــر از ن ــات مشــتری دو نویســند
بــرا رســیدن بــه تصــویر ایــد آ زنــان در جامعــه و نشــاندادن ن ــن تأریره ـیار آنهــا در
روند تـاریخ جهـان بـود اسـ

دروا ـ سـیمیو دوبـووار و سـیمیو دانشـور توانسـتهاند بـا

توصیف جنج در بسـتر داسـتانی ع ایـد و فرهنـج ملـی خـود در مواجهـه بـا ایـو پدیـد
را به خوانند منت ـ کرد انـد انت ـا ایـو تصـاویر و آشـنایی بـا لـد و ادبیـات نویسـندهان
سایر کشورها بر عهدة ادبیـات تطهی ـی اسـ
شــد از ی ـ
اس

کـه در ایـو هفتـار بـا بررسـی تصـاویر سـاخته

ممــمون مشــتری در ادبیــات خــود و دی ــر  ،بــر ایــو ن ــن تأکیــد شــد
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دیکلو ،ن ( )79۳3بررسـی م ایسـها ادبیات جنج و سـاختار آن در کشورها ایران و فرانسه کتا
ما ادبیات5-7 ،2۲ ،
شـرک م دم ،ص ( )79۳۳تطهی ی مکترها ادبیات فص نامة مطالعات ادبیات تطهی ی-57 ،)72(9 ،
17

صـالحب  ،م  ،و ن،ر م دم ،م ( )79۳1ادبیات تطهی ی در ایران پیداین و چالنها فص نامة زبان و
اد

پارسی2۳-3 ،9۳ ،

علیجانی ،م  ،هاد  ،ا  ،و بزرب بی دلی ،س ( )7939ت لی اســطور ا رمان ســووشــون با ن ا به
تأریر کودتا  2۳مرداد  7992فص نامة ادبیات عرفانی و اسطور شناختی27۳-739 ،)94(7۱ ،

23

بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها

سا پنجا و یکد

ر مکترها ادبی و هفتمانها اجتماعی،) ت لی درونمایهها ســـووشـــون از ن79۳9(  ا، هاد
54-47 ،9 ،پژوهن زبان و ادبیات فارسی
) صد سا داستان نویسی در ایران تهران تندر79۲3(  ا،میرعابدینی
روک ن د ادبی و هنر در ادبیات

) درآمد بر تصــویرشــناســی؛ معرفی ی79۳۳(

،نامورمطله

79۳-773 ،)72(9 ،تطهی ی فص نامة مطالعة ادبیات تطهی ی
Fell, A. S. (2009). Les femmes face à la guerre (French and francophone women
facing war). New York, NY: Peter Lang.
Gennari, G. (1958). Simone de Beauvoir. Paris, France: Editions Universitaires.
Montandon, A. (1997). Mæurs et images; Études d’imagologie européenne.
Clermont-Ferrand: Éditeur Presses universitaires Blaise Pascal.
Moura, J. M. (1999). L’imagologie comparatiste, in Littérature comparée; Théorie
et Pratique. Paris, France: Honore Champion.

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

9۱

شمارة سوم

پیوست ۱

چکیدة رمان خون دیگران

نان بلومــار ،فرزنــد ری ـیو یکــی از چاپیانــهها پــاریو اس ـ
مرفه جامعه اس

نان از اینکــه از طه ــة

ا سـاس هنـا میکنـد و بـه همـیو دلیـ تصـمید میهیـرد از خـانواد اک

جدا شد و بـه ات ادیـهها کـارهر بدیونـدد در جریـان اعتراضـات بـه ن،ـام سـرمایهدار
در پــاریو ،یکــی از دوســتان خــود را از دســ
میهیرد از مهـارز دسـ

میدهــد و پــو از ایــو ادرــه تصــمید

بکشـد چراکـه خـود را مسـوو مـرب او میدانـد پـو از دوسـا

و در آغــاز جنــج جهــانی دوم ،بــه اصــرار دوســتانن وارد هرو هــا مهــارز کمونیســتی در
پــاریو میشــود در همــیو زمــان بــا زنــی بــه نــام هلــو آشــنا میشــود و پــو از مــدتی بــا
وجــود عشـ ی کــه بــیو آن دو شــک هرفتــه اسـ  ،چــون هلــو را مــانعی در را مهــارزاتن
میداند ،او را تری میکند هلـو پـو ایـو جـدایی ،بـا دیـدن شـرایت آشـفتة شـهر در زمـان
اشــغا توســت ارتــن نــاز  ،تصــمید میهیــرد وارد ــز

مهــارزان شــود و در کنــار نان

ن ــن خــود را در ایــو جنــج تکمیــ کنــد کــه در نهایــ

در یکــی از عملیــات کشــته

میشود
پیوست ۲

چکیدة رمان سووشون

داســتان دربــارة یوســف و همســرک زر اســ
مال

اسـ  ،امـا نـه از آن مالکـانی کـه بـا کمـ

و در شــیراز رو میدهــد یوســف

دولـ

و ـانون ،خـون رعایـا را میمکنـد

تــا زنــدهی آســود ا بــرا خــود فــراهد آورنــد ،بلکــه مــالکی ت صــی کرد و میــالف
بیــدادهر و اســتعمار اســ

او از فــروک غلــات اصــ املــای خــود بــه نیروهــا

ان لیسی کـه در زمـان جنـج جهـانی دوم ،جنـو
میکند و بـا وابسـت ی دولـ

ایـران را اشـغا کـرد بودنـد ،خـوددار

بـه نیروهـا اسـتعمار میالفـ

کشــته میشــود زر نیــز زنــی ت صــی کرد اســ
تنــدرو ها همســرک میــالف اسـ

مـیورزد و در ایـو مهـارز

و آرمانهــا اجتمــاعی دارد ولــی بــا

و در طــو تمــام مهــارزات او ،مــدام در و شـ

بــه

سا پنجا و یکد

بررسی تطهی ی تصویر جنج جهانی در رمانها
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ســر میبــرد؛ از ایــو رو میکوشــد همســرک را بــه اعتــدا و مــدارا ترغیــر کنــد امــا ســیر
رویــدادها در جهــ

میــالف خواســ

و امیــد او در رکــ

اســ

ســرانجام دشــمنان

یوســف را میکشــند و زر در انــدو از دســ دادن او بــه ســوب مینشــیند (دســتغیر،
 ،7937ص )۳۳4

