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 چکيده
 سیاسفی و اتتمفاعیِ روند. اوضاع آشفتت اصر به شمار میهر دو از نویسندگان توانای دنیای مع ،یا تامربزرگ علوی و زکر

یکسان را ای تقریباً خصوص داستان کوتاه، رویّهاعث شده است که در نویسندگی و به حاکم بر عصر هر دو، ب تقریباً مشابهِ
روند، اوضاع اتتمفاعی داستان کوتاه به شمار می  ق در زمینای موفّنهکه هر دو نمو النّهرو  مردگیلهگیرند. داستان در پیش 

هفای تهای طبیعت و ویژگی شخصفیّکشند. پرداخت صحنهدوران خویش را با زبانی نمادین و تقریباً پوشیده به چالش می
و پیفا  مفورد ن فر داستان است؛ به طوری کفه خواننفده را در فیفای داسفتان سفهیم  بردپیشموتود در هر دو، در خدمت 

های موتود در تامعه، استبداد و ختقان به نابرابری توتّهت زن، ، بازیابی شخصیّدهند. طبیعتاو انتقال می صاحب اثر را به
ضفرورت انجفا  ایفن پفژوهش را  کفهرونفد مشابه در دو اثر به شفمار مفیهای اتتماعی موتود و همؤلّتترین حاکم، از مهم

و بیفان مفوارد تشفابه و گفرا بررسی و تطبیق رمانتیسم تامعه تحلیل، –توصیتی  پژوهش از این هدف دوچندان کرده است.
 تفأثیر هسفتند؛ برخفوردار تأثیر وحدت از داستان دو هر است. در چارچوب مکتب آمریکایی، در هر دو اثرتتاوت موتود 

 تصفویر بفه داسفتان دو هفر  پهنف در نمفادین شفکلی به و کنندمی اعمال مرد   عامّ بر حاکمه هیئت که است بیدادی و ظلم
کفه  النّهرخالف داستان تر است؛ برو عینی واقعی مردگیلهداستان ها در این تتاوت که پرداخت صحنه با ؛است شده کشیده
 است. ترو دیریاب با تخیّلهمراه 
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 پيشگفتار. 9
و گفاه  تنفوّعهفای مهفای گونفاگون، ویژگفیدر دوره ،طفوننی زمفانیِ ةمکتب رمانتیسم در یف  گسفتر

ترین مکاتب فلستی، اتتمفاعی و ادبفی روزگفار معاصفر متمایزی داشته است. این مکتب یکی از پیچیده

تفام  و مفان  آن بفاز شناسان و منتقدان ادبی را از تعریف های متناقض و متیاد آن تامعهاست که تنبه

انفد و برخفی دیگفر بفرای نامیفده قفان آن را مفدلولی بفدون دالّای که برخی از محقّگونهداشته است؛ به

(. 27-13 :1372، تفزی انفد رر.:: تعتفریمانتیسم د  زدهها و نه ربستی از رمانتیسمرهایی از چنین بن

ادب بفه رتحفان احسفا  و   است کفه در زمینفرمانتیسم در واق  نهیتی فلستی و ادبی »اند: برخی گتته

ای ل تأکید دارد و منادی آزادی مطلق هنرمند از قیود شعری از تملفه بنفدهل به تای استدنل و تعقّتخیّ

منفدور، منتقفد معاصفر مصفری، اسفا  ایفن  محمّفد(. به ن فر 111: 1322، ردادخواه و...« عروضی است

آن، آزادسفازی ادب از   سی  و توهر و خمیرمایفشورش و قیا  علیه اصول خش  مکتب کال ،مکتب

ترین اصول ایفن مکتفب (. مهم103: 1332مندور، ر.:: معیارهای هنری غیر قابل انعطاف است ر ةسیطر

بفه هیجانفات، بازگشفت بفه طبیعفت،  توتّفهگرایفی و توان در استتاده از نماد و اسفطوره، احسفا را می

و هنفر،  ادبیّفاتاثر ادبفی( در  رآفرینندة «من»اصالت دادن به ت ادبی گذشتگان و دعوت به آزادی از سنّ

: 1372لیوت، ار.:: دانست رگیری از نیروی تخیّل برای کشف اسرار وتود و بیان حقایق آفرینش بهره

تفوان چند نمفی، هرگرا استهای مکتب رمانتیسم، رمانتیسم اتتماعی و تامعه(. یکی از شاخه274-277

گفرا در های مکتب رمانتیسم انجفا  داد، ولفی معمفونً رمانتیسفم تامعفهزیرشاخهی بین مشخّصمرزبندی 

 عفدی اسفت.ای چند بُهای اتتماعی، پدیدهمقابل رمانتیسم فردگرا مطرح است. رمانتیسم از ن ر گرایش

تفوان شفعر رمانتیف  را بفدون انفد کفه نمفیهفم آمیختفهانتی  و زندگی اتتماعی به حدی دررم ادبیّات

ز تأثیری که روح انقالبی و سیاسفی عصفر بفر تفوهر و ففر  آن نهفاده، بفه درسفتی در: کفرد آگاهی ا

رئالیستی بفه شفمار  ادبیّاتای برای مه(. در رمانتیسم اتتماعی که مقد171ّ :1372، تزی ر.:: تعتریر

آیفد و نسفبت بفه تامعفه و محفی  گرایی بیفرون مفیت و درونفردیّ ،آید، هنرمند از چارچوب تنگمی

طراف خود در: روشنی دارد. وی احساسات خود را با احساسات تامعه و محی  اتتماعی که در آن ا

گیرد و را در افکار و اعمال خویش به کار می مسئولیّتو  تعهّدکند و نوعی عجین می قرار گرفته است،

؛ ماننفد مفاعیو مسفائل اتت هفاچفالشدر عین حتظ اصول مبنایی مکتب رمانتیسم، به دلیل عنایتی که بفه 

دهفد، از رمانتیسفم ادبفی فردگفرا متمفایز اسفت. در رمانتیسفم نشفان مفی سفتم راعدالتی و بی فقر، فحشا،
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تفای شفود. پیفروان آن بفه از لحاظ فلستی و اتتماعی، نوعی گرایش سوسیالیستی دیفده مفی ،اتتماعی

 و بفر اغتشاشفات و کننفد مفی توتّفهبه احسا  شخصی و زندگی خصوصفی، بفه منفاف  اتتمفاعی  توتّه

ر از آن تاختنفد و عفدالتی اتتمفاعیِ متفأثّیتی ناچیز و بفیهای ناشی از تمرکز ثروت در دست اقلّن میبی

 ، ج1321حسفینی،  سفیّد ؛742: 1322فرشفیدرو، ر.:: ر استهدفشان تغییر ن ا  اتتماعی و اصالح آن 

تفوان در تخیّفل و احسفا  ا را مفیگفرانتیسفم تامعفههفای رمهفا و چفارچوبترین ویژگی(. مهم270: 1

هفا، اخفالف ففردی و اصفالحات هفای توامف ، زنفان و اوضفاع و احفوال آنبه نفابرابری توتّهاتتماعی، 

هففای انقالبففی و تصویرسففازی بففه سیاسففت و داشففتن رویّف  توتّفهگرایففی، آرمففانایدئالیسففم و اتتمفاعی، 

هففا و دردهففای شخصففی، از ات، عشففقگففرا در کنففار احساسفف، خالصففه کففرد. رمانتیسففم تامعففهاتتمففاعی

: 1324پورچفافی، حسفینر.:: مانفد. رت خود غافل نمیهای اتتماع و ملّمشکالت محی ، دردها و غم

112.) 

