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  دمهمق
مد مطالعـات  آارك مقبول و يها  از گسترهLa littérature comparée يقيات تطبيامروزه ادب

 فـراهم   يگريدش و   ي از شناخت خو   ي مجال بهتر  يقي تطب يها  نگرش. رود  يشمار م     به يفرهنگ
وصـف،    قگـر بـه  يه در آن تطبكرد كف ي تعرياسي قيا وهيتوان ش ي را م يقيات تطب يادب. آورند  يم

ـ        ان آن يـ  ب يهـا   وهيونـد و شـ    ي همپ يهـا   هيـ ما  سة بـن  ي و مقا  يابيارز  جوامـع و    يهـا در متـون ادب
 رديك، رو يقيات تطب ي ادب گسترة شاخص در    يردهايك از رو  يكي. پردازد  ي مختلف م  يها  فرهنگ
ـ  كن مـشتر  يما و مـض    متنـاظر  يهـا   موضـوع ة  سيـ ه بـا مطالعـه و مقا      ك است   يمضمون ن آثـار   ي ب

  . دهد ي قرار مي آنان را مورد بررسوند آثاريهمپسندگان، وجوه ينو
 و هـا  ينهـشت  هم ة، مطالع ييايجغراف و   ي زبان يها ي فراتر از مرزبند   يقيات تطب ي ادب ،در واقع 

ـ  يهـا  شهيو اند ها       دغدغه يها  ييهمنوا آراء  يهـا   و تفـارق   هـا   يننـد ام ه يز بررسـ  يـ  و ن  يشر ب
  .ندك ي فراهم م راي هست انسان وشان ازيها در برداشت سندگانينو

حادثـة  «بهانة توصـيف روزهـاي پـس از           ، به غروب جالل نام      به يتابكسيمين دانشور در    
 نـد و سـيمون دوبـوار      ك ياحمـد ارايـه مـ       اين نويسنده، توصيفي مبسوط از شخـصيت آل       » كوچ

Simone de Beauvoir وداع بـا سـارتر  نام    بهيتابك با رويكردي مشابه در La cérémonie des 

adieux پـل سـارتر     ژانيت واپـسين روزهـاي زنـدگ   يـ روا   بـهJean-Paul Sartreسنده و يـ ، نو
 ييف و بازنمـا   يژگي شـاخص ايـن دو كتـاب، توصـ         يو. پردازد  ي م يلسوف سرشناس فرانسو  يف

  . سندة زن استين دو مرد از خالل نگاه دو نويناگفتة زندگي و آثار اچهرة پنهان و مسايل 
 ي طرز تلقـ وداع با سارتر،   و   غروب جالل  يقيم تا با خوانش تطب    ين مقاله در نظر دار    يدر ا 

ن يـ ا  افتن پاسخ بـه يم و در جهت يابيسندة مرد ب  ين دو نو  يا  و نگاه دانشور و دوبوار را نسبت به       
 -ييايـ  متفـاوت جغراف يهـا   خاسـتگاه    ه متعلـق بـه    كسندة زن   ين دو نو  يه نگاه ا  كم  ييپرسش برآ 

ن دو يـ گر، ايعبارت د   است؟ به ييها  يش واجد چه همنهشت   ياند، در باب دو همدم خو       يفرهنگ
دهنـد و   يه مـ ين دو مرد ارايها و آثار ا شهي، اندي از فراز و فرود زندگ     يسندة زن، چه گزارش   ينو
   متفاوت دارند؟ياط متناظر، متشابه و گاهگاه شده چه نقيير بازنماين تصويا

  يبحث و بررس
   دو مرداي،  يادنامهتابك، دو  نويسنده دو زن-1

نـام و      بـه  يها سندهي از نو  )1908-1986 (مون دوبوار يو س ) 1300-1390(ن دانشور   يميس
 با يگري و د)1302-1348(احمد   با جالل آليكي بودنه همراه كند  ا  ران و فرانسه  يدوره در ا   هم
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  . شور همواره مورد توجه قرار گرفته استكات دو يخ ادبيدر تار) 1905-1980(ژان پل سارتر 
) 1327 (آتش خاموش ه تحت عنوان    كسد  ينو يوتاه م ك داستان   يا دانشور نخست مجموعه  

سـپس  . شـود  ي مـ ي معرفـ يرانيس زن اينو ن داستانيعنوان اول  تاب بهكن  ياو با ا  . شود يمنتشر م 
مـسائل زنـان و       ه در آن بـه    كسد  ينو يرا م  )1340 ( چون بهشت  يشهرنام     به يداستانمجموعه  
 را منتـشر  نم؟كـ  سالم كي  به داستان   ة مجموع 1359دانشور در سال    . پردازد ي آنان م  يها دغدغه

 ن رمـان يـ ا. شود ي ميسينو  رمانةوارد عرصطور جدي    به) 1348 (سووشون با انتشار     و ندك يم
صـرف  ن  يما از مـض   رفتـه   رفتـه   اسـت،  يست شمـس  ي ب ةع و حوادث ده   ي وقا  از يا ه شرح پاره  ك

هـا در     اين سـال  در  او   ،ها ني عالوه بر ا   .است   فراتر رفته  رانيخ معاصر ا  ين دوره از تار   ي ا يخيتار
 ترجمـه از زبـان   ش،يخـو ر يـ گيت پيـ گـر فعال يسد و د  يـ نو ي مقاله مـ   يشناس  ييباي و ز   هنر ةنيزم
ـ   تـوان  يه مـ  ك دهد  يت ادامه م  ي جد  با ار يفارس   به يسيانگل  ةترجمـ    بـه   او يهـا   ن ترجمـه  ي از ب

ســرانجام دانــشور در . ردكــ اشــاره Anton Chekhov اثــر آنتــوان چخــوف) 1332 (دشــمنان
جلد نخست رمـان    . پردازد ي م ي اسالم  انقالب يها ع سال ي وقا يبازنگر   به يجلد  سه يا مجموعه
شـود   يمنتشر مـ  ) 1380 (ساربان سرگردان م با نام    و جلد دو  ) 1372 (ي سرگردان ةريجزاو با نام    

  ).19-24 ،1386، يجعفر(ابد ي ي مجال نشر نمرا دارد، وه سرگردانكه عنوان كاما جلد سوم 
 L’invitéeنـام مهمـان        بـه  يتـاب ك را با    يسينو مون دوبوار رمان  يسن دانشور،   يمي س يهمتا

 بـه ) 1944( Le sang des autres گـران ي، خـون د  خودن رمانيدر دوماو . ندك يآغاز م) 1943(
 1954در سـال  . پـردازد  يسم دارد، مـ   ياليستانسيشه در اگز  يه ر كاش   ي و فلسف  يرك ف يها دغدغه 

 او يبرا را Prix Goncourt روكگنادبي  ةزي جاهكسد ينو ي را مLes Mandarins ها رمان ماندران
 La femme rompue  وانهـاده ،وتـاه ك  داسـتان ةنـ يدر زم) 54 ،2008، يپرود. (آورد يارمغان م  به
  خـود   ه در آن رونـد از كـ سد يـ نو يرا مـ ) 1967 (Les Belles images بـا ير زيو تصاو) 1968(
 ،نامـه  شينمـا ة  نـ يدر زم  دوبـووار    .شدك ي م ريتصو  گرا به   مصرف يها  زنان را در جامعه    يگانگيب

 پـنج  يا سرانجام در مجموعـه  و سدينو يرا م) Les Bouches inutiles )1945هوده ي بيها دهان
 با نـام خـاطرات   يسيحال نو حسبن يجلد اول ا. سدينو ي خود را مي شخص ةنام ي زندگ يجلد
 ي جلد دوم با نام سن پختگـ ،)Mémoire d’une jeune fille rangée) 1958 راه   سر بهيدختر

La force de l’âge) 1960 ( شـرايط  يو جلد سوم با نام اقتـضا La force des choses )1963 (
 Une mort très douce  آرامين مجموعـه بـا عنـوان مرگـ    يـ در جلـد چهـارم ا  . شـود  يچاپ م

