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چکيده
نقش و حضور زنان در جامعۀ بشری از ابتدای تاریخ تا کنون ،امری ملموس و غیر قابلل انالار بلوده و آنلان در
جوامع مختلف ،پا به پای مردان در کنار نقش برجستۀ زن در تربیت نسلهای آینده در عرصههای اجتماعی نیل
حضوری فعّال و پویا داشتهاند.
در این مجال ،برآنیم که با بررسی تطبیقی دو رمان معاصر یعنی سیرة شجاع اثر علی احملد بلاکریر نویسلندۀ
معاصر و ب رگ یمنی و زمین سوخته اثر احمد محملود ،نویسلندۀ معاصلر و مشلهور ایلران ،تصلویرگر یالی از
مظاهر نقد اجتماعی جامعه یعنی مسألۀ زنان و به ویژه مجاهلدت و مبلارزات آنلان در شلرایت سلخت و جنگلی
جامعه با تایه بر شخصیّت اصلی دو رمان یعنی سمیّه و ننه باران باشیم که نتایج اوّلیه حاکی از وجلوه اشلترا
فراوان دو شخصیّت اصلی زن است؛ به طوری که هر دو نمونۀ کامل زنان ایرارگرنلد و علالوه بلر اییلای نقلش
مادری دلسوز و همسری فداکار در عرصههای اجتماعی نی زنانی مبارز و مجاهلد ،ایرلارگر و مقلاوم ،شلجا و
عدالتگستر و انتقامگیرنده از دشمنان هستند.
واژگانکليدی :نقد جامعهشناختی ،زن ،علی احمد باکریر ،سیرة شجاع ،احمد محمود ،زملین سلوخته ،ادبیّلات
تطبیقی.
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 .9پيشگفتار
هنر از آنجا که زاییدۀ اندیشه و احساس آدمی است؛ قلدمتی بله درازای خلقلت بشلر دارد و گلوهللری
بیبدیل از وجوه عالی تمای آدم از نو حیوان میباشد و ادبیّات نی که میتوان آن را عالیترین مظهلر
هنر دانست از چنین قدمتی بهرۀ وافی دارد و همگام با خلقت و رشد عقلی ،اجتماعی و فرهنگی انسلان،
پیش رفته است.
ادبیّات ،از دیرباز به عنوان یای از انوا هنری به شالهای گوناگون در زنلدگی بشلر اییلای نقلش
نموده و از این حیث مانند همۀ فعّالیّتهای فاری و معنوی انسان ،دارای هدف و منظور اجتماعی است
و نه تنها از بسترهای اجتماعی مج ّا نیست بلاه در مقابل ،همواره از زندگی اجتماعی متأثّر شلده اسلت
و بله همللین علّلت اسللت کلله ادبیّللات هللر ملّلت همللواره بلله مللوازات تحلوّالت جللامعه ،دسللتخوش
دگرگونیگشته است و به فراخور چنین رویاردی به آینۀ تمامنمای جامعۀ خویش مبدّل میگلردد کله
در این میان و در ادبیّات معاصلر عربلی و فارسلی نیل نویسلندگان ب رگلی در عرصلۀ نرلر معاصلر قلدم
گذاشتهاند و درآثار ادبی خود تصویرگر جامعلۀ خلویش و بله ویلژه حماسلهسلازیهلای زنلان غیلور و
ایرارگر بودهاند.
در این راستا ،ادبیّات اسالمی با رویاردی متیاوت ،ذهن خواننده را درگیر میاهیم واالی اسلالمی و
ارزشهای فراموششدۀ زن مسلمان میکندکه از این رهگذر دو نویسندۀ بل رگ معاصلر «عللی احملد
باکریر» (رماننویس برجستۀ عرب) و «احمد محمود» (رماننویس برجستۀ ایران) را میتوان نام بلرد کله
با نگاهی واقعی به تلاریخ و ادبیّلات اسلالمی و بلا تأثیرپلذیری و در

حقلای تلاریخ بله خلل آثلاری

جاودانه پرداختهاند که هر دو در داستانسراییهای تاریخی و بیان نقلش زنلان در عرصلههلای مقاوملت
عقایدی مشتر

دارند و هدفشان بیان دردها و رنلجهلای مظلوملان تلاریخ و رملانهایشلان بیلانکننلدۀ

واقعیّتهای تاریخ است.

در این مجال و با تایه بر دو رمان سریة شجاع (نوشتۀ علی احمد باکریر) و زمین سوخته (نوشتۀ احملد

محمود) برآنیم تصویرگر نقش زنان مبارز و مجاهد به ویژه «سمیّه و ننه باران» یعنی دو شخصیّت اصللی
رمان سیرۀ شجا و زمین سوخته باشیم؛ چراکله یالی از نقلشهلای مهلمّ جللامعهشنللاسی در ادبیّللات،
نقشهایی است که زنلان در ادبیّلات بله عهلده دارنلد .زن بله عنلوان یالی از محورهلای مهلمّ زنلدگی
اجتماعی ،میتواند در فرهنگ و آثار یک کشور نی جایگاه ویژهای داشته باشد؛ بنابراین نقشهاییکله
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زن صاحب من لت ب رگ اجتماعی ،در جنگ به عهده دارد ،از نظر جامعهشناختی قابل تأمّل و بررسلی
است.
بنابراین ،مسألۀ اصلی این مقال ،بررسی ترسلیم ابعلاد و زوایلای حضلور اجتملاعی دو شخصلیّت زن
اصلی در رمان باکریر و احمد محمود و فرضیۀ اصلی آن تطاب دیدگاههای دو نویسنده درتصلویرگری
سیمای اجتماعی دو شخصیّت اصلی زن بر پایۀ ایرار و فداکاری است که با نگاهی به پیشینۀ این تحقیل
میتوان گیت این دو رمان براساس پژوهشها و بررسیهای نویسندگان در هلی یلک از آثلار ادبلی و
مقاالت به صورت جداگانه و تطبیقی از این منظر مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .9-1ادبيّات اسالمی

هنگام سخن گیتن از موضوعات تاریخی و اسالمی ضرورتاً باید نگاهی به ادبیّات اسالمی و ارتبلا آن
با الت ام ،تعهّد و پایبندی بییانیم تا نقش ادبیّات اسالمی و تعهّلد بله آنچله نقشلی در فرآینلد تلاریخ هلر
دورهای و تأثیرآن در افاار بشری دریابیم؛ چراکه ادبیّلات اسلالمی تأکیلد فراوانلی بللر مبللانی دینلی و
پایبندی به ایمان و عقیده دارد و پایبندی به ایمان ،سرچشمۀ نظام فراگیر هستی و افاار اسالمی است
و رویدادهای تاریخی اسالم و جنبشهای هر عصری ریشه در ادبیّلات اسلالمی و تعهّلد بله آن داشلته و
مسأللۀ «التل ام و آزادی ارتبلا مسلتحامی بللا تللجدّد ،اصللالت ،کهللن ریشلهگلی و نلوگرایی دارد»
(علیصبح.)57 :5119 ،
ادبیّات اسالمی ،ادبیّاتی است که بشریّت را به سوی حقیقت ،سوق داده است و اهداف مهلمّ بشلری
با رعایت این اصول اخالقی محقّ میشوند؛ لذا «در ادبیّات اسالمی هی گلاه التل ام مخلالف بلا آزادی
نمیباشد» (عبود )75 :5119 ،و آزادی حقیقی همان عبادت خال یاتا از سوی انسان متعهّد است که به
مصلحت الهی گام برمیدارد .ایلن تعهّلد سلبب اسلتحاام ادبیّلات اسلالمی هلر قلومی اسلت و موجلب
پیشرفت جنبشهای اجتماعی برای دستیابی به اهداف پا

و مقدّس میباشد.

از این رو ،برخی از اهداف ویژۀ ادبیّات اسلالمی  .5نگریسلتن بله علالم هسلتی و حیلات ،از خللالل
چشمانداز گستردۀ اسالم و تعهّد به اخالق اسالمی  .9پایبندی به دفا از قضایای اسلالم و مسللمانان و
رسیدگی به آمال و رنجهایشان  .3نگاهی به عالم هسلتی از منظلر رحملت الهلی و آگلاه شلدن از آثلار
قدرت الهی و  .4مهر ورزیدن با مستضعیان و انسانهای بیپناه و ناتوان است (نک :عبدالواحلد:5119 ،
 )76و در واقع ادبیّات اسالمی به دستورات اسالم و تأثیر آن در زندگی بشر تأکید دارد.
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 .1-1نگاهی به نقد جامعهشناختی

ادبیّات ،بیان حال جامعه است و میتواند وضع موجود جامعه را دردورههلای مختللف ملنعاس نمایلد.
همچنان که برخی دیگلر ادبیّلات را نسلخۀ بلدل زنلدگی دانسلته و آن را در حلدّ ملدار

اجتملاعی و

تصاویری فرضی از واقعیّتهای اجتماعی در نظر میآورند و معتقدند که میتلوان نالات کلّلی تلاریخ
اجتما را به عنوان یک سند اجتماعی از آن به دست آورد (نک :ولک.)552 :5373 ،
هم مان با ظهور ماتب رمانتیسم در اوایل سدۀ نوزدهم میالدی ،بستر پیدایش نظریههلای اجتملاعی
مرتبت با ادبیّات در اروپلا فلراهمگردیلد (نلک :الیرطوسلی .)5 :9227 ،در پللی شلالگیلری و تااملل
نظریههای اجتماعی ،به تدریج جامعهشناسی به عنوان یک علم مستقل ،از بستر فلسییخلود جلدا شلد و
به سرعت با دیگر علوم درآمیخت .این جریان که از پدیدههای مهمّ بعد از رنسانس بله شلمار ملیآیلد،
ناشی از آگاهی بیشتر نسبت به قانونمندی زندگی اجتماعی است (نک :فرجاد ،بیتا.)52-8 :
اوّلین بارقههای نقد اجتماعی یا جامعهشناختی در آرای گروهی از منتقدان از جملله ملادام دوسلتال
( 5766م 5857–.م ،).هیپولیت تن ( 5898م 5813 - .م ).و برخلی از فالسلیه همچلون کلارل ملارکس
( 5858م 5883- .م ).و فردریک انگلس ( 5892م 5811- .م ).پدیدارگشته و امروزه به عنلوان یالی از
شیوههای نقد ادبی به کار ملیرود (نلک :کلادن .)492 :5382 ،بلرای مطالعله بیشلتر (نلک :روشلنیار،
 )546 :5381و آنچه امروزه با عنوان جامعهشناسی در ادبیّات شناخته میشود ،علملی اسلت کله جلور
لوکاچ ( 5881م 5175–.م ،).فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قلرن بیسلتم آن را بنیلان گذاشلت و
پس از او لوسین گلدمن ( 5153م 5172 – .م ).دانشمند رومانیایی ساکن فرانسه آن را بسلت وگسلترش
داد» (عسگری حسنالو.)19 :5386 ،
نقد اجتماعی یا جامعهشناسی ادبیّات -به عنوان یالی از شلاخههلای جامعلهشناسلی هنلر -سلاخت و
کارکرد اجتماعی ادبیّات و رابطۀ میان جامعه و ادبیّات و قوانین حاکم بر آنها را بررسلی ملیکنلد .ایلن
نو نقد اساساً به عوامل بیرونی آفرینش اثر ادبی توجّه دارد و معتقلد اسلت کله بلرای شلناخت باورهلا،
هنر ،زبان و رسوم یک جامعه باید انسان و محیت اجتماعی او را بله طلور دقیل و علملی ملورد بحلث و
بررسی قرار داد (نک :دستغیب.)78 :5378 ،
جامعهشناسی ادبیّات نشان میدهد که ادبیّلات نیل ماننلد خلانواده ،آملوزش و پلرورش ،حاوملت،
اقتصاد و ...یک نهاد اجتماعی است؛ یعنی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد .بر این اساس ملیتلوان
جامعللهشناسللی ادبیّللات را علللم مطالعلله و شللناخت محتللوای آثللار ادبللی و خاسللتگاه روانللی و اجتمللاعی
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پدیدآورندگان آنها و نی تأثیر پا بر جایی که این آثار در اجتما ملیگذارنلد ،تعریلف کلرد .در واقلع
جامعهشناسی ادبیّات ،مطالعۀ علمی محتوای اثر ادبی و ماهیّت آن در پیوند با دیگلر جنبلههلای زنلدگی
اجتماعی است (نک :ستوده )16 :5378 ،و (نلک :وهبة )191 :5174 ،؛ بنلابراین نقلد جامعلهشلناختی بله
عنوان یک شاخه از جامعهشناسی ادبیّات به تعامل ادبیّات و جامعه و تلأثیر متقابلل ایلن دو بلر هملدیگر
میپردازد.
 .3-1علی احمد باکثير و احمد محمود در گذرگاه حيات و ادبيّات
 .9-3-1علی احمد باکثير