ای اسفت کفه حکم گذشته کند، دراتتماعی و پیامدهای آن که در روح افراد رسوخ می هایچالش 

گیفری از های خود بفا بهفرهی و تامر در داستاندهد. علوعاع قرار میی  نسل را تحت الشّ حال و آیندة

نامطلوب اتتماع خویش، در پفی راهفی  ةهای مختلف آن و با ترسیم چهررمانتیسم و تلوه هایمونمی

نویسی از وتفوه تشفابهی های اتتماعی هر دو موتب گشته است تا در داستانبه سوی اصالحند. دغدغه

تطبیقی قابل بررسی است. در این مقالفه سفعی بفر  ادبیّات ةحوز آثارشان در ،روبرخوردار گردند. از این 

مکتفب تطبیقفی  ةای میان این دو به شیوهای اتتماعی دو نویسنده، مقایسهآن است تا با تمرکز بر دغدغه

 امریکایی انجا  گیرد و به روش تحلیل محتوا به بررسی آثارشان پرداخته شود. ایفن پفژوهش در پفی آن

، چفه نمفودی النّهفرو  مردگیله قابل تامعه و فرد در دو داستانثیر متپاسخ دهد که تأ است به این پرسش

 اتتماع در چیست؟ هایدشواریدارد؟ و وته تشابه و تمایز هر دو در پرداختن به 

 تحقيق . پيشينة9-9

دا  در مورد رمانتیسم و پرداختن به محدوده و تعاریف آن، کارهای فروانی صورت گرفته است و هر ک

« رمانتیسفم اتتمفاعی در شفعر پفروین اعتصفامی»انفد. از تملفه دی به بررسی آن پرداختهاز زوایای متعدّ

هفای موتفود، احیفای حقفوف عفدالتیکه به بررسفی بفی(، 114-32: 1332، محمودی نوسر و ررضوانیان

 هفایوهشبفه وضف  زنفان در شفعر پفروین پرداختفه اسفت. از دیگفر پفژ توتّه و طلبیم لومان، مساوات

یف  فردگفرا بفه نصفرت رحمفانی از رمانت  ل اندیشفبررسی تحوّ»توان به ت گرفته در این زمینه میصور
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کارهفای رمانتیسفم نیفز   اشاره کرد. در زمین (102-77: 1332، فوندی و زادهزهرار «گرارمانتی  تامعه

نفادر نفادرپور و  در اشفعار بررسفی تطبیقفی رمانتیسفم»بفه  تفوانکه می است فراوانی انجا  گرفته تطبیقی

هفای همؤلّتاشاره کرد و به این نتیجه رسیده است که ( 20-1: 1330رآل بویه لنگرودی،  «ابوالقاسم شابی

بازتفاب »بینانه است برخالف نفادرپور کفه بفا بفدبینی همفراه اسفت. دیگفر رمانتیسم در شعر شابی خوش

، مفرادی و رعبفدی «صادف هفدایت و زکریاتفامر هایتانداس  ت در پهنسنّ  مصادیق فقر فرهنگی و سلط

پردازد و مشکالت زنان را در ایفن ، به بیان اوضاع نابسامان اتتماعی و ن ا  مردسانر می(71-23: 1331

های صورت گرفته که بفه برررسفی نمفاد و نمفادپردازی در . از دیگر پژوهشدهداتتماع محور قرار می

: 1332، رگرتفی و م تفری« مفردداستان گیلهسمبولیسم اتتماعی در بررسی » اخته ،مرد پردداستان گیله

 نویسنده در این پژوهش به ایفن موضفوع اشفاره کفرده کفه بفزرگ علفوی در داسفتان  است؛ (110-131

با به کارگیری واژگان و اصطالحات در متاهیم نمادین، اوضاع سیاسی و اتتماعی زمفان خفود  مردگیله

 منتقفدان و نویسفندگان توتّفههای مختلف مورد ار بزرگ علوی از دیدگاهآث. را به تصویر کشیده است

تفألیف  نقد آثار بزرگ علفوی(، 1321اثر میرصادقی ر های معاصر ایراننویسیداستان بوده است، کتاب

در مفورد زکریفا  اند.(، از این دسته1324اثر علی دهباشی ر یاد بزرگ علوی(، 1322عبدالعلی دستغیب ر

تفرین ایفن از مهفمگنجفد، ها در این مختصر نمیهای فروانی نوشته شده است که ذکر آنکتابتامر نیز 

نز  به ذکر است که نویسفندگان  ( اشاره کرد1332 ،رالصمادی زکریا تامر والقصة  القصة  توان به کتب می

 دست نیافتند. النّهر  به پژوهشی مستقل در مورد قصّ

 ة دو نویسندهزندگينام. 9-5

پیشه تجارت ایانوادهبود که در خ «اربعه»( یکی از اعیای گروه معروف به 1223-1372گ علوی ربزر

ی بفه وی   او بفر چنفد زبفان اروپفایدیگر ملل و آگفاهی و تسفلّ ادبیّاتبه دنیا آمد. آشنایی وسی  وی با 

علفوی وی را در  هفای کوتفاهبه خوبی بهره گیفرد. داسفتان هاملّتدستاوردهای ادبی دیگر  ازامکان داد 

 کنفد. میفمون اغلفب ففی مفیق معرّزیفادی موفّف رمانتیسفم اتتمفاعی تفا حفدّ ةمسیر نویسندگی بفه شفیو

هفای ناکفامی او بیشفتر انسفان گیرد. قهرمانانِهای سیاسی و حزبی او الها  میهای علوی از آرمانداستان

( و سفه مجموعفه 1331ر هفایشچشفمنفد. رمفان ربه سر میهستند که دور از وطن در غربت و آوارگی ب

تفرین آثفار وی بفه شفمار ( از مهم1330ر هانامه( و 1320ر زندان(، 1313ر چمدانیعنی  ؛داستان کوتاه او

 .(243: 1322 ی،یاحقّ ؛103: 1322، دستغیبر.:: ر .روندمی
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د. وی از   در دمشفق بفه دنیفا آمف1331سوری در سال  نگار و طنزپردازنویسنده، روزنامهزکریا تامر  

های او فیفایی سفوررئال آیفد. داسفتانمشهورترین نویسندگان داستان کوتاه در تهان عرب به شمار می

ها برتسفته اسفت و بفه زبفانی سفاده زنند. عنصر طنز در آنهای عامیانه پهلو میدارند و گاهی به حکایت

 - بفرای او ایجفاد کفرده اسفتکفه سفبکی منحصفر بفه ففرد را  -اینها   اند. تامر با ترکیب هموشته شدهن

 رضلة (، 1310ر صةيل  اوةداا ايضةل از آثار اوست:  کند.عرب را بازگو می  پیرامونش را نقد و احوال تامع
 ادبیّات ة(. وی در حوز1321ر مةدر يف اللةدا الشا ةرالن  (، 1373ر امشق احلرائق(، 1370ر عدالر  (، 2001ر ماايف الر  

 120کند و آثار ارزشمندی نیز در این زمینه خلق کرده است و بیش از می فعّالیّتکود: و نوتوان هم 

(، 1373ر ؟الن يةرملةااا كة   های زیر است: ه، برای کودکان و نوتوانان نوشته است که شامل مجموعهقصّ

 (.1: 1334تامر، ر.:: ( ر1373ر األرانبضالا (، 1377ر قال  الدراه للسندند(، 1372ر البل 

 موضوعی تحليل. پردازش 5

 ،رونفد. هفر دو داسفتانداستان کوتاه در ادب فارسی و عربی به شمار می  در زمین دو اثر النّهرو  مردگیله

ایفن تأثیرپفذیری، حاصفل و از وحدت تأثیر برخفوردار هسفتند؛ موضوعی عا ، انسانی و اتتماعی دارند 

هفر دو   به شفکلی نمفادین در پهنفکنند که مرد  اعمال می  و بیدادی است که هیئت حاکمه بر عامّ ستم

داسفتان، مایف  درون بفردپفیشبفرای کننفد داستان به تصویر کشفیده شفده اسفت. دو نویسفنده سفعی مفی

آهنفگ کننفد و داستان را با یکدیگر هم «اتمستر»یا  «رنگ»و  «فیا»، «صحنه»، «هاتخصیّش»، «موضوع»

هفم بفزرگ علفوی و هفم  ( معطوف دارند.عدیالسّعمر  و مردت اصلی رگیلهرا به شخصیّخواننده  توتّه

و از طبیعفت زنفده و پویفا  کشفندمان خویش را به تصویر میاات موتود در اتتماع نابسیّزکریا تامر واقع

کننفد تکرار و تأکید می ها، اشیا و طبیعت راتد. شخصیّنبرمیش نهایت بهره را داستان خوی بردپیشدر 

یّفت معنفا و دهنفد و در نتیجفه کلّاحوال حاکم بر داستان مطابقت مفیرا با اوضاع و  و وتودشانو هستی 

هفا، ریکفاها، اعمفال و ریفزهشخصیّتها، در این نوع داستان»ند. نمایمتهو  داستان را تقویت و تأیید می

هفای واقعیّتاند که معنای خالصی از ه شدهات و توصیتات به قصد آن ارائیّواقعی و طبیعی هستند و تزئ