مـام جهـات     ت ةنام با مالحظ    ند و در جلد پنجم به     ك يت م ي دوبوار مرگ مادرش را روا     ،)1964(
Tout compte fait )1972 (دهـد  ي ارائه م راخودهاي  و انديشه ي از زندگيمبسوط يبند جمع .
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 Pour  مبهماتيو اخالق) Pyrrhus et Cinéas) 1944 نئاسكي پورهوس و ،يسينو  مقالهنةيزمدر 

une morale de l’ambiguïté )1947 ( نگـارد و سـرانجام بـا نگـارش جـنس دوم       يرا مـLa 

deuxième sex )1949 (گـذاران   هيـ  از پا،ت زنان استيوضعنقد  نةي زم دريقي تحقيا ه رسالهك
ه با وجود نگـارش     كن است   يتة جالب توجه ا   ك ن )392 ،1991،  تكد. (شود يسم م ينيجنبش فم 
ف يتوصـ     را بـه   يا  تـاب جداگانـه   كش، دوبـوار    ي خـو  يتاب مبـسوط دربـارة زنـدگ      كپنج جلد   

  .دهد يسر برده است، اختصاص م  ه با او بهك را ييها فرصتن يمناسباتش با سارتر و آخر
 ييهـا  تـاب كشـتن   ون  احمد و سـارتر بـه       زن پس از مرگ آل     ةسندين دو نو  يا،  يهر رو    به

) 1981 (وداع بـا سـارتر  و ) 1361(غـروب جـالل   ن يه با عنـاو   كپردازند   ين دو مرد م   ي ا رةدربا
 ق، همـه جانبـه و  يـ  عمه بر شـناخت كيبوار با ت ن دو اثر، دانشور و دو     يدر طول ا  . شود يمنتشر م 
ن دو مـرد    يت ا ي، آثار و شخص   ي زندگ ،اند دست آورده   ه از همراهان خود به    ك يا  چهره  به  چهره  
  .كنند خوبي توصيف و تحليل مي  را به

) 1340 (شـوهرم جـالل  در بخش اول . است  در دو بخش نوشته شده  غروب جالل تاب  ك
 و  ياسـ ي، س ي شخـص  ي زنـدگ  ، خـود  منظـر ته شـده، دانـشور از       احمد نگاشـ   ه قبل از مرگ آل    ك

ـ  كـ  و تا حد مم    يني ع ين با نگاه  ياو همچن . ندك يت م ي را روا  احمد  آل ياجتماع   بـه  طـرف،   ين ب
 ي عـاطف ي او را بـا زبـان  ي اخالقـ يهـا   يژگـ يوپـردازد و     ي م احمد  آل يرك ف يها  دغدغه يبررس 

 يكست و   يب  ب به ي قر ي زمان ة فاصل ه با ك) 1361 (غروب جالل در بخش دوم    . ندك يف م يتوص
روز  ع آني و وقـا احمـد  آلوار روز وفـات   ت خـاطره يـ روا   بخش اول آمده، به    ةسال بعد در ادام   

 ةيـ  بـر پا   زيـ  ن وداع با سارتر  تاب  ك. گرفته از همين بخش است      وامز  يتاب ن كه عنوان   كپردازد   يم
بخـش  . ل از دو بخش است  كشز مت يتاب ن كن  يا. است شته شده و ژان پل سارتر ن    يت زندگ يروا

خـاطرات   ه برگرفتـه از دفتـر  كـ  را دربـردارد  1980 تا 1970 سارتر از سال    ياول گزارش زندگ  
 او يهـا  نشكـ  سـارتر و وا يهـا  تيـ ت فعاليروا  ن بخش بهياو در ا. مون دوبوار است  ي س ةروزان

شان  ي زمان يتوالت  يها را با رعا    پردازد و آن   ين دهه م  ي ا  سياسي -ي اجتماع يدادهايرو  نسبت به 
ز ييه در تابـستان و پـا      كـ ان دوبوار و سارتر اسـت       ي م ييبخش دوم شامل گفتگوها   .  ندك ينقل م 
ه بـر   كـ  دوبـوار از سـارتر اسـت         يها  پرسش ةن بخش دربردارند  يا.  صورت گرفته است   1974

 رةوگوهـا دربـا    ن گفت يا. است خود گرفته   مصاحبه به  ختي شده و ر   يبند  طبقه ،اساس موضوع 
 ي ابعـاد متفـاوت و حتـ   زيـ  و نياسـ ي سيها شيات و فلسفه، گراي ادب  نسبت او با    سارتر، يكودك

  .ستاو دةيچيت پي شخصپنهان
 ي و اجتمـاع   ي فـرد  ي پـست و بلنـد زنـدگ       في توص ،تابك هر دو    يموضوع محور باري،  
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 و سـارتر    احمد  آل Observer »ةنگرند«ن دو اثر، دانشور و دوبوار       يدر ا . احمد و سارتر است    آل
شخـصي و    يهـا  نشكـ  و   ردهـا ك عمل يهـا   يژگيو خود را از     يها يها و تلق   افتيشوند و در   يم

 در يب و گـاه يـ  گاه در مقام اد، زنةسندين دو نو يدر واقع ا  . نندك يان م ين دو مرد ب   يااجتماعي  
ه كـ اسـت      پرجذبه و در عين حـال عينـي         نگاه  و ينشك ن هم يهمرند و از    يگ يمقام همدم قرار م   

 شاهد  ،گر سخن، در هر دو اثر     يد  به. دهند يدست م    به Observed »ستهينگر« از   ي جامع يمايس
ـ كانه و وا  يگرا ليدگاه تحل يه د كم  يآن سـو و نگـاه    يـك  زن از ةسنديـ ن دو نويـ  از ايـك  هـر  ةاوان

ن دو  يـ اهـاي     بسياري از بخـش    يي محتوا ةلك شا ،گري د يشان از سو   ي و عاطف  يا ، جذبه يشخص
  .زند يمتن را رقم م
ح يسنده، توضـ يـ ن دو نوي اي و اجتماع  ياسي، س ي ادب يها تيفعال  ه دانشور و دوبوار به    توج

شان، يها يها و سرخوردگ   تي، نقل موفق  »يگريد«ها با     آن ةگر رابط ير د يتعب  ا به ي يروابط اجتماع 
 يدادهايـ رون عـادات و     يتركوچكـ   افانه بـه  ك و توجـه موشـ     يتي شخـص  يهـا  يژگـ يف و يتوص
  .ن دو اثر استي اك مشتريها يژگيوگر ي از د،شان يزندگ

  ت دو زني از خالل رواسندة روشنفكرينور دو يتصو. 2
   دانشورنيميسنده از نگاه سيجالل نو. 1-2

 ك سب ها و   هي درونما ند و ك ي او آغاز م   يسندگي نو وجهرا با   جالل  دانشور وصف همسرش    
ـ . داند يت خود او مي از شخصيتوبك مة را نسخاحمد آلاق آثار يو س  عقيـدة    بـه ه كـ ن معنـا  يدب

 ي اصـل  يهـا  تيشخـص  يشگيـ  هم يشانيپر و   احمد  آل يها  موجود در داستان   يها تنشسيمين،  
 وجـه   يـك دانشور تنهـا از     .  خود اوست  يتي شخص يها يژگي و ينما ، بازتاب تمام   او يها داستان

ه كند يب ي ماحمد آل يآورد و آن را شاعرانگ  يان م يم  ش سخن به  يها ان جالل و نوشته   ياختالف م 
 ،1371،  دانـشور : (ابـد ي يمجال بـروز نمـ    د  يه با ك، آنچنان    آثارش يش خشونت و تلخ   كشاكدر  
سنده اسـت   يـ ه نو كـ  يعنـوان مـرد     او را بـه   [...]   هـستم،  احمـد   آله زن جالل    كمن  «) 19-18
  )5 نهما(» . جالل خود اوستك سبيعنيش است، يها ه نوشتهي شبيليجالل خ . [...]شناسم يم