«علیاحمد باکریر» در ( 95دسامبر  .5152م) در ج یرۀ سوروبایای اندون ی دیده به جهان گشود و پلدر
و مادرش از عربهایی بودند که در ناحیۀ حضرموت (یمن) میزیستند (نک :خطیب .)51 :9221 ،وی
در اوان جوانی همسرش را به هنگام تولّد فرزندش بر اثر یک بیملاری در ملدّت کوتلاهی از دسلت داد
که مرگ او شاعر را غرق در ح ن و اندوه نمود .بلاکریر سلرانجام و بلرای بلار دوّم بلا دختلری مصلری
ازدوا کرد و پس از مدّتی همسر دوّمش نی دچار بیماری شدیدی شد و درگذشت.
باکریر ضمن رثای دو همسرش اعتراف میکند که ابن بحران تأثیر زیادی در ادبیّاتش داشته است و

دیوان او که با نام العةنی ات مشهور شد .شعرهای زمان ع یمتش از حضرموت و عدن بله حجلاز را دربلر

میگیرد (نک :الباباری .)6 :5111 ،وی آثار فراوانی در زمینۀ رمان ،نمایشنامه و شعر و نرلر از خلود بله

یادگار نهاده است که از جمله رمانهایش «الثائر األمحر ،سالم القس ،سریة شجاع ،وا إسةالماه ،الفةاس اجلم ة ،

ل ل النهر و عودة املشتاق را میتوان نام برد» (غ ای عمران.)546 :9255 ،

باکریر در رمانهایش به معرّفی شخصیّت زن به طور واقعی میپردازد و اهتمام ویژهای بدان دارد و از
ابعاد و زوایای متیاوت تصویرگر شخصیّت پویای زن بوده ،واقعیّلتهلای دردنلا

جامعلۀ زنلان را بله

گونهای جانسوز بیان میدارد .او زن را دارای شخصیّتی مستقل برای رسیدن به اهدافش بلا نیلروی زنانله
توصیف میکند و وی را همچون مادری دلسوز برای فرزندش ،همسری فداکار برای شلوهرش و زنلی
مجاهد و مبارز تا زنی مظلوم و ستمدیده به تصویر میکشد (نک :خطیب.)597 :9221 ،
او سرانجام پس از گذشت یک دوره زندگی پرفراز و نشیب ادبی و دینی و خل آثاری متنلوّ «در
اوّل رمضان سال ( 5381هل .ق) برابر با  52نوامبر ( 5161م( »).نک :خالد جوده )57 :9228 ،بر اثر حملۀ
قلبی در مصر ،دار فانی را ودا گیت (نک :غ ای عمران.)546 :9255 ،
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 .1-3-1احمد محمود

«احمد محمود» نام مستعار «احمد عطا» است .وی در چهارم دی ماه ( 5352هل .ش) برابر بلا  91دسلامبر
( 5132م ).از پدر و مادری دزفولیدر اهواز متولّد شد (نک :محمود .)93 :5384 ،تحصیالت ابتلدایی و
متوسّطه را در اهواز گذراند و در این دوران به دلیل فعّالیّتهای سیاسی به زنلدان افتلاد .احملد محملود
بعد از آزادی برای گذراندن خدمت سربازی به دانشادۀ افسلری رهسلپار شلد و سلابقۀ زنلدان ملانع از
استخدامش در کارهای اداری گردید و وی مجبور شد بله مشلاغل آزاد روی آورد .احملد محملود بلا
آغاز انقالب تمام وقتش را صرف خواندن و نوشتن کرد و آثاری در زمینۀ داسلتانهلای کوتلاه و بلنلد،

رمان ،ترجمه ،فیلمنامه و ...دارد که از رمانهایشمیتوان «زمین سوخته ،همسایهها و داستان یلک شلهر
را نام برد» (محمود.)94 :5384 ،
درد نویسنده ،وصف بیتیاوتی مردم دور از جنگ است؛ کسلانیکله جنلگ را در

نالردهانلد و

دلیل نوشتن این رمان ،بیان سختیهای جنگ برای افرادی است که طعم جنگ را چشیدهاند و به نلوعی
همدردی با مردم بیپناه و مظلوم تاریخ و تصویرگر نقش زنان است.
نویسندۀ ب رگ ایران و رماننلویس برجسلتۀ معاصلر ،سلرانجام بلر اثلر بیملاری تنیّسلی و ریلوی در
دوازدهم مهرماه ( 5385هل .ش) دار فانی را ودا گیلت و پیالرش در جلوار حلرم املامزاده طلاهر ( )
کر به خا

سپرده شد (محمود 967 :5384 ،و .)968

 .3-1نگاهی گذرا به رمان دو نویسنده
 .9-3-1سيرة شجاع علی احمد باکثير

سةریة شةجاع ،رمانی تاریخی است و پیرامون انتقال حاوملت از آخلرین خلیلای دوللت فلاطمی از جملله
عاضد به ایّوبیان بوده و از درگیریهای بین شاور و ضرغام بر سرحاومت و مشاالت و آشیتگیهلایی
که ضررهلای فراوانلی بله سلرزمینهلای عربلی و مسللمانان وارد کللرد ،کللالم ملیرانللد .ایللن رملان
شخصیّتهای برجستهای را در درون خویش به مخاطب معرّفی میکند که میتوان از میان زنلان مبلارز
و اسوۀ ایرار و گذشت به «سمیّه» اشاره کرد.
داستان با صحنۀ درگیری بین «شاور» و «ضرغام» آغاز میشود و با پیروزی ضرغام و گریختن شلاور
به شام برای یاری گرفتن از پادشاه نورالدّین ادامه مییابد .فرار شاور سبب کشته شدن دو پسرش طی و
سلیمان به دست برادر ضرغام میشود و دراین میان ابوالیضل حریری (پدر سمیّه) ناملهای بله نوراللدّین
جهت سیارش شاور ارسال میکند و بدین ترتیب سپاه ب رگی به سرکردگی اسدالدّین و بلرادرزادهاش
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یوسف صالحالدّین برای رویارویی بلا ضلرغام در اختیلار شلاور نهلاده ملیشلود .در ایلن نبلرد ضلرغام
شاست میخورد و شاور نی دوباره به وزارت برمیگردد .بعد از مدّتی سپاه بیگانگان به رهبری «مری»
به مصر میآیند و اسدالدّین با خیانت شاور و مشارکت وی با بیگانگان در بلبیس محاصره میشود .پسر
شاور (شجا ) که رهبری فرقۀ جوانان مبارز ضدّ بیگانگان موسوم به موت (ملرگ) را بلر عهلده داشلت
این کار پدرش را خیانت و ضربهای محام به سرزمینشان دانست و با گروهش به بیگانگان حملله کلرد
و اسیر شد.
به دنبال این اسارت ،پیمانی برای شاستن محاصره در مقابل خرو ارتش شام از مصلر بسلته شلد و
شجا نی آزاد گردید .در این میان همگلان از شلاور بله خلاطر خیانلت و همالاری بلا دشلمنان اسلالم
ناراضی بودند و این خیانت او ننگلی بلود بلر چهلرۀ مصلر و سلبب آوارگلی ملردم و تحمیلل جنلگ و
اضطراب بر اهالی شهرهای بیدفا شده بود .در میانۀ داستان ،عالقۀ سمیّه و شجا هر روز بیشتر میشد
و سرانجام با وجود فراز و نشیبهای زیاد و اختالفات ابوالیضل و شاور (پدران سمیّه و شلجا ) ایلن دو
جوان با هم ازدوا میکنند و بعد از آن نی ماجراهای زیادی اتّیاق میافتد.
ابوالیضل که رهبری جماعت مصلحین را بر عهده داشت با گروهش که شلامل طبقلات مختلیلی از
افراد بودند تعهّد میکنند برای رهایی سرزمینشان از فساد بیگانگان تا آخرین قطرۀ خلون دفلا کننلد و
شاور از ترس ابوالیضل ،مأمورانی را به دنبال او فرستاد امّا وی را نیافت؛ چراکه ابوالیضل بله اسلدالدّین
پناه برده بود.
به دنبال این ماجرا شاور بار دیگر با حیللۀ عاضلد بله دلیلل تلرس از انتقلال حاومتشلان از قلاهره بله
فسطا در دل مردم شهر فسطا آشوب ایجاد کرد و آنلان را بلا ایلن حیلله کله ممالن اسلت بلا ورود
بیگانگان آتشسوزی در شهر رخ دهد از فسطا به قاهره منتقل کلرد و ملردم ،آوارۀ کوچله و خیابلان
شدند .او فسطا را به آتشکشید و سرانجام سپاه عظیم شاور و همپیمانش (مری) در برابر سپاه انلد
اسدالدّین شاست خوردند ،محاصرۀ قاهره شاسته شد و اسدالدّین وارد قاهره شد.
بدبینیها و تهمتهای مردم نسبت به خیانتهای شاور برای او و به ویلژه پسلرش شلجا  ،زجلرآور
بود؛ امّا همسرش زبیده زنی صبور و همواره پشت شوهرش بلود و حتّلی حلرفهلای مللردم در او اثللر
نمیکرد و از نظر او شاور نمونۀ برتر در هر همۀ امور بود و این نشلان از همّلت واالی ایلن زن در برابلر
تهمتهای دیگران است.
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از دیگر سو سمیّه پناهگاه غم و دردهلای شلجا بلود و همچلون کلوهی اسلتوار قللدم بله قللدم در
صحنههای جهاد و دفا از میهن همپای همسرشگام برمیداشت و اگر جانیشلانیهلای او نبلود شلجا
تحمّل این همه آشیتگی را نداشت؛ شجا در پیآن بود که بین پدرش و اسدالدّین صللح ایجادکنلد و
قرار شد شاور با دادن ولیمهای آنها را دعوت بله صللح نمایلد؛ امّلا شلاور هنلوز قصلد انتقلام گلرفتن از
اسدالدّین را داشت .در این میان سمیّه از ماجرای توطئۀ شاور آگاه میشود و به شجا اطّال میدهلد و
شجا مانع پدرش میگردد .شاور برای رسیدن به هدفش و برمال نشدن خیانتش دستور قتل شجا را به
غالمش (یاقوت) میدهد و سمیّه وقتی این صحنۀ دلخراش را میبیند تاب نملیآورد و بله انتقلام خلون
شجا  ،یاقوت را به قتل میرساند.
شجا به دلیل جراحت شدید چنلد روزی بیشلتر دوام نملیآورد و در لحظلههلای آخلر عملرش از
اسدالدّین میخواهد که پدرش را آزاد کند و مادرش و سمیّه را به یاری همدیگر سیارش میکنلد و از
سمیّه میخواهد از پسرشان که به زودی به دنیا خواهد آمد قهرملانی بسلازد تلا اداملهدهنلدۀ راه پلدرش
باشد و در این حال جان به جانآفرین تسلیم میکند.
 .1-3-1زمين سوختة احمد محمود