ه به دست دهند. نمادها، چه نویسنده به قصد در داستان نشانده باشد، چه بفه قصفد نیامفده ی و روزمرّعادّ

هفا، نمادهفا ها ظاهر می شوند. در ایفن داسفتانشخصیّتات، توصیتات و اعمال باشد، از میان همین تزئیّ

نفای دیگفری غیفر از معنفای در عفین حفال مع امّفا انفد، ها درآمیختهها هستند و با آنواقعیّت طبیعیِ ءتز

 (.247: 1371رمیرصادقی، « کنندبخشند و متهو  داستان را تقویت میظاهری داستان به آن می
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شفود، در فانی آغاز مینی و طوای سیاسی و اتتماعی در ی  فیای بارامایهبا درون مردگیلهداستان  

را بفه ففومن  «مردگیله»گ به دست رسد. دو مأمور تتنش میحالی که صدای شیون زنی از تنگل به گو

مرد در طول راه ضمن مرور کردن ماترای کشفته شفدن زنفش صفغرا و تنهفا شفدن فرزنفد برند. گیلهمی

ین راه ای در بفخانفهمسفیر بفه قهوه  فرار از دست مأموران اسفت. در ادامف اش، در فکر فرصتِشیرخواره

مرد پنجفاه تومفان بفه همفراه داند که گیلفهمی دوّ کنند. مأمور ف میجا توقّرسند و شب هنگا  در آنمی

اش را در اختیفار او کنفد کفه در ازای پنجفاه تومفان، تهانچفهمرد پیشفنهاد میکند و به گیلهدارد، طم  می

دولی را بفه تفزای مّحیعنی م اوّلمرد منت ر فرصت است تا مأمور شود و گیلهق میبگذارد. این امر محقّ

کنفد و بعفد از شود، لبا  او را بر تن مفی  میمرد بر مأمور مسلّرساند. نهایتاً، گیلهاش بگذشته اعمال بدِ

گیفرد و بفاز از   مأمور بلوچ مفورد هفدف قفرار میخل  سالح مأمور، در حالی که قصد فرار دارد، توسّ

 رسد.تنگل صدای شیون زنی به گوش می

ت اصلی داسفتان بفه تفر  نگفاه شخصیّ «لسّعدیا عمر»شود. نیز با ذکر طبیعت شروع می النّهراستان د 

شود و به زندانی مخفوف بفا راهروهفای تنفگ و   مأموران حکومتی دستگیر میکردن در رودخانه توسّ

تنهفا کسفی  رسفد.شوند، چیزی به گوشش نمییافتد که تز صدای موتوداتی که شکنجه متاری  می

خواهفد بفا او صفحبت گاه مفیآورد و هرو غذا می بان است که برای او آببیند، زندانکه در زندان می

، به شکل زنفی اوّلکه در همان نگاه  تصویر رودخانه «السّعدیعمر »دهد. می پاسخاو به د، با شکنجه کن

گاهی او را در خفواب به همراه دارد و گاهبا خود م شده بود، تا آخر داستان چهره در خیالش مجسّستید

رنفگ چند گاهی بر اثر فشار و شفکنجه ایفن خیفال کفمشود، هردلش زنده می بیند و امید و نشاط درمی

پردازد و در نهایفت شود و به صحبت کردن با او میای آشنا میت در زندان با گربهشود. این شخصیّمی

گیرد که چگونه در برابر فشار مقاومت کند و صدای اعتراضفش را بلنفد کنفد و بفه از همین گربه یاد می

زنفد. در همفین لح فه اسفت کفه زن چسباند و فریفاد مفیهای زندان میز گربه صورتش را به میلهتقلید ا

 شود.خندد و در تنگل محو میستیدچهره می

 های آنهمؤلّفهای بروز رمانتيسم اجتماعی و زمينه .5-9

سندگان ایفران و گرا در برخی آثار ادیبان و نویای که باعث ظهور تریان رمانتیسم تامعهترین مسألهمهم

تهفانی و پفا از هفای تنفگ ها بود؛ سفالاتتماعی متشابه و نامطلوب آن -وضعیّت سیاسی عرب شد؛ 

مفرداد،  22در ایفران کودتفای »ختقانی را برای کشورهای خاورمیانه به همفراه داشفت.  های پرآن، سال
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ه پفا از سفی، خاصفّ   دهف اوّل  مفتأثیر فراوانی بر شعر و نثر فارسی نهاد و رمانتیسفم اتتمفاعی نیفز در نی

مرداد رخ نمود و گروهی از شفاعران و نویسفندگان را تحفت تفأثیر قفرار داد و ایفن تریفان  22کودتای 

 گفرا در تامعف رمانتیسفم تامعفه هرچند(. 111: 1324پورچافی، حسینر.:: « رشعری را به راه انداختند

این تریفان در آثفار  ،های تهانیکه در پی تنگنی کرد؛ تنها ایتوان محدود به زمان خاصّعرب را نمی

نکرد، بلکه شاعران و نویسفندگان رمانتیسفم  فعّالیّتادبی عرب رواج یافت و به صورت رسمی و مستقل 

دارند. به مفوازات شفاعران فردگرا و یا کسانی که بعداً به تریان سمبولیسم پیوستند، در این زمینه آثاری 

نت تحفوّ ،صدا بفا شفاعرانادب عربی و فارسی، نویسندگانی بودند که هم پر فراز و نشیب در این دورة

ه دادنفد و در قالفب داسفتان و رمفان و بفا اسفتتاده از بفسیاسی و اتتمفاعی را در آثفار خفود بازتفاب مفی

نت اتتمفاعی و سیاسفی عصفر تحفوّ  پفردازی در صفحنهفا و فنفون مختلفف داسفتانکارگیری تاکتی 

تفرین یکسان حاکم بر ایفران و عفرب کفه مهفم رای  سیاسی و اتتماعی نسبتاًشدند. شخویش حاضر می

ت بود، باعث شد که گروهی از نویسفندگان ویژگی آن استعمار و استبداد، ظلم و ختقان، فقر و محرومیّ

های آن، به تالش برای بیداری مرد  از این غربی و تریان ادبیّاتگیری از در ادب فارسی و عربی با وا 

های رمزی، استتاده از میراث کهن ادبی خفویش تموتود بهردازند و با به کارگیری رمز و شخصیّ وض 

چه در آثفار ایفن اعی موتود را به چالش بکشند. اگروض  اتتم ،و همچنین استتاده از زبان تلخ و گزنده

اسفتان تا حدودی چگفونگی شفرح مسفائل اتتمفاعی در د حتّیها و تنویسندگان، ساختار اصلی شخصیّ

هفا در آثفار خفود بفه های رئالیسفتی فاصفله دارد؛ ولفی آنها و پرداختهرمانتیکی دارد و با دیدگا  صبغ

کردنفد و مفی توتّفهطبقاتی و مبارزات فرودسفتان تامعفه  عدالتیِمسائل اتتماعی چون فقر و فساد و بی

 قفرا و قربانیفان متاسفد و مفتمکّن، محرومفان، ف آثار خود را به تای اشراف و طبقف  های اصلیتشخصیّ

در  هفابه آنچفه گذشفت و بفا عنایفت بفه وتفود مشفابهت توتّهدادند. با های اتتماعی قرار میعدالتیبی

هفای ادبفی تقریبفاً مشفابه ایرانی و عربی کفه منجفر بفه پیفدایش تریفان  شرای  اتتماعی و سیاسی تامع

 .سازد، خالی از لطف نیستگوشزد هایی که این نکات مشابه را گردید، انجا  پژوهش

 طبيعت . 5-9-9

 تعامفل و رابطف  نوعییا نویسنده با طبیعت  است، شاعر در رمانتیسم فردگرا بیشتر مطرح به طبیعت، توتّه

ای با طبیعت دارند، بفدین معنفی کفه در هفر ها ارتباط عاطتی و همدننهتی رمان» کند.متقابل برقرار می

 (. نخسفتین 23: 1372رسفت، وفر «کننفدم مفیانت خفود را مجسفّ ی  از م اهر طبیعفت، عواطفف و حف
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ای کفه وی را گاهی که ادیب رمفانتیکی، در مقابفل خفود دارد، طبیعفت اسفت. او همفواره از تامعفهپناه

ریفا و خفالی از طبیعفت را پفا:، بفی ،برد. شاعر رمانتی گریزد و به طبیعت پناه میکند، میدر: نمی

