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چکيده
بزرگ علوی و زکریا تامر ،هر دو از نویسندگان توانای دنیای معاصر به شمار میروند .اوضاع آشفتت سیاسفی و اتتمفاع ِ
ی
تقریباً مشابهِ حاکم بر عصر هر دو ،باعث شده است که در نویسندگی و به خصوص داستان کوتاه ،رویّهای تقریباً یکسان را
در پیش گیرند .داستان گیلهمرد و النّهر که هر دو نمونهای موفّق در زمین داستان کوتاه به شمار میروند ،اوضاع اتتمفاعی
دوران خویش را با زبانی نمادین و تقریباً پوشیده به چالش میکشند .پرداخت صحنههای طبیعت و ویژگی شخصفیّتهفای
موتود در هر دو ،در خدمت پیشبرد داستان است؛ به طوری کفه خواننفده را در فیفای داسفتان سفهیم و پیفا مفورد ن فر
صاحب اثر را به او انتقال میدهند .طبیعت ،بازیابی شخصیّت زن ،توتّه به نابرابریهای موتود در تامعه ،استبداد و ختقان
حاکم ،از مهمترین مؤلّتههای اتتماعی موتود و مشابه در دو اثر به شفمار مفیرونفد کفه ضفرورت انجفا ایفن پفژوهش را
دوچندان کرده است .هدف از این پژوهش توصیتی – تحلیل ،بررسی و تطبیق رمانتیسم تامعهگفرا و بیفان مفوارد تشفابه و
تتاوت موتود در هر دو اثر ،در چارچوب مکتب آمریکایی است .هر دو داستان از وحدت تأثیر برخفوردار هسفتند؛ تفأثیر
ظلم و بیدادی است که هیئت حاکمه بر عامّ مرد اعمال میکنند و به شفکلی نمفادین در پهنف هفر دو داسفتان بفه تصفویر
کشیده شده است؛ با این تتاوت که پرداخت صحنهها در داستان گیلهمرد واقعی و عینیتر است؛ برخالف داستان النّهر کفه
همراه با تخیّل و دیریابتر است.
واژگان کليدی :رمانتیسم اتتماعی ،گیلهمرد ،النّهر ،زکریا تامر ،بزرگ علوی.
 .1تاریخ دریافت1334/7/4 :
 .2رایانام نویسندة مسئولparvaneh.ali@gmail.com :
 .3رایانامهsalimi1390@yahoo.com :
 .4رایانامهhasani.sara67@yahoo.com :
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 .9پيشگفتار
مکتب رمانتیسم در یف

گسفترة زمفانیِ طفوننی ،در دورههفای گونفاگون ،ویژگفیهفای متنفوّع و گفاه

متمایزی داشته است .این مکتب یکی از پیچیدهترین مکاتب فلستی ،اتتمفاعی و ادبفی روزگفار معاصفر
است که تنبههای متناقض و متیاد آن تامعهشناسان و منتقدان ادبی را از تعریف تفام و مفان آن بفاز
داشته است؛ بهگونهای که برخی از محقّقفان آن را مفدلولی بفدون دالّ نامیفدهانفد و برخفی دیگفر بفرای
رهایی از چنین بنبستی از رمانتیسمها و نه رمانتیسم د زدهانفد رر ::.تعتفری تفزی.)27-13 :1372 ،
و

برخی گتتهاند« :رمانتیسم در واق نهیتی فلستی و ادبی است کفه در زمینف ادب بفه رتحفان احسفا

تخیّل به تای استدنل و تعقّل تأکید دارد و منادی آزادی مطلق هنرمند از قیود شعری از تملفه بنفدهای
عروضی است» ردادخواه و .)111 :1322 ،...به ن فر محمّفد منفدور ،منتقفد معاصفر مصفری ،اسفا
مکتب ،شورش و قیا علیه اصول خش

مکتب کالسی

ایفن

و توهر و خمیرمایف آن ،آزادسفازی ادب از

سیطرة معیارهای هنری غیر قابل انعطاف است رر ::.مندور .)103 :1332 ،مهمترین اصول ایفن مکتفب
را میتوان در استتاده از نماد و اسفطوره ،احسفا گرایفی و توتّفه بفه هیجانفات ،بازگشفت بفه طبیعفت،
دعوت به آزادی از سنّت ادبی گذشتگان و اصالت دادن به «من» رآفرینندة اثر ادبفی) در ادبیّفات و هنفر،
بهرهگیری از نیروی تخیّل برای کشف اسرار وتود و بیان حقایق آفرینش دانست رر ::.الیوت:1372 ،
 .)277-274یکی از شاخههای مکتب رمانتیسم ،رمانتیسم اتتماعی و تامعهگرا است ،هرچند نمفیتفوان
مرزبندی مشخّصی بین زیرشاخههای مکتب رمانتیسم انجفا داد ،ولفی معمفونً رمانتیسفم تامعفهگفرا در
مقابل رمانتیسم فردگرا مطرح است .رمانتیسم از ن ر گرایشهای اتتماعی ،پدیدهای چند بُعفدی اسفت.
ادبیّات رمانتی