رمان زمین سوخته در واقع داستانی برگرفته از جنگ عراق علیه ایران میباشدکه بر شهرهای جنلوبی از
جمله اهواز سایه افانده بود و نشاندهندۀ حوادث اواخر شهریور ماه ( 5311هلل .ش) تلا آذرملاه (5362
هل .ش) است.
بیتردید بایدگیت :زمین سوخته نخستین رمانی اسلت کله دربلارۀ جنلگ تحمیللیعلراق علیله ایلران
نوشته شده است (نک :آقایی )571 :5383 ،و این شجاعت و جرأت را اوّلینبار احمد محملود در یلک
اثر ادبی بینظیر به ارمغان آورد و در واقع زمین سوخته به نوعی همان خاطراتی است که نویسنده خلود
تجربه کرده است .چراکه وی زمین سوخته را به یاد محمّد ،برادر شهیدش نوشته است.
این رمان ،صحنههای آغازین جنگ را نشان میدهد و درگیریها و مشاالت مردم بیپنلاه شلهر را
به خوبی به تصویر میکشد که درآن شخصیّتهای گوناگونی نقشآفرینی میکنند .هرچند بلا نگلاهی
عمی در میان زنان ،شخصیّت «ننه باران» از نقشهای پر رنگ داستان است که در حوادث جنگ چنلان
مقاومتهایی نشان میدهد که الگوی یک زن مبارز اسالمی را به تصویر میکشد .در این رمان ،علالوه
بر مردان مبارز همچون پسر ننه باران ،زنان مقاوم دیگری نی حضور دارند و ماجرای داسلتان بلا نگلاهی
واقعی از درگیریهای جنگ از زبان راوی داستان بیان میشود.
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داستان از اینجا آغاز میشودکه راوی با مادر پیر و خواهرش مینا و برادرانش (خالد ،شاهد ،صلابر و
محسن) درخانهای قدیمی در اهواز زندگی میکنند .وی در صیحۀ دوّم روزنامه ،خبری چند سلطری را
میخواند که حاکی از استقرار تانکهای عراقی در مرزهای ایران است بله طلوریکله بمبلاران نلواحی
اطراف ،به نگرانیهای مردم شهر دامن ملیزنلد .از ایلن رو برخلی از اهلالی شلهر کله از ایلن وضلع بله
وحشت افتادهاند ،فار مهاجرت به خار از شهر را در سلر دارنلد و در مقابلل برخلی دیگلر از جوانلان
غیور اهواز به فار تشایل گروهکهایی برای مقابلله بلا دشلمنان ملیباشلند .جوانلان داوطللب جبهله و
حتّیمردان و زنان باقی مانده در شهر به دنبال اسلحه و ساختن سنگرهایی برای مقاومت هستند و در این
میان خانوادۀ راوی اصرار دارند که مادرشان به همراه زنان و کودکان خانواده به تهران مهاجرت کننلد،
امّا این مادر داغدیده ،مادریکه شوهلرش را در همیللن دیللار از دسلت داده اسلت بلله رفلتن رضلایت
نمیدهد و به فرزندانش دلداری میدهدکه امیدتان به خدا باشد و دائم زیر لب آیلتالارسلی و قلرآن
میخواند .گویی که خاطرات این شهر سوخته یادآور چهرۀ ماندگار همسرش است.
اوضا نابسامان شهر باعث میشود فرزندان که نگران مادر پیرشانند او را به همراه بچّههلا بله تهلران
روانه کنند .شهر پر از صدایگلوله و خمپارههاست و هر لحظه عرصه بر مردم تنگتر میشود و در این
تااپوهای جنگ ،عدّهای به نام (ستون پنجم) که در واقع جاسوساند به مردم و میهنشان خیانلت کلرده
و با عراقیها همااری میکنند و عدّهای از آنان نی دستگیر میشوند .سه ماهۀ اوّل جنلگ همله چیل را
دگرگون کرده بود .دربدری و آوارگی مردم ،کمبود نیازهای اوّلیۀ زندگی و گلرانفروشلیهلایی کله
عدّهای فرصتطلب در ح ّ مردم ستمدیده انجام میدادند و سرقت از خانههای بیپناه سلاکنین شلهر و
بیااری و ...هر لحظله اوضلا را آشلیتهتلر ملیکلرد ،امّلا ایلن زنلان و ملردان اسلوۀ مقاوملت همچنلان
ایستادگیکردند.
هرچند روز که میگذشت صدای اهلل اکبر و فریادِ زنان و کودکان ،شلهر را بله للرزه درملیآورد و
این نالهها ،فریاد خانوادههای مظلومی بود که شهدایی در راه خدا و میهن تقدیم کرده بودنلد .در یالی
از روزهای آشیتۀ خونینشهر ،راوی به ننه باران برخورد میکند و از او خبر پسرش بلاران را ملیگیلرد.
باران که دانشجوی کشاورزی بود بله جبهله رفتله و ننله بلاران نیل بلرای پایلداری در برابلر دشلمنان بله
عضویّت کمیته درآمده است تا با دریافت اسلحه تیراندازی را بیلاموزد .در روز سلوّم آبلان ،تلو هلای
عراقی همچنان شهر را به لرزه درمیآوردند که یای از همسلایههلا مجلروح ملیشلود و خاللد و شلاهد
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(برادران راوی که بعد از فرستادن خانوادهشان خودشان به دلیل کارهای اداری در شهر باقی ملیماننلد)
همسایه را به بیمارستان میرسانند و در محوّطۀ بیمارستان گلولهای به خالد اصابت میکند و به شلهادت
میرسد .شاهد که ناظر بر ایلن صلحنه بلود از دسلت دادن بلرادر اوضلا و شلرایت روحلی او را بسلیار
اسینا

میکند ،به طوریکله بلرای دوری از شلرایت جنلگ و آراملش روحلی ،او را بله تهلران کنلار

خانواده میفرستند.
راوی به دلیل تنهایی در خانه تصمیم میگیرد به خانۀ ننه باران برود و درکنلار او زنلدگی کنلد ،امّلا
دیری نپایید که پسر ننه باران بعد از اع ام از جبهۀ اهلل اکبر به جبهۀ دارخوین شهید شد ،ولی ننه باران بلا
وجود تمام درد و رنجهاییکه بعد ازکشته شدن شوهرش بله دسلت مل دوران و در ایلن حلال از دسلت
دادن تنها پسرش میکشید ،همچنان مقاوم میماند .هرچند که با غلم از دسلت دادن ع یل ان بغضلی در
گلوی این پیرزن نهیته بود ،امّا برای زنده نگه داشتن یاد شهیدش و انتقام خون شوهرش ایستادگیکرد.
در ادامۀ داستان راوی به دلیل اوضا نابسامان روحی برادرش تصمیم میگیرد به تهران بلرود و در ایلن
میان تو ها و ترکشها همچنان در و دیوار شهر را نقّاشی میکردند که او برای خداحافظی و برداشتن
وسایلش به خانۀ ننه باران میرود ،امّا دیگر همهجا ویران شده بود و تیربارانهلای شلب قبلل ،محلّلۀ ننله
باران را با خا

یاسان کرده بود و بیشتر اهالی شهر از جمله ننه باران جان باخته بودند .گلویی او بعلد

از اجرای عدالت وگرفتن ح ّ شوهرش از دزدان شهر ،انتظار شتافتن به دیار باقی را داشت.
 .5-1بررسی تطبيقی دو شخصيّت سميّه و ننه باران

زنان با حضور محسوس و قابل توجّه خود در صحنههای انقالب ،موانع حضلور زن در جامعله را از بلین
بردند و به موفّقیّتهای چشمگیری دست یافتند و بدین ترتیب زمینلههلای فرهنگلی بلرای اداملۀ ظهلور
توانمندیهایشان فراهم شد (نک :کار .)548 :5378 ،در واقلع ایلن زنلان ،اسلوههلایهلای ایرارنلد و بله
معنای تامّ کلمه الگوی یک زن نمونهاند و باید اعتراف کردکه «آگاهی بر نقش و سهم زنان در معنلای
گستردۀ آن ،میتواند تغییر مهمّی در داوریها و رفتارکلّ جامعه پدید آورد» (نجم عراقی 85 :5389 ،و
.)89
در این دو رمان در کنار دو شخصیّت برجستۀ سمیّه و ننه باران ،زنان دیگری نی حضلور دارنلد کله
زبیده همسر شاور ،اُمنیه همسر ابوالیضل (مادر سمیّه) ،امّ مصدق همسر شلهید و سلرو جلان همسلر کلل
شعبان فروشندۀ گرانفروش محلّه را میتوان نام برد و هر یک به نحوی در داستان حضلور پلر رنلگ و
مؤثّری دارند .با این حال سمیّه و ننه بلاران بله عنلوان شخصلیّتهلای اصللیگلاه الگلوی زنلان مبلارز و
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مجاهد ،گاه الگوی ایرار و مقاومت ،گاه زنان عدالتگستر و گلاه دیگلر ،همسلرانی فلداکار و ملادرانی
مهربانندکه در ذیل مورد بررسی قرارمیگیرند.
 .9-5-1زن مبارز و مجاهد

باکریر و احمد محمود در تصویر واقعی زن ،اهتمام ویژهای داشلتهانلد تلا جلاییکله صلدای ایلن زنلان،
صدای زنانِ انقالب مصر و ایران است .زنانی که ملیخواهنلد مجاهدانله در عرصلۀ زنلدگی شخصلی و
اجتماعی خویش مقاوم بمانند و با نامالیملات ،دسلت و پنجله نلرم کننلد .حلال آناله اوضلا نابسلامان
اجتما در فراسوی مجاهدتشان ،فراقی مشقّتبار را برای آنان رقم میزند.
باکریر ،چهرۀ زن مجاهد را بسیار هنرمندانله بله تصلویر ملیکشلد و در ایلن راسلتا پیلامی بله ملردان
حرکتهای اسالمی و اصالحیمیدهد که زن دارای نیرو و ع می واالست .زمانیکه او عل م کلاری را
پیش بگیرد تا انتهایش دلیرانه مقاومت میکند و با تمامی مشاالت و سختیها مقابله خواهلد کلرد .للذا
هدف باکریر ،کمک به بانوی مسلمان در تعلیم و آموزش زمینههایگوناگون است .او میخواهلد زنلی
را ترسیم کند که بعد از اتمام آموزش نظامی ،سالح بر دوش گیرد و در کنلار شلوهرش فعّالیّلت نمایلد
(نک :الخطیب.)535 :9221 ،
از این رو ،زمانی که سمیّه و شجا برای گرفتن نیرویلی تلازه بعلد از پشلت سرگذاشلتن مشلاالت
فراوان به پیشنهاد پدر شجا (شاور) تصمیم میگیرند که به قیلوب بروند شجا از این فرصلت اسلتیاده
میکند تا کار با اسلحه را به سمیّه بیاموزد؛ چراکه سمیّه زنی مبارز بود و شجا دوست داشلت کله وی
قلدرت دفلا از خلودش در برابلر دشلمنان را داشلته باشلد« :هلمة اةا ة ة معة إلة اققةوأل ألعلمةل الرمااة
واملساف سکوب اخل وسائر أعمةاأل القتةاأل» (باکریر ،بیتا :)931 :سمیّه پاشو بلا هلم بله م رعله بلرویم تلا کلار بلا
اسلحه ،شلیک و پرتاب نی ه ،سوارکاری و فنون جنگاوری را به تو بیاموزم.
سمیّه دلیل این آموزش را از شجا میپرسد و او میگویلد« :فکةر فة للةل منةه شةهن مةا لةنا للنسةا

من الرتواع لنی غزا الفریج البالد ،فهتکوا أعرض کثری مةن اقرائةر لعجةزهن عةن الةنفاع عةن أیفسةهن» (بلاکریر ،بلیتلا:
 :)931از زمانی که بیگانگان به سرزمینشان حمله کردند ،زنان را مورد هتک حرمت قرار دادند و زنان مظلوم و
وحشت زده نتوانستند از خود به خوبی دفا کنند به این فار افتاد که در اوّلین فرصت ،مهارتهای جنگ را بله
او یاد بدهد؛ چراکه جنگ هر لحظه پا برجاست.
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«استحسةةنمس ة ة الفکةةرة فة اقةةاأل ولکنهةةا أسادت أن حتةةاوسة ل قةةوأل لةةا کة مةةا عنةةنه وألسةةمس ة ة یماسة عج بة »
(باکریر ،بیتا 931 :و  :)942سمیّه فار شوهرش را تحسین کرد؛ او ملیخواسلت شلوهرش هلر آنچله از فنلون
جنگی میداند به او یاد بدهد؛ چراکه خودش نی اشتیاق عجیبی به دفا از وطن داشت.
سمیّه با تالشهای فراوان پا به پای شجا به تمرین و آموزش میپرداخت« :بنأت تتةنسب علة الرمااة
ث أخةةه جواهةةا اةةنس ا عل ة سکةةوب اخل ة وعل ة اسةةتعماأل اخلنجةةر والس ة ف والةةرم  ،فکایةةمس ة ة لةةهة عم م ة ف ة هةةهه
الرااض ؛ والس ما إل یمرت ف املرةة فوانت واهها دن جاد غااسة ویااسة» (باکریر ،بیتا :)942:بر این اسلاس وی
شرو به تمرین تیراندازیکرد و همسرش نی با او سوارکاری و کار با خنجر و شمشیر و نی ه را تمرین میکرد،
سمیّه بسیار لذت میبرد به طوری که تازگی و طراوتی مرال زدنی در چهرهاش نمایان شده بود که با زملانهلای
قبل ،قابل مقایسه نبود.