کفه طبیعفت او را دوسفت  یابد و معتقد استشنود میاو خود را در دامن طبیعت خبیند، کینه و تزویر می

: 1332تواند بیابد رمنفدور، صحبتی خواهد یافت که در تامعه نمیگیرد. وی در طبیعت هممیدارد و فرا

103) 

که هر دو  ایزنده و پوینده دارد؛ به گونه حیوری پررنگ، النّهرو  مردگیلهطبیعت نیز در داستان   مقول

داستان رشد و نمو دارد. با این تتاوت کفه  بردپیشپا با شود و همداستان با ذکر م اهر طبیعت شروع می

طبیعت در این دو اثر، رمانتیکی صرف نیست و هر دو نویسنده با ذکر اوصفاف طبیعفت و پنفاه بفردن بفه 

کشفند. را بفه تصفویر مفیآن، قصد گریز از وض  موتود را ندارند؛ بلکفه بفه کمف  آن وضف  موتفود 

و از عوامل انسجا  و تذب مخاطب در دو اثر است  هاسازی و پرداخت صحنهدمت صحنهطبیعت در خ

از  ای خشفنآید. علوی در داستان خفود، چهفرهمیداستان و به صورت براعت استهاللی در آغاز هر دو 

ه اسفت و بفر سراسفر آن حفاکم آور در داستان شدکشد که منجر به فیای رعبطبیعت را به تصویر می

تاقات ناگوار موتود در داستان و فیای غمگین آید، گویی از اتّبارانی که در آغاز آن می  است؛ صحن

خواسفت زمفین را از تفا بکنفد. انفداخت و مفیباران هنگامه کرده بود. باد چنفگ مفی»دهد: اثر خبر می

 کشففید، ی شففیون زنففی کففه زتففر مففیدرختففان کهففن بففه تففان یکففدیگر افتففاده بودنففد. از تنگففل صففدا

آسمان تیره را به زمین  ،های بارانآمد. غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشتهمی

باران در » .(223 :1377رعلوی، « ها از هر طرف تاری بوددوخت. نهرها طغیان کرده و آبآلود میگل

بفه آن،  «هنگامفه کفردن»است، نویسنده با اففزودن عبفارت  نقیا  و شورش انقالبیو نمادمرد داستان گیله

داد و فریفاد، اعتفراو و شفلوغی حفاکم بفر  بخشیده است و بیانگر غوغفا، تنفگ،به آن ای ویژه اهمّیّت

هفا( ن رامنیفهامورکفه مفأ زمان، آن نداستا در ادام ( 111: 1332، م تری گرتی ور.:: « رتامعه است.

 بفاد »شفود: یچنفین وصفف مفدهنفد، طبیعفت ایفن  و سفرد حرکفت مفیرا در تنگفل تاریف «مردگیله»

خواست پتفو را از زد. میمشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی میبردار نبود. مشتدست

هفای هفای غلفیظ، تیفر مرغفابیش آبهای مأمورین را به یغما ببرد. غرّمرد باز کند و بارانیگردن گیله

زنفد. گفاهی درهفم شکسفتن کشید، شفیون مفی. از تنگل گویی زنی که درد میکردوحشی را خته می



 32/ زکریا تامر النهراثر بزرگ علوی و  مردگیلهداستان کوتاه بررسی تطبیقی رمانتیسم اتتماعی در 
 

هفای عجیبفی از قعفر تنگفل بفه سفوی آورد. نتیر باد نعرهی  درخت کهن، زمین را به لرزه درمی  ریش

 پرداخففت  .(312 :1377رعلففوی، « ش گففاو، نالففه و فریففاد اعتففراوکومففه همففراه داشففت: تیففر زن، غففرّ

ایران، به خوبی غم و   حاکم بر تامع آورتقانتان، ضمن ترسیم دقیق فیای خهای طبیعت در داسصحنه

 کند. اندوه ناشی از اوضاع و احوال آن را به خواننده منتقل می

کند، با ایفن تتفاوت گیری از م اهر طبیعت آغاز میزکریا تامر نیز همچون علوی، داستان خود را با بهره

عت دیگر خبفری نیسفت؛ طبیعفت، در تگی طبیری و افسارگسیخگکه در داستان وی از آن خوی وحشی

عمفر دهنفده و امیفدآور اسفت؛ بخفش، تسفکینبرای قهرمان داستان روحیفه جا صورتی نمادین دارد واین

 گردد: شود و در آن خیره میبا تکیه دادن بر دیوار کنار رودخانه غرف زیبایی دلربای آن می السّعدی

یششق  يالس شد... وکان عمر امللاه املنساض  حت  ضلاء الشمس ، وتأم   منتشلا  الن يرعلی كدر  مبرفقله يالس شدعمر اتکأ »
 (. 71: 1334، تامرر «يت تغين ضأصدات خافت . وقد اضتسم ضغبط  وهد یرمق ملاهه ال  الن ير

آب کفه تفابش با دو آرنج خود بر نردة کنفار رودخانفه تکیفه داد و غفرف زیبفایی دلربفای  السّعدیعمر رترتمه: 

 (برد.ت میعاشق رودخانه بود و از صدای دلنواز آن لذّ عمر السّعدی... شدخورد، میآن می آفتاب به

عمفر »در ذهفن  ،شرشفر آب در سراسفر داسفتان کننفدةودخانفه و صفدای مسفحوراین زیبفایی دلربفای ر

ه از دور بفه گوشفش کنفد، صفدای رودخانفشود. هنگامی که پلیا او را دستگیر میتکرار می «السّعدی

  پیوندد:های عمیق دیگر میرسد که به آبمی

 (. 72رهمان: «، ومس  صرخ  كدااء نائل  متتزج ضأغنل  امللاه الشملق الن يرظيره ضسدر  يالس شدعمر فألصق »
ی بفا صفداشنید که را از دور می اند و فریاد غریبیبهای رودخانه چسنردهعمرالسعدی پشت خود را به رترتمه: 

 آمیخت.های عمیق درهم میرآهنگ( آب

 شود: سو میرنگ و کمخورشید زرد ةرسد و چهردیگر صدای رودخانه به گوش او نمی ،پا از این

يف تلة   الن يةرمةععدرا . وکةان  عمةر الس ةشدي... وانکمة  يالس ةشدعمةر إكتغاث  خافت ، إ ةتد إضةطرا   الن يرحتدل غناء »
... ومل یشد فلما ضشد یشرف اللل  والنيار وکةان یشعضةه  ن ینةأن عنةه غنةاء حزین  حت  مشس صفراءه اللحظ  نائلا  ترتقرق ملاه

 (.73-72رهمان:  «الن يراخلفی ومل یسم  هدیر  الن ير
واز  شفدت یاففتعدی السفّ  و اضطراب عمفر طلبی مبهم رضعیف( تبدیل شدنغمه رودخانه به ی  یاری رترتمه:

هفای محفزون آن در زیفر تفابش آببفود و  صفدادخانفه در آن لح فه بفیشدت تر  خودش را تم  کفرد. رو

دوری از نغمه ضعیف رودخانه و این که ب و روز خبر نداشت و .. و دیگر از شدرخشید .خورشید زردرنگ می

 داد.شنید، او را آزار میصدای توش و خروش آن را نمی
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اسفت تفا از طریفق آن معفانی مفورد ن فر  کم  کفرده نندگاویسگیری از طبیعت در هر دو اثر به نبهره

بفاد و بفاران، ظلمفت و  بفا تمفا  خصوصفیات آن یعنفی مفردگیلهطبیعت در داستان خویش را بیان کنند. 

مسفتقیم و یسنده بفه طفور غیرکه نو احوال آن دوران نیستنتیر و غوغا چیزی تز اوضاع آشتتهتاریکی، 

 النّهفر. (»223: 1377رعلفوی « یکدیگر افتاده بودند اندرختان کهن به ت»نمادین بدان اشاره کرده است. 