گـرا    تجربهياقي و سكپرداز و سب  واقعكي با مسليا سندهي نو يلكطور    بهل را   ن، جال يميس
هـا را در     شف و آن  كـ شـده را     تمـان كق  ي حقـا  يايـ شود تا زوا   يق م ياده عم يه ز كند  ك ي م يمعرف

ن يـ خرد تا از ا يجان م  ها را به راه ورهك  او رنج سفر بهاز همين روست كه . ندكان يش ب يها تابك
ــد  ــاراه بتوان ــع و واقعيوق ــهي ــ،ات روزان ــا ناگفت ــاطق محــروم را در داســتان، رســاله و  ة ام  من

الت و  ك از آثـار او شـرح مـش        ياري بـس  ةيـ ما گونـه بـن    نيبد) 29همان  . (سديش بنو يها گزارش
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از . نـد ك يد مـ  يـ  گمنـام را تهد    يها  انسان يزندگايران   ة دورافتاد يه در روستاها  ك است   يعيوقا
نـد و  ك ي انتخـاب مـ  يان مردم عاد يشه از م  يش را هم  يها ستان دا يها تيه شخص كن روست   يهم
» انـد  ش مـردم  يها مواد خام نوشته  «: دارد يها گام برم   آن  دن به ي بخش ي رساندن و آگاه   ياري يبرا
  .)9همان (

 يشيـ  گرا :گرفتـه اسـت   ار  كـ  را به » يات تجرب يادب« در اغلب آثارش  ن، جالل   يميزعم س   به
هـا    آنيات و بـازنگر يـ  واقعيبررسـ    بـه يكسنده از نزد  يقت، نو يافتن حق ي يه در آن برا   ك يادب
 جالل  ،نيميه س كن روست   ياز ا . نديآفر ين جستجو را در آثار خود بازم      يپردازد و دستاورد ا    يم

ـ  كن ميروان اياز پ) Ernest Hemingway )1961-1899 ينگويرا چون هم . دانـد  ي مـ يتـب ادب
 حـواس  ياريـ   ه قادر است بهكداند  ي و پرسشگر م   ريناپذ ي خستگ يسنده را محقق  يه نو ك يتبكم

هـا   شناخت و بازشناخت آن     سد و خواننده را به    يش را بنو  يها ها و تجربه   دهيق خود د  يو نگاه دق  
رده بود، اما مگر آثار خودش      كرا جلب   ] جالل[ نظرش   يات تجرب يها بود ادب   مدت«: ندكدعوت  
ن يـ سوت در ا  كـ شيعنـوان پ     را بـه   ينگـو ي هم نقش[...]  بود؟   يات تجرب ير از ادب  يقت غ يدر حق 

  )29-30 همان(» .رده بودكار را كن يرد و جالل از آغاز همكتوان فراموش  يرهگذر، نم
 يـك ان  يب «يه برا كخواند   ي متعهد م  يا سندهينوز  يچ قبل از هر   جالل را    ،نيميعالوه، س   به

 )17 ،1364، يصـاف . (انـد د يان مـ يـ لة بين وسـ  يهتـر نوشـتن را ب   » زا تي و مـسئول   يتعهد اجتماع 
ل ي تبـد ييفرسـا   قلـم ي بـرا ي جديساحت  احمد به  آل يبرامعناي دقيق كلمه      بهات  ي ادب رفته  رفته
ش را  يمبودهاكها و    يژكند و   ك يل م ي در متن آثار تحل    يياستقرااي    وهيش  او جامعه را به   . شود يم
، غفلـت و    يابـد و ناآگـاه    يودها ب مبك جبران   ي برا يلح  ق بتواند راه  ين طر يشود تا از ا    يادآور م ي
ه كـ سـت   ي راه نـاهموار ،دهين تعهد برگزياما ا. ديها بزدا   انسان يمسائل را از زندگ      به ياعتنائ يب

استقامت و تالش دوچنـدان  همواره زند و  ي رقم م متعهد ةسندي نو ي را برا  ياري بس يها يدشوار
   بـه  اش  يخـدمات فرهنگـ   در نوشتن و     جالل را    ياپوهاكتل دانشور   ين دل يهم  به. طلبد ياو را م  
 باانضباط تـا سـرحد      ي بود متعهد و مرد    يجالل قلم زن  «: ندك ير م ي تعب يخودگذشتگ از   يا گونه
  )23 ،1371، دانشور(» .ردن خودشكفدا

 همچـون   ير متعهـد  كشـود و روشـنف     يبرابر مـ  » يشك اضتير« با   ياركن فدا ي ا يگاهالبته  
دهد، سر  يند، خوب هم نشان ميب يجالل خوب م  «: شاندك ي م ي و وادادگ  يخستگ   را به  احمد  آل

حـال    هر  به)7همان (» .ندك يرتر مي خودش را پ ،زند يه م ك ي اما با هر نفس حق     ، هم دارد  ينترس
 يدانــشور حتــ. شــود يت غافــل نمــيــ واقعييشف و بازنمــاكــ از جــستجو، يا جــالل لحظــه

ر يـ گيه از عـزم او در تـالش پ   كـ  بل ،ين جسما يش نه از قوا   يارهاكر بودن او را در      يناپذ يخستگ
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  .نديب ي م»تيواقع« يوجو جست يبرا

   دوبوارموني از نگاه سنوشت يه مكسارتر . 2-2
ـ    كـ شناسـاند    يشناسد و م   ي م يا سندهيعنوان نو   مون دوبوار سارتر را به    يس اش  يه آثـار ادب

  برگـسون  يثـار هـانر    در آ  يشيـ ه نزد سـارتر بـا بازاند      ك يا فلسفه.  با فلسفه دارند   يقي عم ةرابط
Henri Bergson) 1941-1859 ( ل ي او تبـد يهـا   نوشـته ياد اصـل يـ بن   و سـرانجام بـه  هدشآغاز

 بـسياري از آراء و عقايـد   اني بيه براكپندارد   يلسوف م ي ف يا سندهيدوبوار، سارتر را نو   . شود يم
 اركـ و ظهـور اف  بـروز  ي بـرا  يا نـه يند و در واقع نگارش نزد او زم       ك يات را انتخاب م   يخود، ادب 

دهد  يسارتر م   ان را به  كن ام ي ا ،ي ادب ختيه ر كن معنا   يبد. شود ي م اش  يشناخت   و معرفت  يفلسف
 خـود را در  ي فلسفيها دهياحتي بسياري از ند و ك ابراز  بهتر رااش  يرك ف يها  انگاره يربناي ز تا

  خود ي آثار ادب  شتريب سارتر در . ها برسد    از آن  يافت بهتر يدر   و به  گرماگرم نوشتن پرورش دهد   
دنبـال اثبـات،      همـواره بـه  ، خودي ادبي نقدهاها و  رسالهز در يها و ن   شنامهينما،  ها همچون رمان 
م ي مفـاه همواره در پي اين بـوده اسـت كـه    او. ستسم ا ياليستانسية اگز ل فلسف يمكگسترش و ت  

 ار وكـ  اف در قالـب  آني و اجتمـاع  ي انـسان  يها  را با در نظرگرفتن جنبه     مسياليستانسي اگز ةفلسف
  او  وحـدت آثـار    ةيـ  ما ،رو فلـسفه   نيـ از ا . مـردم بـشناساند      به ي داستان يها تي شخص يها  نشك
شف كـ ا را يـ قت دني از حقيا  پارهتوانستهه او   كن رهگذر است    يمون از هم  ينظر س   شود و به   يم
ات يـ  حةنـد يآ ر و كخ تف ي تحوالت تار  يريگ لكر ش دگونه   نيخواننده بشناساند و ا     ند، آن را به   ك

   .)197-198، 1981، دوبوار( داشته باشد ي نقش مهميبشر
 ي او را تالش برا    ةفين وظ يتر سنده و عمده  ينواصلي  ، سارتر نقش     دوبوار موني س ةديعق  به

 نهمـا . (داند يها م  دنبال آن اعالم انزجار از آن        جهان و به   يها يها و نابسامان   يشناخت سرسخت 
ن يـ از ا شود و    ي آشنا م  يان هست يپا ي با رنج ب    نوشتن ياوش برا كل   از خال  سندهينوسارتر  ) 532

