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 چکيده
و آنلان در  امری ملموس و غیر قابلل انالار بلوده ،کنون بشری از ابتدای تاریخ تا جامعۀحضور زنان در و  نقش

های اجتماعی نیل  عرصه در های آیندهدر تربیت نسل زن ۀکنار نقش برجست پا به پای مردان در ،جوامع مختلف
 اند.پویا داشته ال وحضوری فعّ
 ۀنویسلند علی احملد بلاکریراثر  شجاع ةسیر برآنیم که با بررسی تطبیقی دو رمان معاصر یعنی ،این مجال در
تصلویرگر یالی از  ،معاصلر و مشلهور ایلران ۀنویسلند ،احمد محملوداثر  مین سوختهز و یمنیو ب رگ  معاصر
و به ویژه مجاهلدت و مبلارزات آنلان در شلرایت سلخت و جنگلی  انزن ۀاهر نقد اجتماعی جامعه یعنی مسألمظ

اشلترا   لیه حاکی از وجلوهکه نتایج اوّ و ننه باران باشیم سمیّهمان یعنی اصلی دو ر شخصیّت جامعه با تایه بر
علالوه بلر اییلای نقلش  کامل زنان ایرارگرنلد و ۀدو نمون است؛ به طوری که هراصلی زن  شخصیّتفراوان دو 

، ایرلارگر و مقلاوم، شلجا  و و مجاهلد های اجتماعی نی  زنانی مبارزعرصه مادری دلسوز و همسری فداکار در
 گیرنده از دشمنان هستند.و انتقام گسترعدالت
 

، ادبیّلات سلوخته نیزمل ،احمد محمود، شجاع ةسیر، علی احمد باکریر، زن، شناختیجامعه نقد :کليدیواژگان
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 پيشگفتار .9

 یرلوهللخلقلت بشلر دارد و گ یقلدمتی بله درازا ؛اندیشه و احساس آدمی است ۀکه زایید آنجا از هنر

ترین مظهلر توان آن را عالیکه مینی   ادبیّات و باشدبدیل از وجوه عالی تمای  آدم از نو  حیوان میبی

و فرهنگی انسلان،  یاجتماع، یوافی دارد و همگام با خلقت و رشد عقل ۀبهر یهنر دانست از چنین قدمت

 . پیش رفته است

نقلش  یبشلر اییلا یگوناگون در زنلدگ یهاشال به یاز دیرباز به عنوان یای از انوا  هنر ،اتیّادب

هدف و منظور اجتماعی است  یدارا انسان، یو معنو یهای فارتالیّعّف ۀنموده و از این حیث مانند هم

ر شلده اسلت مقابل، همواره از زندگی اجتماعی متأثّ بلاه در یستا ناجتماعی مج ّی بسترها و نه تنها از

امعه، دسللتخوش لالت جللات تحللوّوازلواره بلله ملللت همللر ملّلللهلل اتلادبیّللت اسللت کلله همللین علّلله و بلل

کله  گلرددل میخویش مبدّ ۀنمای جامعتمام ۀبه آین یو به فراخور چنین رویارد است گشتهدگرگونی

معاصلر قلدم  نرلر ۀعرصل نویسلندگان ب رگلی درنیل  و فارسلی  عربلی معاصلر ادبیّات دردر این میان و 

و  هلای زنلان غیلورسلازیحماسلهو بله ویلژه خلویش  ۀگر جامعلرخود تصوی درآثار ادبی واند گذاشته

 .اندبوده ایرارگر

و  یمیاهیم واالی اسلالم ذهن خواننده را درگیر ،متیاوتبا رویاردی اسالمی  ادبیّات ،راستا نیا در

حملد عللی ا» بل رگ معاصلر ۀاز این رهگذر دو نویسند کهکندمیزن مسلمان  ۀشدهای فراموشارزش

کله  توان نام بلردرا میایران(  ۀس برجستنوی)رمان« احمد محمود» ( وعرب ۀنویس برجست)رمان« باکریر

یخ بله خلل  آثلاری   حقلای  تلارپلذیری و درادبیّلات اسلالمی و بلا تأثیرعی به تلاریخ و واقی با نگاه

هلای مقاوملت تاریخی و بیان نقلش زنلان در عرصله هایسراییهر دو در داستانکه اند پرداخته جاودانه

 ۀکننلدهایشلان بیلانو رملان خهلای مظلوملان تلاریدها و رنلجهدفشان بیان درو عقایدی مشتر  دارند 

    .استاریخ تی هاتواقعیّ

احملد  ۀنوشت) زمین سوختهعلی احمد باکریر( و  ۀنوشت) شجاع سریةدو رمان  این مجال و با تایه بر در

اصللی  شخصیّتیعنی دو  «و ننه باران سمیّه» نقش زنان مبارز و مجاهد به ویژه برآنیم تصویرگر (محمود

 ،اتلادبیّل اسی درلشنلامعهلهلای مهلمّ جلاز نقلشیالی  کله؛ چرامین سوخته باشیمرمان سیرۀ شجا  و ز

زنلدگی  از محورهلای مهلمّ بله عهلده دارنلد. زن بله عنلوان یالی ادبیّلاتهایی است که زنلان در نقش

کله هاییای داشته باشد؛ بنابراین نقشتواند در فرهنگ و آثار یک کشور نی  جایگاه ویژهمی اجتماعی،
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شناختی قابل تأمّل و بررسلی جنگ به عهده دارد، از نظر جامعه حب من لت ب رگ اجتماعی، درصا زن

 است.

زن  شخصلیّتبررسی ترسلیم ابعلاد و زوایلای حضلور اجتملاعی دو  این مقال، اصلی مسألۀ ،نیبنابرا

رگری های دو نویسنده درتصلویآن تطاب  دیدگاه اصلی فرضیۀ و احمد محمود و اصلی در رمان باکریر

این تحقیل   پیشینۀ است که با نگاهی بهو فداکاری  راریا ۀاصلی زن بر پای شخصیّت سیمای اجتماعی دو

در هلی  یلک از آثلار ادبلی و  های نویسندگانها و بررسیساس پژوهشاین دو رمان برا توان گیتمی

 ته است.مورد بررسی و تحلیل قرار نگرف از این منظرتطبیقی و  جداگانه مقاالت به صورت

 پردازش تحليلی موضوع .1

 اسالمی  ادبيّات .1-9

اسالمی و ارتبلا  آن  ادبیّاتباید نگاهی به  ضرورتاًتاریخی و اسالمی  موضوعات هنگام سخن گیتن از

در فرآینلد تلاریخ هلر  چله نقشلیبله آن تعهّلداسالمی و  ادبیّات تا نقشیانیم بی و پایبندی تعهّد، با الت ام

ی و لر مبللانی دینلد فراوانلی بلکیلاسلالمی تأ ادبیّلات که؛ چرادریابیمی در افاار بشر نو تأثیرآای دوره

 هستی و افاار اسالمی است م فراگیرنظاۀ چشمسر ،بندی به ایمانو پای عقیده دارد بندی به ایمان وپای

شلته و دا بله آن تعهّلداسلالمی و  ادبیّلاتدر های هر عصری ریشه رویدادهای تاریخی اسالم و جنبش و

 «گرایی داردگلی و نلون ریشلهلکهل ،التلاصل ،دجدّلتلا لحامی بلسلتا  ملآزادی ارتب  ام ولالت» ۀلمسأل

 .(57: 5119 ،صبحعلی)

بشلری  اهداف مهلمّو  است ت را به سوی حقیقت، سوق دادهبشریّکه است  یادبیّات ،اسالمی ادبیّات

التل ام مخلالف بلا آزادی  گلاهاسالمی هی  اتادبیّ در» لذا ؛دنشو  میبا رعایت این اصول اخالقی محقّ

است که به  متعهّدخال  یاتا از سوی انسان  دتآزادی حقیقی همان عباو  (75 :5119 عبود،)« شدبانمی

هلر قلومی اسلت و موجلب  اسلالمی اتیّلادب سلبب اسلتحاام تعهّلدایلن دارد. میمصلحت الهی گام بر

  .باشدمی سمقدّ و پا  دافیابی به اهاجتماعی برای دست هایپیشرفت جنبش

از خللالل بله علالم هسلتی و حیلات، نگریسلتن  .5اسلالمی  ادبیّاتۀ برخی از اهداف ویژ ،این رو از

و    از قضایای اسلالم و مسللمانانبندی به دفا. پای9به اخالق اسالمی  تعهّداسالم و ۀ گسترد اندازچشم

ی از منظلر رحملت الهلی و آگلاه شلدن از آثلار نگاهی به عالم هسلت .3هایشان رسیدگی به آمال و رنج

 :5119، عبدالواحلدنک: ) پناه و ناتوان استهای بیمهر ورزیدن با مستضعیان و انسان .4 و قدرت الهی

 أثیر آن در زندگی بشر تأکید دارد. و ت اسالم به دستوراتاسالمی  ادبیّاتدر واقع  ( و76
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 شناختی نقد جامعهنگاهی به  .1-1

 ملنعاس نمایلد.هلای مختللف وضع موجود جامعه را دردورهتواند میحال جامعه است و  بیان ،اتیّادب 

ملدار  اجتملاعی و  حلدّ بلدل زنلدگی دانسلته و آن را در ۀرا نسلخ ادبیّلاتکه برخی دیگلر  همچنان

ی تلاریخ وان نالات کلّلتلآورند و معتقدند که میر میظن های اجتماعی درتتصاویری فرضی از واقعیّ

 (.552: 5373 ولک،نک: ) دست آورده تما  را به عنوان یک سند اجتماعی از آن باج

هلای اجتملاعی بستر پیدایش نظریهنوزدهم میالدی،  ۀاوایل سد در با ظهور ماتب رمانتیسم هم مان

گیلری و تااملل ی شلاللپل . در(5: 9227 الیرطوسلی،نلک: ) دگردیلاروپلا فلراهم در ادبیّاتمرتبت با 

و  شلد خلود جلدافلسیی از بستر ،شناسی به عنوان یک علم مستقلاجتماعی، به تدریج جامعه هایهنظری

آیلد، بعد از رنسانس بله شلمار ملی مهمّهای این جریان که از پدیده .آمیختبه سرعت با دیگر علوم در

 .(52-8تا: فرجاد، بینک: )است زندگی اجتماعی  مندیقانونبیشتر نسبت به ناشی از آگاهی 

آرای گروهی از منتقدان از جملله ملادام دوسلتال  در شناختییا جامعه های نقد اجتماعیبارقه لیناوّ

ملارکس  کلارل و برخلی از فالسلیه همچلون (م. 5813 - م. 5898، هیپولیت تن )(م. 5857–م. 5766)

از  الیامروزه به عنلوان ی پدیدارگشته و (م. 5811- م. 5892انگلس ) فردریک و (م. 5883- م. 5858)

 روشلنیار، نلک:)بلرای مطالعله بیشلتر (. 492: 5382کلادن، نلک: رود )های نقد ادبی به کار ملیشیوه

کله جلور  شود، علملی اسلت شناخته می ادبیّات در شناسیعنوان جامعهامروزه با  آنچهو ( 546: 5381

را بنیلان گذاشلت و (، فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قلرن بیسلتم آن م. 5175–م. 5881لوکاچ )

مانیایی ساکن فرانسه آن را بسلت وگسلترش ( دانشمند روم. 5172 – م. 5153)پس از او لوسین گلدمن 

 (.19 :5386عسگری حسنالو، ) «داد

و  سلاخت -شناسلی هنلرهلای جامعلهبه عنوان یالی از شلاخه- ادبیّاتشناسی جامعهاجتماعی یا  نقد

 ایلن کنلد.و قوانین حاکم بر آنها را بررسلی ملی ادبیّاتجامعه و  میان ۀو رابط ادبیّاتکارکرد اجتماعی 

معتقلد اسلت کله بلرای شلناخت باورهلا،  و ه داردرونی آفرینش اثر ادبی توجّیبه عوامل ب نو  نقد اساساً

را بله طلور دقیل  و علملی ملورد بحلث و او اجتماعی  محیتباید انسان و  یک جامعه هنر، زبان و رسوم

  (.78: 5378دستغیب، نک: ) بررسی قرار داد

نیل  ماننلد خلانواده، آملوزش و پلرورش، حاوملت،  ادبیّلاتدهد که نشان می ادبیّاتشناسی جامعه

تلوان ماعی انسان دارد. بر این اساس ملییک نهاد اجتماعی است؛ یعنی ریشه در زندگی اجت ...اقتصاد و

و خاسللتگاه روانللی و اجتمللاعی  بللیرا علللم مطالعلله و شللناخت محتللوای آثللار اد ادبیّللاتشناسللی جامعلله
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اقلع وگذارنلد، تعریلف کلرد. در ر جایی که این آثار در اجتما  ملیآورندگان آنها و نی  تأثیر پا بپدید