ویفایی و :، پتحرّ ،های بارز رودخانهاست که از طبیعت گرفته شده است. از ویژگی نمادین نیز عنوانی

ستیزی است، نمفاد تریفانی کفه خواهی و ظلمجا، رودخانه نماد تریان آزادیتریان مداو  است؛ در این

  و پویا بوده است:بشری زنده  دوراندر تما  

ی  قبة  إنسةان مةا، وحلةدا  حت ة الن يةر  األرض مقفر  و القدمی وحلدا ، تتدفق ملاهه عرب  رض مقفر ، ولقد ظل   يف الن يروکان »
، وعندئع، نبت  البلدت والد  وجثا وقب   الرت    (. 71 رهمان:« کاکنی واملآان واملقاضرا  شخشدٍ،

. شفدمفیر سطح زمین خشف  و نیفزرع تفاری های آن دنها بود، و آبت روزگاران قدیم رودخانه ازرترتمه: 

که انسانی آمد پیشانی بر خا: نهفاد و خاشفعانه خفا: را بوسفید، ن خش  و رودخانه تنها بود تا اینپیوسته زمی

 (جا روییدند.ها در آنو قبرستان هامنارهها، ازهها، مغاین خانهربناب

ةزندان رسو، از دیگر   عربی است که استعمار آن را بفه بنفد کشفیده و حاکمفان و   د تامع(، نماجنالس 

 بدل کرده که شرنگ آن کا  تامعه را تلخ کرده است. می دردنا:به تهنّحکومت، آن را  مزدورانِ

 ت زن شخصيّ .5-9-5

ای اتتمفاعی اسفت ت زن به عنوان پدیفدهخصیّبارز در هر دو داستان، وتود شیکی از نکات مشتر: و 

ت رمانتیسفم نفوعی اصفونً در ماهیّف»د. شویتاقات در ذهن و تخیّل قهرمان داستان تداعی متما  اتّ که در

است و زمینه را برای ظهور و بفروز بیشفتر عنصفر زنانفه در اتتمفاع  پنهانوتد و شور سرخوشانه و زنانه 

ان داسفتان اسفت همسفر قهرمف مردگیلهدر داستان « صغرا(. »122 :1372رتعتری تزی، « آوردفراهم می

بفازد. ایفن حادثفه در تمفا  خفورد، تفان مفیها در اثر تیری که به پهلفویش مفیامنیه  که در تریان حمل

آن روز  اگفر»دارد. در وتودش زنده نگه مفی انتقا  را  کند و خشم و کینداستان قهرمان را همراهی می

دانسفت کفه بفاش چفه کنفد. بفا ، مفیآمدصغرا گیرش می تتنگ داشت، امروز صغرا زنده بود. اگر قاتلِ

(. 312 :1377رعلفوی، « آوردمفیهفایش را درهفایش چشفمدرید. بفا نفاخناو را می ةهایش حنجردندان

زنفد: صدای زنی است که تیر مفی «مردگیله»ش باد و باران در تاریکی تنگل، مدا  در ذهن صدای غرّ

شفد. گفویی های وحشی، صدایی شنیده نمیابیدر تاریکی تز نتیر باد و شرشر باران و گاهی تیر مرغ»
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خواست دنیا را پر از ناله و فغان کنفد. صفدایی کفه از که میکشید، مثل اینتنگل زنی شیون می در عمق

 «تولم»کدخدا در   کوم  ای از بانخانصغرا بود، درست همان موقعی که گلوله  آمد، شبیه نالتنگل می

ت و هففای خففود بففه محرومیّففزرگ علففوی، در اغلففب داسففتانبفف». (317: همففانر «بففه پهلففویش خففورد

دهفد. دیدگی زنان را با نمادهای گوناگون نشان میزترکشیدگی زنان در تاریخِ ایران اشاره دارد و ستم

 « کشفددای شفیون زنفی آیفد کفه زتفر مفیاگر بتفوانیم تنگفل را نمفاد اختنفاف بفدانیم، از درون آن صف

 (. 12: 1377پور، تیرعزّ

باشفی را خلف  ای کفه وکیفللح فه ؛تما  داستان در فکر انتقا  از قاتل صفغرا اسفت که در «مردگیله» 

منفو   زنمو کشتی. تو قاتل صفغرا هسفتی، تفو بچّف !صغرا زن من بود نامرد»گوید: کند، به او میسالح می

پوسفانده دانستم کفه قاتفل صفغرا تفویی، حفان هتفت تفا کتفن مادر کردی... عمرت دراز بود اگه میبی

انگیفز همفراه اسفت، صفدای ای غفمدر آخر داستان که با حادثه حتّی (320-373 :1377رعلوی،  «.بودی

رسفید. در همفین آن، دادند به گوش مفیدر تنگل هنوز شیون زنی که زترش می»شود: صغرا قط  نمی

دیگری   بود که گلولاصابت کرد. هنوز برنگشته  «مردگیله»ای به بازوی ی شنیده شد و گلولهصدای تیر

 (321: همانر« او خورد و او را از بانی ایوان سرنگون ساخت  به سین

عینفی و واقعفی پیفدا   ، بیشتر با تخیّل همراه اسفت و تنبفالنّهران ای اتتماعی در داستزن به عنوان پدیده

اب و گیفرا تفذّ تیهای زکریا تفامر شخصفیّزن در داستان»بخش است. ن و آرا کند و در واق  مسکّنمی

 الصفمادی،« ربینفدهای ظاهری او میهای خویش را در ویژگیبرای فردی است که رهایی از درد و رنج

که نمفادی بفرای تریفان  –به رودخانه  «السّعدیعمر »چهره از همان ابتدا که ن ستیداین ز(. 141: 1332

 د: شوم مینگرد، در ذهن او مجسّمی -ستیزی است خواهی و ظلمآزادی

 (. 71: 1334، تامرر «إمر   مسحدر ، غامض  الفتن  الن ير  حلظ  خاطف   ن وخل   إلله مد  »
 (.تداعی کرد ییزیبابسیار  زنِ ،و در ی  لح ه رودخانه در ن ر اورترتمه: 

داشتن روح امید و نشفاط در است و موتب زنده نگه السّعدیعمر ت، در تما  داستان همراه این شخصیّ

م کفردن تصفویر آن شود، با مجسفّ بان دچار یأ  و ناامیدی میزندان  د و هرگاه بر اثر شکنجشووی می

 دهد: به مقاومت ادامه می

یقطةةر منيةةا املةةاء،  الن يةةر  يف  ثنةةاء ندمةةه امةةر   ضلضةةاء الدجةةه،  ةةشرها  كةةدا، وعلناهةةا خضةةراوان، انبثقةة  مةةن وقةةد  ةةاهد مةةر  »
 (. 73رهمان:  «ح یاضسوکان  فائق  الشعوض ، ولششرها رائح  قم
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آمفد و از بیفرون مفی اه و چشمانی سبز رنگ دید که از رودخانهدر خواب زنی ستیدچهره با موهای سیرترتمه: 

 (داد.می موهایش بوی گند  خش  چکید. این زن خیلی زیبا بود وآن آب می

بیشفتر و سفردادن  زةگیفرد کفه راه نجفات در مبفاراد میاز گربه ی« السّعدیعمر »داستان که  در آخرِ 

و در اینجفا  دهفدکند و به او روحیفه مفیفریاد اعتراو است، همان زن ستیدچهره پیشانی او را لما می

   :نماد امید و پایداری استزن 
. وملسة  املةةر   اخلضةراء جبيةة  عمةةر، عمةةر الس ةةشديوصةشد مةةداء القةد حةةااا  عنلفةا  کأنةةه صةةران الةدماء املندفشةة  يف  ةراینی »

یلصةق وجيةه یدیةد البةا  وتشةالی صةدته مقلةدا  مةداء القةد. ا  الزنزانة ، وثثةد علةی رکبتلةه و نفسه یقرت  من ضةووجد عمر 
وکان صدته يف البدای  مرتششا  مرتبکا ، ولکنه ما لبث  ن ا تد وامتزج مبداء القد يف صران  رس مدح . وضةحک  املةر   

  (.77رهمان: « الن يرمث غاض  يف اخلضراء ضشعوض ، وغمغم  ضکلمات مل یستط  عمر مساعيا 
. زن عدی بفه خفروش آمفدالسّف  های عمرفریاد خونی بود که در رگ ،صدای مومو گربه بلند شد، گویی این صدارترتمه: 

رففت و صفورت خفود را بفه زندان یافت و با دو زانو راه می عمر خود را نزدی  درِ عمر را لما کرد و پیشانیسبز رنگ 
بفود و طفولی  و پریشفان کرد. صدای او در ابتفدا لفرزانبه تقلید از گربه صدایش را بلند می و چسهاندمین زندادر های میله

خندید و با خفود کلمفاتی به شیرینی سبز رنگ  نکشید که با صدای گربه به شکلی فزاینده و سرکش درآمیخت. سها زنِ