ـ يي تغ ،شـناخت  نيـ ا. دهـد   يه مـ  يـ  ارا در آثـار خـود     غمگنانه و تلـخ      يتجربه گزارش   را در   يرات
امـد  ي پ با جهـان و  اوي سازگار سرانجامهكآورد  يوجود م  ا به ي او از دن   يها  افتيها و در    برداشت

 حال سارتر از     ني با ا  .سازد ي را متزلزل م    موجود يها  يدئولوژيو ا ب  اتكم  ان اعتماد او به   كام آن
هـا دسـت    ي از نابـسامان  انـسان رفـت  بـرون  ي هرچند گذرا و موقت بـرا     ييها حل  راه يجستجو

»  مخالفت يباشناسيز «ي نوع مون در همه حال   يه س كروست   ني از ا  .)72 ،2003،  باتلر (شدك ينم
د كيأز ت يانگ ه بر مخالفت انسان با جهان خصمانه و نفرت        ك يتباشناخي ز ينوع. ابدي ينزد سارتر م  

شناسـانه    و جامعـه يار فلسفكن در افي سارتر و همچني در آثار ادب يشناخت ي هست ين تلق يا. دارد
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  .)383، 1389دوبوار،  (شود ي م متبلور، بارها و بارها اوي عمليها يريگ و جهت
 يميه بـا مفـاه    كـ پردازانـه اسـت      هيـ  نظر ياتيـ دبات سارتر ا  يمون، ادب ي س دةيعق   به   رو نياز ا 
 ل سـارتر بـه  يـ  تما،مونيس. ددارر يارناپذك انيزيآم درهم» تعهد«و » ييعملگرا« همچون  فلسفي،

 ي تعهـدگرا  ة معلول فلسف  ،ها دهيان ا يعنوان ظرف و خاستگاه ب       به  را اتي او از ادب   ينوشتن و تلق   
دان يـ ، در م»نـد ك يت مـ كن جهان شري ايدادهايودر ر«نش ين گزيه سارتر با اك چرا   ،داند ياو م 

ـ      يگذارد و با سرسخت    ي قدم م  يروشنگر  در  .)17 ،1384،  ياحمـد (رود   يش مـ  ي در راه خـود پ
ات او  يـ  را ارزش شـاخص ادب     ييخواند و تعهدگرا   يسارتر م » ياديانتخاب بن «واقع او نوشتن را     

ردن خـود   كـ  معنا   ي برا يراه] ارترس  در خطاب به  [ات شما   يادب «:)352 ،1389،  دوبوار(داند   يم
  )511 ،1981، دوبوار(» .ات متعهديادب: افتي

ز همـواره در  يـ  خـود ن  نقادانـة يها تيه سارتر در فعالكن باور است يمون بر ا ين س يهمچن
ر يـ  او نظي چندجلـد يهـا  تابك.  استيفلسف -ي ادبي با مبناها  ييها اپوها و طرح  ك ت يجستجو

 L’Idiot de فلوبر، احمق خانوادها يو  Critique de la raison dialectique يكيتكالينقد خرد د

la famille مارگونهي و بي عصبينحو  به«ن آثار يهنگام نگارش ا  البته سارتر به. اند از آن جمله «
 آثار ناتمام   هكاست    يگفتن ،اتمام برساند   ار را به  كروز شود و    يرود تا بر آن پ     يجدال با زمان م     به
ه او  كـ شـمارد    ين برمـ  يمون علت ناتمام ماندن آثار او را چن       يس.  مانده است  ي او بجا  از ياريبس
شـود   يرو م  روبهي روزامديل اجتماعي مسااي  وي با مطالب فلسف  ي گاه ي نگارش ة پروژ يك يط
ن يل او هنوز از موضوعات نخست     ين دل يهم   به . دارند يشتريت ب يه از نظر او در زمان حال اهم       ك
 خود ناتمـام خواهـد      ةنوب  بهاحتمال    به  ز  يه آن ن  كپردازد   ي م يگريد د ي جد ةپروژ  ه، به شد ن ارغف

  .)432-433، 1389، دوبوار(ماند 
 تـوان خـود را   ة، همـ يماريط سخت بيهولت سن و در شراك با  ي، سارتر حت  ير رو ه      به

ـ مون بارهـا ا   يس. ندك ياش م  ي و ادب  يرك ف يها تيفعال  وقف پرداختن به   خـود  ال را از    ؤن سـ  ي
 سرشار از سـالمت     يدر او منبع   «:ا نه؟ يند  ك يار را احساس م   ك يا سارتر خستگ  يه آ كپرسد   يم

 يهـا  بين ساعات و در برابـر تمـام آسـ   يه توانست تا آخرك وجود داشت ي و اخالق يجسمان
 سارتر،  ةات و فلسف  يمون، ادب ي س منظرت از   ي در نها  .)56 ،1981،  دوبوار(» ندك مقاومت   يماريب

 كمـك   بـه  هـا  بـست  رفت از بن  بروني جستجوي برار اويناپذ ي خستگ يها ا و تالش  ه انتخاب
همـان  (» تـوانم  يمن موظفم، پـس مـ     «: هكن مضمون   ي با ا  هايي  شهياند.  است يانتك يها  شهياند

217(.   
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  ر از انسان معاصركوند دو روشنفي همپي تلق.3
ه كـ ننـد   ك ي را مطـرح مـ     ن موضـوع  يدانشور و دوبوار ا   ،  وداع با سارتر   و   غروب جالل در  

 ستميـ  از انـسان در قـرن ب       يديـ  جد ي تلقـ  انكـ نوبة خـود دربـارة ام         به يك هر   جالل و سارتر  
سه بـا   يـ  در مقا  ،ران معاصر كمد روشنف اد و روز  ي جد يردهاكاركه هر دو در     ك ني و ا  اند  سخن  هم

   به روش خود    به يك هر   ن دو زن، جالل و سارتر     يدگاه ا ياز د . اند دهيعق  هم ،ران گذشته كروشنف
  را نـسبت بـه  يگرگـون يف ديالكها و ت تي مسئوليه در آن آدم كاند   آورده  ي رو يني نو ينيب جهان

 يه آثار ادب  كرا طبق آنچه    يز. شود ي برخوردار م  يرد و از حقوق متفاوت    يگ يعهده م  ن به يشيبشر پ  
 يهـا   فلـسفه برداشـت خـود از    نوزدهم، انسان با توجـه بـه  ةدهد قبل از سد    ي نشان م  يخيو تار 

را » يا اعتراضـ  يـ تقـال   «چ  ي ه باًيخود حق تقر    و به  بوده» منيزدان و اهر  يتماشاگر نبرد   «جبرگرا  
ن الگـو   يـ  ا يها هيپا) Hegel )1831-1770ر هگل   ي نظ يانركاما در قرن نوزدهم متف    . نداده است 

 و يتقـاد  انير را داشـتن نگـاه  ك و نقـش روشـنف  ساختهشده را متزلزل  ميتسلمنفعل و  از انسان   
شـناخت   ستم،يـ  از آن پـس در قـرن ب        .)12-17 يمـ يرح(د  نـ دان يت زمانـه مـ    يقاطع   به يليتحل
مكلـف  «جـاي     بـه » محق بودن «براي القاي احساس    ر را   كت روشنف ي مسئول ،گرگونه از انسان  يد

  .سازد يش ميتر از پ دهيچيدشوارتر و پ» بودن

   دانشورنيمير از نگاه سك جالل در مقام روشنف.1-3
از نظـر دانـشور،     . ديـ گو ي مـ  اري بس يها  ر سخن كن از شجاعت جالل در مقام روشنف      يميس
ون را  ياسيسر  ي تزو است،ي و در س   ننشستهخاموش   ي اجتماع يها  يعدالت يدر برابر ب  هرگز  جالل  

د يـ گـاه عقا  چيه او هـ كـ د چرا   يستا ين راه م  يجالل را در ا   ن  يمنش راست دانشور  . نتابيده است بر  
 پرغـرور، مراحـل     ي ن آخونـدزاده  يـ امـا جـالل، ا    «: نكرده اسـت   مقام معاوضه    خود را با جاه و    