پدر سمیّه (ابوالیضل) نی از شجا به خاطرآموزش دخترش تشاّر میکلرد؛ هرچنلد بلر ایلن اعتقلاد
بودکه این مهارتهای مبارزه برای مردان صحنههای نبرد است نه زنان .شلجا نیل بلرای اثبلات حلرف
خودش ادلّۀ بسیار داشت از جمله ایناه« :کان مما التج بة أن ال ةحاب ات فة عهةن الرسةوأل ص ) کةن خیةران مةع
املقاتلنی إل امل ةنان» (باکریر ،بیتا :)945 :شجا از زنلان مبلارز زملان پیلامبراکرم (ص) یلاد ملینملود کله چله
مقاومتهایی انجام میدادند و با مردان به میدان رزم میرفتند.

آنان در صحرای کارزار و پشت جبههها حامی مجروحان بودند .وی بلا ایلن دالیلل بلرآن بلود کله
اثبات نماید آموزش آالت جنگی برای زنان واجب است؛ امّا ابوالیضل همچنان مخالیت میکرد؛ زیلرا
هنوز به نیاز مبرم آموزش زنان پی نبرده بود.
ننه باران نی در تااپوی رفتن به جبهه بود؛ امّا زمانیکه یای از آشنایان خبر او را از محمّد ماانیک
میگیرد؛ محمّد میگوید« :به زمین و زمان بد میگه و بیتابی میکنه- .ننه باران؟ بلیتلابی؟ اون کله دل
شیر داره! -میخواد بره جبهه ...رفته مسلجد بهلشگیلتن حلاال بله زنهلا تلوی جبهله احتیلاجی نیسلت»
(محمود.)86 :5378 ،
ننه باران در رمان احمد محمود نی در تالطم یادگیری کار بللا اسللحه بللود؛ وی بله راوی داستللان
میگوید« :عصرها میروم مسجد تینگ یاد بگیرم» (محمود .)18 :5378 ،یای از افراد محلّلۀ ننله بلاران
به او میگوید «دیگه من و تو باید برا اون دنیا یاد بگیریم .نگاه تند ننه بلاران برملیگلردد - .حیلف کله
تویی وگرنه بهت میگیتم -من با کسی شوخی ندارم!» (محمود .)18 :5378 ،حتّیگاهی ننله بلاران «بله
کمیته و یا شورا میرفت که کارکردن با اسلحه را فراگیرد» (محملود« .)514 :5378 ،او از تیربلار و (ژ-
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 )3وکالیبرهای گوناگون حرف میزد» (محمود )562 :5378 ،و این نشلان از قلدرت مبلارزۀ ننله بلاران
دارد .شهامتی که در پشت چین و چرو های صورتش نهیته بود« .باال خره ننه باران کلار بلا اسللحه را
خوب یاد میگیرد و عاقبت ،شورای محلّه را راضی میکنلد کله روزهلا ،وقتلی بیالار اسلت بلا اسللحه
داخل میدانکشیک بدهد» (محمود.)518 :5378 ،
شاید یای دیگر از دالیل آموزش اسلحه به زنان این بود که زنان و دختران بلیدفلا در سوسلنگرد
مورد حمله و غارت دشمنان قرار گرفته بودند (محملود .)35 :5378 ،هماننلد زنلان بلیپنلاه در شلام در

رمان سریة شجاع (باکریر ،بیتا .)949 :در واقع باکریر و محمود با توصیف چنین داستانهلای واقلعگرایلی
که منطب با شرایت اجتماعشان میباشد و با ترسیم زنانی مجاهلد چلون سلمیّه و ننله بلاران بله دنبلال آن
هستند که برآموزش نظامی زنان در هر شرایطی تأکید کنند تلا در دوران بحلرانزدهای کله چشلم پلیلد
دشمنان بر سرزمینشان خیرهگشته است ،زنان جوامعشان قلادر بله رویلایی بلا دشلمنان و حیل امنیّلت و
عیّت خویش باشند .زنانیکه پاکدامنیشان از هر چی ی برایشان ارزشمندتر است.
روحیۀ شجاعت و پشتاار باالی سمیّه و ننه باران حاکی از آن است است کله شلاید برخلی افلراد از
اب ار و تمرین مهارتهای جنگی به ستوه آیند و با روحیۀشان سازگار نباشد ،امّا این دو مبلارز همچنلان
با مقاومت به تمرینهای سخت ادامه میدادند چون احساس میکردند در دفا از میهن خلویش وظییلۀ
سنگینی دارند.
سمیّه در آرزوی دیدار شجا روزگار میگذراند« :وهةهه ة ة فة داس أب هةا بالفسة ای فة هة ودلة وإهنةا

لتخف من للل أضعاف ما تبنا  :تری ما لاأل لب بها اآلن ،وه اعود؟ ومت اعود؟ لقن بلغها أی مل اقت  ،وإمنا ودع ف
األسةةر ،ث بلغهةةا أن ملةةل الفةةریج أبقة عل ة مةةن أاة أب ة  ،وإمنةةا الةةتف بة سه نة عنةةنه

ولکةةن دلبهةةا بقة لالة دائ ة

الوا ب ،ولکن دلقها مل ازأل ازلزلا ب اض النهاس واقلقهةا سةواد الل ة » (باکریر ،بیتا 594 :و  :)591از ایلن رو سلمیّه
در فسطا در من ل پدرش چشمانتظار شجا است و هر لحظه به او خبرهای مختلیی دربارۀ شجا میرسد کله
تحمّل این خبرها بلرای او کشنده است ،وللی بلا آرزوی دیلدار همسرش همچنللان ایسلتادگی ملیکلرد .چلون
میخواست آرزوی خود و همسرش که پیروزی اسالم و مسلمین بود را به ثمر نشاند .این اهلداف واال در برابلر
غم فراق شجا  ،هرگ او را از مقاومت در برابلر جنایتالاران تلاریخ بلازنمیداشلت .وی در نبلود شلوهرش بلر
سختیها چیره میشد و دارای ع می راسخ بود.

ننه باران نی مجاهدانه گام برمیدارد؛ او پس از فوت شوهرش در انتظار دیلدن یگانله پسلرش بلاران
میزیست .در روزهای اوّل ماه سوّم پایی  ،زمانیکه پنجاه و دو تابوت از جبهه دارخوین آوردند و خبلر
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شهید شدن باران در جبهه دارخوین را به ننه باران میدهند ،او تینگش را به دست ملیگیلرد ،در تشلبیع
جنازۀ پسرش شرکت میکند ،به خود نوار فشنگ حمایل کلرده و بله آراملی در پشلت تلابوتهلا قلدم
برمیدارد (نک :محمود 915 :5378 ،و  .)919بلا وجلود ایناله ننله بلاران از نیلس افتلاده اسلت و نللاله
سرمیدهد و داغ پسرش کمرش را شاسته است ،همچنان برای پاسداری از ملیهن و زنلده نگله داشلتن
خون شوهر و پسرش مقاومت میکند و سعی میکند در پشت تلابوتهلای شهیلدانیکله پسرش بلاران
نی در میان آنهاست ،اشک نری د؛ زیرا احساس میکند این نشان از ضعف او در برابر دشمنان غلارتگر
است.
«ننه باران مرل خدنگ ،راست ایستاده است .قنداق تینگ تو پنجهاش فشرده میشود .نوار فشلنگ و
سینهاش بلرق میزنلد .نگاه ننله بلاران ،انگار کله از آتلش اسلت» (محملود .)916 :5378 ،وی از درون
میگریست و با خودش زم مه میکرد «شیر نرم را فرستادن جبهه دارخوین ،هرجلا کله الزم باشلد شلیر
نرم حاضراست» (محمود .)915 :5378 ،وی دردهایش را برمال نمیکرد و شوهر و پسرش همچنلان در
وجود او زنده بودند .این مادر چنان شجاعانه تا لحظۀ مرگ با یلاد ع یل انش دلیرانله از شلهر و دیلارش
دفا میکرد که میتوان او را جهادگری فعّال خواند.
با تعمّ در این شواهد ،گویا دو نویسلنده درد فراقلی را کله چشلیدهانلد بله منصلۀ ظهلور ملینهنلد.
باکریرکه در اوان جوانی همسرش را از دست میدهد و محمود نی برادرش شهید میشود .لذا این فراق
در پسِ الیههای دو رمان به قیامی کوبنده گره میخورد .دو ادیلب ،آشلیتگیهلای دوران جنلگ را بلا
چشمانتظاری زنانی مجاهد ترسیم میکننلد؛ آنلانی کله فریلاد ملیزننلد امّللا گللویی صدایشلان در زیلر
چامههای استعمار صامت میشود .لذا کسی یافت نمیشود تا زخم مانده بر سینهشان را التیام بخشلد و
به ناچار در خلوت خویش مویه میکنند .از نظر باکریر و محمود ،زنلان در دوران جنلگ زجلر بیشلتری
میکشند چون هم باید فشار حاومتی استعمارگر را تحمّللکننلد و هلم درد فلراق را بله دوش باشلند؛
بنابراین سمیّه و ننه باران نمونههای زنان مجاهلد و بلا ایملانی هسلتند کله فلراق و سلختیهلای دوری را
تحمّل میکنند و در راه دفا از سرزمین برای رضایت ح تعالی از خودگذشتند و بله راسلتیکله ایرلار
نمودند.
 .1-5-1زن ایثارگر و مقاوم

«ادبیّات مقاومت ،نوعی از ادبیّات متعهّد است که از طرف مردم و پیشروان فاری جامعه در برابر آنچله
حیات معنوی و مادّی آنها را تهدید میکند ،به وجود میآید .اینگونۀ ادبی عموماً با زبانی صریح بیلان
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میشود و با توجّه به شرایت و مقتضیات هر دورۀ تاریخی جلوۀ آن و نحلوۀ بلروز و ظهلورش ملیتوانلد
متیاوت با دورۀ دیگر باشد .چنانکه در یک برهۀ تاریخی نوعی ادب معترض ،افشلاگر و هشلداردهنده
و در دورهای دیگللر نللو ادب عارفانلله و زاهدانلله و در روزگللاری دیگللر ادب سللوگ و مرثیلله را در
مجموعۀ ادبیّات پایداری به حساب میآوریم (نک :بصلیری .)12 :5384 ،آری «زادگلاه ادب مقاوملت
در بستر حوادث است و معملوالً ناهم یسلتی و مبلارزۀ مردملی بلا اسلتبداد داخللی یلا هجلوم خللارجی
درگستلردهتلرین شال آن در بیلن پیروان یک ماتب و مذهب و یا ملّلت بله وجلود ملیآیلد» (امیلری
خراسانی.)31 :5381 ،
باکریر و محمود ،زن را انسانی مقاوم ترسیم میکنند گلویی آنلان از زنلانی سلخن ملیراننلد کله در
دوران جنگ و اوضا آشیتۀ اجتما  ،خود را آمادۀ هرگونه خطر نمودهاند .این دو نویسنده بر ایلن املر
واقیند که زنان نی باید در امور جامعۀشان دخیل باشند و به زن بها داده شود.
باکریر ،اذعان میدارد که زن نی همانند مرد قلادر بله مقاوملت اسلت؛ ملرد بایلد ایلن فرصلت را بله
همسرش بدهد و از ضعف او سخن نگوید ،بلاه اجازه دهد همسلرش نیل در کنلار او ،وجلودش را در
اجتما ثابت کنلد (نلک :الخطیلب .)539 :9221 ،بلاکریرایللن قلدرتِ مقاوملت را در وجلود سلمیّه بله
نمایش میگذارد.
شجا  ،همسر سمیّه از خیانت پدرش شاور نسبت بله اسلدالدّین ناراحلت بلود و در پلیآن بلود کله
تالشکند تا بیگانگان بر سپاه اسدالدّین پیروز نشوند .وی نامهای به اسدالدّین نوشلت تلا بله یلاری پسلر
برادرش (یوسف صالحالدّین) به اساندریه برود .شجا نگران بود کله مبلادا پلدرش او را از ایلن کلار
منعکند و نمیدانست که چه کسی محرمانه این نامه را به اسلدالدّین برسلاند .سلمیّه از آنچله در اندیشلۀ
همسرش بود و نگرانیهایی که در چهرهاش مو میزد آگاه شد و به اوگیت« :اکتةب الرسةال ولةل علة
أن ت