ی زنلدگی هلات آن در پیوند با دیگلر جنبلهعلمی محتوای اثر ادبی و ماهیّ ۀ، مطالعادبیّاتشناسی جامعه

ناختی بله شلنقلد جامعله نیبنلابرا؛ (191: 5174، وهبة )نلک: و  (16 :5378 ستوده،نک: ) استاجتماعی 

و تلأثیر متقابلل ایلن دو بلر هملدیگر  جامعه و ادبیّاتبه تعامل  ادبیّاتشناسی عنوان یک شاخه از جامعه

 پردازد.می

 ادبيّاتحيات و گاه در گذر و احمد محمود ريباکث علی احمد .1-3

  علی احمد باکثير .1-3-9

 پلدر و اندون ی دیده به جهان گشود یایسوروبا ۀدر ج یر (م .5152دسامبر ) 95 در« کریراحمد باعلی»

وی  (.51 :9221خطیب، نک: ) زیستندیمن( میحضرموت ) ۀحینا بودند که در هاییمادرش از عربو 

ت کوتلاهی از دسلت داد د فرزندش بر اثر یک بیملاری در ملدّدر اوان جوانی همسرش را به هنگام تولّ

بلا دختلری مصلری م سلرانجام و بلرای بلار دوّ بلاکریر ح ن و اندوه نمود. اعر را غرق درکه مرگ او ش

 ی شد و درگذشت.یددچار بیماری شدنی  مش تی همسر دوّازدوا  کرد و پس از مدّ

و  ش داشته استادبیّاتکند که ابن بحران تأثیر زیادی در ضمن رثای دو همسرش اعتراف می باکریر

 بلردررا  حجلاز موت و عدن بلهز حضرش ازمان ع یمت هایشعر .شد مشهور اتالعةنی    نامبا  که دیوان او

نامه و شعر و نرلر از خلود بله نمایش ،رمان وی آثار فراوانی در زمینۀ .(6: 5111 الباباری،نک: )گیرد می

، اجلم ة  الفةاس  ،الماهإسة وا، شجاع سریة ،القس سالم ، ائر األمحرالث  »یش هاجمله رمان از کهیادگار نهاده است 

 .(546 :9255غ ای عمران، ) «توان نام بردرا می عودة املشتاقو  هرالن ل ل 

و از ای بدان دارد پردازد و اهتمام ویژهزن به طور واقعی می شخصیّتفی معرّ یش بههادر رمان ریباکر

ا بله رزنلان  ۀمعلجای دردنلا  هلاتواقعیّل ،پویای زن بوده شخصیّتگر تصویر ابعاد و زوایای متیاوت

اهدافش بلا نیلروی زنانله  ی مستقل برای رسیدن بهشخصیّتزن را دارای  وا .داردبیان میسوز ای جانگونه

، همسری فداکار برای شلوهرش و زنلی سوز برای فرزندشهمچون مادری دل را کند و ویتوصیف می

 .(597 :9221خطیب، نک: ) کشددیده به تصویر میستم مجاهد و مبارز تا زنی مظلوم و

در »  از گذشت یک دوره زندگی پرفراز و نشیب ادبی و دینی و خل  آثاری متنلوّ پس او سرانجام

 ۀبر اثر حمل (57 :9228خالد جوده، نک: ) «(م. 5161) نوامبر 52 برابر با (ق هل. 5381)ل رمضان سال اوّ

 (.546 :9255غ ای عمران، نک: ) دار فانی را ودا  گیت ،در مصر یقلب
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 احمد محمود .1-3-1

 دسلامبر 91برابر بلا  . ش(هل 5352) . وی در چهارم دی ماهاست« احمد عطا»مستعار نام  «احمد محمود»

ایی و تحصیالت ابتلد .(93 :5384، محمودنک: شد )د متولّاهواز  دردزفولی یمادر و از پدر (.م 5132)

احملد محملود های سیاسی به زنلدان افتلاد. تلیّافعّاین دوران به دلیل  در و گذراند اهواز طه را درمتوسّ

از  ملانع زنلدان و سلابقۀ رهسلپار شلد یافسلر ۀبازی به دانشاداز آزادی برای گذراندن خدمت سربعد 

احملد محملود بلا بله مشلاغل آزاد روی آورد. وی مجبور شد  و در کارهای اداری گردید شاستخدام

کوتلاه و بلنلد، ی هلاداسلتان ۀآثاری در زمینکرد و را صرف خواندن و نوشتن  آغاز انقالب تمام وقتش

 داستان یلک شلهر و هاهیهمسا ،زمین سوخته»توان مییشهاکه از رمان و... داردنامه ، فیلمترجمه ،رمان

  .(94 :5384محمود، )« را نام برد

و  انلدنالردهکله جنلگ را در  کسلانی ؛استاز جنگ  تیاوتی مردم دوربیوصف ، درد نویسنده

و به نلوعی اند چشیدهکه طعم جنگ را است فرادی جنگ برای ا یهابیان سختی ،مانل نوشتن این ردلی

 .است و تصویرگر نقش زنان پناه و مظلوم تاریخدردی با مردم بیهم

ریلوی در سلی و بلر اثلر بیملاری تنیّسلرانجام  ،ۀ معاصلرنلویس برجسلتمانو رایران ب رگ  ۀسندینو

(  طلاهر )زاده جلوار حلرم املامدر فانی را ودا  گیلت و پیالرش  دار ش(هل.  5385) دوازدهم مهرماه

   .(968و  967 :5384محمود، ) خا  سپرده شدبه  کر 

 رمان دو نویسنده به اگذر نگاهی .1-3

 علی احمد باکثير شجاع ةسير .1-3-9

از جملله آخلرین خلیلای دوللت فلاطمی  ی است و پیرامون انتقال حاوملت ازتاریخ یرمان ،سةریة شةجاع

ی هلایالت و آشیتگیو ضرغام بر سرحاومت و مشا ی بین شاورهادرگیری از وبوده وبیان عاضد به ایّ

ن رملان لایل د.لرانلالم ملیلرد، کللکل مسللمانان وارد وربلی ی عهلازمینی فراوانلی بله سلرهلاضرر که

مبلارز  زنلان میان توان ازکه می کندفی میدر درون خویش به مخاطب معرّرا ای ی برجستههاشخصیّت

 . اشاره کرد «سمیّه»به ایرار و گذشت ۀ و اسو

گریختن شلاور  با پیروزی ضرغام و وشود آغاز می «ضرغام»و  «شاور»ی بین گیردر ۀبا صحن داستان

شاور سبب کشته شدن دو پسرش طی و  فرار یابد.ین ادامه میفتن از پادشاه نورالدّم برای یاری گربه شا

ین ای بله نوراللدّنامله( سمیّه پدر)لیضل حریری و دراین میان ابواشود در ضرغام میرابه دست ب سلیمان

اش ین و بلرادرزادهسدالدّکردگی اسپاه ب رگی به سرترتیب  نیبد و کندارسال میجهت سیارش شاور 
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ایلن نبلرد ضلرغام  در .شلوداختیلار شلاور نهلاده ملی م درین برای رویارویی بلا ضلرغاالدّیوسف صالح

 «مری» یرهبرنگان به تی سپاه بیگامدّ از بعد .گرددمیباره به وزارت بردو نی  شاور و وردخست میشا

 پسر. شوددر بلبیس محاصره میبا خیانت شاور و مشارکت وی با بیگانگان ین سدالدّاو آیند میبه مصر 

ا بلر عهلده داشلت ر (ملرگ)موت بیگانگان موسوم به  جوانان مبارز ضدّۀ رهبری فرق که (شجا شاور )

حملله کلرد  گانگانیب ای محام به سرزمینشان دانست و با گروهش بهرا خیانت و ضربه این کار پدرش

 . و اسیر شد

برای شاستن محاصره در مقابل خرو  ارتش شام از مصلر بسلته شلد و  یمانیپ ،دنبال این اسارت به

یانلت و همالاری بلا دشلمنان اسلالم شلاور بله خلاطر خاین میان همگلان از  درنی  آزاد گردید. شجا  

و سلبب آوارگلی ملردم و تحمیلل جنلگ و  مصلر ۀننگلی بلود بلر چهلراین خیانت او  ناراضی بودند و

شد میتر ا  هر روز بیشو شج سمیّه ۀعالق ،داستان نۀدر میا دفا  شده بود.هالی شهرهای بیاضطراب بر ا

ایلن دو  ( و شلجا سمیّهپدران )الیضل و شاور بواو اختالفات ی زیاد هابا وجود فراز و نشیب و سرانجام

 د.افتیاق میزیادی اتّ یهاماجرا  ین کنند و بعد از آنجوان با هم ازدوا  می

ین را بر عهده داشت با گروهش که شلامل طبقلات مختلیلی از که رهبری جماعت مصلح ابوالیضل

و ننلد خلون دفلا  ک ۀگان تا آخرین قطراننند برای رهایی سرزمینشان از فساد بیگکمی تعهّدافراد بودند 

ین الدّاسلد بوالیضل بلهاکه چرا ؛ا وی را نیافتبال او فرستاد امّرا به دن یمأموران ،الیضلبواشاور از ترس 

 ه بود. پناه برد

از انتقلال حاومتشلان از قلاهره بله  تلرس بله دلیللعاضلد ۀ دیگر با حیلل دنبال این ماجرا شاور بار به

ممالن اسلت بلا ورود کله  ایلن حیللهبلا آنلان را شهر فسطا  آشوب ایجاد کرد و  مردم لدر دفسطا  

یابلان کوچله و خ ۀآوار ،و ملردم منتقل کلرد قاهره رخ دهد از فسطا  بهدر شهر سوزی آتشبیگانگان 

  نلدمری( در برابر سپاه ا)پیمانش شاور و همکشید و سرانجام سپاه عظیم فسطا  را به آتشاو  .شدند

 .ین وارد قاهره شداسدالدّ و قاهره شاسته شد محاصرۀ، ن شاست خوردندیاسدالدّ

 آورزجلر شلجا ، پسلرش به ویلژه او و برایشاور  یهاانتیخ بهنسبت ی مردم هاها و تهمتینیبدب

ر لردم در او اثللهلای ملی حلرفهمواره پشت شوهرش بلود و حتّلو زنی صبور  هش زبیدا همسرامّ ؛بود

در برابلر  زن ایلن ت واالیو این نشلان از همّل امور بود ۀهمدر هر اور نمونۀ برتر کرد و از نظر او شنمی

 های دیگران است. تهمت
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دم در لدم بله قللچلون کلوهی اسلتوار قلی شلجا  بلود و همهلاپناهگاه غم و درد سمیّهسو  دیگر از

او نبلود شلجا  هلای و اگر جانیشلانیداشت میگام برپای همسرشاز میهن هم ی جهاد و دفا هاصحنه

 کنلد وین صللح ایجادپدرش و اسدالدّآن بود که بین در پی شجا  شت؛ل این همه آشیتگی را نداتحمّ

نتقلام گلرفتن از هنلوز قصلد ا شلاور اامّل ؛دیلنما را دعوت بله صللح هاای آنولیمهقرار شد شاور با دادن 

دهلد و ال  میشود و به شجا  اطّمیآگاه  شاور ۀاز ماجرای توطئ سمیّهدر این میان  .ین را داشتاسدالدّ

ا  را به نشدن خیانتش دستور قتل شج مالبرشاور برای رسیدن به هدفش و  گردد.درش میشجا  مانع پ

و بله انتقلام خلون  آوردبیند تاب نملیخراش را میۀ دلنوقتی این صح سمیّهو دهد یاقوت( میغالمش )

 رساند. را به قتل می اقوتی ،شجا 

عملرش از  ری آخلهلاورد و در لحظلهآتر دوام نملیت شدید چنلد روزی بیشلل جراحبه دلی شجا 

از  و کنلددیگر سیارش میا به یاری همر سمیّهو مادرش و که پدرش را آزاد کند  خواهدین میالدّاسد

راه پلدرش  ۀدهنلدادامله سلازد تلابقهرملانی  خواهد آمدبه دنیا به زودی ان که پسرش از خواهدمی سمیّه

 کند. آفرین تسلیم مین حال جان به جانای و درباشد 

 احمد محمود ةزمين سوخت .1-3-1

از شهرهای جنلوبی  که برباشدمی در واقع داستانی برگرفته از جنگ عراق علیه ایران زمین سوختهرمان 

 5362) تلا آذرملاه ش(هلل.  5311) حوادث اواخر شهریور ماه ۀدهندنشان و بود جمله اهواز سایه افانده

 .است ش(هل. 

