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 چکیده

ســیمون دوبــووار و ســیمیو دانشــور از اولــیو پیشــ امان ادبیــات زنانــه و مــداف    ــو  

ــان ــران زن ــه در فرانســه و ای ــیب ــمار م ــد  ش ــو آین ــه  دو نویســند ای ــر آرارشــان ب در اکث

 بـرا اختـه و همـوار  بـا  لـد خـود هـا در جامعـه پردتوصیف اوضـا  زنـان و ن ـن آن

 ةعرصـانـد و بـدیو ترتیـر در امعـه تلـاک کرد رابـر  جنسـیتی در جا یا    ـو  و ب

علـاو  بـر ایـو، بـا نوشـتارها  اجتمـاعی و  انـد هانی مـورد توجـه عمـوم  ـرار هرفتـهج

هـاهی  شـوند یسـندهان متعهـد زمـان خـود م سـو  مـینو همـوار  جـزو سیاسی خود

 هـا واآن ةم ایسـدو ارـر از یکـدی ر مـا را بـه  ها ریرپـییر أتها و ممکو اسـ  شـهاه 

متـون مشـابه یـا نزدیـ    کـه ایـو امکـان نیـز وجـود دارد کـه دو نویسـنددارد، در  الی

هــد را در یــ   یطــه و در رابطــه بــا یــ  موضــو  نوشــته باشــند کــه ایــو تشــابه بــه 

کـه باشـد تـارییی مشـترکی ذهنیـ  مشـتری یـا شـرایت اجتمـاعیممکو اس  براساس 

ــدزیســتهدر آن می ــژوه از همــیو من،ــر،  ان ــو پ تصــویر   ام ایســهبررســی  بــه ندر ای

ــر  خــون دی ــرانرمــان  دو جنــج جهــانی دوم در ــووار و ار ــر  سووشــونســیمون دوب ار

موسـوم بــه تصویرشناســی ادبیــات تطهی ــی  ا  ازشـاخه اصــو  ةپایــبـر  سـیمیو دانشــور

، وجـود تصـاویر مشـابه و دسـ  آمـد کـه از ایـو تطهیـه بـه داخته شـد  اسـ   آن ـهپر

جغرافیـایی و  ةفاصـلبـا وجـود  مشـتری در هـر دو داسـتان اسـ  جنـج متفاوت از ی  

ــه ــند ، تصــاویر ب ــیو دو نویس ــی ب ــ فرهن  ــتری دس ــد  مش ــ  ه ــه ی ــد  ب ــی آم یعن

هــی منتجنــج از جوانــر میتلــف فرهن ــی، سیاســی و اجتمــاعی  پــرداختو بــه موضــو 

ــا می ــند  ب ــر دو نویس ــود  ه ــش ــ ةارائ ــاعی، تصــاویر  هم  ــرایت اجتم ــارز  و ش ون مه
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و بــا ســاختو تصــاویر منفــی از خــوبی بــرا  خواننــد  ترســید کــرد  جنــج را بــه ةچهــر

  اند ت هیح آن دس  زد جنج به 

 انشور، تصویر جنج، ادبیات تطهی یسیمون دوبووار، سیمیو د :هاکلیدواژه

 مقدمه. ۱

ــه از ادبیــات اســ  کــه ا شــاخهادبیــات تطهی ــی،  ــیو ادبیــات ملــ   ب ــت ب بررســی رواب

هـا از یکـدی ر آن تأریرپـییر و  هـا  میـان آرـار نویسـندهانو تفـاوت هـاشـهاه ، میتلف 

ــی دوران ــیط ــف م ــا  میتل ــردازد  ه ــور فرانپ ــدان، کش ــیار  از منت  ــت ا  بس ــه را خواس س

ــیوداننــد  ادبیــات تطهی ــی مــی ــرا  اول ــار، فرانســوا ویلمــوب  ةبرجســتیکــی از اســتادان  -7ب

کــار بــرد و پــو از او هاصــطلاا ادبیــات تطهی ــی را بــ -ادبیــات فرانســه در دانشــ ا  ســوربو

ــو ــن  ب ــز س ــو  -2نی ــهور فرانس ــد مش ــ -منت  ــطلاا را ب ــو اص ــه و رواد داد های ــار هرفت ک

هـر چیــز  مـد ن،ـر نویســندهان ایـو  ــوز  (  آن ـه کــه بیشـتر از 7 ، ص 7919 ) دیـد ،

ــات  ــرار دارداز ادبی ــا اد،   ــجآشــنایی ب ــه و فرهن ــات بی ان هــا  میتلــف جهــان و راهــی بی

ــرا  رها ــات دی ــر  ب ــا ادبی ــات ب ــات خــود  و ارته ــاکنون اســ شــدن از تعصــهات ادبی   ت

ــاریف بســیار  ــایی،  تع ــر فرانســو  و آمریک ــا دو مکت ــابه ب ــی مط ــدان میتلف توســت منت 

هــا  در ســا هنجــد  ایــو ب ــی نمــی ة وصــلهــا در بیــان تمــامی آنن ــ  شــد  اســ  کــه 

ــ ــی و ةســدازیو آغ ــا  علم ــه نیســتیو کت ــود ک ــاد  ب ــا  بیســتد میل ــات  جــام  در ب ادبی

ــه ــد ک ــته ش ــی نوش ــند تطهی  ــی دآن ةنویس ــی از 9، وان ت ــریو، یک ــتادها  بزرهت ــر  اس مکت

ــات  ــدن ادبی ــار آم ــه در رو  ک ــند  ک ــو نویس ــد عصــران ای ــود  از ه ــه ب ــی در فرانس تطهی 

مـاریوس و  4تـوان بـه نان مـار  کـار ی فرانسـو  ن ـن بسـزایی داشـتند، مـیمکتر تطهی ـ

ــارد ــ  و ن،ــر  م ــدم، 5فرانســوا هوی مکتــر  ( 7۱ ، ص 79۳1 اشــار  کــرد )صــالح ب

ــر فرانســو  ــأریراصــ   ب ــهو ارته ت ــی اســتوار اســ  و ب ــ اطــات ادب ــداری  شــواهد ةارائ و م

هــا  پــو از کــه مکتــر آمریکــایی کــه در ســا  ــالیدر کنــد کیــد مــیأعلمــی و تــارییی ت
                                                           
1. François Willemain. 

2. Saint-Beuve 

3. Paul Van Tieghme 

4. Jean-Marie Carré 

5. Marius-François Guyard 
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ــانی دو ــج جه ــ ، جن ــک  هرف ــایی ش ــدان آمریک ــت منت  ــرم توس ــت ید و  ب ــد مس روک ن 

  شـایان ذکـر اسـ  ار  شـدیهـپایـه ریرات ادبـیأارتهاطـات و تـ ة یطـو  ادبیـات ةواسطبی

تفاوت مطالعات ادبیات ملـی و تطهی ـی در ایـو اسـ  کـه پژوهشـ ر ادبیـات تطهی ـی پـا که 

عهــارتی بــه ؛اســ  «دی ــر »شــناخ   درصــددهــیارد و ادبیــات ملــی فراتــر می ة ــوزرا از 

بهینـد و  «دی ـر » ةآینـرا در  «خـود »دی ر ادبیات تطهی ـی در هـر زمـان بـر آن اسـ  کـه 

 ص  )شــرک  م ــدم،ان ــارد را بی انــه نمی «دی ــر »بشناســد  پژوهشــ ر ادبیــات تطهی ــی، 

۲2-5۲)    

مطالعـات ادبیـات »نویسـد کـه  هونـه مـیمطالعـات تطهی ـی ایـو ة ـوز ةدربارنیز  7پراور

بـیو متـون ادبـی  تـأررو  تـأریرتطهی ی یعنی بررسی وجـو  اشـترای و افتـرا ، منهـ  الهـام یـا 

)ازجمله متون ن،ریه و ن د ادبی( کـه بـه بـین از یـ  زبـان نوشـته شـد  باشـند، یـا مطالعـه 

ــی ــراودات ادب ــت و م ــه زبان و بررســی رواب ــه ب ــه ک ــد جامع ــا چن ــیو دو ی ــف ب ــا  میتل ه

ــی ــ ه  م ــص ــراور، « دکنن ــر آن ( 7۲، ص  7939)پ ــایر دی  ــد س ــی مانن ــات تطهی  ــه ادبی ک

ــوان اشــته اســ  و نمیمها ــی علــوم انســانی، در مســیر تــارییی خــود رشــد و تکامــ  د ت

  ( ۲، ص  79۳۲ه داد )انوشیروانی، ارائا  وا د و منسجد برا  آن تعریف یا ن،ریه

ــو  ــان اورا در ای ــه بررســی تصــویر جنــج در دو رم ــه ب ــرآنید ک از  2«نخــون دی ــرا» ب

ــووار ــیمون دوب ــون»و  9س ــیمیو دا «سووش ــر از س ــور ب ــنش ــات تص ةپای ــی در ادبی ویرشناس

مشــتری و متفــاوت میــان ایــو دو،  بــا ت لیــ  هــر دو ارــر و یــافتو ن ــاتتطهی ــی بدــردازید  

ــی ــه م ــوان ب ــدها ت ــنددو  دی ــد زن ر ةنویس ــه پدی ــ  ب ــه روزا  ااج ــاعی و ب هم ــون  جتم

 جنج، دس  یاف  

 تـأریرهـا  میتلفـی را ت ـ  م آشـنا کـه از دیربـاز تـاکنون، ملـ نـا اسـ  ا وان جنج 

  جهـان، ایـو نیمـی از کشـورها ت ریهـاًتـوان هفـ  د  رار داد  اسـ   از ایـو من،ـر مـیخو

ــرد  ــه ک ــد  را تجرب ــر مشــکلات ناپدی ــان بســیار ، جــان خــود را در ار ــد و مردم ــی از ان ش

ــن ی و ع ــ ، هرس ــود بهداش ــی، نه ــون   ط ــج هم  ــ  جن ــر  از دس ــف دی  ــ  میتل ل

                                                           
1. Salmon Praver 

2. Le sang des autres 

3. Simone de Beauvoir 
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ا  جدیـد در ادبیـات بـود کـه وجودآمـدن شـاخهریرهـا، بـهأایـو ت تـریواند  یکی از مهدداد 

ی از آن شـجنـج و آرـار نا ةپدیـدان هر کشـور  بـا  لـد خـود بـه در آن نویسندهان و شاعر

 73۲۲اند  اصـطلاا ادبیـات جنـج یـا ادبیـات م اومـ  بـرا  نیسـتیو بـار در سـا  پرداخته

ــند  ــت نویس ــهاتوس ــطینی ب ــانین  فلس ــان کنف ــرد 7ام غس ــدا ک ــی،  رواد پی ، ص  79۳3)تراب

ــدار  و درد و  (1 ــه شــرا پای ــات ب ــم مر ایــو ادبی ــردمــی مــیرن ــر جن ــی پ دازد کــه درهی

طــی  یار  رانویســندهان بســ ،  و شــر ادبیــات جنــج در ادبیــات غــرانــد  ناخواســته شــد 

هـا  جهـانی و طـی مـان بـا شـرو  جنجخـود اختصـاص داد  اسـ   همزبه   رون میتلف

ــاهکارها ســا  ــور ش ــاهد اه ــو از آن، ش ــا  پ ــعر، ه ــان، ش ــر رم ــی در  ال ــی میتلف  ادب

ــتان ــر داس ــی دی  ــوا  ادب ــندهان ج و ان ــار نویس ــدر آر ــان و ب ــی هه ــندهان غرب ــژ  نویس وی

کشور فرانسه نیز نویسـندهان بسـیار  بـا الهـام از ایـو جریـان جهـانی بـه خلـه اید  در بود 

م نـان ارزک ادبـی خـود را  فـ  هـا نیـز هانـد کـه پـو از هیشـ  سـا ر  دس  زد آرا

کـه بـه  اسـ  نیـز یکـی از آرـار  اصـ  از جنـج جهـانی دوم خـون دی ـرانرمان اند  کرد 

الیسـ  نوشـته شـد  اسـ  کـه اهزیستانسی ةفلسـف ةپایـپییر و بـر ا  مسـوولی  لد نویسـند 