و زندگی اتتماعی به حدی درهفم آمیختفهانفد کفه نمفیتفوان شفعر رمانتیف

را بفدون

آگاهی از تأثیری که روح انقالبی و سیاسفی عصفر بفر تفوهر و ففر آن نهفاده ،بفه درسفتی در :کفرد
رر ::.تعتری تزی .)171 :1372 ،در رمانتیسم اتتماعی که مقدّمهای برای ادبیّات رئالیستی بفه شفمار
میآید ،هنرمند از چارچوب تنگ ،فردیّت و درونگرایی بیفرون مفیآیفد و نسفبت بفه تامعفه و محفی
اطراف خود در :روشنی دارد .وی احساسات خود را با احساسات تامعه و محی اتتماعی که در آن
قرار گرفته است ،عجین میکند و نوعی تعهّد و مسئولیّت را در افکار و اعمال خویش به کار میگیرد و
در عین حتظ اصول مبنایی مکتب رمانتیسم ،به دلیل عنایتی که بفه چفالشهفا و مسفائل اتتمفاعی؛ ماننفد
فقر ،فحشا ،بیعدالتی و سفتم را نشفان مفیدهفد ،از رمانتیسفم ادبفی فردگفرا متمفایز اسفت .در رمانتیسفم
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اتتماعی ،از لحاظ فلستی و اتتماعی ،نوعی گرایش سوسیالیستی دیفده مفیشفود .پیفروان آن بفه تفای
توتّه به احسا

شخصی و زندگی خصوصفی ،بفه منفاف اتتمفاعی توتّفه مفیکننفد و بفر اغتشاشفات و

بین میهای ناشی از تمرکز ثروت در دست اقلّیتی ناچیز و بفیعفدالتی اتتمفاعیِ متفأثّر از آن تاختنفد و
هدفشان تغییر ن ا اتتماعی و اصالح آن است رر ::.فرشفیدرو742 :1322 ،؛ سفیّد حسفینی ،1321 ،ج
 .)270 :1مهمترین ویژگیهفا و چفارچوبهفای رمانتیسفم تامعفهگفرا را مفیتفوان در تخیّفل و احسفا
اتتماعی ،توتّه به نفابرابریهفای توامف  ،زنفان و اوضفاع و احفوال آنهفا ،اخفالف ففردی و اصفالحات
اتتمفاعی ،ایدئالیسففم و آرمففانگرایففی ،توتّفه بففه سیاسففت و داشففتن رویّف انقالبففی و تصویرسففازیهففای
اتتمففاعی ،خالصففه کففرد .رمانتیسففم تامعففهگففرا در کنففار احساسفات ،عشففقهففا و دردهففای شخصففی ،از
مشکالت محی  ،دردها و غمهای اتتماع و ملّت خود غافل نمیمانفد .رر ::.حسفینپورچفافی:1324 ،
.)112
چالشهای اتتماعی و پیامدهای آن که در روح افراد رسوخ میکند ،در حکم گذشتهای اسفت کفه
حال و آیندة ی

نسل را تحت الشّعاع قرار میدهد .علوی و تامر در داستانهای خود بفا بهفرهگیفری از

میمونهای رمانتیسم و تلوههای مختلف آن و با ترسیم چهرة نامطلوب اتتماع خویش ،در پفی راهفی
به سوی اصالحند .دغدغههای اتتماعی هر دو موتب گشته است تا در داستاننویسی از وتفوه تشفابهی
برخوردار گردند .از این رو ،آثارشان در حوزة ادبیّات تطبیقی قابل بررسی است .در این مقالفه سفعی بفر
آن است تا با تمرکز بر دغدغههای اتتماعی دو نویسنده ،مقایسهای میان این دو به شیوة مکتفب تطبیقفی
امریکایی انجا گیرد و به روش تحلیل محتوا به بررسی آثارشان پرداخته شود .ایفن پفژوهش در پفی آن
است به این پرسش پاسخ دهد که تأثیر متقابل تامعه و فرد در دو داستان گیلهمرد و النّهفر ،چفه نمفودی
دارد؟ و وته تشابه و تمایز هر دو در پرداختن به دشواریهای اتتماع در چیست؟
 .9-9پيشينة تحقيق