علراق علیله ایلران جنلگ تحمیللی ۀنخستین رمانی اسلت کله دربلار زمین سوخته :گیتتردید بایدیب

ار احمد محملود در یلک بلیناین شجاعت و جرأت را اوّ ( و571 :5383آقایی،  نک:است )نوشته شده 

نویسنده خلود  ی است کهنوعی همان خاطرات به زمین سوختهواقع غان آورد و در نظیر به ارماثر ادبی بی

 د، برادر شهیدش نوشته است.به یاد محمّ را زمین سوخته یو کهچرا .تجربه کرده است

شلهر را پنلاه و مشاالت مردم بی هاگیریردهد و دی آغازین جنگ را نشان میهاصحنه ،رمان نیا

بلا نگلاهی رچند ه .کنندی میآفرینی گوناگونی نقشهاشخصیّتآن کشد که دربه خوبی به تصویر می

دث جنگ چنلان رنگ داستان است که در حوا ی پرهااز نقش «ننه باران» تیّشخص ،عمی  در میان زنان

 علالوه ،کشد. در این رمانبارز اسالمی را به تصویر میدهد که الگوی یک زن میی نشان میهامقاومت

داسلتان بلا نگلاهی  یماجرا و ارنداوم دیگری نی  حضور دزنان مق ،چون پسر ننه بارانبر مردان مبارز هم

 .  شودجنگ از زبان راوی داستان بیان میی هاگیریواقعی از در
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 و شاهد، صلابر ،خالدبرادرانش )و  شودکه راوی با مادر پیر و خواهرش میناجا آغاز میاز این داستان

ا ر یسلطر چند یخبر ،مهروزنا مدوّ ۀوی در صیح .کنندزندگی میای قدیمی در اهواز خانهدر (محسن

بلاران نلواحی بمکله های ایران است بله طلوریدر مرز های عراقیتانکخواند که حاکی از استقرار می

لی شلهر کله از ایلن وضلع بله . از ایلن رو برخلی از اهلازنلدر دامن ملیی مردم شههابه نگرانی ،اطراف

برخلی دیگلر از جوانلان  و در مقابلل فار مهاجرت به خار  از شهر را در سلر دارنلد ،اندهوحشت افتاد

جوانلان داوطللب جبهله و باشلند. برای مقابلله بلا دشلمنان ملی ییهاغیور اهواز به فار تشایل گروهک

در این  یی برای مقاومت هستند وهاسنگر مردان و زنان باقی مانده در شهر به دنبال اسلحه و ساختنیحتّ

 ،اجرت کننلدنان و کودکان خانواده به تهران مهراوی اصرار دارند که مادرشان به همراه ز میان خانوادۀ

ه رفلتن رضلایت لبلاسلت ز دسلت داده ار الن دیللرا در همیلرش لکه شوهمادریدیده، ر داغاین ماد اامّ

قلرآن الارسلی و ن به خدا باشد و دائم زیر لب آیلتکه امیدتادهدداری میدهد و به فرزندانش دلنمی

  همسرش است. ماندگار ۀر چهروآوخته یادس خاطرات این شهر گویی که .خواندمی

بله تهلران  هلاهشود فرزندان که نگران مادر پیرشانند او را به همراه بچّنابسامان شهر باعث می اوضا 

ن و در ای شودتر میعرصه بر مردم تنگهر لحظه ست و هاهگلوله و خمپاراز صدای پر . شهرانه کنندرو

ه دبه مردم و میهنشان خیانلت کلرد انواقع جاسوس ( که درتون پنجمسای به نام )هعدّ ،ی جنگهاتااپو

جنلگ همله چیل  را  لاوّ ۀ. سه ماهشونددستگیر مینی  ای از آنان هعدّ کنند وهمااری می هاو با عراقی

یی کله هلافروشلیو گلران زندگی لیۀ، کمبود نیازهای اوّری و آوارگی مردمددرب .ه بوددگرگون کرد

پناه سلاکنین شلهر و ی بیهاانهو سرقت از خدادند دیده انجام میمردم ستم ح ّطلب در ای فرصتهعدّ

چنلان قاوملت همم ۀا ایلن زنلان و ملردان اسلوامّل ،کلردتلر ملیاوضلا  را آشلیته ر لحظلهه ااری و...بی

 .کردندایستادگی

آورد و ملیدر للرزه بله زنان و کودکان، شلهر را اهلل اکبر و فریادِگذشت صدای روز که می هرچند

یالی  . درکرده بودنلدمیهن تقدیم  در راه خدا وشهدایی که  ی مظلومی بودهاخانواده ادیفر ،هااین ناله

 .گیلردبلاران را ملی پسرشاز او خبر  کند وبه ننه باران برخورد می یراو ،شهرخونینۀ ی آشیتهااز روز

پایلداری در برابلر دشلمنان بله  یبلرا نیل  و ننله بلارانجبهله رفتله  بله که دانشجوی کشاورزی بودباران 

ی هلاتلو  ،م آبلانز سلوّدر رواندازی را بیلاموزد. آمده است تا با دریافت اسلحه تیردر کمیته تیّعضو

و خاللد و شلاهد  شلودمجلروح ملی هلایای از همسلایه که نددآورمیدر چنان شهر را به لرزهعراقی هم



 5315 پایی ، 7ّوم، شمارۀ نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال دکاوش /98

 

ماننلد( کارهای اداری در شهر باقی ملی به دلیل خودشان شانراوی که بعد از فرستادن خانواده برادران)

کند و به شلهادت لد اصابت میی به خااگلوله مارستانیب ۀطرسانند و در محوّبیمارستان می همسایه را به

وحلی او را بسلیار ر از دسلت دادن بلرادر اوضلا  و شلرایت که ناظر بر ایلن صلحنه بلود شاهدرسد. می

بله تهلران کنلار او را آراملش روحلی،  بلرای دوری از شلرایت جنلگ و کلهوریکند، به طاسینا  می

 .فرستندخانواده می

ا امّل ،کنلار او زنلدگی کنلدران برود و درننه با گیرد به خانۀبه دلیل تنهایی در خانه تصمیم میراوی 

ران بلا ولی ننه با ،دش خوین شهیددارۀ اکبر به جبه اهلل ۀدیری نپایید که پسر ننه باران بعد از اع ام از جبه

ایلن حلال از دسلت کشته شدن شوهرش بله دسلت مل دوران و در که بعد ازییهاوجود تمام درد و رنج

 ضلی درغلم از دسلت دادن ع یل ان بغبا که چند هر .ماندچنان مقاوم میهمکشید، یم دادن تنها پسرش

. کردایستادگی انتقام خون شوهرش تن یاد شهیدش وبرای زنده نگه داشا ه بود، امّزن نهیتگلوی این پیر

ایلن  و در بلرود گیرد به تهران  نابسامان روحی برادرش تصمیم میداستان راوی به دلیل اوضا ادامۀ در

حافظی و برداشتن او برای خداکردند که اشی میو دیوار شهر را نقّ رچنان دهم هاکشترو  هامیان تو 

 ننله ۀمحلّل ،ی شلب قبللهلابارانو تیربود جا ویران شده دیگر همها امّ ،رودۀ ننه باران میوسایلش به خان

گلویی او بعلد  .باخته بودندجان جمله ننه باران از  اهالی شهر و بیشتربود باران را با خا  یاسان کرده 

 .انتظار شتافتن به دیار باقی را داشت ،شوهرش از دزدان شهر گرفتن ح ّاز اجرای عدالت و

 ن و ننه بارا سميّه شخصيّتو دتطبيقی بررسی  .1-5

معله را از بلین ی انقالب، موانع حضلور زن در جاهاه خود در صحنهزنان با حضور محسوس و قابل توجّ

ۀ ظهلور ی فرهنگلی بلرای اداملهلاهای چشمگیری دست یافتند و بدین ترتیب زمینلهتقیّبردند و به موفّ

ی ایرارنلد و بله هلایهلاواقلع ایلن زنلان، اسلوهدر  (.548: 5378کار، نک: شد )یشان فراهم هاتوانمندی

در معنلای  آگاهی بر نقش و سهم زنان»کردکه و باید اعتراف  اندزن نمونه ککلمه الگوی ی معنای تامّ

و  85 :5389نجم عراقی، ) «جامعه پدید آورد کلّو رفتار های در داوریتغییر مهمّ تواندآن، می ۀگسترد

89). 

کله  حضلور دارنلدزنان دیگری نی   ،و ننه باران سمیّه ۀجستبر شخصیّتدو  کنار دو رمان در این در

ل ک ل جلان همسلرو سلرو همسر شلهید مصدق  مّ(، اسمیّهابوالیضل )مادر  یه همسراُمن، رزبیده همسر شاو

رنلگ و  یک به نحوی در داستان حضلور پلر هر وتوان نام برد ه را میفروش محلّگران ۀان فروشندشعب

و  گلاه الگلوی زنلان مبلارزهلای اصللیشخصلیّتنلوان و ننه بلاران بله ع سمیّهبا این حال  .ری دارندمؤثّ
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و ملادرانی  همسلرانی فلداکاردیگلر، گلاه و  گسترعدالتگاه زنان ، مجاهد، گاه الگوی ایرار و مقاومت

 گیرند.که در ذیل مورد بررسی قرارمیمهربانند

 و مجاهد مبارز زن .1-5-9

کله صلدای ایلن زنلان، انلد تلا جلاییای داشلتهدر تصویر واقعی زن، اهتمام ویژهمحمود احمد باکریر و 

شخصلی و  یزنلدگ ۀخواهنلد مجاهدانله در عرصلکه ملی یزنان .صدای زنانِ انقالب مصر و ایران است

نابسلامان  اوضلا  الهحلال آن .و پنجله نلرم کننلد دسلت ،اتاجتماعی خویش مقاوم بمانند و با نامالیمل

 زند.بار را برای آنان رقم میی مجاهدتشان، فراقی مشقّتر فراسواجتما  د

و در ایلن راسلتا پیلامی بله ملردان کشلد هنرمندانله بله تصلویر ملی اریبس د رامجاه زن ۀچهر ،ریباکر

که او عل م کلاری را زمانی .ستزن دارای نیرو و ع می واال دهد کهمیهای اسالمی و اصالحیحرکت

ها مقابله خواهلد کلرد. للذا کند و با تمامی مشاالت و سختیه مقاومت میرد تا انتهایش دلیرانپیش بگی

خواهلد زنلی او می .گوناگون استهایلمان در تعلیم و آموزش زمینهمس یبه بانو کمک ،هدف باکریر

کنلار شلوهرش فعّالیّلت نمایلد  زش نظامی، سالح بر دوش گیرد و دررا ترسیم کند که بعد از اتمام آمو

 .(535 :9221 الخطیب،نک: )

گذاشلتن مشلاالت گرفتن نیرویلی تلازه بعلد از پشلت سرو شجا  برای  سمیّهکه  زمانی ،این رو از

وند شجا  از این فرصلت اسلتیاده برب ولیگیرند که به قشاور( تصمیم میشجا  ) پدر نهادفراوان به پیش

وی و شجا  دوست داشلت کله د زنی مبارز بو سمیّهکه چرا ؛اموزدبی سمیّهکار با اسلحه را به  تا کندمی

إلة  اققةوأل ألعلمةل الرمااةة  هلمة  اةا ة ة  معة  » :باشلد را داشلته قلدرت دفلا  از خلودش در برابلر دشلمنان
یم تلا کلار بلا پاشو بلا هلم بله م رعله بلرو سمیّه: (931 :تاباکریر، بی) «سائر أعمةاأل القتةاألاخل   و  سکوب املساف  و 

 .و فنون جنگاوری را به تو بیاموزمی اسلحه، شلیک و پرتاب نی ه، سوارکار

فة  للةل منةه شةهن مةا لةنا للنسةا   فکةر» :گویلدمی و او پرسدیل این آموزش را از شجا  میدل هیّسم
: تلابلاکریر، بلی) «الةنفاع عةن أیفسةهن من الرتواع لنی غزا الفریج البالد، فهتکوا أعرض کثری مةن اقرائةر لعجةزهن عةن

قرار دادند و زنان مظلوم و  را مورد هتک حرمتزنان ، به سرزمینشان حمله کردنداز زمانی که بیگانگان : (931

ی جنگ را بله هامهارت ،لین فرصتزده نتوانستند از خود به خوبی دفا  کنند به این فار افتاد که در اوّوحشت

 .که جنگ هر لحظه پا برجاستچرا ؛هدیاد بد او
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 «مةةا عنةةنه وألسةةمس ة ةة  یماسةة  عج بةة  ن حتةةاوسة ل قةةوأل لةةا کةة   دت أهةةا أسالکن  و  استحسةةنمس ة ةة  الفکةةرة فةة  اقةةاأل»
چله از فنلون آن خواسلت شلوهرش هلراو ملیفار شوهرش را تحسین کرد؛  سمیّه: (942و  931: تا)باکریر، بی

 .که خودش نی  اشتیاق عجیبی به دفا  از وطن داشتداند به او یاد بدهد؛ چرانگی میج

بنأت تتةنسب علة  الرمااة   » :پرداختشجا  به تمرین و آموزش میا به پای ی فراوان پهابا تالش هیّسم
لةةهة عم مةة  فةة  هةةهه  ة  ةة الةةرم ، فکایةةمس  ف و الس ةةعلةة  سکةةوب اخل ةة  وعلةة  اسةةتعماأل اخلنجةةر و أخةةه جواهةةا اةةنس ا  ث  