  ایو ب ی به شرا بیشتر آن خواهید پرداخ  ةادامدر 

همـوار  جای ـاهی ویـژ  داشـته اسـ  کـه  جنـجادبیـات  در ادبیات کلاسـی  ایـران نیـز

تـوان شـاهد و امـروز  مـیوجهی  ـرار هرفتـه اسـ  طی زمـان دسـتیوک تغییـرات  ابـ  تـ

کـه شـاعران و نویسـندهان تـریو جن ـی بـود  مهـد در ایـو شـاخها  جدیـد  پدیدآمدن انو

ــی  ــارایران ــج هشــ  آن ســیو راند  ةدرب ــد، جن ــود  اســ  ةســالان ــرا  ب ــران و ع ــیو ای  ب

ار  شــاهد آن هســتید کــه نویســند  در ادبیــات جن ــی ایــران همــو  (7۳، ص  79۳3 ،ترابــی)

امـا از آنجـا ردازد، کوشـد ارـر  آموزنـد  خلـه نمایـد و بـه تـرویم ال وهـا  رفتـار  بدـمی

ارافـ  و بیـانی غیرصـریح مطـرا  هیـرد و بـاها به طـور مسـت ید صـورت مـیکه ایو آموز 

نشــانی از ضــعف نویســندهان  ریر  مانــدهار در ذهــو خواننــد  نــدارد و ایــوأشــود، تــنمــی

ــی در  ــایران ــ   ة یط ــ  اس ــات م اوم ــو،)ادبی ــو44، ص  79۳3 دیکل ــا ای ــار (  ب ــا  آر  

هــا آن ةدربــارو تــاکنون کارهــا  علمــی میتلفــی اپ رســید  ســیار  در ایــو زمینــه بــه چــب

                                                           
1. Ghasan Kanfani 
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بـه شـرا شـرایت  کـه بـا  لمـی  ـو  و رسـا سووشـونرمـان شاید نتـوان انجام شد  اس   

ــردم شــیراز در ســا  ــردازدمی دوم هــا  جنــج جهــانیم ــی را  پ ــات از رمــانجزئ هــا  ادبی

را  توصـیفات نویسـند  از شـرایت جنـج تـوانمی ـا  ولـی بـا ایـو نمـود،جنج م سـو  

شــرایت مــردم ایــران در آن زمــان بیشــتر آشــنا جزئیــات دســ  آورد و بــا در ایــو کتــا  بــه

 شد  

 پژوهشروش . ۲

ر دو رمــان نــام بــرد  شــد ، بــر ا  تصــویر جنــج ددر ایــو نوشــتار، بــه بررســی م ایســه

شــاخه از ادبیــات تطهی ــی کــه بــه تــازهی در ایــران پــردازید  ایــو مــی 7تصویرشناســی ةپایــ

د  خــود جلــر کــربــه نمــود بیشــتر  یافتــه، توجــه نویســندهان بســیار  در ایــو  یطــه را 

کـه از  9ی مـورارامـ-و نان 2تـوان بـه دنیـ  هـانر  پـانواس   از پیش امان ایـو شـاخه مـی

ــو ــرد  نان م ــی و تصویرشناســی هســتند اشــار  ک ــات تطهی  ــزرب ادبی ــورد راســتادان ب ا در م

ــ امان  ــی از پیش ــیک ــو ة یط ــی ای ــیتصویرشناس ــه م ــدهون ــ  »  نویس ــه،  رک در فرانس

ــرا  چنــیو ت  ی ــاتی را نانتعیــیو ــوان   مــار  کــار-کننــد  ب ــا عن آغــاز کــرد  بررســی او ب

 ةدوجانهــتوجــه ت لیلــی بــه تفســیر  ةهمــ، بیــان ر 4«و  و ســرا  آلمــاننویســندهان فرانســ»

ــافرتمل  ــا، مس ــرا ه ــاها و س ــود ه ــاری-)نان «ب ــورا،  م ــو  2۱5، ص  7333م (  موض

یـا  «فرهنـج دی ـر »تـر تصـویر و بـه بیـان د یـه« دی ـر »تصـویر  ةمطالعـتصویرشناسی، 

ــر اســ    ــا هن ــهعناصــر آن در ادبیــات و ی دانــن و روشــی عهــارت دی ــر، تصویرشناســی ب

یــ  ند  یــا هــا  بی انــه در آرــار یــ  نویســاســ  کــه در آن، تصویرکشــورها و شیصــی 

ــی ــه، دور  و مکتــر مطالعــه م ــامور مطل ــه 727، ص  79۳۳شــود )ن ــا توجــه ب ــ  ب (  در وا 

ــه، تصــویر را  ــو زمین ــدان ای ــوانمیتعــاریف داد  شــد  توســت منت  ــان دوم انســانی در  ت زب

هنـج دی ـر فرهن ـی بـه فرهـا  میتلفـی را از تـوان پیـامن،ر هرف  که با اسـتفاد  از آن می

ــند  می ــرد و نویس ــ  ک ــا تمنت  ــه ب ــو طری ــد از ای ــدوان ــد   ةخوانن ــرار کن ــات بر  ــود ارته خ

                                                           
1. L’imagologie 

2. Daniel-Henri Pageux 

3. Jean-Marc Moura 

4. Les écrivains français et le mirage d’Allemagne 



  ومسشمارة    (                          دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                ۲ 

 

ــی ــد  تصویرشناس ــابرایو ه ــج  ،بن ــا فرهن ــر  ی ــات دی  ــود  در ادبی ــی تصــویر خ بررس

لـیا در ایـو شـاخه همـوار  تصـویرپرداز  بـیو فرهن ـی   اسـ دی ر  در ادبیـات خـود  

کیــد أت «دی ـر »ف تصویرشناسـی بـر موضــو  یــدر تعر 7لـو مونتانـدونن،ـر اســ   آ مـورد

ــی ــد وم ــی، »نویســد   می کن ــتصویرشناس ــایی ةمطالع ــ بازنم ــات اس ــه در ادبی ــا  بی ان « ه

 ( 225، ص  7915)مونتاندون، 

ــتو از  ــو هف ــر د»ای ــاختو  «ی  ــا س ــر  تصــویر»و ی ــتر«دی  ــر  ، بیش ــب ــد  ةپای ها و دی

شـود مطـابه مـی هارائـهیـرد  تصـاویر  کـه در یـ  مـتو ها  ی  نویسند  شک  مـیشنید 

طرفانـه بـی کاملـاًابرایو هـاهی ایـو تصـاویر آن متو سـاخته شـد  اسـ ، بنـ ةنویسند ها دید

نـافرهن ی کـه در ادبیـات بازتـا  تصـاویر بی»   تـوان هفـ مـی لـیاو وا عی نیواهنـد بـود  

ها و از ایـــدئولون  متـــأررنیســـ  و همـــوار  طرفانـــه یابـــد، چنـــدان معصـــوم و بـــیمی

ــیمتوپین ــک  م ــا ش ــی ه ــاویر ادب ــیو رو ، تص ــرد  از هم ــأررهی ــی و  مت ــاویر جمع از تص

تصویرشـد  وجـود  ةجامعـتصویرسـاز نسـه  بـه  ةجامعـشوند کـه از دی ـر  در رایجی می

ن ــا  چنــدیو نویســند  بــه یــ   ةشــیو، طــور مثــا هبــ(  791، ص  79۳۳)نــامورمطله، « دارد

را  خواننـد  شـود ؛ مکان خاص ممکو اس  باعـی ایجـاد تصـاویر متفـاوت یـا مشـابهی بـ

ــو نویســندهان از  ــ  از ای ــر ی ــه ه ــدها چــرا ک ــو مکــان خــا دی ــه توصــیف ای ص خــود ب

ــه ــنپرداخت ــون دو نویس ــز چ ــی نی ــو ب  ــد  در ای ــا ان ــاوت و ب ــج متف ــیود  از دو فرهن  ةش

ــه توصــیف شــرایت  اصــ  از  کــان در دو م وا ــد جنــجیــ  نویســندهی خــاص خــود ب

دنهـا  یـافتو هـا بـهلـا  ایـو توصـیفهید در لابـوانتـانـد، مـیجغرافیایی دور از هـد پرداخته

ــا  ةنویســندســرزمیو میتلــف، از  لــد دو تصــاویر یــ  جنــج مشــتری در دو  زن باشــید، ت

ادبیـات تطهی ـی بـه پاسـیی بـرا   ةسـایس ایـو دو ارـر بـا یکـدی ر، در بلکه بتوانید بـا  یـا

   ایو هفتار دس  یابید ها پرسن

هــایی از تصــویر جنــج در فرهنــج خــود  و دی ــر  ها و تفــاوت  چــه شــهاه الــف

 وجود دارد؟ 

 جنج چ ونه توصیف شد  اس ؟ ةپدیدزن به  ةنویسندایو دو  هد    

                                                           
1. Alain Montandon 
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 ن ـا  هـر دو نویسـند  را نسـه  بـه جنـجنـو  ، ابتـدا سـاالاتهویی به ایـو برا  پاسخ

ه صـورت جداهانـجنـج را از خلـا  ت لیـ  هـر دو داسـتان بـه تصـویر توضیح داد ، سـدو

در هـر دو داسـتان، بـه یـافتو تصـاویر مهـد ناشـی از جنـج   پـو از آن بـا کنـیدبررسی می

ــهاه  ــی ش ــاوتبررس ــا  آنها و تف ــا  ه ــه دنه ــا ب ــ  م ــ   در وا  ــواهید پرداخ ــا خ ه

دنهـا  یـافتو دو نویسند  از یکدی ر نیسـتید، بلکـه بـا اسـتفاد  از ایـو م ایسـه بـه تأریرپییر 

و  لـد شـر ی و غربـی هسـتید تـا از ره ـیر ایـ ةنویسـندجنـج در ذهنیـ  و  لـد دو  تأریر

ــد  ــا پدی ــنایی میتصــر  ب ــه آش ــج و ب ــون جن ــ  هم  ــأریرا  فجی ــ   ت ــات مل ــر ادبی آن ب

دادن در نشـان تـوان بـه ن ـن مهـد ادبیـات تطهی ـییتلف دس  یابید  از ایـو ره ـیر مـیم

ــدها  ــیف  دی ــند  در توص ــتری دو نویس ــو  مش ــ  موض ــا ی ــ  ی ــلو  راب ــیو دو  ةفاص ب

ی سـهد بسـزایی فرهنج متفاوت نیز اشار  کرد  الهتـه نهایـد فرامـوک کـرد کـه ادبیـات تطهی ـ

ــا یکــدی ر دارد و ایــو ن ــن دادن فرهنــجدر آشــتی ــا هــا و ادبیــات ملــ  میتلــف ب تنهــا ب

دســ  ها چنــدیو ارــر ادبــی متفــاوت بــپــییرد کــه از خلــا  یــ  یــهــایی صــورت مــی یاس

 آیند  می

 پژوهش ةپیشین. ۳

ـــووار  ـــیمون دوب ـــور )م73۳۲-73۱۳)س ـــیمیو دانش ـــر دو از ک793۱-79۱۱( و س (، ه

ر  الـر پایـان کـه ت  ی ـات بسـیار  د هسـتندنـام ادبیـات فرانسـه و فارسـی هنویسندهان بـ

ــا   ــه و کت ــه، م ال ــران نام ــه اســ   در ای ــات رو  آرارشــان صــورت هرفت ــیو ت  ی  هم ن

، ادبیــات تطهی ــی انجــام شــد  اســ  ة یطــویــژ  در هنویســند  بــار ایــو دو رو  آرــ زیــاد 

نویسـی و توجـه بـه   ـو  و ن ـن زنـان و دفـا  زنانـه ةواسـطچرا که هر دو نویسـند  بـه 

ات بســیار  انــد  از آنجــایی کــه مطالعــخــود، بیشــتر مــورد توجــه  ــرار هرفتــهاز آن بــا  لــد 

کردن تمـامی مجـالی بـرا  بـازهو فتـه و در اینجـاایـران انجـام هر در سووشـونکتا   ةدربار

ــا آن ــو مطانیســ ه ــا  از ای ــدیو مث ــر چن ــه ذک ــرد  در ، ب ــواهید ک ــند  خ ــات بس ــلع  ةزمین

ــه  ــرداختو ب ــه موضــو  جنــج میپ ــوان ب ــت ــان سو نمودهــا » ةم ال ــج در رم وشــون از جن