ه داشـت و گـول      كيم خود ت  كت شجاع و مح   يموده بود و بر شخص    يقدم پ   را قدم به   يركروشنف
  .)22 ،1371، دانشور(» خورد ينم

  زمانـة ه دركـ راند  يسخن م» رك روشنف  جالل ةانيرد فردگرا يكرو«ن از   يمين، س يافزون بر ا  
، يـي رزايم(دارد  يم گـام برمـ  كان حـا يـ  خالف جربيني سرشار از ذكاوت و باريك ينشيبا بخود  
ر را بـر اتخـاذ   ي، قابـل فهـم و خطرپـذ   ي شخـص قـاً ي عميهـا  ه انتخابكن معنا   يبد. )53 ،1380

ل يـ ن دل يهمـ  بـه . دهـد  يح م يگران ترج ي د يظاهر منطق    و به  يكستماتي، س ي مصلحت يها استدالل
ت يتازد تا مسئول   يران م كطرف روشنف  يا ب ي نادرست و    يها يريگ موضع   به ه بارها كد  يآ يش م يپ
از «: زديـ  برانگآنـان  را نزد يطلب ي و آزاديداريبحس تبع  ند و بهك يادآوريها  آن  ن گروه را به يا
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 استخراج صدور نفت و منـابع       ي ما، آزاد  يدگاه استعمارگران برا  ي از د  يبعد، آزاد   ت به يمشروط
 ،1371،  دانـشور (» داشت ي گام بر م   ين آزاد ياما جالل درست بر خالف چن     .  بود غرب  گر به يد

22(.  
 جـالل قـرار دارد      يهـا  شهيـ س اند أ در ر  يطلبـ   اسـتقالل  ن،يميزعم س    به هكن روست   ياز ا 

ران از راه مبـازره بـا       يـ  ا ي بـرا  ي آزاد ،نظر جالل   ه به كد  يگو ين م يمي س .)104 ،1380،  ييرزايم(
 بـه . شـود  يس حاصل مـ يا و انگل  يكسم آمر يالين نبرد با امپر   يه و همچن  يوس ر ينيسم استال يسكمار

ند و علت ك ي استعمار و استثمار را افشا م     يها سهيج دس ي نتا وقفه  ي ب  در آثارش  جاللل  ين دل يهم 
دانـد   ين سـه قطـب مـ    يـ ا  بـه  يج وابستگ يجهان سوم را از نتا     الت مردم ك و مش  يبخت رهي ت ةعمد

   .)22 ،1371، دانشور(

   دوبوارمونير از نگاه سك سارتر در مقام روشنف.2-3
 از ياري بـس ةيـ ما او بـن . شناسـد  يشرو مـ يـ  پ يركعنوان روشنف   سارتر را به  وار  بدومون  يس
داند  يم» ر نوكروشنف«و » ير سنتكروشنف«ان نقش ي سارتر را تقابل م   ي فلسف -يرك ف يها دغدغه

ر در  ك روشنف ي را برا  يدي جد يت اجتماع يمون، سارتر موقع  يدگاه س ي از د  .)42 ،1981دوبوار،  (
 او سـارتر را بـه     . دانـد  ي با مردم م   يختگيد را آم  ي جد يرك روشنف ين مبنا يرد و مهمتر  يگ ينظر م 

 مردم  ةدنبال ادغام شدن با تود      ر نو به  كروشنف«: داند ي م ير نو و مردم   ك روشنف ة زبد ةعنوان نمون  
مون، ي سـ  ةگفتـ   بنا به . )14همان  (»  برساند يوزريپ  قت را به  ي حق يشمول  از جهان  يا است تا پاره  

. اسـت »  انـسان  يفهم واقع  «ي او برا  يشگي هم ةثر از دغدغ  أ مت زمينه،ن  ي سارتر در ا   يشياند ژرف
 يريـ گ ميتصم  ه خود را موظف به    كرد  يگ ي قرار م  ياري بس يها تي در موقع  ي در زندگ  يرا آدم يز
انـات خـود   كام   بـا توجـه بـه      يانـسان  هـر    .رد دا يگري متفاوت از د   ياناتك ام يهر انسان . نديب يم

رو شـناخت   نيـ از ا. زنـد  ي متفاوت ميعمل   دست به   دنبال آن   بهند و   ك يگانه اتخاذ م  ي يميتصم
هـا   سارتر انـسان  «: شود ي سارتر م  ي اصل يها  متفاوت از دغدغه   يها تي انسان در موقع   يها نشك

همـان  (» ديفهم يشان م ت، فرهنگ و زبانيها را مطابق با موقع    ه آن ك بل ، پوچ يميرا نه چون مفاه   
26(.  

ج آن در ي تـرو يمدار اسـت و بـرا     انسان يا ان نهادن فلسفه  ي بن يهمواره در جستجو  سارتر  
 اخالق  ي، حت ينش فلسف ين ب ي در ا  هكده است   ين عق ي او بر ا   .ندك يتالش م وقفه    يب ي واقع يايدن
ن برداشـت   ي دوبوار نخست  .)613-617 همان ( خواهد شد   استوار  و انتخاب  ية آزاد ز بر پشتوان  ين

 خـود در  يهـا  نشكه انسان در انتخاب     كن معنا   يا  به ؛داند يم» ي رواق يآزاد« را،   يسارتر از آزاد  
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ار ي را نـزد سـارتر بـس       ي آزاد ةيـ ن مفهـوم اول   يمون ا يهرچند س .  مختلف آزاد است   يها تيموقع
 يهر رو    به   اما) 492-498 همان(اند  د يانه او م  ي خردگرا تيغا   به   يها ي از تلق  يگرا و ناش   آرمان

 هكـ  در نظام فكري او      يمرحلة مهم . شناسد ي او م  يركات ف ي مهم از ح   يا عنوان مرحله   آن را به  
] ي نـاز يهـا  اسـارت در زنـدان  [ن زمـان  ياز ا«: شود ي ختم م»ي اجتماع يآزاد« ةديا  سرانجام به 

ـ  يردكوشش  ك -سارتر -ه شما كاست   ـ  ين آزاد يد ب  ي همگـان يوقـع تحقـق آزاد  تـان و ت    ي درون
  .)354 ،1389، دوبوار(» دينك برقرار يونديپ

 برداشت  يك«  به ، فردگرا ةي نظر يكمون، سارتر سرانجام از     ي س ةديعق بهه  كن است   يچن  نيا
 ياجتمـاع و آزاد      متعهدانه نسبت بـه    ين تلق ي ا .)347همان  (رسد   يم »ياسي س -يمتعهد اجتماع 

  شـود، بـه   ي متعدد سارتر م  يها نشك يدگيتن ابد و باعث درهم   ي ي م ي او تجل  يها تي فعال ةدر هم 
 اقـدامات   يابنـد و جداسـاز    ي يسان مـ  يكـ  يتي اهم ي و ادب  ياسي س يها تيه نزد او فعال   ك يا گونه
   .)16 ،1981دوبوار، (شود  ين مكگر نامميديك او از ياسي س-يفرهنگ

  ديش تردكشاكر در كدو روشنف. 4
 در ي رهسپاريسوداهمواره  و سارتر  احمد  آله  كاند   دهي عق نيدانشور و دوبوار هر دو بر ا      

 ةطريه عـصر سـ  كـ ستم يـ ن آرمان در قـرن ب يا   بهيابي اما دست. اند داشته در سر ازمودهي نيها  راه
ـ ن دو مـرد را  ي اي و فرهنگ  يركست، رسالت روشنف   رنگارنگ ا  يها يدئولوژيها و ا   تبكم ش يب

 و  يـي خردگرا   همزمـان بـه    ي و بـدگمان   ها يدئولوژي ا در روزگار هجوم  . سازد يدشوار م ش  ياز پ 
ـ   يهـا  حـل    و سـارتر راه    احمد  آل،  ي اجتماع يام و هنجارها  كت از اح  يتبع  ةن شـد  يـي ش تع ي از پ
در .  قرار دهنـد يل و بررس يمورد تحل  را   ها  ب آن يشند تا محاسن و معا    ك يچالش م   اتب را به  كم