إل أسنالنان بأسرع ودمس دون أن ختش ایکشاف السر أللن» (باکریر ،بیتا .)518 :سمیّه میگوید :من

نامهات را سریعاً به اسدالدّین میرسانم بدون ایناه کسی از این راز باخبر شود .از ایلن رو شلجا بارهلا بیلان
میکرد که همسرش زنی مقاوم و بردبار است و به پدرش گوش د میکند« :ة ساض ک الرضا وال تشةکو

شة اا» (باکریر ،بیتا :)937 :سمیّه به همه چی راضی است و هی گاه از چی ی شاایت نمیکند .همانطور کله
رضایت ننه باران را از سادگی زندگیش پی میبریم .مقاومت پیرزن در برابر نلداری و سلختی زنلدگی
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کامالً مشهود است« .ننه باران کلبۀ کوچک و جمع و جوری دارد .دیوارهایش کاهگلی است .سلقیش
حصیر و چوب است» (محمود.)562 :5378 ،
او نی با وجودِ کهولت سن ،ایرارگریش به حدّ مردان سلحشورش است «چادرش را دورکمر سلیت
میپیچد ،نوار فشنگ را به شانه میاندازد و با دست ب رگش تینلگ را سلبک ملیگیلرد و در میلدان و
درازای خیابان مسلجد ،گلاهی بله تنهلایی و گلاهی هملراه علادل (پسلر اُم مصلدق) کشلیک ملیدهلد»
(محمود.)517 :5378 ،
باکریر در ترسیم سیمای سمیّه و قدرت مسلؤولیّتپلذیریاش ملیگویلد« :ة ة فتةاة سد قة اقةس عم قة
الشةةعوس ،تةةنسص بب ةةریرا أکثةةر ممةةا تةةنسص بةةهکائها أهنةةا تن ةةوی عل ة شةةجاع ف ة القلةةب ودةةوة ف ة ااسادة ،تمهةةران عنةةن

الشةنائن وامللمةات» (باکریر ،بیتا 67 :و  .)68سمیّه دختری با احساس عمی و قدرت ذکاوتی باال بلود کله
مسائل را به خوبی در

میکرد .شجاعت قلب و ارادۀ قوی در او تؤامان بود .وی با جملع کلردن ایلن

دو ویژگی در خود ،بر سختیها و نامالیمات روزگار چیره میشد.

«ولکن ة است اعمس -عل األاام– أن تتسل إل مکمن ههه العق نة الثابت ف یفس فتزعزعها ش اا فش اا ،فإلا

ب صأبوالفا ) افا إل ها ببعض مهوم مما ل س خب ری ،ف جن عننها فةوق مةا اتودةع مةن فهة وع ةف ،واستشةریها ف جةن
عننها سأاا ال خیلو من ااصال والراال  ،ث ابلوها فریی عنةنها مةن کتمةان السةر لتة علة والةنرا مةا لعلهةا لةال لثقتة ،

وإلا هو بعن ألی افا إل ها باخل ری من مهوم وألالم  ،ث بأخ ر اخل ةری دون خشة وال لةر ،،وإلا هةو لةن مةن سالة

القلب طمأی نت ولکن أباالفا مل اشأ بعن للل أن اغری عق نت ف النسا  ،وإمنا استثن ابنت ولةنها مةنهن» (باکریر،
بیتا 61 :و  :)72سمیّه در امور سیاسی و اجتماعی مملات توانا بود تلا جلاییکه بله سلوی کملینگلاههلا نیلوذ
میکرد و پدرش ابوالیضل او را در کارهایی که از خطر کمتری برخوردار بود مشارکت میداد تا آنجا که ن د
دخترش همّتی فراتر از آنچه انتظار داشت ،یلافت .زمانیکه با او مشورت میکرد دیدگاههایی اصیل ملییافلت.
حتّی بلارهلا او را در رازداریش امتحان کرده بود و اطمینان یلافته بلود کلله او راز حاوملت را بله ملادرش هلم
نمیگوید .لذا با اطمینان به سمیّه او را از برنامههای خطیرش اطّال میداد .وی دخترش را مسترنی تمامی زنهلا
میدانست.
«وهکها أخهت ة تعق ش اا فش اا ما لری من األلناا ف م ر خاص وف ما وسا ها من بالد العةرب وااسةالم

عام وأخه شغفها بهلل ازداد واهتمامها اتااعف اوما بعن اوم لت شغلها عن کثةری ممةا اشةغ دلةوب الفت ةات فة مثة

سنها ،وإن مل اشةغلها عةن لب بهةا ،عسة أن اکةون عویةا ألب هةا فة مسةتقب األاةام علة حتق ة ةمالة والالمة » (بلاکریر،
بیتا 61 :و  :)72سمیّه کمکم از حوادث مهمّ مصر و بالد عرب و اسالم با خبر شد و فعّالیّتهلایش بسلیار زیلاد شلد .او
برخالف دختران همسنّ و سالش به امور بسیار سنگین و حیاتی میپرداخت و حتّی عالقۀ قبل از ازدواجش بله شلجا نیل
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او را از کمک به پدرش در راه دفا از میهن بازنمیداشت .بر این اساس باکریر در مورد آزادی زن برای فعّالیّت
در امور سیاسی و اجتماعی بیان میدارد :زن هرگ مرد نیست و مرد نی هرگ جای زن قرار نمیگیلرد،
امّا نباید حقوق زن پایمال شود و باید توازن رعایت گردد و مرد به زنش اجازۀ ورود به اجتما را بدهد
تا در کنار او به همااری بپردازد (نک :بهی.)538 :9222 ،
همچنان که ننه باران نی مسؤولیّتهای سلنگینی را بلر عهلده ملیگرفلت و در کارهلای امنیّتلی نیل
شرکت میکرد .وی روزها درکمیتۀ شورای محل مشغول بله انجلام املور مملاتلی و سیاسلی بلود و بله
انجام کارهایی میپرداخت که نیاز به قدرت و توان فراوان داشت .ننه بلاران کارهلای شلورای محلل و
همالاریاش بلا شورا را بلرای اطلرافیلان شلرح مللیدهللد «از تشایللل گلروه املداد بلرای کملک بله
آسیبدیدگان حرف میزند .از کالسهای اسلحهشناسی ،کمیتههلای رفلاهی و بهداشلتی ،کشلیک در
مساجد و محلها ،جمعآوری دارو و پوشا

و غذا برای نیازمندان ،آموزش مردم برای انجام کارهلای

ضروری در مواقع اضطراری و با افتخار بیان میدارد خیلی کارها انجام میدهیم و قصد داریم صلندوق
قرضالحسنه برای آدمهای محتا درست کنیم .اگر عمری باشد در میدان ،پناهگلاه بل رگ و حسلابی
میسازیم» (محمود.)517 :5378 ،
وی با مقاومت تمام به انجام اموری بسیار سخت مشغول است و یک لحظه از پلای نملینشلیند و در
سازندگی میهن فعّالیّت میکند .با وجود سنّ بلاالیش دارای فالری مسلتعد و حافظلهای بلینظیلر بلود،
چراکه در حلّ مشاالت همسایگان و رو به رویی با اتّیاقات ناگهانیِ محلّه چنان با تدبیر میاندیشید که
به راحتی امور را حلّ و فصل ملیکلرد و حالم ملیداد .گویلا جلرأت و مقاوملت ایلن دو زن همچلون
شیرمردان عرصۀ مقاومت بود و هدف و نیکفرجامی که آن دو به دنبالش بودنلد کلار هرکسلی نبلود؛
چراکه این دو در رویارویی با کارهای دشوار همچون کوه مقاوم بودند.
شواهدِ بیان شده از سوی دو نویسنده نشانگر آن است که ایرارگری و مقاومت ،ارتباطی بلا جنسلیّت
زن و ملرد ،سنّ و سال یلا قلدرت و ضعیشان نللدارد .تنهلا خلواهللان ارادهای واال ملیبللاشد و همگلان
میتوانند در امور جامعۀشان شرکت کنند .محمود نی به مانند باکریر از زنی حمایت میکند که هلدفش
ایرارگری است و ننه باران را نمادی از زنان مقاوم جامعهاش ترسیم میکند کله بلا جنلگ آشلنایند و بلا
ایرار و مسؤولیّتپذیری خوگرفتهاند ،امّا از کمترین اماانات اوّلیه محرومند و همچنان میسازند.
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 .3-5-1زن با شهامت

باکریر و محمود درکشاکش جنگ از شهامت زنانی صحبت میکنند که حضورشان تسلّیبخش اذهلان
مردان جامعه است .این دو نویسنده میخواهند اثباتکنند که حضور و وجود زن در انجام املور ،املری
حتمی است تا پاسلخی باشلد بلر ملدّعای گروهلیکله زن را موجلودی منل وی در خانله ملیداننلد کله
صالحیّت انجام امور را ندارد.
باکریر در ارتبا بین شجا و سمیّه تنها هدفش بیان ارتبا عاطیی آن دو نیسلت؛ بلاله سلمیّه را در
بطن حوادث قرار میدهد و نشان میدهد که نقش زن در تغییر امور سیاسی غیر قابل اناار اسلت؛ او بلا
ایدئولوژی خاصّی به ترسیم سمیّه میپردازد (نک :الباباری ،بیتا.)922 :
روزی شجا متوجّه شدکه ابن خیّا (جاسوس بیگانگان) با پدرش به طور سرّی ارتبلا دارد و در
این حال نتوانست در برابر این مشال طاقت بیاورد .او سمیّه را از این ملاجرا و تملام مسلائل مربلو بله
پدرش مطلع ساخت؛ «ألس شجاع أی مل اعن ال وم ول يف لنت  ،فقن صاست ة ة معة اکشةفها وتکاشةف  ،وتقةوم لة

مبرادب أب يف أثنا غ اب  ،فهون للل کثریا من خ بة » (باکریر ،بیتلا :)948 :گلویی سلمیّه را محلرمراز خلود و
قوّتقلب خویش میدانست .او احساس میکرد در اندوهش تنهلا نیسلت و پشلتوانۀ همیشلگی او سلمیّه
است .سمیّه پا به پای شجا به مراقبت از شاور پرداخلت و مسلائل را جسلتجوکرد تلا شلاید کمالی بله
شوهرش باشد .شجا دوست داشت وجود ابن خیّا و مداخله در امور مملات را به اسدالدّین اطّلال
دهد ،امّا صالح نمیخواست کسی متوجّه ارتبا ابن خیّا با شاور شود؛ چون بدبینیها نسبت به شلاور
بیشتر و بیشتر میشد .لذا تصمیم گرفت از سمیّه کمک بگیرد؛ چراکه او تنها کسی بود که ملیتوانسلت
این خبر را محرمانه و بدون اطّال یافتنکسی به اسدالدّین برساند .سمیّه با شهامت تمام قبول کرد و ن د
اسدالدّین رفت و با او پیمان بست که وی را از رازی آگاه میکند به شر آناه هویتش فاش نشود.
سمیّه زمان رویارویی با اسدالدّین تمام سر و صورت بله جل چشلمانش را ملیپوشلاند «ارتةني عبةا ة
سودا سابغ وال اری منها غری ع ن هةا» (باکریر ،بیتا 911 :و  :)916وی عبای سیاه و بلندی پوشید و چی ی غیلر
از دو چشمانش دیده نمیشد .او بلیش از آناله ناشلناس بمانلد هلدفش حیل حجلاب در برابلر چشلمان پلیلد
طمعااران بود.