بـه  «شـوالتر ةزنانـاز دوریـو لسـینج در پرتـو ن ـد  هاخشـکیسیمیو دانشور و رمـان اسـیر 

ا  در بـا  جنـج جهـانی جـوانمرد اشـار  کـرد  هم نـیو م الـه راضـیه لد لیلی جمـالی و 
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بررســی و ت لیــ  بازتــا  جنــج جهــانی دوم در دو رمــان سووشــون و »نــام دوم بــه

تـوان علی  هـاد  و  لـو  صـالح را نیـز مـیبی ـدلی،  سـیناز سعید بـزرب «المصابیح الزر 

 مطالعــات سووشــونتــوان هفــ  هم ــون نیــز می خــون دی ــرانبرشــمرد  در مــورد رمــان 

ــدود  ــدر  م  ــج ةزمین ــورت  جن ــه رو  آن ص ــورت هرفت ــات ص ــتر مطالع ــه و بیش هرفت

کتـابی تـوان بـه می میـاندر ایـو   اسـ  7اهزیستانسیالیسـد ةفلسـف ةپایـ، بـر ایو کتا  ةدربار

ان لیسـی بـه ن ـن زنـان در جنـج پرداختـه و شـام  چنـدیو م الـه بـه زبـان فرانسـه و که 

هــا  ایــو یکــی از م الــه  9آلیســون فــ  ةنوشــت 2 ابــ  جنــجزنــان در م  اســ ، اشــار  کــرد

  پــردازدخلــا  جنــج مــی یســی نوشــته شــد  و بــه بررســی دو رمــان ازبــه زبــان ان ل کتــا 

نیـز را  مطلـر  ایـو 4«از رنیـو دفـورن آبـی ةدوچرخـخون دی ـران از سـیمون دوبـووار و »

نـج، بـر و بـا ممـمون ج تصویرشناسـیا  در بسـتر تـاکنون مطالعـهتوان اضافه کـرد کـه می

 انجام نشد  اس   خون دی رانو  سووشونرو  دو داستان 

 اثر سیمون دوبوار دیگران خونبررسی تصویر جنگ در 

ــا آرــار یــ  نویســند ، در ه بیبــرا  آهــاهی هرچــ ــه  ةوهلــشــتر ب ــا ن ــا  او ب او  بایــد ب

 ةدهنــدچــرا کــه  لــد نویســند  بازتــا    پیرامــون و ع ایــد و دیــدهاهن آشــنا شــد ؛ مســائ

یلــاد  در بیســتد م ةســدهــا  ر یکــی از برتــریو نویســند ســیمون دوبــووا  اســ افکــار او 

هرایـی و دفـا  از   ـو  زنـان مـورد توجـه بسـیار  از نیسـ فمی ةواسـطفرانسه اس  که به

تــریو تــوان یکــی از مهداســ   او را می ن جهــان  ــرار هرفتــهمنت ــدیو و نویســندها

ــپیشــ امان مــود فمینیســ  ــی در   ــههرای ــووار ب ــر دانســ   دوب ــا  ةواســطرن اخی آشــنایی ب

ــات، خــود را یکــی ا ةرشــتو ت صــی  در  5ســارتر ــار ادبی ــداران فلســفه در کن  ةفلســفز طرف

ــرد ــی ک ــار  اهزیستانسیالیســد معرف ــو فلســفه در ســا (74، ص  735۳، ۲)نن ــیو   ای ــا  ب ه

نمــود بیشــتر  پیــدا کــرد و نویســندهان بســیار  در آرــار خــود بــه ایــو دو جنــج جهــانی 

                                                           
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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ــا ممــمونزمینــه پیوســتند  بســیار  از  ــار ســیمون دوبــووار نیــز ب ها  اهزیستانسیالیســتی آر

ا  شـد  اسـ   فمـا  ها  زن داسـتان ن ـا  ویـژ هـا بـه شیصـی در آنانـد و نوشته شد 

آوردن او بــه زیســته اســ ، باعــی رو ه دوبــووار در آن مــیآن زمــان کــ ةجامعــ ــاکد بــر 

جنــج شــد و در نتیجــه او توانســ  ن ــن  ةزمینــهــا  بســیار  در نوشــتو م الــات و کتا 

 تأریرپـییر هـا بجن ـد  در کنـار آنبسزایی در مهارزات مردمی داشـته باشـد و بـا  لـد خـود 

ا  او بــا رو یــه ةهرایانــفردایــد  آلیســتی و  ةرو یــشــود کــه دوبــووار از جنــج باعــی می

و  مســونوعــان عصـرک هـد او نیـز بــه نـوعی خــود را در برابـر جمعـی جـای زیو شــود تـا

  بداند

ــار اهزیستانسیالیســتی ســیمون دو خــون دی ــرانرمــان  ــیو آر ــووار اســ  کــه در  از اول ب

هـا  پایـانی جنـج جهـانی دوم منتشـر شـد  ایـو رمـان داسـتانی ، یعنـی در سـا 7345سا  

توســت ارتــن  کشورشــان اشــغا  ها ســا مهــارز  و م اومــ  مــردم فرانســه در پرشــور از 

پـییر  در  هـا  مهـارز  و مسـوولی  ،رمـانایـو کشـد  ممـمون اصـلی ناز  را به تصویر می

دی ــران اســ  و نویســند  از خلــا  داســتان خــود بــه نیروهــا  م اومــ  ملــی فرانســه نیــز 

و  7شیصــی  اصــلی یعنــی نان بلومــار داســتان از ن ــا  دونشــان داد  اســ    زیــاد  توجــه

نان بلومـار شیصـی  اهزیستانسیالیسـتی نویسـند  اسـ  کـه در طـو  شـود  ، بیان مـی2هلو

  زنـدهی اسـ  و در طور مـداوم در کشـمکن بـا خـود بـرا  انتیـا  مسـیر درسـهرمان ب

، «دی ـر »هیـرد بـرا  مهـارز  در جنـج علیـه دشـمو و دفـا  از   ـو  نهای  تصمید مـی

او بـا ولی  خـود را در  هـا  دی ـران بـه اتمـام رسـاند  هـارز  را پـین هیـرد تـا مسـومسیر م

 دارد ها زند  ن ه میطلهی را در آنمهارز  ةرو یکردن دوستانن به جنج، شویهت

ــوهیر  از خــونریز   دربلومــار هفــ    ــاد هــرفتد کــه جل ــو ی ــو جنــج م ــه ای همــان ب

کنید  مـو کشـورم را بـه جنـج سیاسـی نمـی ةمهـارز» شـدن خـون هنـا  اسـ  رییتـه ةانداز

ــو مــا هســتید    «کشــدنمــی ــا ای ــارز ، آن کــافی اســ ال ــه کــافی اســ  ةمه ــه آن ا م ان   ب

                                                           
1. Jean Blomar 

2. Hélène 
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  ، ص79۲۳دهــد )بــووار، مــا نجاتشــان مــی ةمهــارزهــایی فکــر کنیــد کــه م اومــ  و زنــدهی

72۳)  

مهـارز  در تمـام  ةچهـردادن سـند  اسـ ، نشـانآن ه کـه بـین از هرچیـز  مـد ن،ـر نوی

کـه طـی دوران باشـد  چرارز  میهـا  داسـتان و از جملـه ن ـن زنـان در ایـو مهـاشیصی 

انـد و بـه خودهیشـت ی در کنـار مـردان جن ید  هـا  بسـیار  بـا فـداکار  و ازمیتلف، زن

انــد  یکــی از اهــدا  نویســند ، ی را در مهــارزات مردمــی ایفــا کــرد خــود ن ــن مهمــ ةشــیو

ــا  نشــان ــو دوران خــاص از خل ــان در ای ــارزات زن ــا  داســتان شیصــی دادن مه   اســ ه

فـتو بـه جههـه از بـرا  ر هـا  زن داسـتان،، یکـی از شیصـی 7وزمانی کـه دنـیبرا  مثا  

 خواهد  نان بلومارکم  می

 خواهی به اسدانیا برو ؟می -

 خواهد به رزمندهان بدیوندم  مو اینجا چکار دارم که بکند؟بله، می -

 دار   ، تو دلیلی برا  انجام دادن آن نمعنی اسی ایو کار بیول -

 ،بـووار)  یسـ نیسـ ، زنـدهی آن ـدرها هـد بـاارزک ن ا تیاجی به دلای  متعـدد -

 (7۱3 ، ص 79۲۳

مردمــی  هــا مهارز آن ــه نویســند  بــین از هرچیــز  بــه آن توجــه نشــان داد ، تصــویر 

ــرد اســ  ــد از زن و م ــو را  اع ــداکار  در ای ــا ف ــه ب ــه  ،ک ــدس خاصــی ب ــارزت  ــود  ةمه خ

ــید  ــیار  از اندبیش ــا  بس ــدس از ن  ــو ت  ــر  و ای ــاو  ب ــ   عل ــد  اس ــندهان دور نمان نویس

ــ ــارز ، تصــویر اصــلی و مهمــی اســ  کــه نویســند  ب ــد  میاینکــه مه ــه ه خوانن شناســاند، ب

ــا  تصویر ــد  از خل ــه ش ــاویر ارائ ــر از تص ــی دی  ــز یک ــاریو نی ــردم پ ــرایت م ــیدن ش کش

هـا سـرباز شـدن میلیونهـا  جهـانی و کشـتهزمـان بـا جنجباشـد  هـدان میتوصیفات داسـت

ها  جنــج، افــراد بســیار  در کشــورها  اشــغا  شــد  در ارــر بیمــار  و   طــی در جههــه

کـردن خانـه و ر  از مـردم ایـو شـهر مجهـور بـه تـریجان باختند  با اشـغا  پـاریو، بسـیا

ــا از مشــکلات ناشــی از جنــج در امــا ــد  در بینشــهر خــود شــدند ت ــانی ن بمانن هــا  پای

                                                           
1. Denise 
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خـوبی توصـیف کتا ، شـرایت نابسـامان شـهر کـه در شـر  اشـغا  بـود، از زبـان هلـو بـه

 شد  اس  

توانسـ  بـه خوانـدن ادامـه ؛ دی ـر نمـیدوبـار  کتـابن را بسـ  هلو

کـرد، هـوا طوفـانی بـود  ولـی  7ونن اهی به آسمان سـیا  بالـا  پـانتو دهد 

ــا ــید را پنه ــه خورش ــز  ک ــود ن میآن چی ــه ت ــود، بلک ــر نه ــرد اب ا  ک

ــ ــود ک ــر رســید  ب ــود  خه ــرا  خاکســتر ســیا  ب ــ  اط ــام میــازن نف ه تم

ــاریو مــی ــه هــوک می از دوردســ ســوزند  پ رســید و صــدا  انفجــار ب

ــا  در ههــ ــه چشــد می ةصــ نه خــورد  ســیا  آســمان خطــوت ســفید  ب

شـدند، بـر شـهر و شـتی اضـطرا  آلـود سـایه افکنـد  نزدیـ  مـی هاآن

هــا بــه شــد و آنهــا هــد در هــد شکســته مــی؛ بــه زود  آخــریو دفا دبــو

ــیابانخی ــهر م ــا  ش ــالی از ه ــروی و خ ــو مت ــام دورادور هل ــد  تم رییتن

هــی کو بــه  9و در خیابــان ســوفلو 2ســکنه بــود، رو  تــراس کافــه مــاهیو

   (7۳5 ، ص 79۲۳ ،بووار)  خوردچشد نمی

ــر اصــو  خــون دی ــراندر رمــان  ــه ب ــا تکی ــا  ةلســفف، نویســند  ب اهزیستانسیالیســتی و ب

جن ـی بـزرب   لمی زنانـه بـه توصـیف شـرایت کشـور و مردمـی پرداختـه کـه نـاهزیر وارد

سیمون دوبووار کـه خـود نیـز ایـو شـرایت را از نزدیـ  دیـد  و دری کـرد  اسـ ،  اند شد 

هـا  اشـغا  فرانسـه بـا  لمـی رسـا و روان بـه ستفاد  از تجار  شیصـی خـود در سـا با ا

ها  داســتانن را از و برخــی از شیصــی  ینن دســ  زد داســتانی از مردمــان ســرزمخلــه 