در مورد رمانتیسم و پرداختن به محدوده و تعاریف آن ،کارهای فروانی صورت گرفته است و هر کدا
از زوایای متعدّدی به بررسی آن پرداختهانفد .از تملفه «رمانتیسفم اتتمفاعی در شفعر پفروین اعتصفامی»
ررضوانیان و محمودی نوسر ،)114-32 :1332 ،که به بررسفی بفیعفدالتیهفای موتفود ،احیفای حقفوف
م لومان ،مساواتطلبی و توتّه بفه وضف زنفان در شفعر پفروین پرداختفه اسفت .از دیگفر پفژوهشهفای
صورت گرفته در این زمینه میتوان به «بررسی تحوّل اندیشف نصفرت رحمفانی از رمانتیف

فردگفرا بفه
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رمانتی

تامعهگرا» رزهرازاده و فوندی )102-77 :1332 ،اشاره کرد .در زمین رمانتیسفم نیفز کارهفای

تطبیقی فراوانی انجا گرفته است که میتفوان بفه «بررسفی تطبیقفی رمانتیسفم در اشفعار نفادر نفادرپور و
ابوالقاسم شابی» رآل بویه لنگرودی )20-1 :1330 ،اشاره کرد و به این نتیجه رسیده است که مؤلّتههفای
رمانتیسم در شعر شابی خوشبینانه است برخالف نفادرپور کفه بفا بفدبینی همفراه اسفت .دیگفر «بازتفاب
مصادیق فقر فرهنگی و سلط سنّت در پهن داستانهای صادف هفدایت و زکریاتفامر» رعبفدی و مفرادی،
 ،)23-71 :1331به بیان اوضاع نابسامان اتتماعی و ن ا مردسانر میپردازد و مشکالت زنان را در ایفن
اتتماع محور قرار میدهد .از دیگر پژوهشهای صورت گرفته که بفه برررسفی نمفاد و نمفادپردازی در
داستان گیلهمرد پرداخته « ،بررسی سمبولیسم اتتماعی در داستان گیلهمفرد» رگرتفی و م تفری:1332 ،
 )131-110است؛ نویسنده در این پژوهش به ایفن موضفوع اشفاره کفرده کفه بفزرگ علفوی در داسفتان
گیلهمرد با به کارگیری واژگان و اصطالحات در متاهیم نمادین ،اوضاع سیاسی و اتتماعی زمفان خفود
را به تصویر کشیده است .آثار بزرگ علوی از دیدگاههای مختلف مورد توتّفه منتقفدان و نویسفندگان
بوده است ،کتاب داستاننویسیهای معاصر ایران اثر میرصادقی ر ،)1321نقد آثار بزرگ علفوی تفألیف
عبدالعلی دستغیب ر ،)1322یاد بزرگ علوی اثر علی دهباشی ر ،)1324از این دستهاند .در مفورد زکریفا
تامر نیز کتابهای فروانی نوشته شده است که ذکر آنها در این مختصر نمیگنجفد ،از مهفمتفرین ایفن

کتب میتوان به زکریا تامر والقصة القصة رالصمادی )1332 ،اشاره کرد نز به ذکر است که نویسفندگان
به پژوهشی مستقل در مورد قصّ النّهر دست نیافتند.
 .5-9زندگينامة دو نویسنده