 (د.ش و در تنگل ناپدید توانست بشنودکرد که عمر نمیمزمه میرا ز

 های اجتماعیبه ناهنجاری توجّه .5-9-9

 داسفتان کفه هفر دودر قهرمفان اتتمفاع را بفه تصفویر بکشفند،  یهفاواقعیفت کننفددو نویسنده سعی می

 بفردپفیشدر خدمت آن و هماهنفگ بفا  «فیا و رنگ یا اتمستر»، و«هاصحنه»، «هاتشخصیّ»، «موضوع»

 حرو  و م لو  تامعفه اسفت کفه بفی هفی م  ت و از طبقمرد  انتخاب شده اس ةاز بین تود داستان است،

دفاع و ستمدیده است که زیفر مردمی بی ةنمایند ،افتد. ویشود و به زندان میتر  و تنایتی دستگیر می

طبیعی خویش محفرو  اسفت؛  ترین حقّبار استعمار و هرج و مرج به بند کشیده شده است و از کوچ 

عمفر »اففراد پلفیا آن وقفت کفه ایفن مطلفب را یکفی از  (!خانفه نیسفتیوهتو در قهف: ر« ن  لسة  يف املقيةی»

گویفد. زکریفا تفامر بفرای بفه تصفویر کشفیدن اوج خواهد سیگاری را روشن کند، به او میمی «السّعدی

آرا  و  حیفوانی ،برد. گربفهت گربه به شکلی نمادین بهره میاز شخصیّ ،در تامعه هرج و مرجاستبداد و 

عدیعمر »این، همچون  با وتود امّا  ؛رساندهی  ضرری به کسی نمی که است آزاربی زنفدانی و از  «السفّ

 به راحتی قابل فهم است:  السّعدیعمر طبیعی خویش محرو  است. امری که از سؤانت  حقّ
تنةاا يف ی كجندک؟ ه  قتل  قطا ؟ ه  كجندک ألن  مل ترتکب انبةا ؟ هة  متلة  ضلتةا ؟  نة  مااا فشل ؟ مااا فشل  حت  »

 .(71: 1334، تامرر« الشاٍر وجتٍد
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ای را کشتی؟ به این خاطر تو را زندانی کردنفد چکار کردی؟ چکار کردی که زندانی شدی؟ آیا گربهرترتمه: 

 خوابی و گرسنه هستی.(کار نیستی؟ آیا سرپناهی داری؟ تو در خیابان میکه گنه
است و اگر به تنگ برخاسته و تتنگ به دست  دهقانی از سرزمینش رانده و عاصی شده ،«مردگیله» 

 ، در راه «صففغرا»ی همسففرش هففا درافتففاده و حتّففیففهگرفتففه، از روی ناچففاری اسففت. وی قففبالً بارهففا بففا امن

 «مفردیلفهگ»هفای ته شده است. بفا تأمفل در حفرفها کشاش به دست حکومتیطلبی و فسادستیزیمبارزه

میگی مملکت هرج و مرج نیسفت؟ هفرج »ان به خوبی پی برد: آن دور توان به اوضاع و احوال آشتت می

مون کردید. دیگر از ما چیزی نمونده، رعیتفی چاپید، از خونه و زندگی آوارهو مرج مگه چیه؟ ما را می

دیگه نمونده. کی نمذهبه؟ شماها که هزار مرتبه قرآن را مهر کردید و زیر قولتان زدید؟ نیامدیفد قسفم 

کشفید؟ کفی خفودی مفیگیریفد؟ چفرا بفیخودی میمه امان دارند؟ چرا مردمو بینخوردید که دیگر ه

 (320 :1377رعلوی، « کنه؟دزدی می

است و نه از حفرص و  مردگیلهدرد رگیالن( آمده، نه هم که از اقلیمی دیگر به این مکان دوّ مأمور  

به سرنوشت دیگران است و انت ار اعتنا های ناآگاه و بیآورد. او نماد انسانمیدر ولی سرمحمّدحرارت 

مأمور بلوچ هم در فکفر بفدبختی و بیچفارگی خفودش بفود، او را از »کشد: رهایی از وض  موتود را می

هفا را غفارت کفرده بودنفد. آن ر زندگی خفودِاین زندگی را چشیده بود. مکرّ ةخاش آورده بودند و مزّ

گوسفتند  ریختند توی دهات، از گاو وو ملخ می مرتبه مثل مورهای خان ی ها آد جا در ونیت آنآن

« کردنفدکردنفد، دا  مفیه و پیفرزن رحفم نمفیبردنفد. بفه بچّفچه داشتند، میگرفته تا توته و تخم، هر

ها مأمور دولت شده تفا از چنین اوضاع پلیدی است. وی از تر  امنیه ةمأمور بلوچ، پرورد .(313: همانر

بال این است که در غفارت امفوال مفرد ، پفولی بفه دسفت آورد و دوبفاره ها در امان باشد و به دنشرّ آن

مفرد هفم در پفی ل از ستمدیدگی به سفتمگری اسفت. گیلفهکند؛ طغیان او، تحوّبگریزد. او هم طغیان می

خواهفد. او یفاغی نیسفت، انقالبفی اسفت. در کا نمیذلت را برای هی  امّا فرار از زیر یو  ذلّت است، 

رند: انقالب و شورش. هفر دو در احسفا  سفتم و تشفخیم سفتمگر و بلوچ، نماد دو تتکّ مردواق ، گیله

چنفان گرامفی های متتاوت است. بفرای یکفی، هفدف آنخاذ روشها در اتّمُحق و برصوابند. تتاوت آن

بدان رسید. بفرای دیگفری، مهفم رسفیدن بفه هفدف اسفت؛ روش  ایاست که شایسته نیست با هر وسیله

 .دهنفدبفه دو شفکل واکفنش نشفان مفی امّفا دو، قربانیان ن فا  واحفدی هسفتند ندارد. آن تاهمّیّرسیدن 

 (14: 1377پور، تیرعزّ
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می است که علوی آن را بفرای بیفان اهفداف داسفتان، بفه کفار ت سوّباشی، شخصیّولی وکیل محمّد 

 ابفر کسفی کفه نفد و در براهفایی اسفت کفه در برابفر قفدرت، ضفعف مطلفقگرفته است. وی نماد انسفان

 هفایش از فقفر نتفرت دارد و پیوسفته بفا حفرف امّفا ار مطلفق. او اگرچفه فقیفر اسفت، قدرت است، تبّبی

اربابو بدید، مگه کسی حفرف  شش ماهه دولت هی داد میزنه، میگه بیایید حقّ»دهد: مرد را زتر میگیله

از کجا پفول بیفاره؟ از  هرج و مرج، پا مال  خوری عادت کردند. گذشت دورةگوش میده، به متت

 طوری کردید کفه پارسفال چهفارشته باشه، پا تکلیف ما چیه؟ همین کجا زندگی کنه؟ دولت پول ندا

بفازی تمفو  شفد، دوبرابرشفو دیگه حان دولت قوی شفده، بلشفوی  امّا ماه حقوف ما را عقب انداختند. 

پفالتوی آمریکفایی، کفامیون تفر هفم شفدیم. لبفا  آمریکفایی، گیره. مفا کفه هسفتیم، گفردن کلتفتمی

در کنفار هفم قفرار گفرفتن سفه تیفو متتفاوت ( 311-310 :1377رعلفوی، «. آمریکایی همه چفی داریفم

 تواند باشد. های اساسی موتود در تامعه نمیاتتماعی در این داستان چیزی تز بیان تنش

 استبداد و خفقان حاکم بر جامعه .5-9-1

خفویش را بفه تصفویر  حاکم بر تامعف  نابسامان وضعیّتای نرمندانهطرز ه هم علوی و هم زکریا تامر به

هفا ففرد سفتمدیده و محفرو  را رمانتی  هرچندی که ناشی از استبداد ن ا  حاکم است. وضعیّتکشیدند؛ 

 هفا برخفوردار ت رمانتیف تنایتکفاران نیفز از حمایفت و شفتقّ حتّفیداننفد و قربانی ن فا  اتتمفاعی مفی

 هفای هفای اتتمفاعی مفان  ظهفور و بفروز فیفیلتن خود قربانیفانی هسفتند کفه تبفاهیشوند؛ زیرا اینامی

های ستمگر و قید و بندهای اتتماعی راه خیر و صفالح را شان شده است و دست تقدیر و حکومتذاتی