  نـزد  ك مـشتر  يا دغدغـه   ت انسان به  يوضع بهدن  ي بهبود بخش  ي برا ارامدك و    نو يافتن راه يواقع  
هـا   يدئولوژيـ دام ا    خواسته و ناخواسته گاه به     ن راه ي در ا  ها البته اگرچه آن  . شود يل م ي تبد ها  آن
رات و  ييـ ن تغ يـ  امـا ا   ،ديـ آ يوجـود مـ      بـه  ييها يسيوسته دگرد يشان پ  يركرفيافتند و در مس    يم

، »يآزاد «ريـ  نظيمي گسـست از مفـاه  يگـاه معنـا   چي هـ ا،هـ   آنيركـ فمنظومـة  ها در    دگرگشت
 ر بـه  كن دو روشـنف   يـ رها نزد ا  ير مس يين تغ يدر واقع ا  . رديگ يخود نم   را به » تعهد«و  » تيمسئول«
 يها تي در موقع اگرچهها آن. هاست  مختلف تحوالت فكري آن يها  د گذار از منزلگاه   يمؤ ينوع 

ماننـد و   ي موجـود بـاز نمـ   يها پرسش    پاسخ به  ياپو برا ك، اما از ت   شوند يد م ي دچار ترد  ياريبس
  .پردازند يات ميل واقعي و تحلينيط عي شراياوكوا  همواره به
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  »معجون تضادها« جالل، .1-4
 از منظـر او،     .)17 ،1371،  دانـشور  (دانـد   مـي » معجون تضادها «ر را   كن جالل روشنف  يميس

ن ي از ا  ياري بس ينااو مب . شود يار م ي بس يدهاي خود دچار ترد   يرك ف يجالل همواره در خط مش    
 يان زنـدگ  يـ د او م  ي شد يدوگانگ«ر  يت او نظ  ي شخص قي عم يها ي دوگانگ ،دها را نزد جالل   يترد
 ياعتقاد يفر، اعتقاد مطلق و ب    كمان و   ياست و ادب، ا   يان س يجالل م «: داند يم» ي و جسم  يروح

ـ  يهـا   آوردني روجالل از حـزب تـوده و  گسست او   )6همان  . (»در جدال است    ه متعـدد او ب
 و  ياسـ ي س ي در انـزوا   يمـدت احمـد     آل. شـود  ي م ادآوري از آن را بارها      يياست و سپس جدا   يس 

 دوبـاره   يريگ با موضع » ها يآباد زدودن تعفن خراب   «يت برا ي اما در نها   ،برد يسر م    به ياجتماع
 ،1368،  يدهباشـ : (رديـ گ ي خود را از سـر مـ       يرك، رسالت روشنف  ياجتماع -ياسيل س يدر مسا 

دش و يبار بوسيكه ك خود خوانده است، و با آن      است بارها او را به    يها س  ن همه سال  يادر  «) 308
وت عالمت رضاسـت، هرگـز نتوانـسته اسـت در برابـر عـدوان               ك اما چون س   ،نارش گذاشت ك
، يركت روشـنف ي از مـسئول يدر واقع آگاه) 7 ،1371، دانشور(» .ده انگاردشيند و نادكوت  كس
نما هم     متناقض يه گاه كند  ك يب م ي ترغ يا   ناخواسته ي گاه يها يريگ  جهت  اتخاذ  احمد را به   آل
  .رسند ي نظر م به

ثر أمتـ همچون سارتر د نزد جالل را ي تردةوقف يش بيدايگر پين علت ديمين، سيافزون بر ا 
 او  ل گرفتة ك ش يها  نيقي يهرچند خردمحور . داند ي م ييخردگرا  ل او به  ي و تما  يورز شهياز اند 

ر كـ تف« و داشـتن  يشياند او را از جزمعقيدة دانشور، اين تمايل       به اما   ،شدك يوب م آش  بهگاه  را  
ه او در راه خـود بـا        كـ شـود    ين امر باعث مـ    ين، ا يمينظر س   بنا به . دارد يمصون م » زنگار گرفته 

ــش و ب« ــدان ــردارد و» نشي ــام ب ــس گ ــ چــون دييرهايم ــسك، ماريورز ني ــاليسم، سوسي سم و ي
   بـه  ينـ يب  روشـن   پشت سر بنهد تا سـرانجام بـا        ي موقت ييها  چون منزلگاه  هم سم را ياليستانسياگز

  .)21-22همان (ابد يدست » ت و عدالتيشرافت انسان «جوهرة

  ي و بدگمانيفتگي ش تناقض، ازيا زهي سارتر، آم.2-4
 سـارتر را    يشگيـ  اند يژگـ يون  يدارترين و پا  يتر  شاخص وداع با سارتر  مون دوبوار در    يس

هـا و    ف پرسـش  ي توصـ  يه او بـرا   ك يري؛ تعب » سر يها ستن استخوان كش«: ندك ينگونه مطرح م  يا
 ياو سارتر را همـواره در نبـرد       . برد يار م ك   او به  عقايد  متعدد يها  سارتر و دگرگشت   يها پاسخ
 -ياسـ ي سيدادهايـ روه كـ ده اسـت  ين عقيند و بر ايب يار زمانه مكش و اف  ي خو يها شهيه اند يعل

و ار سـارتر را دچـار تحـول    كـ د و اف  يـ  همـواره عقا   ،1968اه مـه    ، همچون اتفاقات مـ    ياجتماع
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نـد و  ك ياد مـ يـ  دوم يمون از جنگ جهـان يعالوه، س    به .)13 ،1981دوبوار،  (نند  ك يم يسيدگرد
شه از آن دفـاع  يه همك ي فردي آزادةديه سارتر از اكداند  ي ميتيها را موقع دوران جنگ با آلمان  

 ةشيـ خ، اند يجنگ و تار  و بحران   ن دوران فشار    يرا ا يز. رسد ي م ي اجتماع ي آزاد ةديا  رد، به ك يم
. شاندكـ  ي مـ ية اجتماع شي از اند  يني نو يواد  راند و او را به     يعقب م    سارتر را به   »ي فرد يآزاد«

 هـر  يه آزادكـ ن معنـا  يبـد . ندك يه مكي ت ي اجتماع ي، سارتر بر آزاد   ين از آزاد  ي نو ي تلق نيدر ا 
 را ي مفهـوم آزاد ة سـارتر دربـار  ةديعقل يمكالبته دوبوار ت  . سته است گران واب ي د يآزاد   به يفرد
. دانـد  يمـ ز ين L’Etre et le Néant يستي و نيهست تابك  او در نگارشة ساليوشش سكجه ينت
ده اسـت   ين عق يه بر هم  كيه با ت  كند  ك يان م يمون ب ين، س يافزون بر ا  ) 350-359 ،1389دوبوار،  (
 خـود از  ياسـ ي س يهـا  تيل در فعال  ين دل يهم  به. شود ي مردم م  ةن پس مدافع تود   يه سارتر از ا   ك

نـد و   ك ي مـ  يا ا دفاع جانانه  يارگران و حزب پرولتار   ك ة چون طبق  ،ر جامعه يپذ بي آس ةحقوق طبق 
و دفـاع از    ) 384همـان   (ابـد   ي يمـ » ي ضد استعمار  يبرداشت «رانجامه س كن روست   ي از هم  يحت
 ي خـود جـا  ةارنامـ كخره در استعمار و استثمار را بـاال  مستعمره و مبارزه با      يها ني سرزم يآزاد
   .)368همان (دهد  يم

شناسـد و   يلـسوف مـ  ي فيا سندهياش نو ي زندگي سارتر را در تمام فراز و فرودها  ،مونيس
 ياسي متناقض س  ي متفاوت و حت   يها  نگرش يگرير د كه همچون هر روشنف   كدهد   ياو حق م    به

 همواره خواهان عدالت و     ،استيه سارتر در س   كند  ك يضافه م  البته او ا   .)379همان  (داشته باشد   
گـاه عـضو     چيامـا هـ   ،  ردهكـ  خود را با احزاب مختلف اعالم        ي بوده و اگرچه بارها همدل     يآزاد