   ها  وا عی زندهی خود، برهزید  اس  میان شیصی 

 اثر سیمین دانشور ونسووشبررسی تصویر جنگ در 

ــاریخ  ــویو ت ــان ن ــتیو زن رم ــور، نیس ــیمیو دانش ــار س ــاکنون چه ــه ت ــ  ک ــران اس ای

اپ رســید  اســ   در ایــو میــان و بــه چــداســتان کوتــا  و ســه رمــان از ا ةمجموعــ

                                                           
1. Panthéon 

2. Mahieu 

3. Soufflot 
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د در نوشـتار رمـان فارسـی م سـو  ، کـه سـرآغاز  جدیـسووشـونتریو رمـان او، معرو 

ــی ــو از آن  794۳در ســا   ،شــودم ــامنتشــر و پ ــد چــاپ شــد باره ــیمیو   اســ تمدی   س

در  و ـامی   ـو  زنـان و برابـر  زن و مـرد در ایـران بـود  افـراددانشور نیـز از نیسـتیو 

در خـود را بـه تصـویر کشـید  اسـ    ةجامعـوضـ  زنـدهی زنـان  نهـایاز کتـا بسیار  

را منتشـر کـرد، نویسـندهان بـه دلیـ  اسـتهداد و خف ـان  وشـونسوا  که دانشـور رمـان دهه

مـوار  هم ـی را بـه را  شـد  بودنـد ولـی دانشـور ه ناامیـد چار یـاس و د ، اکد بر جامعه

هویـد  بـار  میخوانـد  او در ایـوعـدال  فـرا میا رسـیدن بـه آزاد  و امیـدوار  تـ مهارز  و

ــد می» ــر دل ــه در  ع ــی هم ــد و ت ــد خواه ــدوار باشــد    ناامی ــو امی ــی، « هســتند، م )دههاش

ــاس و 33، ص  79۳9 ــد (  ی ــی از ج ناامی ــج،ناش ــان ن ــا  خف  ــه  آورفم ــرایت جامع و ش

ومـ  و ـ  شـک  هرفتـه بـود، بـه سی  زنـدهی مـردم کـه ت ـ  سیاسـ  نادرسـ   ک

ــه ــو شــرایت را در دبهان ــه خــوبی ای ــد ب ــا بتوان ــد  شــد ت ــرا  دانشــور ب اســتان خــود ا  ب

ــه تصویر ــا ب ــد و ب ــدار و ب نجان ــ  بی ــوا  غفل ــردم را از خ ــکلات آن دور ، م ــیدن مش کش

   راهی برا  مهارز  باز کند

ــه ــه دور از اندیش ــور ب ــه دانش ــیدن ب ــرا  رس ــی ب ــارز  را راه ــی، مه ــا   زب آزاد  و ه

بینی و او ایــو مهــارزات بایــد براســاس روشــودانــد و از ن،ــر جامعــه مــیاســت لا  مــردم و 

نویسـد  وند  دههاشـی بـه ن ـ  از دانشـور مـیآهـا  سـازمان داد  شـفکر  توست افراد روشو

ــد » ــت ا  امدریالیس ــی از کمونیســ  داشــ دس ــرس ع،یم ــاکد، ت ــیو  ــه هم ــو ؛ ب ــ ، ای دلی

بـا ایـو «  د، تعهـد مارکسیسـتی اسـ وجـود آمـد کـه تنهـا تعهـاعت اد کمابین در مملک  به

ــه ا ــزا  سیاســی مــیوجــود دان ــرا  ایــوپرهیــزد چراشــور از پیوســتو ب لایــ  کــار دکــه ب

ن،ــد و کــافی  ةانــدازفعــا  سیاســی باشــد، چــون بــه  تــواندمــو نمــی  »خــاص خــود را دارد

، دههاشـی« )هـا بـاز ب ـیارمجریـان ةهمـو  ر ها  ذهـند را بـراعت اد نـدارم و بایـد دری ـه

وجـود میـالف بـودن  آیـد کـه دانشـور بـابرمـی هونـه(  از ایو سینان ایـو245، ص  79۳9

ــزا  سیا ــا ا  ــی و هرو ب ــر س ــه ب ــان ک ــارز آن زم ــا  مه ــه ــود  ةپای ــاص خ ــدئولون  خ ای

بـر همـیو اسـاس،   دن بـه اسـارت اعت ـاد داشـ نـداتـو آزادهـی و جن یدند، به مهارز  ومی

ــارزیو را  آزاد  ر ــدوار  و مه ــه امی ــا م اومــ  تشــویه میا ب ــا  شــونسوو کــرد و در کت ب
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دادن بـه مردمـی دارد کـه هـا  ملـی و مـیههی ایرانـی سـعی در آهـاهیداشتو آیـیوزند  ن ه

ــد غــر  در  ــان ناامی ــز هــا  سیاســی بو اصــ  از جنــج و جری ــ  دانشــور نی ــد  در وا  دن

ــادات خــود از جنــجهم ــون  ــووار، اعت  ــو داســتان ب ــه ای ــارز  را از طری ــه و مه ــرداز  ب پ

کــه  تــوانید در ســینان یوســفاســ   انعکــاس ایــو اعت ــادات را مــی خواننــد  منت ــ  کــرد 

 ةشـیومارکسیسـد و  تـی سوسیالیسـد، »  بیـابیدباشـد، مـی شـونسووشیصی  اصلی رمـان 

ــیفکــر  مشــک ــه م ــ  د ی ــید و تربی ــه تعل ــه و لی اســ  ک ــا رو ی ــه آن ب ــد و تطهی خواه

 ـد و  صـر یت ـی و وسـع  ن،ـر و فـداکار  بـیجتماعی مـا، مسـتلزم پزندهی و روک ا

 ( 72۲، ص  7915)دانشور،  «اس 
نیروهـا   طرفـی کـرد  بـود،ایران نسه  بـه ایـو جنـج اعلـام بـی در شرایطی که دول  

از طریـه ایـران بـرا   مـواد غـیایی و اسـل ه تـأمیو ةبهانـها بـه ویـژ  ان لیسـیهمتف یو و بـ

اشــغا  کــرد  بودنــد  در نتیجــه در داخــ  کشــور هــایی از جنــو  ایــران را روســیه،  ســم 

وجـود آمـد  و   طـی و بیمـار  تمـام کشـور هشرایت نابسامانی برا  مـردم و کشـاورزان بـ

یت ســی  زنــدهی مــردم فــارس و   ســیمیو دانشــور بــا  لــد خــود، شــراه بــودرا فــرا هرفتــ

(  ایــو ۳، ص  7939 ،انن ــان را بــه تصــویر کشــید  اســ  )اســ ا یهــا علیــه بی اآن ةمهــارز

ها  آن زمــان موفــه بــود  اســ   از نمونــهدادن شــرایت اجتمــاعی و سیاســی رمــان در نشــان

فسـاد و بـی تـوجهی درباریـان و نیروهـا  داخلـی اشـار  کـرد توان بـه ایو اوضا  آشفته می

هیـر  و همکـار  بـا رایت سـی  زنـدهی مـردم شـهر، بـا بـادکه بدون در ن،ـر هـرفتو شـ

ن در فصــ  تـواهونـه رفتارهــا را مـیایـو ةنمونــکننـد  زنـدهی می در رفــا  ،نیروهـا  بی انـه

 شود، یاف  تر  اکد که از زبان زر  توصیف میدخ ع دکنانآغازیو رمان، در شر 

ــدکنانآن روز، روز  ــود  نا ع  ــاکد ب ــر   ــور دخت ــاهد ش ــا ب نواه

 ـ  و نـان سـن کی پیتـه بودنـد کـه ن،یـرک را تـا آن وکرد  بودند 

ــی  ــوده ــد  ب ــو ندی ــی ،ک ــید  اندزر  م ــور  آن را »یش ــه تن در چ

ــه ــد؟پیت ــه ان ــتهچان ــی برداش ــه بزره ــه چ ــدر آرد اک را ب اند؟ چ 

وسـف در چـه مـو عی؟ آن هـد بـه  ـو  ی انـد؟خالص مصر  کـرد 

  نـان یـ  خـانوار را یـ  شـر شـد بـا همـیو یـدر مو عی که می
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ــان خریــدن از دکــانســیر کــرد ــانوایی   در مــو عی کــه ن ار کــهــا  ن

 (۲، ص  79۲5-79۲۱ دانشور،)  تان بودرستد دس
ــدر   ــی ةنتیج ــد  م ــیفات، خوانن ــو توص ــند  از ای ــه نویس ــویر  ک ــه تص ــد از طری توان

 هــاییی آهــاهی از شــرایت آن دور  و ســیتیاوضــا  ایــران آن زمــان ســاخته اســ  بــه نــوع

ــا   ــردم را از پ ــه بســیار  از م ــد   درآورد ک ــدا کن ــود دســ  پی ــهب ــب ــا  ب ــدن هدنه وجودآم

ــیار  از آ ــهر، بس ــردم ش ــرا  م ــدهی ب ــی  زن ــرایت س ــارز  بنش ــه مه ــا ب ــا ه ــته ت رخاس

مــود مهــارز  در دو فرهنــج میتلــف ان ــان پــای کننــد  هــاهی نکشورشــان را از وجــود بی 

را در رفتــار و ســینان تــوان نمــود مهــارز  جــا  رمــان مــیتوانــد متفــاوت باشــد  در جا می

ــدر ویســند ، نها  داســتان مشــاهد  کــرد  بیشــتر شیصــی  ــهاو   ةوهل ــوان یوســف را ب عن

د در برابـر بی ان ـان تـریو شیصـی  داسـتان و فـرد  کـه بـا تمـام وجـوتریو و مهـداصلی

شناسـاند  تلـاک او بـرا  همسـوکردن دی ـران بـا خـود و کند، به خواننـد  مـیایستادهی می

ــه  ــر نیروهــا  بی ان ــرا  رهــایی از ف ــر و مصــیه ، ایســتادهی در براب ــارز ةهنددنشــانب  ةمه

ــجاعان ــ  او  ةش ــ   م اب ــان اس ــویی بی ان  ــاکد و زوره ــت ا    ــوهن دس ــا نک ــف ب یوس

بازهشــ  از راهــی کــه در  هــا بــهکننــد و دعــوت آنافــراد  کــه بــا بی ان ــان همکــار  مــی

 وهوهفـ دهـد  او در سـو  می سـو  مهـارز  و پایـدار انـد، اطرافیـانن را بـهپین هرفتـه

  هویددوستانن چنیو میبا 

تر بــود و اهــر مــا نجنهــید بــرا  پســران مــا بــرا  پــدران مــا آســان

و متاسـفانه  شـود  پـدران مـا بـا یـ  مـدعی طـر  بودنـدتر میسی 

در برابرک تسلید شـدند و  الـا مـا بـا دو مـدعی طـر  هسـتید  فـردا 

ــد از را  ــوم ه ــو س ــاز  نف ــدعی ت ــدعیان می م ــردا م ــو ف ــد و پ رس

ــودی ر   همــه ــر ســر ای ــه مهمــانی ب ، 79۲۱ ســفر     )دانشــور، شــان ب

 (73۳ص  

ــه ــار یوســف را ب ــوابســیار  از منت ــدان، رفت ــوعی عن ــا ، ن ــان اصــلی کت ــارزن  هرم  ةمه

ــا  همشــهر وطو ــیپرســتانه در  ه ــرب خــود را هاین م ــا م ــه ب ــد ک ــرا   دانن ــارز  را ب مه

  نویسدبار  میمیرعابدینی در ایوکند   سو دی ران هموار می
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هــا  بــومی،  اضــر متکــی بــه ارزک فکــر ووســف، خــان روشــوی

ــد ــه وســع    طــی بیفزای ــه بی ان ــان ب ــه ب ــروک آذو  ــا ف   نیســ  ب

ــ     ــی اس ــاهی مل ــ  آه ــف تمثی ــی یوس ــد دم ــه خواه ــرزمینی ک ر س

شـدن( و  تـی امکـان مهـارز  هـد بـا ی انـد )لـهپهلوانانن اختـه شـد 

ــد  ــان شــود    نمان ــرد  در خوا  اســ ،  هرم ــا  آشــفتهف اک او را ه

ــیاوک  ــیس ــر  م ــددی  ــیبین ــز م ــاطیر  نی ــد  اس ــتان بع ــد  ، داس یاب