همچنانکه ننه باران در تمامی احوال ،حجابی کامل داشت و به یاد خدا بود و همیشله «تسلبیحش را
به گردن میانداخت .چادرش دور کمرش میبسلت و ملوی سلرش را تلوی روسلری جملع ملیکلرد»
(محمود.)511 :5378 ،
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بدین ترتیب اسدالدّین نی شلر سلمیّه را ملیپلذیللرد و در مللورد پیمللان سلمیّه بللا او بله یوسلف
صالحالدّین (برادرزادهاش) که اصرار دارد پی به هویّت سمیّه ببرد ،میگوید« :دلمس لل إهنا أال أسالا عةن

ش غری ما ختربی ب  ،ودن د عمس لا عل یفس عهنا ،فحهاس اا اوسف أن تنقض عهني فتسن علة أمةري» (باکریر،
بیتا :)971 :در واقع سمیّه چنان با شهامت رو در روی اسدالدّین ماند و قاطعانله بلا او پیملان بسلت کله
اسدالدین حتی جرأت پیمانشانی ندارد و اینگونه سمیّه در چشم اسدالدّین ناشناس ماند و ایلن نشلان
از قدرت ذکاوت سمیّه و او شهامت او در ح ّ شجا بود و حتّی زمانیکه شلجا بلا عصلبانیّتِ تملام
خواست نامهای که ابن خیّا حمل میکرد و گواه ارتبا پدرش بلا بیگانگلان بلود را از او بگیلرد و از
شدّت خشم به او حمله کرد و او را کشت ،سمیّه بدون آناه از شوهرش بازخواستی کنلد ،خنجلر او را
کامالً پا

کرد تا اثری بر آن باقی نماند.

شاید سمیّه در دل احساس نگرانی میکرد؛ امّا بلرای آراملش شلوهرش هلی گلاه حرفلی بلرخالف
دیدگاه شجا بر زبان نمیآورد و در هنگام نگرانی ،حل را بله شلوهرش ملیدهلد تلا شلاید قلدری از
دلواپسیهای او کاسته شود .از این رو زمانی که شجا دربارۀ کشتن ابن خیّا به سمیّه میگویلد ،او بلا
صبوری کار شوهرش را تأیید میکند« :اقوأل لا :دتلت خبنجره اا ة فل ألةوا خنجةري ،تقةوأل لة  :خةریا صةنعمس
اا لب يب» (باکریر ،بیتا :)961 :سمیّه! او را کشتم با خنجر خودش خنجلرم را آللوده نالردم .سلمیّه ملیگویلد:

محبوب من! بهترین کار را انجلام دادی .چون به یقین میدانست شجا نی هدفش وحدت کلمۀ عربها و
مسلمانان است .حتّی زمانیکه شجا  ،سراغ نامه را از سمیّه ملیگیلرد و از او ملیپرسلد آیلا آن را پلاره
کردی؟ سمیّه در پاسخ میگوید« :کال ،ما کنمس ألفع ش اا دون أمةرص » (باکریر ،بیتا :)966 :هرگل کلاری
را بدون دستور تو انجام نمیدهم.

این همان ناتهای است که باکریر بارها بر آن تأکید میکند :همپایی زن و ملرد درکنلار یالدیگر و
بدین جهت مسؤولیت یک زن بسی سختتر است؛ چون بایلد بلا شلهامت تملام بلرای آراملش اوضلا
خانواده رفتاری معقوالنه و گاهی فراتر از عادت انجام دهد تا کانون خانواده حی شود .در واقع سلمیّه
در عین شهامت کمنظیرش هرگ بدون مشورت شوهرش کاری انجام نمیداد.
این شهامت در پس سیمای ننه باران نی نهیته است .او از هی کس واهمهای ندارد .با صراحت تملام
حام صادر میکند و با شهامت ،رأی به عدالت میدهد و در مقابل گرانفروشان و محتاران میایسلتد
تا که افراد ،به ح ّ مسلمشان برسند وسرزمینش از خیانتهای ظالمان خالی بماند .وی با کلل شلعبان بله
خاطر گرانفروشیاش برخورد جدّی میکند و میگوید« :میباد به اهل محلل بگلیم کسلی ازش خریلد
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نانه .مو نمیذارم هر طور که دلش بخواد بیروشه! مو حالیش میکنم .مو ننله بلارانم!» (محملود:5378 ،
.)569
در این میان روزی وسایل مغازۀ کل شعبان را به خاطر خیانت و گرانفروشیاش بله غلارت بردنلد،
سروجان ناله سر میداد که غارتمان کردند و ازدحلام ملردم کلم ملیشلد و کسلی جلرأت حلرف زدن
نداشت؛ حتّی «چند تایی از مردم که مانده بودند ساوت کردند .خیلیهلا آهسلته پللس ملیکشلیدند و
میرفتند و باقی افراد کسلی الم تلا کلام سلخنی نملیگیلت .ننله بلاران ،بلا صلراحت تملام رو در روی
سروجان میایستد و میگویلد« :گلرونفروشلی ایلن چیل ا رو هلم دارد خلواهر ...انقلالب نالردیم کله
توگران فروشی کنی ،انقالب کلردیم کله گلردن گلرانفلروش را خلردکنیم» (محملود 926 :5378 ،و
.)927
گاهی نی ننه باران با شهامت تمام جلوی هرگونه فساد اخالقی را میگرفت «شایع میشود کله کلل
شعبان به زنی به نام گالبتون حرفهای ناجور زده .ننله بلاران ملیگویلد :اگله ئلی حرفلا درسلت باشله
میذارمش سینۀ دیوار یه گلوله خرجش میکنم ...هملی بسلش نیسلت کله ملردم را غلارت کنله؟! حلاال
چشمش دنبال زن مردمم هست» (محمود.)518 :5378 ،
این او شهامت ننه باران است ،در حالیکه کسی لب به سخن نمیگشاید او با شلهامت تملام روبله
روی سروجان میماند و او و شوهرش را محاوم میکنلد ،بلدون تلرس از ایناله کسلی ملانع او شلود؛
همانطور که سمیّه با شهامت ،ن د اسدالدّین میرود ،بدون ترس از ایناه او به هویّتش پی ببرد.
سمیّه و ننه باران هر دو با شهامت تمام ایستادگی میکنند و راضی هستند در این راه جانشلان را فلدا
کنند تا سرزمین و هموطنانشان درآسایش باشند و این نهایلت شلهامت سلمیّه و ننله بلاران اسلت کله بلا
تمامی شرایت خطرنا

دست و پنجه نرم میکنند؛ بنابراین براساس دیالوگهلایی کله در بطلن ملاجرا

دیده میشود؛ دو نویسنده ،ترسلیمکننلدۀ وقلایع اجتملاعی جامعله هسلتندکه جنلگ ،در هلر دو جامعله
زندگی مردم را مختل کرده و از سوی دیگر ،زنانی در کشاکش این جنگ تالش ملیکننلد اوضلا را
آرام نمایند .لذا در دورهای که شاید همگان پی به شهامت زن به عنوان اسطورۀ مقاوملت نبلرده بودنلد؛
این دو ادیب با بیان داستانهلایی رئالیسلتی بله دنبلال نشلان دادن حقلای اجتملا جنلگزدۀ آن روزهلا
هستند.
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 .3-5-1زن عدالتگستر و انتقامگيرنده

عدالت ،واژهای پر طمطراق است که اگر در سطلح اجتملا فلراگیلر شلود بسیللاری از مشلاالت حلل
میشود .در دوران جنگ و حضور استعمارگران بیعدالتیهایی گریبانگیر مردم مصر و ایران گردیده
است که باکریر و محمود آن را به روشنی دیدهاند .در این میان ،زنلان از پلای ننشسلتند و بلرای برپلایی
عدالت ،انتقامشان را از ظالمان تاریخ گرفتنلد هرچنلد کله هلی انتقلامی تلاوان از دسلت دادن شلریک
زندگیشان نبود .گویا سمیّه و ننه باران هر دو به فار برپایی عدالت و انتقام خون بله نلاح ریختله شلدۀ
همسرانشاناند.
سمیّه از ماجرای خیانت شاور به اسدالدّین باخبر شد و بالفاصلله« :ة ة دةن أدبلةمس مسةرع إل ة  ،فأخةهت
تتلفةمس لولةةا لتسةتوث أن املکةةان خةاأل إال منهمةةا ،ث أخربتة بنبةأ عمة » (بللاکریر ،بللیتللا :)915 :نل د شللجا آمللد و
پیرامونش را نگریست تا کسی نباشد و شجا را از این موضو (نقشۀکشلتن اسلدالدّین توسلت پلدرش شلاور)
آگاه کرد.

شجا هراسان آمد تا مانع پدرش شود؛ امّا شاور برای رسیدن به هلدفش و بلرمال نشلدن خیلانتش از
یاقوت خواست کار شجا را تمام کند و یلاقوت بلا فروبلردن خنجلری در سلینۀ شلجا او را بلر زملین
انداخت .سمیّه با دیدن این صحنه نتوانست ،پایمال شدن خون به ناح ریختۀ شجا را تحمّللکنلد؛ «إل
طعنت ة من خلف يف عنق فسقط عل األسض خیوس کةالثوس الةهب » (باکریر ،بیتا :)911 :در نتیجه با همان خنجلر
از پشت ،برگردن یاقوت زد و او را مرل گاوی ذبح شده بر زمین انداخت.

در اینجاست که شجا به ابوالیضل ثابت کرد آموختن مهارتهای نبلرد بلرای زنلان واجلب اسلت:
«ایتقممس يل ة م ن فقتلت أسأامس اةا أباالفاة ک ةف یفةع ال ةوم تةنساب ة ة ؟ صةندمس اةا بةي ،دةن ساعةمس عةن سأاةي إلة
سأال » (باکریر ،بیتا :)911 :سمیّه انتقام من را از یاقوت گرفت و به اوگیت ابوالیضل دیدی املروز تملرین
کردنم با سمیّه چقدر مؤثّربود؟ ابوالیضل تأیید کرد که تو راست میگیتی و من تیاّر تو را پذیرفتم.

سمیّه در سریة شجاع نقشی برجسته دارد؛ او زنی اسلت کله بله یلادگیری فنلون جنگلی تمایلل دارد و
باکریر با این تصویرسازی زیبا ،هدفی خاص داشته و آن دعوت به تعلیم زنان در آملوزش املور جنگلی
است .باکریر ،شجا را به آموزش همسرش سوق میدهلد و از زبلان شلجا مشلروعیّت آملوزش املور
جنگی را بیان میدارد ...او آموزش فنون جنگی را نیاز زنان در تمامی زمانها و ماانها میدانلد (نلک:
الباباری ،بیتا.)562 :
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ننه باران نی به دنبال گسترش عدالت و انتقامگیری است؛ روزی که در شهر ،چند نیلر (گمانلهزنلی
بیشتر به یوسف بیعار و دوستانش بود) به خانلۀ حلا مسلیّب دسلتبرد زدنلد و هملۀ اهلالی از ایلن اتّیلاق
شاکی بودند و به فار انتقام از آنان بودند؛ ننه بارانکه اتّیاقی از آنجا ملیگذشلت و متوجّله ملاجرا شلد
جلوآمد و گیت خودمان محاکمۀشان میکنیم .گویا ننه باران بغضی در سینه داشت؛ در واقع همان غلم
از دست دادن شوهرش که بار کلامیون او را دزدیدنلد و او را در بیابلان رهلا کردنلد و سلرما جلانش را
گرفت .گویا دزدی این غارتگران ،ننه باران را به یلاد آن صلحنه ملیانلدازد و ملیخواهلد انتقلام خلون
شوهرش را بگیرد و فریاد عدالت سلر بدهلد .بله هملین دلیلل جللو ملیآیلد و ملیگللوید« :خلودمللان
محاکمۀشان میکنیم» (محملود .)967 :5378 ،او بله یلاد ملیآورد کله آدمهلای نامسللمانی مرلل اینهلا
شوهرش را در گردنۀ رازان ،شهید کردند.
ناگهان فریاد زد« :مگر شهر هرته که روز روشلن اسلباب و اثاثیلۀ ملردم را بلار ملیکلنن! ننله بلاران
خشاب را جا میاندازد و رو میکنه به مردم ،کسی از جاش تالان نخلورد» (محملود...« .)961 :5387 ،
باران شهید نشد که شمای نامرد ،مردم را غارت کنید» (محمود.)979 :5378 ،
به همین دلیل مأملوران ،ننله بلاران و علادل و علدّهای دیگلر را دستگیللر ملیکننلد؛ امّلا ملردم آرام
نمینشینند ،چون میدانستند که وی عدالت را برقرار کرده است و حام بله حل داده اسلت و بلاالخره
با راهپیماییهای مردم ،ننه باران و عادل و بقیه آزاد شدند .ولی اسلحۀ ننه باران را از او گرفتند و بعلد از
آن دیگر ننه باران گوشهگیر شده بود؛ زیرا او با اسلحهاش انسگرفته بود .در نتیجه ننه بلاران شلرو بله
فراگیری قرآن در مسجد نمود (نک :محمود )917–982 :5378 ،گویا او خیالش از این موضو راحت
بود که خون به ناح ریخته شدۀ شوهرش را به گونهای از دست نامسلمانانی همچون آنان گرفته است.
فراگیری قرآن توسّت ننه باران ،درست به مانند سمیّه اسلت .پلدر سلمیّه زملانیکله پلی بله هلوش و
ذکاوت دخترش برد از فردی به نام قاضی فاضل درخواست میکند بله دختلرش قلرآن و فقله بیلاموزد:
«فقن طلب إل أن اعل ابنت القةرةن والفقة » (باکریر ،بیتا )73 :و این نشان از وقوف باکریر و محمود به کالم
الهی در حلّ مشاالت دارد تا جاییکه سر فصل تمامی رمانهای باکریر با آیهای از آیات نلورانیآغلاز
میشود.
بنابراین ،سمیّه و ننه باران در برابر بیعدالتیها ساوت نمیکردند و تا پای مرگ نی بله فارگلرفتن
انتقام خون شوهرانشان از دست کینهتوزان خیانتاار بودند .آنان زنانی عادل و منتقم و همسلرانی شلجا
برای شوهران به خون خود آغشته بودندکله حتّلی یلک لحظله در برابلر دشلمنان اسلالم آرام ننشسلتند.
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باکریر و احمد محمود بر این باورند که آموزش فنون جنگی به زنلان یالی از مهلمتلرین آملوزشهلای
زمان جنگ است تا زنان نی از حقوق خود دفا کنند و آموزش این فنون را شایستۀ زنِ متعهّد بدانند.
 .5-5-1همسر فداکار