بزرگ علوی ر )1223-1372یکی از اعیای گروه معروف به «اربعه» بود که در خانوادهای تجارتپیشه
به دنیا آمد .آشنایی وسی وی با ادبیّات دیگر ملل و آگفاهی و تسفلّ او بفر چنفد زبفان اروپفایی بفه وی
امکان داد از دستاوردهای ادبی دیگر ملّتها به خوبی بهره گیفرد .داسفتانهفای کوتفاه علفوی وی را در
مسیر نویسندگی بفه شفیوة رمانتیسفم اتتمفاعی تفا حفدّ زیفادی موفّفق معرّففی مفیکنفد .میفمون اغلفب
داستانهای علوی از آرمانهای سیاسی و حزبی او الها میگیرد .قهرمانانِ او بیشفتر انسفانهفای ناکفامی
هستند که دور از وطن در غربت و آوارگی به سر میبرنفد .رمفان چشفمهفایش ر )1331و سفه مجموعفه
داستان کوتاه او؛ یعنی چمدان ر ،)1313زندان ر )1320و نامهها ر )1330از مهمتفرین آثفار وی بفه شفمار
میروند .رر ::.دستغیب103 :1322 ،؛ یاحقّی.)243 :1322 ،
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زکریا تامر نویسنده ،روزنامهنگار و طنزپرداز سوری در سال  1331در دمشفق بفه دنیفا آمفد .وی از
مشهورترین نویسندگان داستان کوتاه در تهان عرب به شمار میآیفد .داسفتانهای او فیفایی سفوررئال
دارند و گاهی به حکایتهای عامیانه پهلو میزنند .عنصر طنز در آنها برتسفته اسفت و بفه زبفانی سفاده
نوشته شدهاند .تامر با ترکیب هم اینها  -کفه سفبکی منحصفر بفه ففرد را بفرای او ایجفاد کفرده اسفت -
پیرامونش را نقد و احوال تامع عرب را بازگو میکند .از آثار اوست :صةيل اوةداا ايضةل ر ،)1310رضلة

يف الرماا ر ،)2001الرعد ر ،)1370امشق احلرائق ر ،)1373النمةدر يف اللةدا الشا ةر ر .)1321وی در حوزة ادبیّات
کود :و نوتوان هم فعّالیّت میکند و آثار ارزشمندی نیز در این زمینه خلق کرده است و بیش از 120

قصّه ،برای کودکان و نوتوانان نوشته است که شامل مجموعههای زیر است :ملةااا كة

البل ر ،)1372قال الدراه للسندند ر ،)1377ضالا األرانب ر )1373رر ::.تامر.)1 :1334 ،

النيةر؟ ر،)1373

 .5پردازش تحليلی موضوع
گیلهمرد و النّهر دو اثر در زمین داستان کوتاه در ادب فارسی و عربی به شمار میرونفد .هفر دو داسفتان،
موضوعی عا  ،انسانی و اتتماعی دارند و از وحدت تأثیر برخفوردار هسفتند؛ ایفن تأثیرپفذیری ،حاصفل
ستم و بیدادی است که هیئت حاکمه بر عامّ مرد اعمال میکنند که به شفکلی نمفادین در پهنف هفر دو
داستان به تصویر کشفیده شفده اسفت .دو نویسفنده سفعی مفیکننفد بفرای پفیشبفرد درونمایف داسفتان،
«موضوع»« ،شخصیّتها»« ،صحنه»« ،فیا» و «رنگ» یا «اتمستر» داستان را با یکدیگر همآهنفگ کننفد و
توتّه خواننده را به شخصیّت اصلی رگیلهمرد و عمر السّعدی) معطوف دارند .هفم بفزرگ علفوی و هفم
زکریا تامر واقعیّات موتود در اتتماع نابسامان خویش را به تصویر میکشفند و از طبیعفت زنفده و پویفا
در پیشبرد داستان خویش نهایت بهره را میبرند .شخصیّتها ،اشیا و طبیعت را تکرار و تأکید میکننفد
و هستی و وتودشان را با اوضاع و احوال حاکم بر داستان مطابقت مفیدهنفد و در نتیجفه کلّیّفت معنفا و
متهو داستان را تقویت و تأیید مینمایند« .در این نوع داستانها ،شخصیّتها ،اعمفال و ریفزهکفاریهفا،
واقعی و طبیعی هستند و تزئیّات و توصیتات به قصد آن ارائه شدهاند که معنای خالصی از واقعیّتهفای
عادّی و روزمرّ ه به دست دهند .نمادها ،چه نویسنده به قصد در داستان نشانده باشد ،چه بفه قصفد نیامفده
باشد ،از میان همین تزئیّات ،توصیتات و اعمال شخصیّتها ظاهر می شوند .در ایفن داسفتانهفا ،نمادهفا
تزء طبیعیِ واقعیّتها هستند و با آنها درآمیختهانفد ،امّفا در عفین حفال معنفای دیگفری غیفر از معنفای
ظاهری داستان به آن میبخشند و متهو داستان را تقویت میکنند» رمیرصادقی.)247 :1371 ،
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داستان گیلهمرد با درونمایهای سیاسی و اتتماعی در ی