سـت   يه جانبـدار آزاد ك سارتر   يرا برا ي ز .)363همان  (است    نشده ياسي س ك مسل يك ةسرسپرد
 يكت از   يند، تبع ك ي م يريگ  جهت »نفع انسان   به« همواره   ياسيس و   ياجتماع يها  شكشاكو در   
د يآ ي احزاب در نم   ي قطع تيعضو ل سارتر به  ين دل يهم  به. شدخواهد  ده  ي عق ي مانع آزاد  ،حزب
ن ي از همـ  و البته)19شاتله . (شود يشناخته م» استي خارج از سياسيفرد س«عنوان    شه به يو هم 

ح يو تصحرها  ير مس يين تغ يند و ا  ك ي م  تجربه ياسي س ةني در زم  ياري بس يها يسيه دگرد كروست  
بـر   همـواره  هكـ شـود   ياو م يركن نظام فيوك از تحول و تيچ و خمير پرپ يموده، مس ي پ يها  راه

  .)13 ،1382، باتلر (شته استد داكيأت تي و فردي، آزادي آگاهي در واد اويختگيحفظ خودانگ
را » يسم و آزاد  يـ اليسگـروه سو   «1940-1941مون، سارتر ابتـدا در سـال        يسخن س   بنا به 

 ياريسم  ياليسوس   به يابي دست  ست او را به   يمونكه حزب   كن گمان   يا  سپس به . دهد يل م كيتش
ن حـزب  يـ ا   بارها بـه 1962 تا 1952 يها  سالياو در ط. شود ي ميكن حزب نزد يا  دهد، به  يم
ا يـ چپ پرولتار  خود از حزب     ي آخر زندگ  يها شود و در سال    ي از آن جدا م    دوبارهوندد و   يپ يم
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 از  ين حزب را در برخ    يت سارتر از ا   ي حما ةل عمد ي دل ،موني س .)363-404همان  (ند  ك يدفاع م 
 ،تيـ  در نها  .)41 ،1981دوبـوار،   (دانـد    ي م »اخالق   به سياستردن  ك يكنزد«ر  يها نظ  اهداف آن 

 ةشيـ  اند  رغبت  و يخواه  ثر از آرمان  أاست را مت  ي س ةرر سارتر در عرص   ك م يها دگرگشتدوبوار  
ونـد دادن  يپ  بـه ] سـارتر [ل شـما  يـ ن تما يـ ا«: نـد يب ي مـ  يآزاد  سم به ياليردن سوس ك يكنزد  بهاو  

، ي انقالب يكراتكت دم يست و جمع  يمونكن حزب   يه باعث شد شما ب    ك بود   يسم با آزاد  ياليسوس
» دي مـدام در نوسـان باشـ       ،رهيـ ست و غ  يـ مونكحـزب      به ة و انزوا و بازگشت دوبار     ييان تنها يم
  .)415 ،1389ر، دوبوا(

   با جامعهگفتگو ياپوكر در تك دو روشنف.5
   اجتماعي معلمةجالل و دغدغ -1-5

 ران وكـ  متف ازياريسنده همچـون بـس    يـ احمـد نو   ه آل كـ ن باور است    ي بر ا   دانشور نيميس
ـ  يگر، از شـرا   يسندگان د ينو  او و ينـ يب له در جهـان ئن مـس  يـ رفتـه و ا   ير پذ يثأش تـ  ي خـو  ةط زمان
 جالل، چون   يها نظر او قهرمانان نوشته     به. است  داشته ييت بسزا ياش اهم  ي آثار ادب  يريگ لكش

. رسانند يمال نمكا يحد افراط    را به يا پهلوان ي يدلدادگ،  ييگرا  آرمان گذشته،   يقهرمانان آثار ادب  
ل كيرا تـش   او آثـار ي اصليها تيسنده شخصيا خود نو ي جامعه   يمردم عاد از همين روست كه     

  .)6 ،1371، ردانشو (دهند يم
اس كـ ه انع كـ گـردد    ي مـ  يينش صـدا  يدنبـال آفـر      با قلم به    همواره ن، جالل يميزعم س   به

اش  ني و گمنـام سـرزم     يان مـردم عـاد    ين اصالت را در م    يات  يواقع اوباشد و   » ياصالت زندگ «
 نشـست و  ن مردم جامعه يتر  ا فرودست  خود ب  ة روزمر يل در زندگ  ين دل يهم  به. ندك يجستجو م 
: شـوند  يش م يها داستاناصلي   يها تين افراد شخص  يه اغلب هم  ك) 14همان  (ند  ك يمبرخاست  

 صـحبت   يها پـا    گمنام، ساعت  ةدك ده يك دودزده در    ةخان  قهوه يكه در   كام   بارها شاهد بوده  «
ار بازگـشته نشـسته اسـت و از    كـ  جوان خسته و آفتاب خورده و از         يكا  يرمرد جلنبر و    ي پ يك

» ده است يشكرون  ي و حوصله ب   يها را با منقاش همدرد     ا مخاطرات آن  يها خاطرات    ن ذهن تار آ  
  .)8 همان(

هميـشگي و    ينـش ك هـم ن جـالل را در      يميه سـ  كند  ا  يگرين، شاگردها گروه د   يافزون بر ا  
، »يار اجتمـاع  كمـدد  «يـك ر  يتـصو   در مقام معلـم بـه       را گاه جالل ياو جا . بيند  ميها   با آن پايدار  

دور از حـسد      ز و بـه   يـ آم  رفتار محبت  دانشور .ندك يه م يتشب» غبان با يك«و  » گستر هيدرخت سا «
اگـر درخـت    «: دانـد  ي او مـ   يوس  ش شاگردان جوان به   ين نگرش و گرا   ي ا ي را عامل اصل   جالل
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ن يـ ا   بـه  ،اسـت  غ شـده  يبخش ازشان در    توان يها هيجا سا  ه همه ك يا  باشد چرا عده   يگستر هيسا
  )14همان (» ه پناه نبرند؟يسا

هـا و   بي دربـارة فـراز و نـش   ند وك ياد مي  در اجتماع جالليگاه معلمياز جابارها دانشور  
 يلي مـسا  سخن دانشور،   به بنا. ديگو  ي سخنان فراوان م   ي او در حرفة معلم    يها  خون دل خوردن  

 هرگـز  امـا   ،نـد ك ي مـ  ي منـزو  ي را مـدت   اوچند    هر ،سياز تدر احمد    آل ي در پ  ي پ يها   منع رينظ
 او  يرسـان  ياريـ  و   ي روشـنگر   از كيل بدهد و اند   يتقل را    جالل ي معلم ياقع و گاهيتواند جا  يمن
  .ندكم ك

  ؟يا مردمير متجدد ك سارتر؛ روشنف.2-5
   در سفرها بـه  شهيهم دارد و    نگر  ي اجتماع ينش و منش  يبهمواره  ز  ينمون، سارتر   ينظر س   به

را » اران در لنـدن يكـ  بةمحل« از شهر چون يدهد مناطق خاص  يح م يها، ترج  د از موزه  ي بازد يجا
ـ  معاجو ةات ناگفت يواقع   به يكتا با نگاه خود و از نزد      ) 387 ،1389دوبوار،  (ند  يبب   بـه .  ببـرد  ي پ

از د و   يـ گو ياش با جوانان م    گران، از رابطه  ي ارتباط سارتر با د    ي بعد عاطف  بارةمون در يعالوه، س 
ه سـارتر گفتگـو بـا       كـ د  يگو ي م مونيس. ندك يل م ي؛ تجل ها دارد  آن  ه او نسبت به   ك يت مثبت يذهن

دن يشيـ  اند ،هـا  ه نـزد آن   كـ خاطر آن اسـت       ن به ي و ا  دهد  يح م يترج يا  هر مطالعه    را به  جوانان
 همـان (خـود نگرفتـه اسـت         امل بـه  ك و   يجزمل  كشان ش يها شهيان است و اند   يهمواره در جر  