ــ  روز  ج ــف را میعا ه ــد یوس ــغا س ــد  اش ــو آورن ــران ای ــه  ةن ط

ــا  درآورد  ــ  را از پ ــم اوم ــف، وج ــرب یوس ــد  م ــرد ان ــر ف ود ه

رمــان توصــیفی  ــو  از  پیرایــد  آخــریو فصــ ایرانــی را از تردیــد مــی

رکــ  مــردم ها   تــریو وصــفیوســف و یکــی از مهد ةجنــازتشــیی  

ــر  آن ــیو درهی ــد  م ــی ب ــا  امنیت ــا نیروه ــا ب ــدینی)  شــوده  ،میرعاب

 (۳2-1۳ ، ص 79۲3

 ةمثابـنشـور بـه ن ـن پررنـج زنـان بـه توجـه دادی ـر از ن ـات  ـوت ایـو رمـان،  یکی

ــان را اســ  هرمــان ــا ســاختو  فراتــر  کــه  صــد دارد ن ــن زن از همیشــه نشــان دهــد  او ب

ایرانــی را در بسـتر مشیصــی از تــاریخ بــه خواننــد   کاملــاًشیصـی  زر ، تصــویر یــ  زن 

زر  کــه در ابتــدا  رمــان زنــی م ــدود و میــالف جنــج اســ ، طــی منت ــ  کــرد  اســ   

عنـوان یـ  زن در شـود تـا ن ـن خـود را بـهمـیروند داستان بـه شیصـیتی متفـاوت بـد  

ی کـه کنار همسرک برا  مهارز  ایفـا کـرد  باشـد  عشـه او بـه همسـر و فرزنـدانن و تلاشـ

ــف ــ  از یوس ــرا  ممانع ــه ب ــود دارد، نمون ــارز  وج ــند  در را  مه ــیفات نویس ا  از توص

هــا  زر   فــ  یکــی از دغدغــه»اســ   بــرا  بــه تصویرکشــیدن یــ  زن فــداکار ایرانــی 

جــان اعمــا  خــانواد  و آرامــن لــازم بــرا   آن ــه هــران خانــه و خــانواد  اســ   او از کیــ

تـریو تهدیـد از ره ـیر پیامـدها  جنـج جهـانی مهـد   را تهدید کند، ن ـران اسـ  انوادخ

کشــور و شــهر بــرا  زر  شــود  نیروهــا  ان لیســی در شــهر ممکــو مــی و ورود و  مــور

، 7939، اناوســ  کــه بایــد از آســیر بی ان ــان ایمــو باشــد )اســ ا ی ةخانــ ةم ــدودهمــان 

 ( 94ص  
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ــه هرکــار  می ــد امــا جنــج را ب ــد بکنن ــخواهن ــد ةخان   مــو نیاورن

هــا جنــج را بــه امــا آن مملکــ  مــو، همــیو خانــه اســ ، شــهر مــو،
 (7۳، ص  79۲۱)دانشور،   کشانندمو هد می ةخان

ــ ــی   ــیدر پ ــتان رو  م ــمکن داس ــه در کش ــد، زر وادری ک ــله ده ــا فاص ــرفتو از ب ه

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

وســف باشــد  ی ةمهــارز ةکننــدتکمی دهنــد  و شــود تــا ادامههی میا  از زنــدوارد مســیر تــاز 

هـاید خواسـتد ب ـهمی»تـوان مشـاهد  کـرد  هـا  پایـانی رمـان میایو تغییـرات را در بین

ــزرب ــا م هــ  و در م ــیت آرام ب ــزرب مــیکــند را ب ــه ب ــا کین ــا ب ــه؛ امــا  ال دســ   کند  ب

ــی ــج م ــرو تفن ــدخس ــور« )ده ــابرایو، زر (  252، ص  79۲۱ ،دانش ــی  بن ــدا زن ــه در ابت ک

ــه ــات و م اف، ــن م ت ــام تلاش ــ  و تم ــار اس ــانواد ک ــر از خ ــردن خط ــرا  دورک اک را ب

شـدن یوسـف، ت ـ  شـتهکنـد، بـا دیـدن شـرایت نامناسـر مـردم شـهر و در پایـان بـا کمی

توانــد در م ابــ  الــد و زورهــویی شــود کــه نمــیهیــرد و بــه زنــی بــد  می ــرار می تــأریر

آورد تـا بتوانـد ن شـی در سرنوشـ  دسـ  مـیهوت کنـد و اسـت لا  خـود را بـدشمنان سـک

  کشورک برا  رهایی از جنج، ایفا کند

 بحث و بررسی. 4

ه ارائــ «ســو وشــون»و « خــون دی ــران»دو داســتان  ةدربــاربــا توجــه بــه توضــی اتی کــه 

ریراتن، از خلــا  هــر دو داســتان دســ  یــافتید  بــا أشــد، بــه تصــویر  کلــی از جنــج و تــ

شـود، بـا انتیـا  تعـداد  از ادبیـات تطهی ـی نوشـته می ةپایـتوجه به اینکـه ایـو هفتـار بـر 

نـج را از ورا  دیـدها  تصـویر ج چ ـون یهـا  میـان ایـو دو کتـا ، ها و تفـاوتشهاه 

  شر ی و غربی بررسی خواهید کرد ةنویسنددو 

 دو نویسنده در ساختن تصویر جنگ  متفاوت ةشیو. ۱. 4

توانـد متفـاوت باشـد  بـا توجـه بیـان و نوشـتار آن مـی ةشـیوبرا  ساختو یـ  تصـویر، 

تصــویر   مطــابه بــا نــو  ن ــاهی کــه در رابطــه بــا یــ  موضــو  دارد، بــه اینکــه هــر فــرد،

 بیـان و توصـیف ایـو تصـویر نیـز متفـاوت ةشـیوسـازد، در نتیجـه جداهانه از سایر افراد می
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ــه ــا توج ــر، ب ــتان  اض ــود  در دو داس ــد ب ــند   خواه ــر دو نویس ــد  ه ــه ه ــه اینک ــب  ةارائ

ــی ت ــرا  ســاختو ایــو تصــویر نوشــتار آن ةشــیوصــویر  مشــتری از جنــج اســ  ول هــا ب

ــان نویســن ةشــیواســ   متفــاوت  ــو  تصــویر ســاخته شــد  بی ــا ن مســت ید دارد؛  ةرابطــد  ب

ــد  بچرا ــو  تصویرســاز  مــیکــه خوانن ــو ن ــا منفــی از راســاس ای ــد برداشــ  مثهــ  ی توان

صـاویر هرایانـه، تا  وا ـ بـه شـیو سـیمون دوبـووار و سـیمیو دانشـور مطلر داشته باشـد  

انـد  هـر چنـد را بـه خواننـدهان خـود منت ـ  کـرد  متفـاوت ةجامعـمشترکی از جنج در دو 

ویر تصـ بیـان و توصـیف ةن ـوانـد، ولـی د در بیان ایو تصاویر به دنهـا  هـد  مشـترکی بو

  اس بود  ها متفاوت آناجتماعی با توجه به اعت ادات و فرهنج  ةپدیدایو 

ــه ،ســیمیو دانشــور در بســتر  از وا عیــات ــانی رمزهون ــا زب ــا اســتفاد  از نمادهــا و و  ب ب

ها  ملی و مـیههی ایرانـی، تصـویر  هیـرا از وا عیـ  جنـج را بـه خواننـد  منت ـ  اسطور 

هــا  ا  و مــیههی در  الــر شیصــی اهید اســطور دانشــور بــا هنجانــدن مفــکــرد  اســ   

ن اشـار  کـرد  و بـا ایـو روک اجتمـا  آن زمـا ةآشـفتبا زبـانی نمـادیو بـه شـرایت  داستان،

رمـان،  ة ـوزنویسـندهان در » طلهـی را در مـردم بیـدار کـرد  اسـ  آهاهی و مهـارز  ةرو ی

ــرا  اســطور  را مناســر ــزار ب ــرورک داســتانتریو اب ؛ چــرا کــه هــد انددانســتهها  خــود پ

اجتمــاعی را بــا اســتفاد  -هــا  سیاســیهفتمــان تــوانمیه دارد و هــد شناســانکـارکرد زیهــایی

ــدپهلوبودن و  ابلیــ  بســیار ز آن انعکــاس داد  نمادهــا  اســطور ا ــههد و چن ــه دلیــ  م ا  ب

ــی ــانی و ازل ــان و فرازم ــاهید کل ــرا   مــ  معــانی و مف ــرب ــودن، بهت ــو ب ــزار انت ــا  ای یو اب

یوســف کـردن تشــهیه ( 7، ص  7939بی ـدلی، علیجـانی،  هــاد  و بـزرب) «انــدمفـاهید بـود 

هـا  بـارز شـود، یکـی از مثا ا  در شـاهنامه م سـو  میبه سیاوک کـه  هرمـانی اسـطور 

ا  ر مهـارز   در ایـو داسـتان یوسـف نیـز هم ـون سـیاوک، داسـ بیـان دانشـور  ةشیوایو 

د  یوسـف را و در جـا  دی ـر رمـان، نویسـن شـودکشـته مـیشجاعانه با دشمنان، م،لومانـه 

کنــد و   نجــات مــردم شــهر از   طــی تلــاک میدانــد کــه بــراهم ــون یوســف پیــامهر مــی

ارد  توان هفـ  انتیـا  اسـد یوسـف بـرا   هرمـان اصـلی کتـا  نیـز  ـالتی نمـادیو دمی

بــه مراســد ردد کــه هــ، بــه اســد رمــان برمــیوشــونسورمــان  ةنمادهرایانــبــارزتریو ویژهــی 

  از ار  دارد  هــد  نویســندفردوســی اشــ ةشــاهنام، در «ســوب ســیاوک»عــزادار  ســیاوک 



  ومسشمارة    (                          دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                7۳ 

 

 ــرار دادن  تــأریرهـا  کهــو ایرانـی در داســتان بــرا  ت ـ  کــردن آیــیوایـو انتیــا ، زنـد 

    بود  اس هرچه بیشتر خوانند  

آن بـه خواننـد ، بـا سیمون دوبـووار نیـز بـرا  سـاختو تصـویر جنـج و انت ـا  مناسـر 

و ســــاختو  تی در داســــتان خــــوداهزیستانسیالیســــ ةفلســــفها  هنجانــــدن ممــــمون

 هـا  اهزیستانسیالیسـ ، در خلـه ایـو تصـویر بـرا  خواننـد  موفـه بـود  اسـ  شیصی 

بــرا  کتــا  نیــز اشــار  بــه « خــون دی ــران»عنــوان مثــا ، نویســند  بــا انتیــا  عنــوان هبــ

ــن ةفلســف ــج دارد اهزیستانسیالیســ  و واک ــه جن ــابرایو، اســاس ســاختو  ن آن ب تصــویر بن

رایــم  ةفلسـفکـه اسـ  اهزیستانسیالیســ   ةفلسـففرانســو ، تکیـه بـر  ةنویسـندجنـج نـزد 

در نیــز تــوان هفــ  شــرایت اجتمــاعی و سیاســی مــیالهتــه ها  پــو از جنــج بــود  و ســا 

  هـد  هـر تـوان هفـایـو م ایسـه، مـی ةنتیجـ  در انـدویر نیـز دخیـ  بود ساختو ایو تص

جنــج  ةهن امـمهــارزینی بـود  اسـ  کـه در  تصـویر مهـارز  و فـداکار  دو نویسـند  انت ـا 

وان هـد تـبـرا  ایـو م ولـه، مـیانـد  ه دفـا  از مـرز و بـوم خـود پرداختـهبا تمام وجـود بـ

ر هرفــ ؛ شــهاه  در تصــورات هــر دو نویســند  از جنــج شــهاه  و هــد تفــاوت را در ن،ــ

ــا  ــد  و دنه ــردن ه ــو ک ــدس جل ــایی و م  ــابازنم ــی از خل ــارزات مردم ــر دو دادن مه   ه

هــا  ویر بــا تکیــه بــر اعت ــادات و فرهنجبازنمایانــدن ایــو تصــ ةشــیوداســتان، و تفــاوت در 