این اسلاس وی  بر :(942:تاباکریر، بی) «یااسةرةة فوانت واهها دن جاد غااسة و الس ما إل یمرت ف  امل؛ و الرااض 

، کردخنجر و شمشیر و نی ه را تمرین میبا او سوارکاری و کار با  نی  همسرش وکرد شرو  به تمرین تیراندازی

ی هلاایان شده بود که با زملاناش نمدر چهرهمرال زدنی که تازگی و طراوتی  برد به طوریلذت میبسیار  سمیّه

 .دسه نبومقایقبل، قابل 

کلرد؛ هرچنلد بلر ایلن اعتقلاد ر میبه خاطرآموزش دخترش تشاّیضل( نی  از شجا  ال)ابو سمیّه پدر

بلرای اثبلات حلرف نیل  شلجا  . ی نبرد است نه زنانهامردان صحنهبرای  هی مبارزهاین مهارتاکه بود

ع خیةران مة ( کةنسةوأل ص حاب ات فة  عهةن الر  کان مما التج بة  أن ال  ة» :ایناه از جملهبسیار داشت لّۀ داخودش 
نملود کله چله یلاد ملی (صاکرم )زملان پیلامبرمبلارز از زنلان  شجا : (945 :تاباکریر، بی) «املقاتلنی إل  امل ةنان

  .درفتنه میدان رزم میدادند و با مردان بمیهایی انجام مقاومت

آن بلود کله بلربلا ایلن دالیلل  یو .حامی مجروحان بودند هاو پشت جبهه صحرای کارزار در آنان

 رایل؛ زکردمی مخالیت چنانالیضل هما ابو؛ امّآموزش آالت جنگی برای زنان واجب است دنمای اثبات

   .پی نبرده بود آموزش زنان برمهنوز به نیاز م

محمّد ماانیک  که یای از آشنایان خبر او را اززمانی امّا ؛به جبهه بود رفتن تااپوی باران نی  در ننه

کله دل تلابی؟ اون ننه باران؟ بلی- کنه.تابی مین و زمان بد میگه و بیمیبه ز»گوید: گیرد؛ محمّد میمی

 «هلا تلوی جبهله احتیلاجی نیسلتبله زن گیلتن حلاال... رفته مسلجد بهلشجبهه خواد برهمی -!شیر داره

 (.86 :5378محمود، )

 انلتلداس وی بله راوی ؛ودلا اسللحه بللر بلنی  در تالطم یادگیری کا رمان احمد محمود در باران ننه

بلاران  ننله ۀیای از افراد محلّل .(18 :5378محمود، ) «بگیرم روم مسجد تینگ یادعصرها می»: گویدمی

حیلف کله  - گلردد.ملید بگیریم. نگاه تند ننه بلاران بردیگه من و تو باید برا اون دنیا یا»گوید به او می

بله »گاهی ننله بلاران حتّی .(18: 5378محمود، ) «من با کسی شوخی ندارم! -مگیتتویی وگرنه بهت می

-ژ)بلار و او از تیر» .(514: 5378محملود، ) «گیرداسلحه را فرا با کردنرفت که کارکمیته و یا شورا می
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بلاران  ننله ۀاز قلدرت مبلارزو این نشلان  (562 :5378محمود، ) «زدوکالیبرهای گوناگون حرف می (3

بلا اسللحه را  باال خره ننه باران کلار». یته بودی صورتش نههاچین و چرو  که در پشت یشهامت .دارد

 الار اسلت بلا اسللحهوقتلی بی ،هلاکنلد کله روزمیه را راضی شورای محلّ ،گیرد و عاقبتمی ادی خوب

 .(518 :5378 محمود،) «کشیک بدهدمیدان داخل

نگرد دفلا  در سوسلنان این بود که زنان و دختران بلییای دیگر از دالیل آموزش اسلحه به ز دیشا

در در شلام پنلاه هماننلد زنلان بلی .(35: 5378محملود، بودند )مورد حمله و غارت دشمنان قرار گرفته 

گرایلی هلای واقلعد با توصیف چنین داستانمحموواقع باکریر و  در. (949 :تاباکریر، بی) شجاعسریة رمان 

و ننله بلاران بله دنبلال آن  یّهسلمباشد و با ترسیم زنانی مجاهلد چلون که منطب  با شرایت اجتماعشان می

م پلیلد ای کله چشلزدهدر دوران بحلرانآموزش نظامی زنان در هر شرایطی تأکید کنند تلا برهستند که 

ت و زنان جوامعشان قلادر بله رویلایی بلا دشلمنان و حیل  امنیّل ،گشته استدشمنان بر سرزمینشان خیره

 رایشان ارزشمندتر است.که پاکدامنیشان از هر چی ی بزنانی .ت خویش باشندعیّ

ن حاکی از آن است است کله شلاید برخلی افلراد از و ننه بارا سمیّهاار باالی شجاعت و پشت یۀروح

چنلان رز هما این دو مبلاامّ ،سازگار نباشد شانو با روحیۀ ی جنگی به ستوه آیندهارین مهارتاب ار و تم

ۀ کردند در دفا  از میهن خلویش وظییلمید چون احساس دادنی سخت ادامه میهاقاومت به تمرینبا م

 .سنگینی دارند

إهنةا و  دلة   فة  داس أب هةا بالفسة ای فة  هة  و هةهه ة ةو » :گذرانددر آرزوی دیدار شجا  روزگار می هیّسم
إمنا ودع ف  اعود؟ لقن بلغها أی  مل اقت ، و  مت تری ما لاأل لب بها اآلن، وه  اعود؟ و  :لتخف  من للل أضعاف ما تبنا 

لکةةن دلبهةةا بقةة  لالةة  دائةة     و إمنةةا الةةتف  بةة  سه نةة  عنةةنه الفةةریج أبقةة  عل ةة  مةةن أاةة  أب ةة ، و سةةر، ث بلغهةةا أن ملةةل األ
 سلمیّهرو از ایلن  :(591 و 594 :تاباکریر، بی) « ة اقلقهةا سةواد الل  ها مل ازأل ازلزلا ب اض النهاس و الوا ب، ولکن دلق

رسد کله می شجا  ۀخبرهای مختلیی دربار ت و هر لحظه به اوانتظار شجا  اسدر فسطا  در من ل پدرش چشم

چلون  .کلردان ایسلتادگی ملیلچنلدار همسرش هملا آرزوی دیلی بلول ،سترای او کشنده الل این خبرها بتحمّ

این اهلداف واال در برابلر  .نشاند زی اسالم و مسلمین بود را به ثمرخود و همسرش که پیرو یآرزو خواستمی

ر نبلود شلوهرش بلر ی دداشلت. ونمیت در برابلر جنایتالاران تلاریخ بلاز، هرگ  او را از مقاومغم فراق شجا 

  .شد و دارای ع می راسخ بودچیره می هاسختی

از فوت شوهرش در انتظار دیلدن یگانله پسلرش بلاران  او پس ارد؛دمیاهدانه گام برباران نی  مج ننه

و خبلر  ن آوردندکه پنجاه و دو تابوت از جبهه دارخویانیم پایی ، زمل ماه سوّروزهای اوّ در .زیستمی
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گیلرد، در تشلبیع او تینگش را به دست ملی ،دهندجبهه دارخوین را به ننه باران می شهید شدن باران در

 قلدم هلانوار فشنگ حمایل کلرده و بله آراملی در پشلت تلابوت به خود ،کندپسرش شرکت می جنازۀ

اله لران از نیلس افتلاده اسلت و نلاله ننله بلابلا وجلود این .(919و  915 :5378محمود، نک: ) داردبرمی

داشلتن چنان برای پاسداری از ملیهن و زنلده نگله هم و داغ پسرش کمرش را شاسته است، دهدمیسر

ه پسرش بلاران لکی شهیلدانیالهابوتلپشت ت کند درکند و سعی میخون شوهر و پسرش مقاومت می

گر از ضعف او در برابر دشمنان غلارت کند این نشاننری د؛ زیرا احساس می اشک ،ستهامیان آن نی  در

 است. 

شود. نوار فشلنگ و اش فشرده میننه باران مرل خدنگ، راست ایستاده است. قنداق تینگ تو پنجه»

از درون  یو .(916: 5378محملود، ) «کله از آتلش اسلت اران، انگارله بلد. نگاه ننلزنق میرلاش بسینه

جلا کله الزم باشلد شلیر هرم را فرستادن جبهه دارخوین، ر شیر ن »کرد گریست و با خودش زم مه میمی

چنلان در کرد و شوهر و پسرش هممال نمییش را برهاوی درد .(915: 5378محمود، ) «استنرم حاضر

و دیلارش  گ با یلاد ع یل انش دلیرانله از شلهرمرۀ ن مادر چنان شجاعانه تا لحظوجود او زنده بودند. ای

 ال خواند. گری فعّجهادتوان او را کرد که میدفا  می

 .نهنلدمنصلۀ ظهلور ملیانلد بله گویا دو نویسلنده درد فراقلی را کله چشلیده  در این شواهد، تعمّ با

شود. لذا این فراق دهد و محمود نی  برادرش شهید میدر اوان جوانی همسرش را از دست می رکهیباکر

هلای دوران جنلگ را بلا ، آشلیتگیخورد. دو ادیلبرمان به قیامی کوبنده گره می های دوالیه در پسِ

ویی صدایشلان در زیلر لا گللزننلد امّلآنلانی کله فریلاد ملی ؛کننلدانتظاری زنانی مجاهد ترسیم میچشم

و شان را التیام بخشلد شود تا زخم مانده بر سینهکسی یافت نمی لذا .شودهای استعمار صامت میچامه

بیشلتری  زجلر در دوران جنلگ زنلان ،کنند. از نظر باکریر و محمودناچار در خلوت خویش مویه میبه 

؛ و هلم درد فلراق را بله دوش باشلند کننلدلد فشار حاومتی استعمارگر را تحمّلکشند چون هم بایمی

دوری را  یهلای زنان مجاهلد و بلا ایملانی هسلتند کله فلراق و سلختیهاو ننه باران نمونه سمیّه نیبنابرا

کله ایرلار کنند و در راه دفا  از سرزمین برای رضایت ح  تعالی از خودگذشتند و بله راسلتیل میتحمّ

 نمودند.

 و مقاوم ایثارگر زن .1-5-1

جامعه در برابر آنچله  یفار است که از طرف مردم و پیشروان متعهّد ادبیّاتنوعی از  ،مقاومت ادبیّات»

با زبانی صریح بیلان  ادبی عموماً گونۀآید. اینکند، به وجود میهدید میآنها را تی حیات معنوی و مادّ
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توانلد و ظهلورش ملی بلروز ۀآن و نحلو ۀتاریخی جلو شرایت و مقتضیات هر دورۀ ه بهشود و با توجّمی

تاریخی نوعی ادب معترض، افشلاگر و هشلداردهنده  ۀکه در یک برهچنان .دیگر باشد ۀمتیاوت با دور

ای دیگللر نللو  ادب عارفانلله و زاهدانلله و در روزگللاری دیگللر ادب سللوگ و مرثیلله را در و در دوره

زادگلاه ادب مقاوملت »آری  .(12 :5384بصلیری، نک: ) آوریمپایداری به حساب می ادبیّات ۀمجموع

ارجی لاسلتبداد داخللی یلا هجلوم خل در بستر حوادث است و معملوالً ناهم یسلتی و مبلارزۀ مردملی بلا

امیلری « )آیلدت بله وجلود ملیماتب و مذهب و یا ملّلن پیروان یک لرین شال آن در بیلتردهلگستدر

 .(31 :5381خراسانی، 

راننلد کله در کنند گلویی آنلان از زنلانی سلخن ملیرا انسانی مقاوم ترسیم می زن ،و محمود ریباکر

نویسنده بر ایلن املر  دو نیا .اندنموده جتما ، خود را آمادۀ هرگونه خطردوران جنگ و اوضا  آشیتۀ ا

 .  شان دخیل باشند و به زن بها داده شودۀواقیند که زنان نی  باید در امور جامع

مانند مرد قلادر بله مقاوملت اسلت؛ ملرد بایلد ایلن فرصلت را بله دارد که زن نی  همی اذعان ،ریباکر

ودش را در و، وجلبلاه اجازه دهد همسلرش نیل  در کنلار ا ،همسرش بدهد و از ضعف او سخن نگوید

بله  سلمیّهقلدرتِ مقاوملت را در وجلود  نلیلرایاکرلب .(539 :9221الخطیلب، نلک: د )لکناجتما  ثابت 

 گذارد.نمایش می

کله  آن بلودین ناراحلت بلود و در پلیبله اسلدالدّ از خیانت پدرش شاور نسبت سمیّه همسر ،شجا 