فیای بارانی و طوفانی آغاز میشفود ،در

حالی که صدای شیون زنی از تنگل به گوش میرسد .دو مأمور تتنگ به دست «گیلهمرد» را بفه ففومن
میبرند .گیله مرد در طول راه ضمن مرور کردن ماترای کشفته شفدن زنفش صفغرا و تنهفا شفدن فرزنفد
شیرخوارهاش ،در فکر فرصتِ فرار از دست مأموران اسفت .در ادامف مسفیر بفه قهوهخانفهای در بفین راه
میرسند و شب هنگا در آنجا توقّف میکنند .مأمور دوّ میداند که گیلفهمرد پنجفاه تومفان بفه همفراه
دارد ،طم میکند و به گیلهمرد پیشفنهاد میکنفد کفه در ازای پنجفاه تومفان ،تهانچفهاش را در اختیفار او
بگذارد .این امر محقّق میشود و گیلهمرد منت ر فرصت است تا مأمور اوّل یعنی محمّدولی را بفه تفزای
اعمال بدِ گذشتهاش برساند .نهایتاً ،گیلهمرد بر مأمور مسلّ میشود ،لبا

او را بر تن مفیکنفد و بعفد از

خل سالح مأمور ،در حالی که قصد فرار دارد ،توسّ مأمور بلوچ مفورد هفدف قفرار میگیفرد و بفاز از
تنگل صدای شیون زنی به گوش میرسد.
داستان النّهر نیز با ذکر طبیعت شروع میشود« .عمر السّعدی» شخصیّت اصلی داسفتان بفه تفر نگفاه
کردن در رودخانه توسّ مأموران حکومتی دستگیر میشود و به زندانی مخفوف بفا راهروهفای تنفگ و
تاری

میافتد که تز صدای موتوداتی که شکنجه میشوند ،چیزی به گوشش نمیرسفد .تنهفا کسفی

که در زندان میبیند ،زندانبان است که برای او آب و غذا میآورد و هرگاه مفیخواهفد بفا او صفحبت
کند ،با شکنجه به او پاسخ میدهد« .عمر السّعدی» تصویر رودخانه که در همان نگاه اوّل ،به شکل زنفی
ستیدچهره در خیالش مجسّم شده بود ،تا آخر داستان با خود به همراه دارد و گاهگاهی او را در خفواب
میبیند و امید و نشاط در دلش زنده میشود ،هرچند گاهی بر اثر فشار و شفکنجه ایفن خیفال کفمرنفگ
میشود .این شخصیّت در زندان با گربهای آشنا میشود و به صحبت کردن با او میپردازد و در نهایفت
از همین گربه یاد میگیرد که چگونه در برابر فشار مقاومت کند و صدای اعتراضفش را بلنفد کنفد و بفه
تقلید از گربه صورتش را به میلههای زندان میچسباند و فریفاد مفیزنفد .در همفین لح فه اسفت کفه زن
ستیدچهره میخندد و در تنگل محو میشود.
 .9-5زمينههای بروز رمانتيسم اجتماعی و مؤلّفههای آن

مهمترین مسألهای که باعث ظهور تریان رمانتیسم تامعهگرا در برخی آثار ادیبان و نویسندگان ایفران و
عرب شد؛ وضعیّت سیاسی  -اتتماعی متشابه و نامطلوب آنها بود؛ سفالهفای تنفگ تهفانی و پفا از
آن ،سالهای پر ختقانی را برای کشورهای خاورمیانه به همفراه داشفت« .در ایفران کودتفای  22مفرداد،
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خاصفه پفا از
ّ
تأثیر فراوانی بر شعر و نثر فارسی نهاد و رمانتیسفم اتتمفاعی نیفز در نیمف اوّل دهف سفی،
کودتای  22مرداد رخ نمود و گروهی از شفاعران و نویسفندگان را تحفت تفأثیر قفرار داد و ایفن تریفان
شعری را به راه انداختند» رر ::.حسینپورچافی .)111 :1324 ،هرچند رمانتیسفم تامعفهگفرا در تامعف
عرب را نمیتوان محدود به زمان خاصّی کرد؛ تنها اینکه در پی تنگهای تهانی ،این تریفان در آثفار
ادبی عرب رواج یافت و به صورت رسمی و مستقل فعّالیّت نکرد ،بلکه شاعران و نویسفندگان رمانتیسفم
فردگرا و یا کسانی که بعداً به تریان سمبولیسم پیوستند ،در این زمینه آثاری دارند .به مفوازات شفاعران
این دورة پر فراز و نشیب در ادب عربی و فارسی ،نویسندگانی بودند که همصدا بفا شفاعران ،تحفوّنت
سیاسی و اتتمفاعی را در آثفار خفود بازتفاب مفیدادنفد و در قالفب داسفتان و رمفان و بفا اسفتتاده از بفه
کارگیری تاکتی