  اس زن در دو مکان جغرافیایی متفاوت  ةنویسندمتفاوت دو 

  دو داستان ای هرهقهرمانتصویر مبارزه از خلال . ۲. 4

ــووار  ــین از هــر چیــزهــد  ســیمون دوب ــیو   برجســتهو ســیمیو دانشــور، ب کــردن آی

ــارز  و وطو ــوادص و شیصــی مه ــا    ــتی از خل ــتانپرس ــف داس ــود  ها  میتل ــان ب هایش

ــر دو نویســند  تصــویهر اســ   ــه ه ــد ک ــام شیصــی چن ــا توصــیف تم ــارز  را ب ها  ر مه

هـر دو اصـلی تـوان در  هرمانـان ولـی نمـود بیشـتر ایـو تصـویر را مـی اند،داستان نشان داد 

ــ    ــتان یاف ــر، داس ــو من، ــتان از ای ــان داس ــف و زر ، دو  هرم ــونسویوس ــا نان  وش را ب

 کنید م ایسه می  رانخون دیدو شیصی  اصلی داستان  ،بلومار و هلو

هـا  ملـ  میتلـف، بـدون شـ  زنـان نیـز ن ـن در ادوار میتلف تـاریخ و طـی جنـج 

ــرد مهمــ ــا ک ــی ایف ــارزات مردم ــانی را در مه ــد  زن ــدان ــداکار  و شــجاعتی ب ــا ف ــه ب ون ی ک
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ــد  ــان جن ی ــار همسرانش ــف در کن ــاریخوص ــه ت ــد و همیش ــاز بوان ــو د س ــف ای ــد  وص ان

کــرد  زنــان  وجوجســ تــوان در ادبیــات زنانــه ها را بــین از هرچیــز  میفــداکار 

انـد تـا هـا در جامعـه پرداختـهان و  مـور آنبسـیار ، بـا  لـد خـود بـه ن ـن زنـ ةنویسند

زنـان در تـاریخ بشـری  برداشـته باشـند  در دو    ـو  تـرهـر چـه تمـام  یـا ا هامی برا 

زن بــا خلــه دو شیصــی  هلــو و زر ،  مــور زنــان و  ةنویســندز، دو رو نیــداســتان پــین

زر  و هلـو، از بسـیار  جهـات بـه هـد انـد  خـوبی بیـان کـرد هـا در جنـج را بـهنن ن آ

ــام ــه تم ــ  ک ــی اس ــد  زر  زن ــهاه  دارن ــود را ش ــ  خ ــر و و  ــ  از همس ــر  مرا ه ص

خهـر اسـ   بـی فرزندانن کـرد  و نسـه  بـه شـرایت نابسـامان  اصـ  از جنـج در جامعـه

راهـی بـرا  فـرار از کسـال  و  دنهـا هلو نیـز زنـی اسـ  تنهـا کـه در ابتـدا  داسـتان، بـه

ــی ــود م ــدهی خ ــی زن ــرروزمره ــی ب ــا او را راه ــه نان و ازدواد ب ــه ب ــردد  او عش ا  ه

مشــتری بــیو هلــو و زر  در ابتــدا   ةن طــیابــد  اولــیو روزمرهــی می آمــدن از ایــوبیــرون

رفتــار ایــو  نان و یوســف بــرا  جنــج اســ   ةمهــارزر ممانعــ  از هــا دداســتان، تلــاک آن

 تـریومهد، امـا اسـ هـا بـه همسرانشـان آن ةعلا ـ ةدهنـدطهیعـ  زنانـه و نشـان ةپایـدو بر 

هـا در ودن آنبکـه در پـی غیرمسـت   دلی  بـرا  بـروز ایـو رفتـار در وا ـ  وابسـت ی اسـ 

ایـران آن زمـان  ةجامعـنداشـتو زنـان در وجود آمد  بـود  سـیمیو دانشـور اسـت لا هزندهی ب

همی در ون دوبـووار نیـز ا سـاس پـوچی و سـردرن کشـید  اسـ  و سـیمرا بیشتر به چـال

 آمـد وجـود ههـا در جامعـه بـبـودن ن ـن آنفرانسه کـه بـه دلیـ  کمرنـج ةجامعمیان زنان 

تـــوان در ها را مـــیایـــو ممانعـــ  و وابســـت ی بـــود، را بـــه خـــوبی نشـــان داد  اســـ  

 زر  و یوسف و هم نیو نان و هلو مشاهد  کرد   وهوها هف 

کـند  دزد ، خـاطر تـو هـر کـار  مـیهنه هفـ   مـو بـتوزاهلو کینه -

 جنای ، خیان  

تــوانی کــردن خطــر مــرب مــرا نــدار   نــه، نمیفیــ   هــو ولــی ار -

 کــه مــا در  ــا  جنــج هســتید  بینــیمیمــرا بــه ایــو کــار مجهــور کنــی  

   (7۲۳ ، ص 79۲۳ )بووار،
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صـر  کنـد ولـی موفـه بـه در ایو هزید ، هلـو سـعی دارد نان را از رفـتو بـه جنـج من

کـه ملتمسـانه از تـوان دیـد، زمـانی ابه همـیو را در رفتـار زر  نیـز مـیشود  مشـکار نمیایو

هـاین را از امـه ندهـد و آرامـن زنـدهی او و ب ـهمهـارز  اد کنـد بـهیوسف درخواس  مـی

  بیو نهرد

ــه ــان هری ــهزر  ناهه ــه ه ــ   ه ــ اک هرف ــان هف ــکن ــرا بای د   چ

هــا را کــه رو  بــالن افتــاد  بــود همــه بــدبیتی باشــد؟ یوســف پنهــهایــو

ــ  ــار داد و رو  ، از نــوبرداش ــا  خــیو کــرد، فش ها  چشــد در هل

ــدبیتیزر  هیاشــ  و هفــ  ــو  مســوو  ب ــا ت ــا شــد و  ه نیســتی  زر  پ

پــو چــرا  نیســتی    تــو هــدهــا در دامــنن افتــاد و هفــ نشســ  و پنهــه

 (225، ص  79۲۱ )دانشور، انداز ؟خودت را به خطر می

ا  بـود کـه هـا از شـرایت جامعـهبـودن آناطلـا م دودی  ذهو زر  و هلـو، باعـی بی

ــابرایو د ــ   بن ــج اس ــر جن ــا درهی ــویر دنی ــان، تص ــدا  رم ــت ر ابت ــو را  ةبس زر  و هل

، امــا بـه تــدریم هـر دو شیصــی  بــه اســ  ناآشـنا کاملــاًنــید کـه بــا مهــارز  و جنـج بیمـی

هــا در رونــد آن  ــو رســند کــه  ــاکی از تمتفــاوتی از جنــج و مهــارز  مــی کاملــاًدیــدها  

هیـرد؛ ات بـه دلایـ  میتلفـی صـورت مـی  با توجه به روند داسـتان، ایـو تغییـراس داستان 

توانـد دومـیو وجـه اشـترای زر  و هلـو باشـد، کـه مـی ت ـو تـریو دلیـ  ایـو ولی مهـد

 ةم،لومانـشـدن سـف اسـ   پـو از کشـتهدادن نان و یوهـا بـا از دسـ فرورییتو ترس آن

ــه ــف ب ــ ی یوس ــرس همیش ــا ت ــان، زر  ب ــ  بی ان  ــیدس ــرو م ــوداک روب ــرس از ش   ت

ا   ــه یــار  مهــارز  بــردادن یوســف باعــی شــد  بــود تــا زر  نتوانــد او را در را  دســ 

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

ز  بـا را  یوسـف در مهـار ةادامـهیـرد بـا بدون همسـرک زنـدهی کنـد، تصـمید می مست   و

هنـا  کشـته ام کسـانی باشـد کـه در ایـو جنـج، بـیرا  او و تمـ ةدهنـدالد بی ان ـان، ادامـه

ــ ــی مــان  برهــزار  مراســ د شــد  بودن ــردم نیروهــا  امنیت ــان م د خاکســدار  یوســف در می

 کار را انجام دهد هیرد ایو ا  زر  تصمید میشوند، با ایومی
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ــا ه کشــتهزر   ــر ن ــه تی ــوهرم را ب ــ   ش ــه هف ــار  ک ــدا   ک اند   

در شـــود کـــرد عـــزادار  اســـ   عـــزادار  کـــه  ـــدغو نیســـ   مـــی

ــدهی ــعی زن ــیدید و س ــی ترس ــد بترســااک ه ــردید او را ه ــا در ک نید   ال

ــی ــه م ــر از چ ــرهن دی  ــوم ــر م ــید؟ آ  از س ــته ترس ــه هیش ــی ک   یک

 (239 ، ص 79۲۱ ،دانشور)

تصـمید خـود  رفـتو نان بـه جنـج شـود، امـا اوان کنـد تـا مـهلو تمام تلاک خود را می

از ا هــکنــد  بــا جــدایی آنیــو مهــارز   تــی هلــو را نیــز تــری مــیرا هرفتـه اســ  و بــرا  ا

هلـو نیـز بسـازد   ور دی ـر  و بـه تنهـاییاک را جـنـدهیهیـرد زیکدی ر، هلو تصمید مـی

از دوســتن دارد، هم ــون زر  ترســی کــه در خــود داشــ  را دادن کســی کــه بــا از دســ 

بـدون نان دهـد کـه از ایـو پـو بایـد اطمینان را بـه خـود مـی که ایو الیدهد، دردس  می

ان آلمـانی سـربازدهـد کـه ت ـو  هلـو زمـانی ری مـی ةطـن تریو و مست   زندهی کند  مهد

ــد یــ  زن یهــود  را از او جــدا مــیفر ــدزن ــو صــ نهو  کنن ــدن ای ــا دی شــدن و کشــته او ب

 و بــرا  اولــیو بــار بــه معنــی جنــج هیــرد و ــرار مــی تــأریر، ت ــ  هنــا  دی ــرهــزاران بــی

کنـد کـه تـا پـی بـرد  هلـو بـه ایـو فکـر مـیدر زنـدهی هـر فـرد « دی ر » وجوداهمی  به

  ا  چه جای اهی در ایو مهارزات داشته و از ایو پو چه ن شی خواهد داش  هب

ـــأمور]   [  ـــی م ـــوسپل ـــی از اتوب ـــا  یک ـــا  و روت را رو  رک ه

ــم  ر ــیس ــاد م ــ   روت فری ــ  هیاش ــید واس ــوس  کش ــ  اتوب در داخ

 یـد  فکـراما ناآواز شـد  بودنـد    هلـو بـی دی ـر بـا او هـدچندیو کـود

و تماشــا  رکــ  ایســتاد  طــور بیب یــه همیو مثــ د    ولــی او هــد کــرمی

ــود ولــی  مــورک تغییــ ــود  او آنجــا ب ــار کــرد  ب ــه ب ــودر  ب   نیــاورد  ب

   (229-222، ص  79۲۱ بووار،)

نان و یوســف  ةمهــارزکننــد  را در و زر  و هلــو دو ن ــن اصــلی و تکمی بنــابرای 

رســند  هــا بــه پایــان میآن ةمهــارزکــه هــر دو داســتان بــا توصــیف کننــد در  ــالیایفــا مــی

ــارزتفــاوت  ــدها  هــر دو  ةمه ــا  نشــان از تفــاوت فرهن ــی و دی ــان کت ــو در پای زر  و هل

هـا  در انتهـا  داسـتان، هلـو بـه هرو نویسند  نسه  به زنان در مواجهـه بـا جنـج اسـ   
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ر شــود  امــا دیــات کشــته مــیایــ  در  ــیو انجــام عملپیونــدد و در نهم اومــ  مردمــی مــی

شـجاع  در بینـید، بلکـه او بـا هـا  م ـاومتی نمـیزر  نشانی از اسـل ه یـا هروه  ةمهارز

ا  خاکسـدار  یوسـف مـردم را بـه مهـارز  ةبهانـایسـتد تـا بـه م اب  زورهویی بی ان ـان می

ــدجمعــی و انت ــام کشــته ــرا خوان ــه تصویرشــدهان ف کشــیدن   هــد  هــر دو نویســند  در ب

ــأریردادن ن ــن وا عــی زنــان و مــ  زنــان در جنــج، نشــانم او در شــرایت ســیتی  هــاآن ت