سلر نوشلت تلا بله یلاری پ ینبه اسدالدّ اینامه. وی ین پیروز نشوندکند تا بیگانگان بر سپاه اسدالدّتالش

مبلادا پلدرش او را از ایلن کلار نگران بود کله  شجا  .اساندریه برودین( به الدّبرادرش )یوسف صالح

ۀ اندیشلدر  چلهاز آن سلمیّهین برسلاند. این نامه را به اسلدالدّدانست که چه کسی محرمانه و نمی کندمنع

 لةل علة و   اکتةب الرسةال» :گیتزد آگاه شد و به اواش مو  میهایی که در چهرهگرانیو نهمسرش بود 
 من: دیگومی سمیّه .(518 :تاباکریر، بی) «ان بأسرع ودمس دون أن ختش  ایکشاف السر أللنأن ت   إل  أسنالن  

ان بارهلا بیل شلجا  از ایلن رو .خبر شوداه کسی از این راز بابدون این رسانمین میسدالدّبه ا سریعاًرا  اتنامه

 ال تشةکورضا و ة   ساض   ک  ال» :کند د میقاوم و بردبار است و به پدرش گوشکرد که همسرش زنی ممی
کله طور همان .دکنگاه از چی ی شاایت نمیبه همه چی  راضی است و هی  سمیّه: (937تا: باکریر، بی) «شة اا  

برابر نلداری و سلختی زنلدگی  دربریم. مقاومت پیرزن رضایت ننه باران را از سادگی زندگیش پی می
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کاهگلی است. سلقیش ننه باران کلبۀ کوچک و جمع و جوری دارد. دیوارهایش »مشهود است.  کامالً

 .(562: 5378محمود، ) «حصیر و چوب است

کمر سلیت چادرش را دور»است  با وجودِ کهولت سن، ایرارگریش به حدّ مردان سلحشورش نی  او

گیلرد و در میلدان و د و با دست ب رگش تینلگ را سلبک ملیاندازشانه میپیچد، نوار فشنگ را به می

 «دهلدملی کی( کشلاُم مصلدق پسلر)ه علادل درازای خیابان مسلجد، گلاهی بله تنهلایی و گلاهی هملرا

 .(517 :5378محمود، )

ة ة  فتةاة سد قة  اقةس عم قة  »گویلد: اش ملیپلذیریو قدرت مسلؤولیّت سمیّهدر ترسیم سیمای  ریباکر
ة، تمهةةران عنةةن ة فةة  ااساددةةو  و شةةعوس، تةةنسص بب ةةریرا أکثةةر ممةةا تةةنسص بةةهکائها  أهنةةا تن ةةوی علةة  شةةجاع  فةة  القلةةب ال
دختری با احساس عمی  و قدرت ذکاوتی باال بلود کله  سمیّه. (68و  67: تا)باکریر، بی «اتامللم ةنائن و الش ة

تؤامان بود. وی با جملع کلردن ایلن  کرد. شجاعت قلب و ارادۀ قوی در اومسائل را به خوبی در  می

  .شدها و نامالیمات روزگار چیره میدو ویژگی در خود، بر سختی

ابت  ف  یفس  فتزعزعها ش اا فش اا، فإلا أن تتسل  إل  مکمن ههه العق نة الث   –عل  األاام- ولکن ة   است اعمس»
استشةریها ف جةن ع مةن فهة  وع ةف، و ب  صأبوالفا ( افا  إل ها ببعض مهوم  مما ل س خب ری، ف جن عننها فةوق مةا اتود ة

، والةنرا مةا لعلهةا لةال لثقتة   علة  ر لت ةالراال ، ث ابلوها فریی عنةنها مةن کتمةان الس ةل  و عننها سأاا ال خیلو من ااصا
مةن سالة   إلا هةو لةنو ال لةر،، م ، ث بأخ ر اخل ةری دون خشة   و ألالافا  إل ها باخل ری من مهوم  و  إلا هو بعن ألیو 

باکریر، )« إمنا استثن  ابنت  ولةنها مةنهنو  لکن أباالفا  مل اشأ بعن للل أن اغری عق نت  ف  النسا ،القلب طمأی نت   و 

هلا نیلوذ گلاهه سلوی کملینلکه باییلا جلاجتماعی مملات توانا بود تو  امور سیاسی در سمیّه :(72و  61 :تابی

که ن د  آنجاداد تا کرد و پدرش ابوالیضل او را در کارهایی که از خطر کمتری برخوردار بود مشارکت میمی

یافلت. یهایی اصیل ملکرد دیدگاهمشورت می که با اوانیافت. زملچه انتظار داشت، یتر از آنهمّتی فرادخترش 

ه او راز حاوملت را بله ملادرش هلم لود کللافته بلا او را در رازداریش امتحان کرده بود و اطمینان یلارهلحتّی ب

هلا را مسترنی تمامی زن داد. وی دخترشال  میهای خطیرش اطّاو را از برنامه سمیّهگوید. لذا با اطمینان به نمی

 .دانستمی

ا لری من األلناا ف  م ر خاص  وف ما وسا ها من بالد العةرب وااسةالم م هکها أخهت ة   تعق  ش اا فش ااو »
شةغ  دلةوب الفت ةات فة  مثة  اهتمامها اتااعف اوما بعن اوم لت  شغلها عن کثةری ممةا اعام  وأخه شغفها بهلل ازداد و 

بلاکریر، ) «الالمة الة  و مسةتقب  األاةام علة  حتق ة  ةماکةون عویةا ألب هةا فة   إن مل اشةغلها عةن لب بهةا، عسة  أنسنها، و 

 . اویش بسلیار زیلاد شلدهلاتالیّمصر و بالد عرب و اسالم با خبر شد و فعّ مهمّکم از حوادث کم سمیّه: (72و  61 :تابی

قبل از ازدواجش بله شلجا  نیل  ۀ ی عالقپرداخت و حتّبه امور بسیار سنگین و حیاتی می و سالش سنّخالف دختران همبر
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اکریر در مورد آزادی زن برای فعّالیّت این اساس ب بر .داشتنمیرش در راه دفا  از میهن بازداو را از کمک به پ

 ،گیلردقرار نمی زن جای دارد: زن هرگ  مرد نیست و مرد نی  هرگ در امور سیاسی و اجتماعی بیان می

را بدهد  اجتما  بهتوازن رعایت گردد و مرد به زنش اجازۀ ورود  باید نباید حقوق زن پایمال شود و امّا

 .(538 :9222بهی، نک: ) تا در کنار او به همااری بپردازد

تلی نیل  در کارهلای امنیّ و گرفلتی سلنگینی را بلر عهلده ملیهاتلیّکه ننه باران نی  مسؤو همچنان

سیاسلی بلود و بله شورای محل مشغول بله انجلام املور مملاتلی و  کمیتۀدر هاکرد. وی روزشرکت می

بلاران کارهلای شلورای محلل و پرداخت که نیاز به قدرت و توان فراوان داشت. ننه ی میانجام کارهای

وه املداد بلرای کملک بله ل گلرلاز تشایل»د لدهلیلح ملن شلرالرافیلرای اطلا شورا را بلاش بهمالاری

ی رفلاهی و بهداشلتی، کشلیک در هلاشناسی، کمیتههای اسلحهد. از کالسزندیدگان حرف میآسیب

آوری دارو و پوشا  و غذا برای نیازمندان، آموزش مردم برای انجام کارهلای ها، جمعمحلمساجد و 

داریم صلندوق دهیم و قصد دارد خیلی کارها انجام میضروری در مواقع اضطراری و با افتخار بیان می

ی بل رگ و حسلاب پناهگلاه ،ر میدانهای محتا  درست کنیم. اگر عمری باشد دالحسنه برای آدمقرض

 .(517 :5378 ،محمود) «سازیممی

در  نشلیند ومشغول است و یک لحظه از پلای نملی با مقاومت تمام به انجام اموری بسیار سخت یو

 ،نظیلر بلودای بلیدارای فالری مسلتعد و حافظله بلاالیش وجود سنّ با .کندت میالیّسازندگی میهن فعّ

اندیشید که ه چنان با تدبیر میناگهانیِ محلّاقات یبه رویی با اتّ مشاالت همسایگان و رو که در حلّچرا

چلون ایلن دو زن همگویلا جلرأت و مقاوملت  .دادکلرد و حالم ملیو فصل ملی ور را حلّبه راحتی ام

 کسلی نبلود؛که آن دو به دنبالش بودنلد کلار هرفرجامی اومت بود و هدف و نیکمق ۀمردان عرصشیر

 چون کوه مقاوم بودند.  هم که این دو در رویارویی با کارهای دشوارچرا

ت ارتباطی بلا جنسلیّ ،گر آن است که ایرارگری و مقاومتبیان شده از سوی دو نویسنده نشان شواهدِ

ن اهمگل و اشدلبلیای واال مللواهللان ارادهخ تنهلا .داردلدرت و ضعیشان نللا قلیو سال  سنّ ،ردلزن و م

کند که هلدفش به مانند باکریر از زنی حمایت می نی  محمود .شان شرکت کنندۀتوانند در امور جامعمی

کند کله بلا جنلگ آشلنایند و بلا اش ترسیم میایرارگری است و ننه باران را نمادی از زنان مقاوم جامعه

  سازند.چنان میلیه محرومند و هماز کمترین اماانات اوّ امّا، اندخوگرفته پذیرییّتایرار و مسؤول
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 با شهامت زن .1-5-3
 بخش اذهلانیکنند که حضورشان تسلّشاکش جنگ از شهامت زنانی صحبت میکریر و محمود درباک

املری  ،و وجود زن در انجام املورکنند که حضور خواهند اثباتنده میاست. این دو نویس مردان جامعه

داننلد کله کله زن را موجلودی منل وی در خانله ملیعای گروهلیست تا پاسلخی باشلد بلر ملدّحتمی ا

 ت انجام امور را ندارد.صالحیّ

را در  سلمیّه بلاله ؛با  عاطیی آن دو نیسلتتنها هدفش بیان ارت سمیّهدر ارتبا  بین شجا  و  ریباکر

بلا  ر امور سیاسی غیر قابل اناار اسلت؛ اودهد که نقش زن در تغییدهد و نشان میبطن حوادث قرار می

 .(922 :تااباری، بیالبنک: )پردازد می سمیّهی به ترسیم ایدئولوژی خاصّ

ی ارتبلا  دارد و در با پدرش به طور سرّ جاسوس بیگانگان() ا یّخکه ابن ه شدشجا  متوجّ یروز

ل مربلو  بله را از این ملاجرا و تملام مسلائ سمیّهو ا .نتوانست در برابر این مشال طاقت بیاوردحال  این

تقةوم لة  ة ة  معة  اکشةفها وتکاشةف ، و  ، فقن صاستلنت    مل اعن ال وم ول  يفشجاع أی  ألس »؛ پدرش مطلع ساخت
راز خلود و محلرم را سلمیّهگلویی (: 948 :تلاباکریر، بی) «خ بة  من أثنا  غ اب ، فهون للل کثریا   مبرادب  أب   يف

 سلمیّه او یشلگیهم ۀپشلتوانو کرد در اندوهش تنهلا نیسلت حساس میا او .دانستقلب خویش میتقوّ

 کرد تلا شلاید کمالی بلهجوجسلتر پرداخلت و مسلائل را شجا  به مراقبت از شاو پا به پای سمیّهاست. 

ال  ین اطّلبه اسدالدّ را ا  و مداخله در امور مملاتدوست داشت وجود ابن خیّ شجا . شوهرش باشد

ها نسبت به شلاور چون بدبینی شود؛ا  با شاور ابن خیّارتبا  ه کسی متوجّ خواستا صالح نمیامّ ،دهد

توانسلت او تنها کسی بود که ملیکه چرا ؛کمک بگیرد سمیّهتصمیم گرفت از  لذا .شدبیشتر مییشتر و ب

 ن درد و با شهامت تمام قبول ک سمیّه .ین برساندبه اسدالدّ کسیال  یافتنمحرمانه و بدون اطّ این خبر را

 .ویتش فاش نشوداه هکند به شر  آنازی آگاه میرا از ربا او پیمان بست که وی ین رفت و اسدالدّ

عبةا ة  يارتةن»پوشلاند چشلمانش را ملی بله جل تمام سر و صورت  ینالدّسدیارویی با ازمان رو هیّسم 
پوشید و چی ی غیلر وی عبای سیاه و بلندی  : (916و  911 :تاباکریر، بی) «ال اری منها غری ع ن هةاسابغ  و  سودا 

بمانلد هلدفش حیل  حجلاب در برابلر چشلمان پلیلد اله ناشلناس بلیش از آن . اوشداز دو چشمانش دیده نمی

 طمعااران بود.