خانواده از عناصر مختلیی همچون زن و مرد تشایل شده که نبود هر یک از آنها ،سلبب از بلین رفلتن
کانون خانواده میشود و زن به عنوان یای از ارکان مهمّ اینکلانون ،قلوامبخلش هسلتۀ اصللی خلانواده
بوده که فعّالیّت آن در جامعه سبب بهبود اوضا اجتماعی میشود.
باکریر ،همانطور که مدافع آموزش زنان و رعایت حقوق حقّۀ آنان اسلت ،بله زنلان نیل اطاعلت از
سیارشات همسر را تأکید میکنلد .وی زن را هملراه همیشلگی ملرد ملیدانلد و بله انتقلاد از اجتملا و
حاومتی میپردازد که وی را شخصی من وی در خانه میدانند .او نقش سلمیّه را چنلان برجسلته جللوه
میدهد تا پاسخی باشد بر افاار نادرست سلتمگران .للذا فلداکاری سلمیّه نملودی واقعلی در اجتملاعی
آشیته دارد .آن هم در دورانِ جنگ جهانی دوّم که به زن توجّهی خاص نمیشد.
سمیّه به خاطر شوهرش عاج انه از پدرش ابوالیضل درخواسلت کلرد کله بله او کملک کنلد« :فلمةا

لهبمس تزوس أباها کلمت يف للل وأقمس عل  ،ولاوأل أبوها أن اقنعها بک سب فل انج

داأل لةا :تعلمةنی اةا بن ةي مةا

کةةان مةةن شةةاوس دةةاأل لة  :ومةةا لیةةب شةةجاع يف للةةل؟ لقةةن کةةان ضةةن أب ة ويف سةةب لک لق ة منة لقة

وطالةةمس املرااعة

ب نهما هي تلوح وهو اعتهس» (باکریر ،بیتا 944 :و  :)941سمیّه ن د پدرش میرود و برای کلار شلجا از او
خواهش میکند .پدرش در برابر اصرار سمیّه ،خیانت شاور را یادآوری میکند و از انجلام ایلن کلار و
دادن یک منصب به شجا پوزش میطلبد .سمیّه نی برای طرفداری از شجا به پلدرش ملیگویلد کله
شجا در این باره چه گناهی دارد و خیانت شاور چه ارتباطی با وی دارد؟ شجا با پدرش مخالف بلود
و از دست او و به خاطر شما متحمّل سختی فراوان شد ...مراجعۀ سمیّه به پدر طلوالنی شلد و او هلر بلار
اصرار میکرد و پدرش عذر میخواست.
از سوی دیگر زمانیکه مادر شجا او را به خاطر ایناه در ح ّ پلدرش کوتلاهیکلرده و در صلحنۀ
مبارزه او را تنها گذاشته مالمت میکرد ،بلاز این سمیّله بلود کله بله همسلرش دللداری ملیداد و بله او
میگیلت« :ال تبتةاس اةا لب ةيب ،فمةا مل تبلة مةا تراةن کرهةمس أن تغمةس سة فل يف دمةائه  ،فرتکةمس الفةراقنی لة حک
ب نهما وهةو خةری اقةاکمنی» (باکریر ،بیتا :)513 :ناراحت نباش محبوب من تو ج خیر کاری ناردی و حقّت را
در برابر پروردگار و مسلمین ادا نمودی و دو گروه (شاور و همپیمانش «مری» و اسدالدّین) را تر
خداوند بینشان حام کند و به راستی او بهترین حاکمان است.

کلردی تلا
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«فجعلمس تبنی ل أهنا تشاسک يفةمال الغراض هلل دلب ة ! ما أثق ما انةو بة مةن المةوم واآلالم! مةا کةان أسةعنها

بزواها ،وأسعنه ا لوال أبوه! ومةا کةان أسةعنه ا عةا لةوال هةهه األلةواأل املاة رب الةي تتقلةب ف هةا الةبالد!» (بلاکریر،
بیتا :)568 :سمیّه شجا را درآمالش همراهی میکرد .شجا میگیت :به خلدا قسلم سلمیّه! ایلن دلواپسلیهلا
بسیار بر دوشم سنگینی میکند؛ سمیّه و شجا چه خوشبخت بودند اگر کله پلدر شلجا نبلود و همگلی بسلیار
سعادتمند میشدند چنانچه اوضا نابسامان جامعه نبود.

سمیّه تمام محنتهای دنیا را بر دوش میکشید امّا یک لحظه در ح ّ همسرش کوتاهی نمیکرد .از
این رو« :وکایمس ة تشعر مبا اکابن جواها فرتق ل وحتنو عل  ،ولکنها ال تن

بشي وال تنخ ف ما بنی جواها وبنی

أب أو أم  ،خش أن تزان املعن الهی ت ممس من أالة عةن مسةا لت يف خ بة  ،ف ةزداد مةن أالهةا أسة علة أسة ومهةا

علة هة » (باکریر ،بیتا :)512:زملانیکله سمیّله احساسکرد شجلا تحمّلل شنیدن تهملتهلایی کله بله
پدرش میزنند را ندارد ،با ساوتهای همیشگیاش در سختیها شریک غلمهلای او بلود؛ از دردهلا و
غصّههای درونی خویش با شجا صحبتی نمیکرد و سعی میکرد در اموری که بین همسرش (شجا )
و بین پدر و مادر او (شاور و زبیده) اتّیاق میافتد ،هی گونه دخالتی ناند؛ چراکه نمیخواست از می ان
عالقۀ همسرش به او کاسته شود و این گذشت فراوان ،اندوه شجا را نسبت به سلمیّه کله در برابلر ایلن
همۀ مشاالت او صبوری میکند بیشتر میکرد .با وجود ایناه سلمیّه از بیشلتر مسلائل بلاخبر بلود وللی
وقتی میدید شوهرش قادر به بازگوییآن نیست« :حتس ة مبا حیس ب جواها اقب ةب فرتثة قالة  ،وتتةأمل ملةا بة ،
ولکنها ال تست ع أااا أن تکاشف ف ما مل اشأ هو أن اکاشفها ف ة » (باکریر ،بلیتلا :)933 :بللا تمللام وجللود او را
در

میکلرد و بله حلالش افسوس میخورد و دلش برای او میسوخت چراکه سمیّه نملیتوانسلت در املری

که شجا دوست نداشت او بداند کنجااوی نماید .چون شجا از کارهای پلدرش پلیش همسلرش سلمیّه
احساس شرم میکرد.
این ایرار سمیّه تا آخرین لحظۀ عمر شجا نمایان بود و بعد از مرگ شوهرش نی  ،بلاز هلم همسلری
فداکار برای او بود؛ زیرا یک لحظه از یاد شوهرش غافل نبود و به یاد شجا  ،پسرش را آموزش میداد
تا ادامهدهندۀ راه پدرش باشد و عمرش را به پای قد کشیدن پسرش گذاشت تلا از او قهرملانی سلاخت
که نام پدرش را زنده نگه دارد.
سمیّه در سیرۀ شجا نمودی از ننه باران است .ننه باران نیل همسلری دلسلوز بلرای شلوهرش بلود و
هی گاه صحنۀ از دست دادن شوهرش را فراموش نمیکرد .ایلن زن ،شلوهرش را در جلوانی از دسلت
داد ،به طوریکه «در زمان مرگ حا تریا  ،پسرش «باران»  51سال بیشتر نداشت ،راه نلان کلامیون
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شوهر او را در سرباالئی رازان گرفتند و دست و پلا و دهلانش را بسلتند و در جلادّه رهلایش کردنلد تلا
ایناه سرما و یخبندان او را از پا درآورد و با وجلود آناله امیلدی بله زنلده مانلدنش نبلود ننله بلاران تلا
آخرین دقیقه پرستاری (حا تریا ) را به عهده گرفت» (محمود.)18 :5378 ،
سمیّه نی تا آخرین لحظه به امید زنده ماندن شوهرش بر بستر شجا ماند و پرسلتاریاش را برعهلده
گرفت« :وأما ة فقن طفقمس سمس النم عن  ،وتسن ارل بةالق ن واخلةرق» (باکریر ،بیتا :)916 :سمیّه خون را از
بدن شجا پا

میکرد و زخمش را با پنبه و پارچله ملیبسلت« .فمةا واةنوا عنةنه غةریة ة وادفة علة سأسة وهةو

طرا الفراش انن أی نا خاف ا» (باکریر ،بیتا :)918 :و وقتیکه اطرافیان به همراه طبیلب بلر بلالین شلجا آمدنلد؛
کسی ج سمیّه را کنار او ندیدند.

همسر ننه باران ،همچون شجا شوهر سمیّه که جان به جلانآفلرین تسللیم کلرد از دنیلا رفلت و ننله
باران بعد از مرگ شوهرش همچنان به یلاد او وفادار بلود و تملام شلبهلای جمعله بلر سلر مل ار او بله
بهشتآباد میرفت (محمود .)936 :5378 ،وی به تربیلت پسلرش نیل ملیپرداخلت تلا از او شلیرمردی
بسازد که نام پدرش را در همیشۀ تاریخ زنده نگه دارد.
بنابراین سمیّه و ننه باران از نگاه ظریلف و تی بینانلۀ دو نویسلنده ،الگلوی تملامعیللار زن مسلمللان و
پایبند به خانواده هستند .زنانیکه از همسر و خانوادۀشان بسیار خرسندند و این مهلم در مونوللگهلای
درونی دو شخصیّت مو میزند و تنها شاایتشان از حاومت ستمگری است که به آنهلا و شوهرانشلان
زور میگوید .کسانیکه دست پلید استعمار کاشانۀ آنها را ویران نموده است .این زنلان صلدای صلدها
زن بیگناه را به گوش غاصبان میرسانند تا بدانند زن ،مایۀ تاامل خانواده بوده و تلا آخلرین دقیقله در
جهت حمایت از خانواده از پای نمینشیند.
با دقّت در زوایای داستان ،عش به همسر در وجود دو نویسنده نی گره خلورده اسلت تلا جلاییکله
«باکریر تجربۀ ذاتی عش به همسرش و رنج فراقِ او را بله گونلهای در توصلیف سلمیّه و شلجا ترسلیم
میکند که این تشویشهای نویسنده در قهرمانان داستان تلداعیگلر ملیشلود» (البلاباری ،بلیتلا.)85 :
همانگونه که احمد محمود میگوید« :من زن خیلی متحمّلی دارم .یک زن سنّتی بسیار متحمّلل .خیلال
میکنم اگر زن من قدری متجدّد میبود اصالً با من سازگار نمیشد و با من زندگی نمیکرد .زن سنّتی
متحمّلی دارم که همه چی را به راحتی تحمّلکرد .من زمانی که به زندان رفتم او بچّهها را ب رگ کرد»
(آقایی.)147 :5383 ،
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بنابراین حوادث داستان و ارتبا با شخصیّات آن با روح دو ادیب عجین شده است و آنان در پلسِ
بیان مشاالت جامعه ،سختیهای زندگی خویش و تجربیاتشان را نی بازگو میکنند.
 .6-5-1مادر دلسوز