ــتو تصــویر ســنتی زن در جامعــه و تــر از آن شکســهم ــون جنــج، و مهــد تصــویر   ةارائ

  س جدید از او

ــر م ــور طــور کــه اشــاهمــان  دو شیصــی  اصــلی یعنــی  ةمهــارزر  کــردید، داســتان ب

ــف  ــد و نان مییوس ــ  می چرخ ــوان هف ــمت ــو دو  ةسرچش ــز از ای ــو نی ــو  زر  و هل ت 

هــا بــرا  خواننــد  ان و یوســف دو ال ــو  اصــلی نویســند فــرد سرچشــمه هرفتــه اســ   ن

کــرد  و از  شــر ت صــی جزئــی   وجــه تشــابه یوســف و نان ایــو اســ  کــه هــر دو هســتند

جنـج بـا ا شـار ضـعیف جامعـه همسـو  ـا  در جریـان ولـی بـا ایـو جامعـه هسـتندمرفه 

هیــر ا شــار پــاییو جامعــه بــودن شــرایت اجتمــاعی بیشــتر هریهــاننامناســرزیــرا شــوند؛ مــی

ــاوت ــیو یوســف و نان وجــود دارد، متف ــه ب ــاوتی ک ــی تف ــودن مســیر آناســ   ول ــا در ب ه

هـا  اجتمـاعی خـود، بـه هرو  ةطه ـ  نان بـا تـری خـانواد  و اسـ جریان مهارزات مردمی 

نید شـرایت تـوا، نمـیر میـان مـردم نهاشـیدزیـرا معت ـد اسـ  تـا د پیونـددمردمی مـی ةمهارز

ــهآن ــار آن خــوبی دری کــرد هــا را ب ــید  انتیــاو در کن ــارز  کن ــه از ایــو هــا مه   او برهرفت

ولیتی دارد کـه بایـد بـه آن عمـ  فـرد  در  هـا  خـود و اطرافیـانن مسـوکه هـر  بودذهنی  

، دوسـتانن را جمـ  کـرد  »دکنـنن را نیـز در ایـو مهـارز  شـری  مـیدوسـتا، بنـابرایو کند

اهـر  هـد مت ـد شـوید دی ـر تنهـا نیسـتید، هفـ   اهـر مـا بـاها یکی بعد از دی ر  و به آن

 «بجن ــید شکســ  خــورد  نیســتید  تــا و تــی مــا زنــد  هســتید، دی ــران هــد خواهنــد بــود

 ( 7۲۳، ص  79۲۳ ،بووار)

بی ان ــان  و عیــ  اجتمــاعی خــود بــه مهــارز  علیــهبــا اســتفاد  از مکــه یوســف در  ــالی

مــا در  هــا  یکــدی ر  ةهمــخــوانی دارد؛ اینکــه بــا نان هــدولــی ذهنیــ  او نیــز  پــردازدمــی

ا شـار میتلـف یـ  جامعـه  یوسـف معت ـد اسـ  اختلـا  طه ـاتی مـان  همـدلی  ولیدمسو
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تلــاک یوســف در ایــو اســ  کــه بــا نفــروختو م صــو  خــود بــه بی ان ــان،  ةهمــنیســ   

جـا  ، بـهدر نتیجـهرا به ف را  شهر بدهـد تـا از هرسـن ی و بیمـار  جلـوهیر  کنـد   هاآن

ایو ســایر کنـد  علــاو  بـران اســتفاد  مـیاجتمــاعی خـود، از آن بـه نفــ  دی ـر ةطه ـفـرار از 

کنـد تـا بـا نفـروختو م صـو  خـود بـه ارتـن بی انـه، در جنـج دوستانن را نیز مجا  می

هـا میـان خودشـان   جنـج آنیوسـف پدرانـه هفـ » د میان کشورها  بی انـه شـری  نشـون

ــهاســ  ــر از    ب ــوت؟ هیتل ــا چــه مرب ــارم ــروا خودشــان اســ   ة  ــد  خودشــان پ رک کردن

ــز را ب یاریــد خودشــان هــد ــد  ت ــاص همــه چی ، ص  79۲۱)دانشــور، « ت ــاص پــو بدهن

54 ) 
ــ ــیر ب ــه در مس ــاوتی ک ــود تف ــارزا وج ــه ةمه ــر دو ب ــا  نان و یوســف وجــود دارد، ه دنه

هـا هسـتند  نان در ر م ابـ  آننـو  خـود دجلوهیر  از چدـاو  بی ان ـان و  مایـ  از هـد

ــارز سیاســی،هرو  ــا  میتلــف شــرک  اتیدر عمل هــا  مه ــدمیه ــه یوســف در ــالی کن ک

هــیارد  هــا ا تــرام مــیآن ها ایــد  ــا  بــه میــالف ا ــزا  سیاســی اســ  ولــی بــا ایــو

ــو ــد خ ــور، ع ای ــیمیو دانش ــووار و س ــیمون دوب ــج را در د در راس ــارز  و جن ــا مه ــه ب بط

انـد تـا از خلـا  ایـو تصـاویر، خواننـد  را بـا ها  او  داستان خـود مـنعکو کـرد شیصی 

 بزرب پیوند دهند  یجن  تاریخذهو خود و 

 های جنگشرایط اجتماعی و سیاسی ایران و فرانسه در سال. ۳. 4

ــدهی در دهــد، شــرایت ســی جن ــی کــه ری مــیهردر   ــدمــیجامعــه زن یکــی از  توان

ــابود  یــ  کشــور باشــدمهــد ــریو دلایــ  ن ــووت ــان تصــاویر  کــه دانشــور و ب ار از   در می

تـوان شـرایت اجتمـاعی و سیاسـی را نیـز اضـافه کـرد  انـد مـیجنج به خوانند  منت ـ  کرد 

هــا  داســتان توصــیف شــد  اســ   در  ــا  شیصــی در هــر دو داســتان، شــرایت مــردم از ن

کننــد و از مشــکلاتی چــون   طــی، م در شــرایت ســیتی زنــدهی مــیاز، مــردپــاریو و شــیر

برنـد  در ن ـا  او ، مـا جنـج   و فسـاد ا تصـاد  و سیاسـی رنـم مـیبیمار ، نهود بهداشـ

تمــام کــه ایــو پدیــد  شناســید، در ــالیها  جنــج مــیتنهــا از ســلاا و مهــارز  در میــدان را

، ها  جنـجزاران نفـر در جههـهشـدن هـدرکنـار کشـته  کنـدارکان ی  جامعه را تهدیـد مـی

ــدت ها فرصــ  ــرا  م ــز ب ــدهی نی ــانی امناســر زن ــا  طول ــر ه ــردم کشــورها  درهی ز م
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م پـاریو پایـانی کتـا  شـرایت مـرد هـا بیـن د  سـیمون دوبـووار دروشـجنج سـلر می

اورز  و کمهـود مـواد غـیایی هـا  کشـرفـتو زمـیوبـیواز  کنـد را از ن ا  هلو توصیف مـی

تو بـه شـهرها یـا کشـورها  مجـاور  ، مـردم مجهـور بـه مهـاجرت و رفـهـا  اشـغادر سا 

همـرا  دوسـتانن ان بـهپـو از جـدایی از ن هرفتـه اسـ تصـمید  هکـشدند  هلو در الیمی

  کندیهونه توصیف ماز پاریو فرار کند، ایو شرایت را ایو

ــامیون ــزیو ک ــو از بن ــد ،ممل ــانعی، در ب ــی  م ــا ه ــورد ب ــادون برخ  ةج

ــرصــا  و همــوار کــه در بعمــی  ســم  ســ وت  هــا  آن هــودالی در ار

رفتنــد، طــور کــه پــین میرفــ   همــیوبمــر ایجــاد شــد  بــود، پــین می

دیدنــد و  هرهــایی کــه هــا  وانهــون شــد  و ســوخته را مــیاتومهی 

ــلیهی رو  انتهــا  جمعیــ  در هــا نصــر شــد  بــود  صــف بیآن ص

پیـاد ، هنـوز بـه هـا هـد پـا  ها  کـا ، سـوار بـر دوچرخـه و بعمـیارابه

هـا داخـ  شـهر  عهـور کردنـد، سـ ف خانـه دادنـد  ازرا  خود ادامـه مـی

دیـف خانـه بـه کلـی سـوخته رر اصاب  بمـر خـرا  شـد  بـود، دو ردر ا

هـا  آهـو در هـد پی یـد  یا ، تـود بودند و جلو  دیوارهـا  لیـ  و سـ

ــربا ــدت، س ــو م ــام ای ــرب، در تم ــم و م ــرار، رن ــود  ف ــد  ب ــه ش زان رییت

ــو  ــوان و   ــیوج ــان در ماش ــی، آوازخوان ــان م ــتندها  خاکستریش   هیش

 (731، ص  79۲۳بووار، )

هـا بـه علاو  بر ایـو، توصـیفات بسـیار دی ـر  نیـز از شـرایت مـردم پـاریو در آن سـا 

نجـد  دیـدن ایـو ههـا در ایـو ب ـی نمـیآن ةهمـس  کـه مجـا  بیـان تصویر کشید  شد  ا

بـود  در رمـان « دی ـر  » مفهـوم بـردن بـه دلایـ  هلـو بـرا  پـیتریو شرایت یکی از اصلی

تــوان اوضــا  شــهر را مشــاهد  کــرد  زر  کــه تــا آن زمــان نیــز از ن ــا  زر  مــی وشــونسو

کـه بـرا  بـردن شـود  زمـانیوبـرو مـیشرایت شهر را از نزدی  ندیـد  بـود، اکنـون بـا آن ر

کـه درهیـر هـزاران بیمـار  هم ـون رود، بـا دیـدن مردمـی مـیو زنـدان  خانـهدیوانهغیا به 

هیر مـردم شـهرک شـد  بلاهـایی کـه بـا دخالـ  جنـج هریهـان تیفوس و   طی هستند، بـه

 برد اس  پی می
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ــی از هســته ــاران دی ــر  ت ــو نمــیبیم ــو و هل ــها  زردآل ــتند  ب ا هیش

ــا  لو  ــا ب ــدان ی ــتهدن ــنج هس ــا  میس ــف ات ــ  ها را ک ــتند، پوس شکس

ــیمی ــد و م ــهکندن ــد  ب ــوخوردن ــ  ــان   م ــ  توم ــا روز  ی ــی ب دیر داخل

ــر ــ ةجی ــهه ــر دیوان ــابی هی ــوت  س ــه   ــری ، چ ــه ها میر م ــد؟ ک آم

ــی ــد از ب ــان ه ــدبیشترش ــد  بودن ــه ش ــوتی دیوان ــور، )    ، ص  79۲۱دانش

7۱۳) 

جنـج زد ،  ةجامعـاز شـرایت دو جزئـی   د یـه و دانشور و بـووار بـا سـاختو تصـاویر

ــی  ــا شیص ــد  را ب ــو و هدخوانن ــود همس ــتان خ ــرد ها  داس ــتان ک ــد  داس ــر دو ان در ه

وجــود تمــام بینــید کــه مــردم آن بــا مشــابهی از اوضــا  کشــورهایی را مــی داســتان تصــاویر

 د انــرد انــد، چ ونــه تــا آخــریو  ــدم از خــای خــود دفــا  کــمشــکلات و رنجــی کــه بــرد 

ــر از ســا هــد  دی ــر هــر دو نویســند  ــدهی در  ةپایــختو ایــو تصــاویر کــه ب وا عیــات زن

چیـز را   کـه همـهدادن تصـویر سـیا  و پلیـد جنـج اسـانـد، نشـانترسید شد دوران جنج 

بیشـتر  از جزئیـات کند  در سـاختو ایـو تصـویر، سـیمیو دانشـور بـا ذکـر با خود نابود می

ــا وجــود   صــد دارد نشــان دهــدکنــد  او را نیــز دنهــا  مــیآن زمــان، هــد  دی ــر   کــه ب

عمارهر  تهـا  بی انـه و اســن در زمـان جنــج جهـانی، چ ونـه  ـدرتبـودن ایـراطـر بـی

ــه فرصــ  را غنیمــ  شــمرد هم ــون ان لــیو،  ــا ب ــاند ت ــ ةبهان ــاو  من ــه چد اب  و جنــج ب