را تسلبیحش »به یاد خدا بود و همیشله و کامل داشت  یحجاب ،که ننه باران در تمامی احوالهمچنان

 «کلردسلرش را تلوی روسلری جملع ملیبسلت و ملوی کمرش می انداخت. چادرش دوربه گردن می

 .(511 :5378محمود، )
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بله یوسلف  ا اولبل سلمیّه انلملیپ وردلو در مل ردلذیللپملی را سلمیّهین نی  شلر  اسدالدّترتیب  نیبد

الا عةن دلمس لل إهنا أال أس» :گویدیم ،ببرد سمیّهت اش( که اصرار دارد پی به هویّبرادرزادهین )الدّصالح
باکریر، ) «يأمةر  فتسن علة  ياوسف أن تنقض عهن دن د عمس لا عل  یفس  عهنا، فحهاس ااش   غری ما ختربی  ب ، و 

ین ماند و قاطعانله بلا او پیملان بسلت کله اسدالدّ یچنان با شهامت رو در رو سمیّهدر واقع  :(971 :تابی

ایلن نشلان ین ناشناس ماند و لدّر چشم اسداد سمیّهگونه و این شانی ندارددالدین حتی جرأت پیماناس

تملام  تِکه شلجا  بلا عصلبانیّیی زمانحتّد و شجا  بو و او  شهامت او در ح ّ سمیّه ذکاوت از قدرت

از کرد و گواه ارتبا  پدرش بلا بیگانگلان بلود را از او بگیلرد و ا  حمل میکه ابن خیّای نامه خواست

خنجلر او را  ،خواستی کنلدبدون آناه از شوهرش باز سمیّهکشت،  را و اوت خشم به او حمله کرد شدّ

  د.ثری بر آن باقی نمانپا  کرد تا ا کامالً

خالف بلرحرفلی گلاه بلرای آراملش شلوهرش هلی  اامّ ؛کرددر دل احساس نگرانی می سمیّهشاید 

دهلد تلا شلاید قلدری از حل  را بله شلوهرش ملی ،نگرانیو در هنگام  آوردنمیبر زبان دیدگاه شجا  

بلا  ویلد، اوگمی سمیّها  به کشتن ابن خیّۀ درباراز این رو زمانی که شجا   .ی او کاسته شودهادلواپسی

خةریا صةنعمس  :، تقةوأل لة ي  خبنجره اا ة   فل  ألةوا خنجةر : دتلتاقوأل لا»: کندصبوری کار شوهرش را تأیید می
 گویلد:ملی سلمیّهآللوده نالردم. خنجلرم را با خنجر خودش را کشتم  او !سمیّه: (961 :تاباکریر، بی) «اا لب يب

و  هاعرب   هدفش وحدت کلمۀدانست شجا  نیین میبه یق چون .بهترین کار را انجلام دادی ن!م محبوب

پرسلد آیلا آن را پلاره گیلرد و از او ملیملی سمیّهنامه را از  ، سراغکه شجا ی زمانیحتّ مسلمانان است.

 کلاری هرگل : (966 :تاباکریر، بی) « ، ما کنمس ألفع  ش اا دون أمةرصکال» :گویدپاسخ میدر  سمیّه ؟کردی

 .دهمام نمیرا بدون دستور تو انج

 و ار یالدیگرکنلپایی زن و ملرد درهم کند:کید میتأآن  بر ای است که باکریر بارهاناته همان نیا

تر است؛ چون بایلد بلا شلهامت تملام بلرای آراملش اوضلا  لیت یک زن بسی سختجهت مسؤو نیبد

 سلمیّهواقع  در شود. خانواده رفتاری معقوالنه و گاهی فراتر از عادت انجام دهد تا کانون خانواده حی 

 د.داون مشورت شوهرش کاری انجام نمیهرگ  بد نظیرشعین شهامت کم در

صراحت تملام  با .ای نداردکس واهمهاز هی و ا .ای ننه باران نی  نهیته استشهامت در پس سیم نیا

 ایسلتدیفروشان و محتاران ممقابل گران و دردهد به عدالت می یرأ ،با شهامت و کندحام صادر می

 وی با ک لل شلعبان بله ند.خالی بمای ظالمان هارزمینش از خیانتسشان برسند ومسلم ح ّ به ،که افراد تا

میباد به اهل محلل بگلیم کسلی ازش خریلد »گوید: کند و میاش برخورد جدّی میفروشیخاطر گران
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: 5378محملود، ) «بلارانم! کنم. مو ننلهذارم هر طور که دلش بخواد بیروشه! مو حالیش مینانه. مو نمی

569). 

ه غلارت بردنلد، اش بلفروشیل شعبان را به خاطر خیانت و گرانک  این میان روزی وسایل مغازۀ در

کسلی جلرأت حلرف زدن  و شلدو ازدحلام ملردم کلم ملیداد که غارتمان کردند سروجان ناله سر می

کشلیدند و س ملیلآهسلته پل هلایلیاوت کردند. خچند تایی از مردم که مانده بودند س» یحتّ ؛نداشت

م رو در روی صلراحت تملا ، بلاگیلت. ننله بلارانی افراد کسلی الم تلا کلام سلخنی نملیرفتند و باقمی

رد خلواهر... انقلالب نالردیم کله فروشلی ایلن چیل ا رو هلم داگلرون»گویلد: ایستد و میسروجان می

و  926 :5378محملود، ) «نیمکفلروش را خلردکلردیم کله گلردن گلران گران فروشی کنی، انقالبتو

927). 

شود کله ک لل شایع می»گرفت م جلوی هرگونه فساد اخالقی را میگاهی نی  ننه باران با شهامت تما

گویلد: اگله ئلی حرفلا درسلت باشله بلاران ملی ننله .های ناجور زدهشعبان به زنی به نام گالبتون حرف

ش نیسلت کله ملردم را غلارت کنله؟! حلاال کنم... هملی بسلدیوار یه گلوله خرجش می ۀمیذارمش سین

 .(518 :5378محمود، ) «چشمش دنبال زن مردمم هست

گشاید او با شلهامت تملام روبله نمیکه کسی لب به سخن و  شهامت ننه باران است، در حالیا نیا

کنلد، بلدون تلرس از ایناله کسلی ملانع او شلود؛ ماند و او و شوهرش را محاوم مییروی سروجان م

 تش پی ببرد.اه او به هویّترس از این بدون رود،می نیاسدالدّ ، ن دبا شهامت سمیّهر که طوهمان

را فلدا  اندر این راه جانشل ی هستندد و راضنکنبا شهامت تمام ایستادگی میو ننه باران هر دو  هیّسم

سلت کله بلا و ننله بلاران ا سلمیّهشلهامت  این نهایلت و آسایش باشنددر انوطنانشد تا سرزمین و همنکن

هلایی کله در بطلن ملاجرا اساس دیالوگبنابراین بر؛ کنندشرایت خطرنا  دست و پنجه نرم می تمامی

در هلر دو جامعله جامعله هسلتندکه جنلگ، اجتملاعی  عیوقلا کننلدۀمیترسل شود؛ دو نویسنده،دیده می

اوضلا  را کننلد کش این جنگ تالش ملیشادر ک یزنان سوی دیگر،زندگی مردم را مختل کرده و از 

 ؛نبلرده بودنلد مقاوملت ۀای که شاید همگان پی به شهامت زن به عنوان اسطوردر دورهلذا . نمایندآرام 

آن روزهلا  ۀزدنبلال نشلان دادن حقلای  اجتملا  جنلگهلایی رئالیسلتی بله ددو ادیب با بیان داستان نیا

 .دهستن
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 گيرندهگستر و انتقامعدالت زن .1-5-3
مشلاالت حلل اری از لبسیلر شلود لراگیلا  فلح اجتملطمطراق است که اگر در سط پر ایواژه ،عدالت

مصر و ایران گردیده مردم گیر هایی گریبانعدالتیتعمارگران بیدر دوران جنگ و حضور اس. شودمی

زنلان از پلای ننشسلتند و بلرای برپلایی  ،اند. در این میاندیده روشنیاست که باکریر و محمود آن را به 

کله هلی  انتقلامی تلاوان از دسلت دادن شلریک  چنلدالمان تاریخ گرفتنلد هرا از ظت، انتقامشان رعدال

ۀ ریختله شلد نلاح بله پایی عدالت و انتقام خون و ننه باران هر دو به فار بر سمیّه ای. گوزندگیشان نبود

 .اندهمسرانشان

 ة  دةن أدبلةمس مسةرع  إل ة ، فأخةهت ة» :خبر شد و بالفاصللهین بااز ماجرای خیانت شاور به اسدالدّ هیّسم
آمللد و  شللجا  نلل د: (915 :تللابللاکریر، بللی) «تتلفةمس لولةةا لتسةتوث  أن املکةةان خةاأل إال منهمةةا، ث أخربتةة  بنبةأ عمةة  

 (ین توسلت پلدرش شلاورنقشۀکشلتن اسلدالدّ)پیرامونش را نگریست تا کسی نباشد و شجا  را از این موضو  

 .آگاه کرد

 از مال نشلدن خیلانتشدن به هلدفش و بلرشاور برای رسی اامّ ؛پدرش شود نعما تاهراسان آمد  شجا 

ن او را بلر زملیشلجا  ۀ سلین در خنجلریبلردن فرویلاقوت بلا    را تمام کند ویاقوت خواست کار شجا

إل » ؛کنلدلۀ شجا  را تحمّله ناح  ریختپایمال شدن خون ببا دیدن این صحنه نتوانست،  سمیّهانداخت. 
خنجلر  با همان جهینتدر : (911 :تاباکریر، بی) «عنق  فسقط عل  األسض خیوس کةالثوس الةهب   خلف  يفطعنت  ة   من 

 .یاقوت زد و او را مرل گاوی ذبح شده بر زمین انداخت گردنبر ،از پشت

 :ی نبلرد بلرای زنلان واجلب اسلتهاارتآموختن مه به ابوالیضل ثابت کرد شجا که  جاستاینر د

إلة   ي، دةن ساعةمس عةن سأاةصةندمس اةا بةي ؟ن  فقتلت   أسأامس اةا أباالفاة  ک ةف یفةع ال ةوم تةنساب  ة ة ة   م ایتقممس يل»
دیدی املروز تملرین الیضل به اوگیت ابوو  انتقام من را از یاقوت گرفت سمیّه: (911 :تاباکریر، بی) «سأال   

 .ر تو را پذیرفتمو من تیاّ ییتگالیضل تأیید کرد که تو راست می؟ ابوربودچقدر مؤثّ سمیّهکردنم با 

و  اسلت کله بله یلادگیری فنلون جنگلی تمایلل دارد یزن او ؛نقشی برجسته دارد سریة شجاع در هیّسم

ور جنگلی سازی زیبا، هدفی خاص داشته و آن دعوت به تعلیم زنان در آملوزش املباکریر با این تصویر

ت آملوزش املور ن شلجا  مشلروعیّدهلد و از زبلاآموزش همسرش سوق میاست. باکریر، شجا  را به 

نلک: )دانلد ها میها و ماانآموزش فنون جنگی را نیاز زنان در تمامی زمان او ...داردجنگی را بیان می

 .(562 :تاالباباری، بی
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زنلی گمانلهنیلر )چند  ،روزی که در شهرگیری است؛   به دنبال گسترش عدالت و انتقامباران نی ننه

یلاق از ایلن اتّ یاهلال و هملۀدسلتبرد زدنلد  بحلا  مسلیّۀ خانلبه  (دوستانش بود بیشتر به یوسف بیعار و

ه ملاجرا شلد گذشلت و متوجّلجا ملییاقی از آنکه اتّننه باران ؛شاکی بودند و به فار انتقام از آنان بودند

 واقع همان غلم در ؛سینه داشت در یبغض گویا ننه باران کنیم.شان میمحاکمۀ آمد و گیت خودمانجلو

رما جلانش را و او را در بیابلان رهلا کردنلد و سل کلامیون او را دزدیدنلد رش که بارهن شواز دست داد

ن خواهلد انتقلام خلوانلدازد و ملیرا به یلاد آن صلحنه ملیننه باران  ،گرانگویا دزدی این غارتگرفت. 