  (؛322: 1372ر.:: تعتری تفزی، ها را به سوی گمراهی و تنایت سوف داده است ربر آنان بسته و آن

خفوری و دزدی نوکرمآب دولتی که به متت و اند که وتود مأموران نانیقاین وتود بر این عقیدهبا  امّا

باشفی ولی وکیفلمحمّفدشرای  ظلم و ستم را بر اقشار پایین تامعه فراهم کرده است.   عادت دارند، هم

ت بفان که این نکته را در قسفم است ستمگر و حریم ینماد انسانوی  ة واقعی حکومت است.ی  مهر

اساسفاً از فقفر  ؛توان فهمید. او اگرچه خفودش فقیفر اسفتخطاب به زندانی به راحتی می از کال  وی،و 

 لیسفد، شفعارهای رادیفو را تکفرار هفانش را مفیکتش فرمانده ؛تنگدنترت دارد، به سود ثروتمندان می

 نسفبت بفه ، صفیّتشخکنفد و در دیفد او دشفمن چیفزی اسفت کفه ن فم را بفه مخفاطره بینفدازد! ایفن می

مفأمور  امّفا مبفارز را بفه دار آویخفت.  روستاییانِ  ی معتقد است باید همدارد و حتّ   شخصیکینمردگیله

 ةبفه انفداز»گتفت ش چند نتر را کشته، خودش، میادانست در زمان تتنگداریبهتر از هر کا می» دوّ 
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نگ به دنیا آمده، با تتنگ بزرگ شفده و برای او زندگی تدا از تتنگ معنا نداشت، او با تت«. موی سر 

مرد نداشفت و بفرای هی به گیلهکشی برای او مثل آب خوردن بود. او ابداً توتّرد، آد با تتنگ خواهد مُ

بگریفزد بفا  مرد فرار کند یا نکند، به او گتته بودند که هر وقفت خواسفتکرد که گیلهاو هی  فرقی نمی

ابرهای خاکستری که در اففق   او در زمین  زد، فق  سای  حرف نمیمور بلوچ هیتیر کارش را بسازد. مأ

مفرد بسفته اسفت. ماً در حرکت بود، عالمت و نشان این بفود کفه راه آزادی و زنفدگی بفه روی گیلفهدائ

بلفوچ   ش عرف نشسته بود، صورتی مخوف از امنیاتهید، بر پیشانیچیزی گلویش را گرفته بود، دلش می

بفا  ،نمفأمورا نویسنده با تلتیق این خصوصیاتِ«. یر کرده بود و از آن در هرا  بودرا در ذهن خود تصو

رود، از ختقفان موتفود در تامعفه پفرده فیای داستان که در توّی ناآرا  و متالطم و ظلمانی پیش مفی

زایی است که مأمور بلوچ راه رهایی از ظلم و سفتم را در سفتمگر برداشته است. در چنین فیای وحشت

کشفی، مفا از دسفت دونم تو چه میت بود . میدی؟ نتر . من خود  رعیّگوش می»دن دانسته است: بو

ها هستند. من خفود  یفاغی ها بدتر امنیهها، از آنباز رحمت به خان امّاایم. های خودمان صدمه دیدهخان

 «.هفا راحفت باشفمرّ امنیفها . برای این است که امنیه شد ، تا از شموهای سرت آد  کشته ةبود . به انداز

 (313 :1377رعلوی، 

تریان رودخانه افراد پلیا او را محاصفره  حض نگاه کردن به( نیز به مالسّعدیعمر قهرمان زکریا تامر ر

کنند. ماشفین پلفیا بفا آژیفر هاشان زرد شده است، فرار میدر حالی که چهره ،کنند و مرد  از تر می

عدیعمفر »زند. زا دامن میاین فیای وحشت کشد، برممتدی که در خیابان می تی بفه از مفدّ پفا «السفّ

شفنود؛ شوند، نمفیافتد که هی  صدایی غیر از صدای کسانی که شکنجه میزندان تاری  و مخوفی می

 سوزند: زنده میندهها در آتش زگویی آن

قةد ل الشةرط ، فحةث  املةار  خطةدا م و جةاو قبل  ضغتة  كةلار  الشةرط ، وتدقفة  مبحةااا  الرصةلل، ونةزل منيةا  رضشة  مةن ر »
اكتحال  وجدهيم إلی  قنش  من الشم  األمحةر... فأحةاب ضةه ذن ةع، الرجةال األرضشة ، واقتةااوه إلةی جةدف السةلار ، وهنةاک 

 يالس شدعمر حتلقدا حدله، وکاندا کحرا  صدئ . انطلق  السلار  تشرب الشداٍر مسرع ، وضدقيا یرك  ولدل  مدید . صشد 
مل احلجری . كار يف املمرات الضلق . اخ  الغرف الکث  ، ومس  صرخات کأن اصحاهبا حیرقدن وقال له رجةال عاضسةد السال

 (72-71: 1334، تامرر .««؟يالس شدعمر  ن  إان »الدجده: 
 ن پیادهمرد پلیا از آن پیاده شدند و عابرارو ایستاد. چهار ناگهان ماشین پلیا از راه رسید و کنار پیادهرترتمه: 

چهفار  ..به ماسکی از مو  قرمز رن:( تبدیل شده بود. شانتر کردند در حالی که چهرهایهای خود را سری گا 
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زده بفه دورش حلقفه های زنگآنجا مانند سرنیزه مرد پلیا او را محاصره کردند و او را به داخل ماشین بردند و

 . عمفرآن سرو صدای زیادی به وتفود آورد در حالی که بوف. ماشین به سرعت در خیابان به راه افتاد زده بودند

هفایی بفه و نالهشد های زیادی وارد به اتافهای سنگی بان رفت و از راهروهای تنگ گذر کرد و عدی از پلهالسّ

عدی السفّ  آیا تو عمفر»به او گتتند:  سوختند و مردانی اخموا در آتش میهاین ناله رسید، گویی صاحبگوشش 

 («؟هستی

ای کفه از سفقف آویفزان شفده، هفی  در زندانی است که تز شعله کم نفور چفرا  نتتفی «السّعدیعمر »

هفای و هر وقت صدای گفا  بان استبیند، زندانتنها کسی که در زندان می ای به روشنایی ندارددریچه

 ی مواتفه کفه بفا لگفدلفرزد؛ چرا، چهار سفتون بفدنش مفیرسدآید، به گوشش میاو که به سراغش می

بان از سنگ درسفت شفده و کند، تا تایی که در ن ر او زندانزندان پرت می  شود که او را به گوشمی

 در زیر لباسش گوشت و استخوان ندارد: 

وضلة  مسةمشه وقةة  حةعاء ثقلة  یةةدند مةن ضةا  الزنزانةة ، فيةٍر  ةد فرا ةةه وجتمةد متضةائال  واار مفتةةا  يف ثقةب قفة  البةةا  »
خص البةةا ، فقةةد کةةان یشلةةم  ن القةااا هةةد احلةةارس. وکةةان احلةةارس الش ةة ومل حیةةاول  ن یتطلة   ةةد يالس ةةشدعمةةر فا ةتد هلةة  
ینطةر  علةی األرض  يالس ةشدعمةر یةدا، وقةد حةاول باطبتةه، فکةان اوةدا  رکلة  جشلة   کة     عن یبصةره يفال   يالدحلد احل

-72رهمفان:  «عظةم حتة  ثلاضةهارس لةلس لةه حلةم و ر وقت ةع،  ن احلةویطلق صلح   مل  بلي  ضنبا  کلب. وقةد خل ة  إلةی عمة

73.)  
هراسان به طفرف بسفترش شد. زندان نزدی  می رسید که به درِهای سنگینی به گوشش میصدای گا رترتمه: 

ت تفر   شد و }از شفدّ و اضطراب عمر بیشتر در چرخیدقتل  جا میخکوب شد. کلید در سوراخرفت و در آن

هر روز  آید نگهبان است. نگهبان تنها کسی بود کهدانست کسی که میکه میچرا نگاه کند؛ در خواست بهنمی

ت انداخت و از شفدّخواست با او حرف بزند، پاسخش لگدی بود که او را بر زمین میو هرگاه می دیداو را می

 ، در زیفر لباسفش، گوشفت وکفرد کفه نگهبفانداد. در آن لح فه عمفر فکفر مفیمیهمچون سگ ناله سفر ،درد

 استخوانی ندارد.