وار، بــه ز ا  پنهــان و رمــهــایی از کتــا ، در لایــهرــروت کشــور بدردازنــد  در بین

ف ایــو شــرایت را ناشــی از ضــعیــز اشــار  کــرد ، ن لــیو در ایــران ناســتعمارهر  ا

 ةچهـردادن دانشـور بـه دنهـا  نشـان در نتیجـه» دانـد هـا مـیمردان و سیاس  غلـت آندول 

ایـران  ةجامعـدانـد کـه همـرا  بـا جنـج بـه ر اس  و آن را یکی از بلاهـایی میوا عی استعما

ریرات  مــور اســتعمارهران در ایــران، وجــود فــرد  أیکــی از بــارزتریو تــاوارد شــد  بــود  

ــر ــام زین  ــه ن ــر 7ب ــا ورود چ ــه ب ــود، ک ــهب ــاطی ب ــه ا تصــاد  ی خی ــ  ب ــعی داش ــران، س ای

 (73-7۳، ص  7939 )اس ا یان،« لطمه وارد کندکشور

                                                           
1. Zinguer 
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آمــد  بــود و هنــوز فارســی شــد کــه بــه شــیراز ســا  مــی کــد هفــد اَ َلَ

ــی دانســ  درســتی نمــی ــاطی ســین ر م ــد، خــود هــرکو چــری خی خری

ــا   ــد و بال ــا آن   ــو  آســا،مســتر زین ــر ب ــ  و مجــانی  غ د  جلســه مف

 ( ۲ ، ص 79۲۱داد )دانشور، درس خیاطی به او می

ــیســیمیو  ــو موضــو  م ــا ای ــد  دانشــور در رابطــه ب ــ»هوی ــا  اس ــو کت ــو در ای عمار تم

کشــند چــون ت مــ  ها هســتند کــه یوســف را مــیلمــو کــردم  ان لیســی وا عــاً لــیو را ان

آورنـد؛ یعنـی بـا ورود فنـاور ، را مـی چـری خیـاطی زین ـر هـاآنجوا  منفـی را ندارنـد  

 ( 4۳، ص  79۳9ن   از  هاد ، به ،)دانشور« شودتر میاستعمار  و 

 گیرینتیجه. 5

ــاکنون، جنــج ــاریخ ت ــاز ت ــا  بســیار  ریاز آغ ــر سرنوشــ   ه ــاهی در تغیی ــه ه داد  ک

کــو کــردن ایــو هــا  بســیار  کــه بــرا  ریشــهانــد  بــا وجــود تلاکملــ  دخیــ  بود  یــ 

در زنـدهی بعمـی جوامـ   هم نـان آرـار آن امـا پدید  در سراسر جهـان انجـام شـد  اسـ ،

دو جنــج جهــانی  کــه در  ــرن اخیــر ری داد  هــاییجنــج تــریوبزربوجــود دارد  کنــونی 

ـــر جـــا   را تلفـــات و خســـارات بســـیار او  و دوم اســـ  کـــه  در سراســـر جهـــان ب

ــان، ادبیــات  انــدهیاشــته ــاریخ، ن ــن ســازند د در ایــو می ــف ت ــار میتل در  ا ر اعص

مینـه هـا  اجتمـاعی هم ـون جنـج داشـته اسـ   در ایـو زدادن بـه مـردم از پدیـد آهـاهی

و تـاریخ یـ   بـا  لـد خـود در کنـار مـردم جن یـد انـد کـه نویسندهان بسیار  اهور کـرد 

تـوان از ن ـن بنـابرایو در شـناخ  ایـو پدیـد  نمـیانـد  هـا شناسـاند دهان آننس  را به آین

از جنـج  یدرسـت هـداولـیو هـد  ایـو نوشـتار رسـیدن بـه ف ادبیات غاف  مانـد  ةکنندتعییو

نشــان دادیـد کـه چ ونــه  از خلـا  آرـار ادبــی در ادبیـات دو سـرزمیو متفــاوت بـود  اسـ  

ــر ا ةنویســنددو  ــه ب ــا تکی ــادات و فرهنــج کشورشــان، داســتانزن ب ــرد  و عت  هایی خلــه ک

جغرافیـایی  مکـاندر دو جهـانی ویر  از یـ  جنـج مشـتری انـد بـا  لـد خـود تصـتوانسته

 انند  منت   کنند  د را به خودور از ه

افتو یــ  خواننــد  بــه تــاریخ و ادبیــات یــ  کشــور نیــز یکــی از اهــدا  ادبیــات یــرا 

ها  میتلــف هنــر و ســیدن بــه افــه دیــد بــازتر  در زمینــهتطهی ــی اســ  کــه را  را بــرا  ر
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د تـا بـا ایپرسـن، تلـاک کـرد اولـیو در پاسـخ بـه سـاس ابـر همیوکنـد  ادبیات همـوار می

ــی و برا ــاوت  ةشــاخســاس روشــی تطهی  ــان تصویرشناســی تصــاویر مشــابه و متف در دو رم

ون شــرایت تصــاویر مشــترکی هم ــرا از یکــدی ر تمیــز دهــید   سووشــونو  خــون دی ــران

یـا  ،بی ان ـان  ـرار داشـتند ةسـلطاجتماعی مـردم در شـهرها  پـاریو و شـیراز کـه ت ـ  

ــارز  کبرجســته ــه ردن تصــویر مه ــ ک ــز  دروا  ــا  نی ــر دو کت ممــمون اصــلی و مشــتری ه

ــارز  در شیصــی  ةشــیو  اســ  ــز یکــی از مهــدمتفــاوت مه ــریو هــا  هــر دو داســتان نی ت

بــه دیــدها  دو نویســند  از ســه اســ  کــه توضــیح دادیــد ایــو تفــاوت هــا  ایــو م ایتفاوت

بـا  دهان ایـو دو ارـرننویسـبـا وجـود  کـه  شـود مـیهـا مربـوت آن ةجامعجنج و فرهنج 

ــاداتی مت ــه توصــیف جنــج پرداختهتفکــر و اعت  ــی شــهاه فــاوت ب ــد ول ــو ان ــیو ای هــا  ب

ــهیر تصــاو ــد ، ب ــاوتدســ  آم ــین از تف ــا  آنب ــ  ه ــابرایو  اس ــ بن ــا  ره ــند ، ب دو نویس

هـــا  فاصـــلهنهـــادن عنصـــر مهـــد مهـــارز  و ت هـــیح جنـــج، تصـــویر آن را از ورا  ارد

  کــه اترتیـر، خواننــد  بــدیوانـد  ن ــی بـه خواننــدهان خـود منت ــ  کرد جغرافیـایی و فره

بـه تصـویر  کلـی از جنـج  هـر دو داسـتانتوانـد از خلـا  جنج را تجربه نکرد  اس ، مـی

ــدر  ــود  و  ةجامع ــر »خ ــد  «دی  ــ  یاب ــز  دس ــی نی ــو ب  ــن دوم ای ــه پرس ــخ ب در پاس

ــویر می ــی تص ــ  بررس ــوان هف ــو ت ــج ای ــدها جن ــنددو  از دی ــر از  ةنویس ــی دی  زن، یک

ــان ــرا  نش ــا ب ــدا  م ــان در اه ــه و زن ــات زنان ــن ادبی ــددادن ن  ــی  ةپدی ــاعی بزره اجتم

ــ   ــج اس ــون جن ــان هم  ــه در دوران نش ــران و فرانس ــ  ای ــان جوام ــویر  از زن دادن تص

ــا   ــج از خل ــ ها شیصــی جن ــتان ةزنان ــی ،داس ــند  یک ــات مشــتری دو نویس ــر از ن  دی 

ــه  ــان در جامعــه و نشــانتصــویر ایــد بــرا  رســیدن ب در  هــاآنار یریرهــأدادن ن ــن تآ  زن

اند بـا توانسـتهور سـیمیو دوبـووار و سـیمیو دانشـدروا ـ  روند تـاریخ جهـان بـود  اسـ   

توصیف جنج در بسـتر  داسـتانی ع ایـد و فرهنـج ملـی خـود در مواجهـه بـا ایـو پدیـد  

انت ـا  ایـو تصـاویر و آشـنایی بـا  لـد و ادبیـات نویسـندهان  انـد را به خوانند  منت ـ  کرد 

بـا بررسـی تصـاویر سـاخته ادبیـات تطهی ـی اسـ  کـه در ایـو هفتـار  ةعهدسایر کشورها بر 

کیــد شــد  أیــ  ممــمون مشــتری در ادبیــات خــود  و دی ــر ، بــر ایــو ن ــن تشــد  از 

   اس  
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 ۱پیوست 

 خون دیگرانچکیدة رمان 

ــ  ــهنان بلومــار، فرزنــد ری ها  پــاریو اســ   نان از اینکــه از طه ــة یو یکــی از چاپیان

اک هیـرد از خـانواد کنـد و بـه همـیو دلیـ  تصـمید میمرفه جامعه اس  ا سـاس هنـا  می

دار  ها  کـارهر  بدیونـدد  در جریـان اعتراضـات بـه ن،ـام سـرمایهجدا شد  و بـه ات ادیـه

ــ  می ــود را از دس ــتان خ ــی از دوس ــاریو، یک ــد و در پ ــمید ده ــه تص ــو  ادر ــو از ای پ

دانـد  پـو از دوسـا  هیرد از مهـارز  دسـ  بکشـد چراکـه خـود را مسـوو  مـرب او میمی

ــه اصــرار دوســتانن وارد هرو  ــارز کمونیســتی در و در آغــاز جنــج جهــانی دوم، ب هــا  مه

شــود و پــو از مــدتی بــا شــود  در همــیو زمــان بــا زنــی بــه نــام هلــو آشــنا میپــاریو می

بــیو آن دو شــک  هرفتــه اســ ، چــون هلــو را مــانعی در را  مهــارزاتن وجــود عشــ ی کــه 

کند  هلـو پـو ایـو جـدایی، بـا دیـدن شـرایت آشـفتة شـهر در زمـان داند، او را تری میمی

ــاز ، تصــمید می ــن ن ــغا  توســت ارت ــار نان اش ــارزان شــود و در کن ــرد وارد  ــز  مه هی

ــی ــ  در یک ــه در نهای ــد ک ــ  کن ــج تکمی ــو جن ــود را در ای ــن خ ــته  ن  ــات کش از عملی

 شود می

 ۲پیوست 

 سووشونچکیدة رمان 

ــیراز رو  می ــ  و در ش ــرک زر  اس ــف و همس ــارة یوس ــتان درب ــد  داس ــف ده یوس

مکنـد مال  اسـ ، امـا نـه از آن مالکـانی کـه بـا کمـ  دولـ  و  ـانون، خـون رعایـا را می

ــود  ــدهی آس ــا زن ــی ت ــالکی ت ص ــه م ــد، بلک ــراهد آورن ــود ف ــرا  خ ــالف ا  ب کرد  و می

ــا   ــه نیروه ــود ب ــای خ ــ  امل ــات  اص ــروک غل ــ   او از ف ــتعمار اس ــدادهر  و اس بی

ایـران را اشـغا  کـرد  بودنـد، خـوددار  ان لیسی کـه در زمـان جنـج جهـانی دوم، جنـو  

ورزد و در ایـو مهـارز  کند و بـا وابسـت ی دولـ  بـه نیروهـا  اسـتعمار  میالفـ  مـیمی

ــته می ــی ت صــی کش ــز زن ــود  زر  نی ــا کرد  اســ  و آرمانش ــی ب ــاعی دارد ول ــا  اجتم ه

ها  همســرک میــالف اســ  و در طــو  تمــام مهــارزات او، مــدام در و شــ  بــه تنــدرو 
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کوشــد همســرک را بــه اعتــدا  و مــدارا ترغیــر کنــد  امــا ســیر بــرد؛ از ایــو رو مییســر م

ــمنان  ــرانجام دش ــ   س ــ  اس ــد او در  رک ــ  و امی ــالف خواس ــ  می ــدادها در جه روی

ــف را می ــ یوس ــدو  از دس ــند و زر  در ان ــوب میکش ــه س ــتغیر، دادن او ب ــیند )دس نش

 (   ۳۳4، ص  7937

 
 

 

 