لودمللان خ» :ویدلگلملیآیلد و جللو ملیل بله هملین دلیل .شوهرش را بگیرد و فریاد عدالت سلر بدهلد

 هلامسللمانی مرلل اینی ناهلاآورد کله آدماو بله یلاد ملی .(967 :5378محملود، ) «کنیمشان میمحاکمۀ

 د.شهید کردن ،رازان ردنۀشوهرش را در گ

کلنن! ننله بلاران ن اسلباب و اثاثیلۀ ملردم را بلار ملیمگر شهر هرته که روز روشل»فریاد زد:  ناگهان

... » .(961: 5387)محملود،  «جاش تالان نخلورد ه مردم، کسی ازکنه باندازد و رو میخشاب را جا می

 .(979: 5378محمود، ) «م را غارت کنیدباران شهید نشد که شمای نامرد، مرد

ا ملردم آرام ؛ امّلکننلدملی رلیلدستگ ای دیگلر راو علدّهادل لاران و علب هلنن وران،لمأم همین دلیل به

بلاالخره  و ر کرده است و حام بله حل  داده اسلتت را برقرادانستند که وی عدالچون می نشینند،مین

ننه باران را از او گرفتند و بعلد از  اسلحۀ ولی بقیه آزاد شدند. ننه باران و عادل و ،مردم یهاپیماییبا راه

بله  شلرو  ننه بلاران در نتیجهگرفته بود. اش انسرا او با اسلحهزی گیر شده بود؛ننه باران گوشه آن دیگر

گویا او خیالش از این موضو  راحت  (917–982 :5378محمود، نک: ) مسجد نمود درگیری قرآن فرا

  .چون آنان گرفته استانی هماز دست نامسلمانای ۀ شوهرش را به گونهشدکه خون به ناح  ریخته  بود

و  کله پلی بله هلوشزملانی سلمیّهپلدر . اسلت سمیّهننه باران، درست به مانند  تتوسّقرآن  یریفراگ

 :اموزدیلببله دختلرش قلرآن و فقله  کندمیخواست فردی به نام قاضی فاضل دربرد از ذکاوت دخترش 
وقوف باکریر و محمود به کالم  این نشان از و (73تا: باکریر، بی) «الفقة طلب إل   أن اعل  ابنت  القةرةن و فقن »

آغلاز ای از آیات نلورانیر با آیهباکریهای که سر فصل تمامی رمانمشاالت دارد تا جایی الهی در حلّ

 شود.می

گلرفتن د و تا پای مرگ نی  بله فارکردنها ساوت نمیتیعدالبرابر بی و ننه باران در سمیّه ،نیبنابرا

و همسلرانی شلجا   آنان زنانی عادل و منتقم .بودند اارتوزان خیانتدست کینه از انتقام خون شوهرانشان

 رابلر دشلمنان اسلالم آرام ننشسلتند.ی یلک لحظله در بکله حتّلبودند هآغشت خود به خون برای شوهران
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 هلایآملوزش تلریناز مهلم که آموزش فنون جنگی به زنلان یالی محمود بر این باورنداحمد باکریر و 

 بدانند. متعهّدش این فنون را شایستۀ زنِ از حقوق خود دفا  کنند و آموززمان جنگ است تا زنان نی  

 ارفداک همسر .1-5-5

 تناز بلین رفل سلبب ها،تشایل شده که نبود هر یک از آن مختلیی همچون زن و مرد عناصر خانواده از

اصللی خلانواده  هسلتۀ بخلشقلوام کلانون،نای شود و زن به عنوان یای از ارکان مهمّکانون خانواده می

 .شودبوده که فعّالیّت آن در جامعه سبب بهبود اوضا  اجتماعی می

بله زنلان نیل  اطاعلت از  ،طور که مدافع آموزش زنان و رعایت حقوق حقّۀ آنان اسلتنهما ،ریباکر

دانلد و بله انتقلاد از اجتملا  و ملرد ملی یشلگیهم زن را هملراه یو .کنلدسیارشات همسر را تأکید می

را چنلان برجسلته جللوه  سلمیّهاو نقش  .دانندخانه میوی را شخصی من وی در پردازد که حاومتی می

نملودی واقعلی در اجتملاعی  سلمیّهپاسخی باشد بر افاار نادرست سلتمگران. للذا فلداکاری  تاد دهمی

 شد.هی خاص نمیم که به زن توجّآن هم در دورانِ جنگ جهانی دوّ .آشیته دارد

ة» :کنلدکملک خواسلت کلرد کله بله او الیضل درابوبه خاطر شوهرش عاج انه از پدرش  هیّسم  افلم 
مةا   اةا بن ةيلاوأل أبوها أن اقنعها بک  سب   فل  انج   داأل لةا: تعلمةنی للل وأقمس عل  ، و  يف لهبمس تزوس أباها کلمت 
لقةة     وطالةةمس املرااعةة  سةةب لک  لقةة  منةة   للةةل؟ لقةةن کةةان ضةةن أب ةة  ويف شةةجاع يف مةةا لیةةب: و کةةان مةةن شةةاوس  دةةاأل لةة 

 از اورود و برای کلار شلجا  ش میپدر ن د سمیّه :(941و  944 :تااکریر، بیب) «هو اعتهستلوح و  يب نهما  ه

و ار انجلام ایلن کلکند و از ، خیانت شاور را یادآوری میسمیّه رپدرش در برابر اصرا .کندمی خواهش

کله  گویلدملیطرفداری از شجا  به پلدرش  نی  برای سمیّه .طلبدمی پوزش به شجا دادن یک منصب 

دارد؟ شجا  با پدرش مخالف بلود  ویتباطی با این باره چه گناهی دارد و خیانت شاور چه ار شجا  در

به پدر طلوالنی شلد و او هلر بلار  سمیّه ۀمراجع ...ل سختی فراوان شدو از دست او و به خاطر شما متحمّ

 .خواستکرد و پدرش عذر میاصرار می

 ۀحندر صل و کلردهپلدرش کوتلاهی اه در ح ّه خاطر اینکه مادر شجا  او را بزمانیسوی دیگر  از

بله او  داد وداری ملیبلود کله بله همسلرش دلل هلسمیّاز این لکرد، بمالمت می او را تنها گذاشته رزهمبا

کةمس الفةراقنی لة حک    دمةائه ، فرت  بلة  مةا تراةن کرهةمس أن تغمةس سة فل يف، فمةا مل تال تبتةاس اةا لب ةيب»: گیلتمی
ت را تو ج  خیر کاری ناردی و حقّ من بوبمح ناراحت نباش: (513 :تاباکریر، بی) «هةو خةری اقةاکمنیب نهما و 

را تر  کلردی تلا  (یناسدالدّ و «مری»پیمانش شاور و هم) در برابر پروردگار و مسلمین ادا نمودی و دو گروه

  .استو به راستی او بهترین حاکمان بینشان حام کند خداوند 
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اآلالم! مةا کةان أسةعنها   ما انةو  بة  مةن المةوم و ما أثق ةمال  الغراض  هلل دلب ة !شاسک  يففجعلمس تبنی ل  أهنا ت»
بلاکریر، ) «تتقلةب ف هةا الةبالد! لةوال هةهه األلةواأل املاة رب  ال ةي مةا کةان أسةعنه  ا عةااها، وأسعنه  ا لوال أبوه! و بزو 

هلا واپسلی! ایلن دلسلمیّهگیت: به خلدا قسلم کرد. شجا  میشجا  را درآمالش همراهی می سمیّه: (568 :تابی

مگلی بسلیار ه وو شجا  چه خوشبخت بودند اگر کله پلدر شلجا  نبلود  سمیّهکند؛ دوشم سنگینی می بر یاربس

 .دچه اوضا  نابسامان جامعه نبوشدند چنانسعادتمند می

. از کردهمسرش کوتاهی نمی لحظه در ح ّا یک کشید امّرا بر دوش میی دنیا هاتمام محنت هیّسم

بنی ال تنخ  ف ما بنی جواها و    و يها ال تن   بشحتنو عل  ، ولکن  بن جواها فرتق ل  و ا اکاکایمس ة   تشعر مبو » :این رو
مهةا ، ف ةزداد مةن أالهةا أسة  علة  أسة  و خ بة  لت  يفملعن  الهی ت ممس من أالة  عةن مسةا أب   أو أم ، خش   أن تزان ا

بله یی کله هلال شنیدن تهملتلا  تحمّلشجکرد احساس هلسمیّه لکانیلزم :(512:تاباکریر، بی) «علة  هة 

و  هلادرد از ؛ی او بلودهلاریک غلمها شاش در سختیی همیشگیهابا ساوتزنند را ندارد، پدرش می

شجا ( رش )بین همس کرد در اموری کهکرد و سعی میتی نمیی درونی خویش با شجا  صحبهاهغصّ

خواست از می ان که نمیچرا دخالتی ناند؛ گونهافتد، هی ق مییااتّ (زبیده و شاور)او و بین پدر و مادر 

کله در برابلر ایلن  سلمیّهبه ، اندوه شجا  را نسبت فراوان گذشت همسرش به او کاسته شود و این عالقۀ

خبر بلود وللی از بیشلتر مسلائل بلا سلمیّهاه با وجود این .ردکتر میکند بیشیت او صبوری ممشاال همۀ

ثة  قالة ، وتتةأمل ملةا بة ، حتس ة   مبا حیس ب  جواها اقب ةب فرت » :ن نیستآدید شوهرش قادر به بازگوییوقتی می
ود او را لام وجللا تمللبل: (933 :تلاباکریر، بلی) «لکنها ال تست  ع أااا  أن تکاشف  ف ما مل اشأ هو أن اکاشفها ف ة و 

 یاملر در انسلتتونملی سمیّهکه چراسوخت خورد و دلش برای او میالش افسوس میله حلرد و بلکدر  می

 سلمیّهدرش پلیش همسلرش از کارهای پل شجا  چون. کنجااوی نماید بداند اوکه شجا  دوست نداشت 

  .کرداحساس شرم می

بعد از مرگ شوهرش نی ، بلاز هلم همسلری ر شجا  نمایان بود و عم ۀلحظتا آخرین  سمیّهایرار  نیا

داد می پسرش را آموزش ،به یاد شجا  د وزیرا یک لحظه از یاد شوهرش غافل نبو ؛فداکار برای او بود

تلا از او قهرملانی سلاخت  راه پدرش باشد و عمرش را به پای قد کشیدن پسرش گذاشتۀ دهندتا ادامه

 .داردکه نام پدرش را زنده نگه 

همسلری دلسلوز بلرای شلوهرش بلود و  ننه باران نیل  .ز ننه باران استشجا  نمودی ا ۀیردر س سمیّه

شلوهرش را در جلوانی از دسلت  ،ایلن زنکرد. یز دست دادن شوهرش را فراموش نماۀ گاه صحنهی 

کلامیون  راه نلانتر نداشت، سال بیش 51 «باران»پسرش ، در زمان مرگ حا  تریا »که ، به طوریداد
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کردنلد تلا  شیرهلا هباالئی رازان گرفتند و دست و پلا و دهلانش را بسلتند و در جلادّشوهر او را در سر

نله بلاران تلا مانلدنش نبلود ن زنلده اله امیلدی بلهنبا وجلود آ و آوردخبندان او را از پا درا و یایناه سرم

 .(18 :5378محمود، )« را به عهده گرفت ( حا  تریا) یپرستارآخرین دقیقه 

برعهلده اش را نی  تا آخرین لحظه به امید زنده ماندن شوهرش بر بستر شجا  ماند و پرسلتاری هیّسم

خون را از  سمیّه: (916 :تاباکریر، بی) «اخلةرق  بةالق ن و تسن ارلم عن ، و    فقن طفقمس سمس  الن  ة أماو » :گرفت

هةو ة ة  وادفة  علة  سأسة  و فمةا واةنوا عنةنه غةری» .بسلتکرد و زخمش را با پنبه و پارچله ملیبدن شجا  پا  می
یان به همراه طبیلب بلر بلالین شلجا  آمدنلد؛ که اطرافوقتی و :(918 :تاباکریر، بی) «طرا  الفراش انن أی نا خاف ا

 را کنار او ندیدند. سمیّهکسی ج  

و ننله از دنیلا رفلت  آفلرین تسللیم کلردکه جان به جلان سمیّهشجا  شوهر چون هم ،ننه باران همسر

ی جمعله بلر سلر مل ار او بله هلااد او وفادار بلود و تملام شلبلبه ی همچنانباران بعد از مرگ شوهرش 

مردی پرداخلت تلا از او شلیرملینیل  به تربیلت پسلرش وی  .(936 :5378محمود، )رفت یآباد مبهشت

 .تاریخ زنده نگه داردۀ در همیش که نام پدرش را سازدب

زن مسلمللان و  ارلعیلالگلوی تملام ،دو نویسلنده ۀو ننه باران از نگاه ظریلف و تی بینانل سمیّه نیبنابرا

هلای در مونوللگ شان بسیار خرسندند و این مهلمۀهمسر و خانواد که اززنانی .بند به خانواده هستندپای

هلا و شوهرانشلان که به آن زند و تنها شاایتشان از حاومت ستمگری استمو  می شخصیّتدرونی دو 

این زنلان صلدای صلدها ها را ویران نموده است. کاشانۀ آنکه دست پلید استعمار یکسان .گویدزور می

 در و تلا آخلرین دقیقله بودهتاامل خانواده  ۀیما ،بدانند زن تارسانند اصبان میگناه را به گوش غزن بی

 نشیند.خانواده از پای نمی از حمایت جهت

کله تلا جلایی اسلت گره خلورده به همسر در وجود دو نویسنده نی  ت در زوایای داستان، عش دقّ با

و شلجا  ترسلیم  سلمیّهی در توصلیف اباکریر تجربۀ ذاتی عش  به همسرش و رنج فراقِ او را بله گونله»

 .(85 :تلاالبلاباری، بلی) «شلودملی گلرویسنده در قهرمانان داستان تلداعیهای نکند که این تشویشمی

ل. خیلال تی بسیار متحمّللی دارم. یک زن سنّمن زن خیلی متحمّ»گوید: گونه که احمد محمود میهمان

تی کرد. زن سنّشد و با من زندگی نمیبا من سازگار نمیبود اصالً د میکنم اگر زن من قدری متجدّمی

 «رگ کردها را ب هکرد. من زمانی که به زندان رفتم او بچّلارم که همه چی  را به راحتی تحمّلی دمتحمّ

 .(147 :5383آقایی، )
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 ات آن با روح دو ادیب عجین شده است و آنان در پلسِحوادث داستان و ارتبا  با شخصیّ نیبنابرا

 کنند. های زندگی خویش و تجربیاتشان را نی  بازگو میبیان مشاالت جامعه، سختی

 دلسوز مادر .1-5-6
باشلد و از ایلن رو او مربّلی دلسلوز فرزنلدانش ملی .و ایرار است بخشش بیشتر آثار ادبی، مادر، نماددر 

ز برجسلتۀ آن سلادگی و ه وافری به نقش ملادر و جایگلاه واالیلش داشلته و امتیلادر رمانش توجّباکریر 

 صداقت و از خود گذشتگی است.