نیازی نیست که انسان ترمی را مرتکب شفود، صفرف وتفود و هسفتی او  ،آوریدر چنین فیای ختقان

   :گناه است ،گناهیشود و بیتر  محسوب می

  رهمان(.« ه  كجندک ألن  مل ترتکب انبا ؟»، «وحاول  ن یتعکر انبا  اقرتفه من اون  ن یدرن»
آیا تو را به خاطر را که مرتکب شده به یاد بیاورد، ولی چیزی به خاطر نیاورد. کرد او گناهی تالش می رترتمه:

 اند؟(زندانی کردهای گناهی که مرتکب نشده
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، فقف  امتیفازی اسفت در وتود جا نتا کشیدن تر  است، چه برای انسان و چه برای حیوان، حقّدر این

  بودن: شوند، تر ِمیو تمامی موتودات به ی  تر  محبوسند و شکنجه  دست حاکمان

 رهمان(.« احلال رائح  غریب ، وخل   إلله  هنا رائح  بلدقات كتيل  عما قریب فدمه  يف»

کرد که بوی مخلوقفاتی اسفت کفه بفه زودی رسید و گمان میدر همین حال بوی غریبی به مشامش میرترتمه: 

 (شوند.نابود می

 تيجه. ن9
 اهمّیّفتحائز  شود. نکت دانای کل بازگو می ةعنی در دید بیرونی و حوزی ،  شخمسوّ . هر دو داستان به شیوة1

 بی دارد.نیاز به داشتن روحی انقال ن توّ ظلمت و ختقان محو شدنی است ودر هر دو داستان این است که ای

 مفردگیلفهدر داسفتان  ،با این تتاوت کفه طبیعفت ؛شودمی آغازشرح داستان در هر دو اثر، با توصیف طبیعت  .2

هفا، داسفتان را شخصفیّتبفا حفانت روحفی  خوانی طبیعتبه صورت نمادین. هم النّهرواقعی و عینی است و در 

کنفد کفه دهد. این گسترش و در واق  کشمکش، ذهن را به تستجو و تالشی هدفمند راهنمایی میگسترش می

 ی خود لطتی ندارد.گیری و رسیدن به هدف و پیا  داستان، به خودت نتیجهابیّبدون این، تذّ

استبدادی حاکم و نمونه و  - هر دو داستان، مبارزه با ظلم و ستم است که برآمده از ساختار سیاسی  مایدرون .3

دیده است؛ گرچه پیا  نویسنده در هر دو اثر، مسفتقیماً در طلبی مرد  ستمستیزی و آزادیالگویی مناسب از ستم

تی به رعیّنده از اوضاع سیاسی و ن ا  اربابشود، ولی نقد نویساشاره نمیطرح عملی داستان مطرح نیست و بدان 

 خوبی قابل فهم است.

مفرد    هر دو داستان از وحدت تأثیر برخوردار هستند؛ تأثیر ظلم و بیدادی است کفه هیئفت حاکمفه بفر عامّف .4

 اسفت. هفر دو نویسفنده سفعی  هر دو داستان به تصویر کشفیده شفده  کنند که به شکلی نمادین در پهناعمال می

داستان را  «فیا و رنگ یا اتمستر»، و«صحنه»، «هاتشخصیّ»، «موضوع»داستان، مای  درون بردپیشبرای کنند می

 ( معطوف دارند.السّعدیعمر  مرد وت اصلی رگیلهرا به شخصیّ خواننده توتّهآهنگ کنند و با یکدیگر هم

کفه عمفق نمفاد و  النّهفرتر است. برخالف تر و عینیعنوانش پیداست، واقعیطور که از همان مردگیلهداستان  .2

 پایفانی  مفردگیلفهداسفتان  ،تر اسفت. از طرففی دیگفرابپیا  آن دیری ه،پردازی در آن بیشتر است و در نتیجخیال

رکننفده دارد و که پایانی روشن و امیدوا النّهرشود، برخالف تم میانگیز و تاری  دارد و به کشتن قهرمان خغم

تفر ستیزی در قهرمان بفزرگ علفوی قفویمقاومت و ظلم  شود. روحیبه سر دادن فریاد اعتراو قهرمان ختم می

 است و در سراسر داستان در فکر گریز و انتقا  است.
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 ،ادب و زبـان ةنشـری، «یّابرمانتیسفم در شفعر بفدر الشفاکر السفّ »(؛ 1322محسن حیفدری ر و دادخواه، حسن. 17

 .123-112، صم 13   انسانی شهید باهنر کرمان، شمارةادبیّات و علو دانشکدة

ادب  ةمجلّـ، «رمانتیسم اتتماعی در شعر پروین اعتصامی»(؛ 1332ر محمودی نوسرمریم  . رضوانیان، قدسیه و12

  .114-32(، صم 12دوّ  رپیاپی ارة ، شم، سال سوّفارسی

ل اندیش  نصرت رحمانی از رمانتی  فردگرا بررسی تحوّ»(؛ 1332یعقوب فوندی ر و زاده، محمّد علی. زهرا13

 .102-77، صم 3 ة، شمارادب غنایی پژوهشنامة، «گرابه رمانتی  تامعه

های داستان ت در پهن سنّ  بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلط»(؛ 1331مریم مرادی ر ین والدّ. عبدی، صالح20

 .23-71، صم4 ة، شماردب عربی، ا«تامر صادف هدایت و زکریا
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، 43 ة، شفمارآموزش زبـان و ادب فارسـی ةمجلّ، «مردکندوکاوی در داستان گیله»(؛ 1377پور، احمدرعزّتی. 21

 .14-3صم 

 ةفصـلنام، «مفردبررسفی سمبولیسفم اتتمفاعی در داسفتان گیلفه»(؛ 1332سولماز م تری ر . گرتی، مصطتی و22

 .131-110صم  ،دوّ ، شمارةسال دوّ صی مطالعات داستانی، تخصّ
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 1للزکریا تامر الن يرالقص    للبزرک علدي و  مراگللهجتماعل  يف قص  اراك  تطبلقل  للرومانتل  اي

 2پروانه يعل
 کرمانشاه، ايران  ، جامعة رازيوآداهبا العربیة غةاللّ  فرع يف هطالب الدكتورا

 3يكللم يعل

 کرمانشاه، ايران، جامعة رازي  داهباآو  العربیة غةقسم اللّ  استاذ يف
 4كارا حسين

 انکرمانشاه، اير   ، جامعة رازيوآداهبا العربیة غةاللّ  فرع يف هطالب الدكتورا

 صامللخ  
جتماعیدددة الألتابدددة متدددمنراف مددد  فو دددی اا ر. اختدددال ک مدددا مسدددلألاف مشددداهباف يفتدددامر مددد  لقددددر الألتّددداا يف األدا املعا دددو  يو يعدددّد علددد

 تدددع تعدددّ ان مددد  ل دددوا ة ال صددداة اللّ مددد  لادددر ا ندددار يف میددددان ال ّصددد النّهدددرو مدددردگیلددد والسیاسدددیة اماکمدددة علدددی عصدددرما. تعتددد  
ی ة  تّدصرما بلغة رمزيّة. استخدمت  وادث الطبیعة وم مر الشخصّیات املوجودة يف کلیهما هبدد  تألامدا ال ّصدجتماعّیة عاا

ة املددرلة، ت تمددای تلددی  ددايزات الطب دد  املوجددودة، ة وتعددّ  مدد  ل دددا  کاتبهددا. تعتدد  الطبیعددة،  خصددیّ تشدد ا ال ددارج يف جددّو ال ّصدد
جتماعّیة املوجودة يف ک  األنر و الا األمر يضاعف  رورة  الا التح ید.. ددد   داله املو وعات اا اإلستبداد واخلف ان م  ل مّ 

جتماعّیة وتل اء الضوء علی التناقضات والتشاهبات املوجدودة بدع األندري  علدی  دوء شألا نظري تلی دراسة الرمانتیک ااامل الة وب
 قصدددة  ة التددمنا لألدد  اسدددتخدای امددوادث يف ظیددا مدد  و دددداملددنها األمريألدد . ومددد  حدد   البحددق،  ألنندددا ال ددو  لن کدد  األندددري  

 الي يألون للخیا  فی  دوراف  اماف. الّ  النّهر عیيّن و الا ح فاف لدو   ّ واقع مردگیل 

لللل  الکلمات   ، تامر، علوي. النّهر، مردگیل ،  جتماعااالرمانتیک  :الد 
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