در بیشتر آثار ادبی ،مادر ،نماد بخشش و ایرار است .او مربّلی دلسلوز فرزنلدانش ملیباشلد و از ایلن رو
باکریر در رمانش توجّه وافری به نقش ملادر و جایگلاه واالیلش داشلته و امتیلاز برجسلتۀ آن سلادگی و
صداقت و از خود گذشتگی است.
باکریر ،زن را صاحب زمان میداند و مدافع حقوق زن در برابر جهل و خرافلات جلاهلی اسلت .وی
در برابر کسانی که بیان میدارند زن سبب عقبماندگی نظام خانواده است ،میگوید :زن انسانی جاهل
نیست .زن همان مادری است که مرد را تربیت کرده و مادر اوّلین سنگبنای خیر و خوبی است .بلاکریر
زن را مایۀ رشد خانواده میداند (نک :الحصینی 993 :9252 ،و .)994
سمیّه و ننه باران با تمام رنجهایی که به دوش ملیکشلیدند ،ملادرانی دلسلوز بلرای فرزندانشلان نیل
بودند و در بود و نبود شوهرانشان به خوبی از فرزندانشان حمایت میکردند .هدف ایلن دو زن آن بلود
که فرزندان ادامهدهندۀ راه پدرانشان باشند و مردانلی غیلور بله جامعله تحویلل بدهنلد و عهلدی کله بلا
شوهرانشان بستهاند را تا پای جان ،جامۀ عمل بپوشانند .در لحظات پایانی عمر شجا  ،او از سمیّه دربارۀ
نام فرزندشان میپرسد« :مالا ترانان أن یسم اا ة ة ؟ کمةا تراةن اةا لب ةيب
ولنا ب ال لاهةن يف سةب

صدةاأل لةا) :ضةرغام بةن شةجاع

أساةن

» (باکریر ،بیتا :)329 :شجا از سمیّه میخواهدکه اگر خداوند بله وی فرزنلد

پسری عطا کرد نام او را ضرغام بن شجا نهد.
او آرزوی داشتن پسری را در سر میپروراند که همانند او قهرمانانه در راه نجات اسالم و مسللمانان
تالشکند و سمیّه نی همچون شجا چنین آرزویی داشت تا بتواند از او یادگاری به جامعه تقلدیم کنلد
که نام پدرش را همیشه زنده نگه دارد و مایۀ افتخار او و پدرش گلردد .بله طلوریکله در اداملۀ رملان،
پسرشان ب رگ میشود و با همان نام پدر ،رهبری سپاه مصر را برعهلده ملیگیلرد« :لاص ابةي اقةود اة
م ر ،أسنالنان ضرغام اقود ا

التحرار

اکرب

اهنةزم اة

العةنو

وایت ةر اة

م ةر

ایت ةر العةرب

وایت ر املسةلمون» (باکریر ،بیتا :)323 :نگاه کنید پسرم رهبر سپاه مصر است ،اسدالدّین ضلرغام کله ارتلش را
رهبری میکند ...اهلل اکبر ...سپاه دشمن شاست خورد ...مصر پیروز گشت ...عرب و مسلمان پیروز گردیدند.
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سمیّه به داشتن چنین پسری میبالد؛ چراکه آرزوی همسرش به حقیقت مبدّل شلده بلود .او ملادری
دلسوز برای پسرش بود و او را آنگونه پرورش داد که شلوهرش آرزو داشلت و بلا وجلود نبلود پلدر،
سمیّه با فداکاری خویش مانع آن شد که پسر ،کمبودی در زندگی احساس نماید.
ننه باران نی همچون سمیّه که چشمانتظار فرزندش بود؛ انتظار باران را میکشلید «کسلی در خانله را
میزند .صدای ننه باران بلند میشود - .بارانم اومد .شیر نرم اوملد» (محملود .)577 :5378 ،ایلن پیلرزن
همیشه چشم به راه فرزندش بود تا از جبهه برگردد .او به وجود چنین پسری افتخار ملیکلرد و بله همله
میگیت« :به جبهه رفته است ...خبر دادن که باران فرماندۀ یک دسته شلیرمرد شلده و بله ایلن کلافرای
خدانشناس حمله میکند» (محمود .)18 :5378 ،ننه باران به وجود پسلر دلیلرش افتخلار ملیکنلد؛ زیلرا
یادگار پدرش و امید روزهای پیری مادر زحمتاش خویش است.
ننه باران نی همچون سمیّه با وجود فلوت همسلرش بلرای پسلرش ملادری فلداکار بلود و هلی گلاه
نگذاشت پسرش احساسکمبود نماید و جانیشلانی ملیکلرد تلا او را بله درجلهای از کملال و انسلانیّت
برساند و نام پدرش را زنده نگه دارد و روزی در دفا از میهن همچون پسر سمیّه گامی استوار بلردارد.
در این اثنا باران شهید میشود و تمام دلخوشیهای پیرزن به تاریای میگراید «روزهلای پلنجشلنبه کله
میشد یک دسته گل و گیاه برمیداشت و میرفت سر خا

باران .باال سر قبر دو بوتله میملوزا بلود و

دیر آبشان میداد .میگیت :منتظرم باران بیاید سیرابشان کند» (محمود.)351 :5378 ،
سمیّه و ننه باران هر دو انقالبیاند و پر شور و هر دو به دنبلال دفلا از دیلن و ملیهن خلویش در راه
خدا میباشند .هر دو بغضهایی در سینه دارند که گویای استقامتشان برای گرفتن حقلوق پایملال شلده
میهنشان میباشد .آنان از زنان فداکار تاریخاند و همسرانی وفادار و مادرانی دلسوز برای خانوادهاند .هر
دو دارای قدرتی وافر میباشند .سمیّه جوان است و سرشار از انرژی و ننه باران میانسال امّا در عین حال
پر قدرت و هدفش پایهگذاری عدالت است و گویا به دنبال این است که خون شوهر و پسلرش پایملال
نشود .همانگونه که سمیّه نی در دفا از شوهرش تا لحظۀ مرگ همسلر از پلای نملینشلیند و در واقلع
عش به خانواه و وطن در وجود هر دوی آنها همچون نگینی میدرخشد و گاه تا سر حلدّ ملرگ پلیش
میروند؛ گاه دست به کارهایی می زنند که شاید مردان ،استقامت انجلام آن کارهلا را نداشلته باشلند و
برای رسیدن به آرمانهایشان همچون شیرمردان صحنههلای نبلرد دست بله مجاهدتهلایی میزنند کله
تاریخ گویای رشادتهای آنهاست.

 /46کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال دوّم ،شمارۀ  ،7پایی 5315

نتيجه
مقایسۀ تطبیقی دو شخصیّت «سمیّه و ننه باران» به عنوان زنان مجاهد در رمان هر دو نویسنده (علی احمد باکریر
و احمد محمود) حاکی از آن است که گویا هر دو نویسنده در بیان شلواهد تلاریخی بیشلتر بله بیلان مشلاالت
جامعه و مردم آن دوره میپردازند تا به پیروزیهای کسب شده در این مسلیر؛ چراکله هلر دو رملان بلا صلحنۀ
جنگ آغاز میشود و در واقع هر دو به واقعیّتها مینگرند و به همین دلیل قبل از اشاره به پیروزیهلای نهلایی
به مشاالت جنگ و فقر و تنگدستی مردم اشاره میکنند؛ چراکه معتقدند در پشلت پلردۀ ایلن پیلروزی نهلایی
سختیها و دالوریهای مظلومان تاریخ نهیته است .دو نویسنده معاصر عرب و ایران در رمانهایشان بله اعملاق
موضو میپردازند تا بگویند این پیروزی به آسانی کسب نشده است؛ بلاه با ایملان بله خلدا و مجاهلدتهلای
زنان و مردان با ایمان به دست آمده است.
در الیههای داستان ،حضور برخی از نقشآفرینان که سبب استحاام داستان میشلود ،یعنلی حضلور زنلانی
مبارز که اسوۀ مقاومتاند و با ایرارشان خطو تاریخ را دگرگون میکنند و با تحمّل سختیها پناهگاه و قلوّتی
برای ادامۀ راه همسرانشانند به خوبی آشااراست .این زنلان چنلان در بطلن داسلتان ،درخشلیدند کله گلاهی در
مجاهدتشان پا فراتر از مردان مبارز نهادهاند؛ زنانی که همسرانی دلسوز برای شلوهران و ملادرانی فلداکار بلرای
فرزندانند و تاریخ گواه این جانیشانیهای آنان است.
سمیّه و ننه باران به عنوان شخصیّتهای زن اصلی در دو رمان که الگوی زنان مصلری و ایرانلیانلد ،نمونلۀ
کامل زنان ایرارگر قلمداد میشوند و درسرنوشت و وقایع جنگ با دالوریهای بینظیرشان تأثیری مربت در راه
دفا از اسالم و میهنشان داشتند؛ هر دو با از خود گذشتگیهایشان ح ّ همسری و ملادری را در برابلر شلوهر و
فرزندانشان به نحو مطلوبی اییا کردند ،هر دو سختیها و رنجها را خود به دوش میکشیدند تلا سلبب آسلایش
خانواده شوند و با وجود غم و اندوه از دست دادن شوهرانشان همچنان صبورانه ایسلتادند و فرزندانشلان را کله
یادگار همسرانشان بودند با هدف دفا از اسالم و در راه خدا ،پرورش دادند و از آنان قهرمانانی پرافتخار برای
سرزمین و پیروزی نهاییشان ساختند .این ویژگیهای مشتر

نشان از بردباری و ایرار این دو بانو به معنای تام

کلمه است.

کتابنامه
الف .کتابها
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 .03الفرطوسي ،عبداهلادي« ،ت وس املناهج اااتماع يف النقن األديب».www.alnoor.se .2339 ،
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دساس ت ب ق لوأل النقن اااتماعي للمرأة يف سواا علي أمحن باکثری و أمحن لمود

*

س نة اکرم سخشننهی ا
أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة کیالن
س ن اةاع لس ي أاناد

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة کیالن

سه ال گ اهبان

طالبة ماجستری يف اللغة العربیة ،جامعة کیالن

امللخص
دور املرأة يف اجملتمعات البشریة من البدایة حتی اآلن أمریعتنی به وال ینکر والنساء جنبلا عللی جنلب الرجلا وعلالوة عللی دورهلن
يف تربیة أجیا املتستقبل هلن حضور نشیط يف اجملاالت اإلجتماعیة.
يف هذا املقا ندرس دراسة مقارنة يف روایتنی معاصرتنی یعين سریة شجاع لعللي أمحلد بلاکثری ،األدیلب الیملين املعاصلر وزملنی
سللوخته ألمحللد حممللود الکاتللب اإلی لراي املش ل ور مصللورا إحللدی م للاهر النقللد اإلجتمللاعي يف اجملتمللع یعللين قضللیة امل لرأة وخاصللة
جماهدات ومکافحاهتن يف أوضاع اجملتمع الصعبة واحلربیة مستفیدا عن الشخصیتنی الرئیستنی ومها «مسیة و ننه باران».
واحلاصللل أننللا شللاهدنا اإلشلرتاکات املختلفللة بللنی الشخصللیتنی الرئیسللتنی؛ ثیل کالمهللا قللدوتان للملرأة الفدائیللة وعللالوة علللی
دورمها کأم متعاطفة وزوجة فدائیة يف اجملاالت اإلجتماعیة أیضا مها إمرأتان جماهدتان ومقاومتان وتطلبلان العداللة واملنتقمتلان علن
األعداء.
الکلمات النل ل  :النقد اإلجتماعي ،املرأة ،علي أمحد باکثری ،سریة شجاع ،أمحد حممود ،زمنی سوخته.
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