داند و مدافع حقوق زن در برابر جهل و خرافلات جلاهلی اسلت. وی زن را صاحب زمان می ،ریباکر

 جاهل یانسان گوید: زنمی ،ماندگی نظام خانواده استدارند زن سبب عقبانی که بیان میدر برابر کس

بنای خیر و خوبی است. بلاکریر لین سنگمادر اوّتربیت کرده و  مادری است که مرد رازن همان  .نیست

 .(994و  993 :9252الحصینی، نک: ) داندرشد خانواده می ۀزن را مای

  یلن ندانشلانرای فرزبل سلوزملادرانی دلکشلیدند، یی که به دوش ملیهان با تمام رنجو ننه بارا هیّسم

بلود  زن آن ایلن دو هدف .کردندزندانشان حمایت میبه خوبی از فر شوهرانشان و در بود و نبودبودند 

بلا کله مردانلی غیلور بله جامعله تحویلل بدهنلد و عهلدی  راه پدرانشان باشند وۀ دهندادامهن که فرزندا

ۀ دربار سمیّه، او از در لحظات پایانی عمر شجا . بپوشانند عمل ۀجام ،را تا پای جاناند هشوهرانشان بست

أساةن  : ضةرغام بةن شةجاع   (دةاأل لةاص    لب ةيب کمةا تراةن اةا  ؟مالا ترانان أن یسم   اا ة ة » :پرسدنام فرزندشان می
بله وی فرزنلد که اگر خداوند خواهدمی سمیّهشجا  از  :(329 :تاباکریر، بی) «سةب     ولنا ب ال لاهةن يف

 .پسری عطا کرد نام او را ضرغام بن شجا  نهد

مسللمانان  که همانند او قهرمانانه در راه نجات اسالم وپروراند میآرزوی داشتن پسری را در سر  او

جامعه تقلدیم کنلد به تا بتواند از او یادگاری  شجا  چنین آرزویی داشت چوننی  هم سمیّهکند و تالش

 رملان،ۀ کله در اداملرش گلردد. بله طلوریافتخار او و پد و مایۀ ردش را همیشه زنده نگه داه نام پدرک

اقةود اة    لاص ابةي» :گیلردعهلده ملی، رهبری سپاه مصر را برشود و با همان نام پدرگ میب ر پسرشان
اهنةزم اة   العةنو    وایت ةر اة   م ةر    ایت ةر العةرب   ان ضرغام اقود ا   التحرار      اکرب   م ر، أسنالن  

ن ضلرغام کله ارتلش را ی، اسدالدّنگاه کنید پسرم رهبر سپاه مصر است: (323 :تاباکریر، بی) «ایت ر املسةلمونو 

 .... عرب و مسلمان پیروز گردیدندکند... اهلل اکبر... سپاه دشمن شاست خورد... مصر پیروز گشترهبری می
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ملادری او ل شلده بلود. که آرزوی همسرش به حقیقت مبدّ؛ چرابالدبه داشتن چنین پسری می سمیّه

 ،داشلت و بلا وجلود نبلود پلدر که شلوهرش آرزو پرورش دادگونه آناو را سوز برای پسرش بود و دل

 با فداکاری خویش مانع آن شد که پسر، کمبودی در زندگی احساس نماید. سمیّه

کسلی در خانله را »کشلید فرزندش بود؛ انتظار باران را می انتظارکه چشم سمیّهچون همنی  باران  ننه

ایلن پیلرزن  .(577 :5378محملود، ) «دم اوملر ن  بارانم اومد. شیر - شود.زند. صدای ننه باران بلند میمی

کلرد و بله همله پسری افتخار ملی گردد. او به وجود چنینبه راه فرزندش بود تا از جبهه بر همیشه چشم

بله ایلن کلافرای  مرد شلده وبه جبهه رفته است... خبر دادن که باران فرماندۀ یک دسته شلیر» :گیتمی

کنلد؛ زیلرا افتخلار ملیبه وجود پسلر دلیلرش ننه باران  .(18 :5378محمود، ) «کندخدانشناس حمله می

 خویش است. اشزحمت ی پیری مادرهار پدرش و امید روزیادگا

گلاه رای پسلرش ملادری فلداکار بلود و هلی بلبا وجود فلوت همسلرش  سمیّهچون باران نی  هم ننه

ت ای از کملال و انسلانیّدرجله را بله کلرد تلا اویشلانی ملید و جانکمبود نمایاحساس نگذاشت پسرش

 .دگامی استوار بلردار سمیّهچون پسر دارد و روزی در دفا  از میهن هم د و نام پدرش را زنده نگهانبرس

ه کله شلنبای پلنجروزهل» گرایدبه تاریای میهای پیرزن خوشیشود و تمام دلثنا باران شهید میاین ا در

ملوزا بلود و خا  باران. باال سر قبر دو بوتله میرفت سر داشت و میمیشد یک دسته گل و گیاه برمی

  .(351 :5378محمود، ) «گیت: منتظرم باران بیاید سیرابشان کندداد. میدیر آبشان می

در راه  خلویش دیلن و ملیهن اند و پر شور و هر دو به دنبلال دفلا  ازو ننه باران هر دو انقالبی هیّسم

شلده ای استقامتشان برای گرفتن حقلوق پایملال رند که گویسینه دا یی درهاهر دو بغض .باشندیخدا م

 هر .اندمادرانی دلسوز برای خانوادهدار و اند و همسرانی وفافداکار تاریخ آنان از زنان .باشدمیهنشان می

در عین حال  اال امّسسرشار از انرژی و ننه باران میان جوان است و سمیّه .شندبامی وافر دو دارای قدرتی

پایملال گذاری عدالت است و گویا به دنبال این است که خون شوهر و پسلرش هدفش پایه و تپر قدر

واقلع  و درنشلیند مرگ همسلر از پلای نملی تا لحظۀ نی  در دفا  از شوهرش سمیّهکه گونه همان .نشود

ملرگ پلیش  دّخشد و گاه تا سر حلدرون نگینی میچهم هاهر دوی آن عش  به خانواه و وطن در وجود

استقامت انجلام آن کارهلا را نداشلته باشلند و  ،دست به کارهایی می زنند که شاید مردان؛ گاه روندیم

زنند کله می ییالهه مجاهدتلرد دست بلی نبالهدان صحنهمریشان همچون شیرهابرای رسیدن به آرمان

 .ستهای آنهاتاریخ گویای رشادت
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 نتيجه
 حمد باکریرعلی ادو نویسنده ) هررمان در عنوان زنان مجاهد  به« بارانو ننه  سمیّه» تیّشخصدو تطبیقی  سۀمقای

تر بله بیلان مشلاالت در بیان شلواهد تلاریخی بیشلنویسنده دو  هر گویا حاکی از آن است کهو احمد محمود( 

 بلا صلحنۀ کله هلر دو رملانچرا ی کسب شده در این مسلیر؛هاپیروزی پردازند تا بهآن دوره میجامعه و مردم 

نهلایی ی هلاین دلیل قبل از اشاره به پیروزینگرند و به هممی هاتدو به واقعیّ و در واقع هرشود گ آغاز میجن

پیلروزی نهلایی  نیلا ۀمعتقدند در پشلت پلرد کهچرا ؛کنندمردم اشاره میدستی به مشاالت جنگ و فقر و تنگ

هایشان بله اعملاق ر رماندعرب و ایران  معاصردو نویسنده های مظلومان تاریخ نهیته است. وریالها و دسختی

هلای بلاه با ایملان بله خلدا و مجاهلدت ؛پردازند تا بگویند این پیروزی به آسانی کسب نشده استموضو  می

 .زنان و مردان با ایمان به دست آمده است

ر زنلانی یعنلی حضلو ،شلوداستحاام داستان می ه سببکآفرینان برخی از نقشحضور  ،تانداس یهایهال در

تی گاه و قلوّپناه هال سختیکنند و با تحمّمی اند و با ایرارشان خطو  تاریخ را دگرگونمقاومت ۀکه اسومبارز 

درخشلیدند کله گلاهی در ن در بطلن داسلتان، این زنلان چنلا .استراه همسرانشانند به خوبی آشاار ۀبرای ادام

سوز برای شلوهران و ملادرانی فلداکار بلرای که همسرانی دلزنانی  ؛اندمبارز نهاده از مردان فراترمجاهدتشان پا 

 .آنان است هاید و تاریخ گواه این جانیشانیننفرزندا

 ۀنمونل انلد،که الگوی زنان مصلری و ایرانلی های زن اصلی در دو رمانشخصیّتبه عنوان و ننه باران  سمیّه

نظیرشان تأثیری مربت در راه های بیدالوریقایع جنگ با سرنوشت و وو در شوندکامل زنان ایرارگر قلمداد می

برابلر شلوهر و  همسری و ملادری را در یشان ح ّهااز خود گذشتگیبا دو  هر ؛دفا  از اسالم و میهنشان داشتند

کشیدند تلا سلبب آسلایش را خود به دوش می هاها و رنجتیسخهر دو ، مطلوبی اییا کردند نحو ن بهفرزندانشا

ا کله رچنان صبورانه ایسلتادند و فرزندانشلان اندوه از دست دادن شوهرانشان هم غم وجود خانواده شوند و با و

و از آنان قهرمانانی پرافتخار برای  پرورش دادند ،در راه خداو با هدف دفا  از اسالم یادگار همسرانشان بودند 

ه معنای تام ایرار این دو بانو باز بردباری و نشان ی مشتر  هاویژگیاین . شان ساختندسرزمین و پیروزی نهایی
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 *أمحن باکثری و أمحن لمود يللمرأة يف سواا  عل يقن اااتماع  لوأل الن  دساس  ت ب ق   

 

 ی انة اکرم سخشننهس   
 امعة کیالنج ،يف قسم اللغة العربیة وآداهباأستاذة مساعدة 

 ن اةاع   لس ي أانادس     
 جامعة کیالن ،يف قسم اللغة العربیة وآداهباأستاذ مساعد 

 بانسه ال گ اه  
 جامعة کیالن ،غة العربیةطالبة ماجستری يف الل  

 

 صامللخ  
هلن ر علالوة عللی دو ساء جنبلا  عللی جنلب الرجلا  و الن  و  عتنی به وال ینکریمرأن ی اآلاجملتمعات البشریة من البدایة حت   املرأة يف دور
 اجملاالت اإلجتماعیة. أجیا  املتستقبل هلن حضور نشیط يفتربیة  يف

زملنی املعاصلر و األدیلب الیملين أمحلد بلاکثری، يلعلل سریة شجاع روایتنی معاصرتنی یعين مقارنة يفهذا املقا  ندرس دراسة  يف
ة امللللرأة وخاصلللة قضلللی   اجملتملللع یعلللين يف يقلللد اإلجتملللاعاملشللل ور مصلللورا  إحلللدی م لللاهر الن   ألمحلللد حمملللود الکاتلللب اإلیلللراي سلللوخته

  .«ننه باران مسیة و»ا  عن الشخصیتنی الرئیستنی ومها احلربیة مستفیدأوضاع اجملتمع الصعبة و  حاهتن يفمکافجماهدات و 
عللالوة علللی للمللرأة الفدائیللة و  مهللا قللدوتاننی الرئیسللتنی؛ ثیلل  کالواحلاصللل أننللا شللاهدنا اإلشللرتاکات املختلفللة بللنی الشخصللیت

املنتقمتلان علن تطلبلان العداللة و عیة أیضا مها إمرأتان جماهدتان ومقاومتان و اجملاالت اإلجتما زوجة فدائیة  يفمتعاطفة و  رمها کأم  دو 
 األعداء.  
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