ان و يـ  از طغ،ر برسـد نظـ   امل بـه كچند  افته، هريان ي پاةشي سارتر اندي برا در واقع  .)240-239
مون، ينظـر سـ      به .)77 ،1384،  ياحمد( دور مانده است     ي از زندگ  ،گريعبارت د   ا به ي يچيسرپ

ش را ي خـو  د بـودن  يـ تواند احـساس مف    ي م  است كه  يا ن رابطه ي با قرار گرفتن در چن      تنها سارتر
  .)240 ،1389دوبوار، (ند ي جوانان ببيركهاي ف  جريان خود را برشةي اندريثأ و ت بزندكمح

ح و  ي صح يدن پاسخ ي دانستن راه درست، شن    يدوار برا يه شاگردان، مر  كالبته سارتر هربار    
هـا بـا     ه آن كـ چرا. ندك يآور را تجربه م     مالل ينند، آزار ك ياو مراجعه م    ردن به ك درد دل    يا برا ي

هـا   آن   بهرا   خود   يدهند تا او پند و اندرزها      ين خود سارتر را در مقام مراد قرار م        يشيقضاوت پ 
حت بـروز  ي در قالب نـص   لكدرت در شناساندن راه درست      ين قاطع ي ا دة سارتر يعق   به .ندكارايه  

رو  نيـ از ا. نـد ك ي نـامتوازن مـ   جبراً سخنگو و شنونده رايعنيها  ن انسان ي ب ي برابر ةفكند و   ك يم
 ي در واقـع بـرا     .)401 ،1981دوبـوار،   (برد   ي م اري بس ت رنج ين موقع يسارتر از قرار گرفتن در ا     

 يها در مقام ارباب تفـاوت      ردن آن كحت  يها با نص   انسان  دن به ي بخش ي و آگاه  يگر سارتر، روشن 
  . ار دارديبس
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 سـارتر ت  ي شخـص  يهـا  ز از تنـاقض   يـ ند و آن را ن    ك يمون مطرح م  يه س ك يگريموضوع د 
ربـان و   گـران مه  يد   رسـاندن بـه    ياريـ هنگـام     ه سارتر در روابط خـود بـه       كن است   يداند، ا  يم

راه و مخالفـت در او     ك ا ي برساند نوع  يارياو     بخواهد به  يسكه  ك يطي اما در شرا   ،روست گشاده
 را رقم ي شما، تضاد فاحشييرو گر گشادهي برخورد و از طرف د    كي خش ياز طرف  «:ديآ يد م يپد
در ه همـواره    كـ گرا    ه سارتر اجتماع  كشود    يتر م    پررنگ ين تضاد هنگام  يا. )255 همان(» زند يم

. برد يگوشة عزلت پناه م     است، ناگهان سرخورده و واداده به      ي جمع يها  نشي تحول ب  يجستجو
 ا بـه يـ نوشتن مشغول است  به هكداند   ي م يزمان مربوط به شتر  يب سارتر را    يها  يريگ دوبوار گوشه 

ر ين تصو يرغم ا يعل . دارد ازي ن گراني د كمك   به گرفته و  قرار   يط نامساعد ي در شرا  يماريخاطر ب  
ه شده است، دوبـوار  ي ارااش ي فردي در ساحت زندگ سارترير و منزو  يگ ت گوشه يه از شخص  ك

  .داند ي م،شود ياجتماع مربوط م ده با اجتماع و آنچه بهي در هم تنيركاو را روشنف

  جهينت
ـ    ي و همپ  كه بر وجوه مشتر   كي با ت  يقيات تطب يادب ل و  يـ ان مطالعـه، تحل   كـ ، ام يوند آثـار ادب

 و ي زبـان ي مرزهـا يقـ ين نگـرش تطب  يـ ا. آورد  يادبيات جهـان را فـراهم مـ         تعلق به ق آثار م  يتطب
 از ياعتمـادتر   بهتـر و قابـل     ك شـناخت و در    يريطـرز چـشمگ      نوردد و بـه     ي را درم  ييايجغراف

 يهـا   قـضاوت هـا و    گـزارش  ياوكـ مطالعـه و وا     بـه ن نوشتار   يدر ا ما  . ندك ي را فراهم م   يگريد
  نگاه دو زن بـه     كوجوه مشتر   م به ي توانست م و يحمد و سارتر پرداخت   ا  آل رة دربا دانشور و دوبوار  

  .ميابيستم دست يرگذار در قرن بيثأر تكسنده و روشنفي دو نوي و همنواك مشتريها دغدغه 
 يميه بـر مفـاه    كيـ احمد با ت    سارتر و آل   م،يگر شد   نظاره از نگاه دوبوار و دانشور       هكچنانآن

، ي اجتمـاع   نـوگرا،  يرانكعنوان روشنف    به يسندگيت در نو  ي تعهد و احساس مسئول    ،ي آزاد رينظ
عـادي   با افراد  و صادقانه يك ارتباط نزد  يها با برقرار   آن. شوند ي مطرح م  ي و مردم  زياستعمارست
 ياسـ ي س -ي اجتمـاع  يهـا  پوشانند و با نگـرش     ي عمل م  ة خود جام  ةرسالت تعهدگران   جامعه به 

ه كـ  موجودنـد    يها و انسدادها    يرفت از نابسامان    ن برو يها  افتن راه ي ي در جستجو  خود همواره 
  .شوند يرو م  روبهياپي پيدهايتردن راه با يالبته در ا

ـ ي ا ي همتا ي تلق يش در چگونگ  واكه ما درصدد    كاز آنجا    ش ي دوبـوار از همـدم خـو       يران
، احمـد   آل يهـا  هـا و دغدغـه     تيـ فعال   دانشور نسبت به   يريگ ه در جهت  كم  يدي، د برآمده بوديم 

 يـي گرا تيـ محـور و ذهن    ليـ  تحل يـي گرا تيـ نيسـارتر، ع     دوبوار نـسبت بـه     يريگ ن جهت همچو
 همچون دوبـوار،    ،ييگرا تينيدانشور در بعد ع   . استآميخته  هم    به ها   در نوشتار آن   محور عاطفه
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 آن روز ةاحمـد، جامعـ   ت آليشخـص    او نـسبت بـه  نقادانهنش يه از ب  كند  ك ي را عنوان م   يديعقا
 .شـود  ي مـ  ي ادب، هنـر و فلـسفه ناشـ        ةنين از دانش او در زم     يچن و هم  يهانران و تحوالت ج   يا

هـا و    انگـاره   بـه احمـد و سـارتر        آل  بـه ن دو زن    يـ از  ي و مهرآم  يهرچند در هر دو اثر نگاه انسان      
ن دو زن   يـ  ا يهـا   هـا و برداشـت      افـت يدر اثـر     هر دو   اما در  ،انجامد ي م  هم ي عاطف يها قضاوت

 ي دائمـ ي حضورشان و در طول نوشتار شدهده  يشكز  ي ن طرفانه  ي و ب  يني ع يها  انگاره    به سندهينو
  .ابدي يم

ق آن  يـ  غرب و تطب   ةر مقبول در جامع   ك روشنف يك زن از    ةسندي نو يك تصورات   ةبا مطالع 
   بـه ،ران معاصـر يـ در امـؤثر   سندةيـ نو يكت و آثار   يت شخص يلكاز   يرانيا زن   يكبا تصورات   

 كن مشتري مضامها و هيما همپيوندي بن   به ن دو مرد و   يا  ها نسبت به    آن يريگ همسو بودن جهت  
هـا و فـارغ از       فرهنـگ تفـاوت   ه فراتـر از     كـ ن اسـت    يد ا يؤم، م يديآنچه د . مي برد يها پ   آن آثار

 و آثـار دو     يزنـدگ  سنده بـه  ي دو زن نو   يسو  نگاه هم  ،ي و فرهنگ  يياي جغراف  متعدد يها يمرزبند
مـشابه   يگـاه ونـد و    ي همپ  متنـاظر،  نيختار و مـضام    بـا سـا    ينش آثار يآفر ر به ك روشنف ةسندينو

  .است دهيانجام
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