هفا و فنفون مختلفف داسفتانپفردازی در صفحن تحفوّنت اتتمفاعی و سیاسفی عصفر

خویش حاضر میشدند .شرای سیاسی و اتتماعی نسبتاً یکسان حاکم بر ایفران و عفرب کفه مهفمتفرین
ویژگی آن استعمار و استبداد ،ظلم و ختقان ،فقر و محرومیّت بود ،باعث شد که گروهی از نویسفندگان
در ادب فارسی و عربی با وا گیری از ادبیّات غربی و تریانهای آن ،به تالش برای بیداری مرد از این
وض موتود بهردازند و با به کارگیری رمز و شخصیّتهای رمزی ،استتاده از میراث کهن ادبی خفویش
و همچنین استتاده از زبان تلخ و گزنده ،وض اتتماعی موتود را به چالش بکشند .اگرچه در آثفار ایفن
نویسندگان ،ساختار اصلی شخصیّتها و حتّی تا حدودی چگفونگی شفرح مسفائل اتتمفاعی در داسفتان
صبغ رمانتیکی دارد و با دیدگاهها و پرداختهای رئالیسفتی فاصفله دارد؛ ولفی آنهفا در آثفار خفود بفه
مسائل اتتماعی چون فقر و فساد و بیعدالتیِ طبقاتی و مبارزات فرودسفتان تامعفه توتّفه مفیکردنفد و
شخصیّتهای اصلی آثار خود را به تای اشراف و طبقف مفتمکّن ،محرومفان ،فقفرا و قربانیفان متاسفد و
بیعدالتیهای اتتماعی قرار میدادند .با توتّه به آنچفه گذشفت و بفا عنایفت بفه وتفود مشفابهتهفا در
شرای اتتماعی و سیاسی تامع ایرانی و عربی کفه منجفر بفه پیفدایش تریفانهفای ادبفی تقریبفاً مشفابه
گردید ،انجا پژوهشهایی که این نکات مشابه را گوشزد سازد ،خالی از لطف نیست.
 .9-9-5طبيعت

توتّه به طبیعت ،در رمانتیسم فردگرا بیشتر مطرح است ،شاعر یا نویسنده با طبیعت نوعی تعامفل و رابطف
متقابل برقرار میکند« .رمانتی
ی

ها ارتباط عاطتی و همدننهای با طبیعت دارند ،بفدین معنفی کفه در هفر

مجسفم مفیکننفد» رفورسفت .)23 :1372 ،نخسفتین
ّ
از م اهر طبیعفت ،عواطفف و حفانت خفود را
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پناهگاهی که ادیب رمفانتیکی ،در مقابفل خفود دارد ،طبیعفت اسفت .او همفواره از تامعفهای کفه وی را
در :نمیکند ،میگریزد و به طبیعت پناه میبرد .شاعر رمانتی

 ،طبیعفت را پفا ،:بفیریفا و خفالی از

کینه و تزویر میبیند ،او خود را در دامن طبیعت خشنود مییابد و معتقد است کفه طبیعفت او را دوسفت
دارد و فرامیگیرد .وی در طبیعت همصحبتی خواهد یافت که در تامعه نمیتواند بیابد رمنفدور:1332 ،
)103
مقول طبیعت نیز در داستان گیلهمرد و النّهر حیوری پررنگ ،زنده و پوینده دارد؛ به گونهای که هر دو
داستان با ذکر م اهر طبیعت شروع میشود و همپا با پیشبرد داستان رشد و نمو دارد .با این تتاوت کفه
طبیعت در این دو اثر ،رمانتیکی صرف نیست و هر دو نویسنده با ذکر اوصفاف طبیعفت و پنفاه بفردن بفه
آن ،قصد گریز از وض موتود را ندارند؛ بلکفه بفه کمف

آن وضف موتفود را بفه تصفویر مفیکشفند.

طبیعت در خدمت صحنهسازی و پرداخت صحنهها و از عوامل انسجا و تذب مخاطب در دو اثر است
و به صورت براعت استهاللی در آغاز هر دو داستان میآید .علوی در داستان خفود ،چهفرهای خشفن از
طبیعت را به تصویر میکشد که منجر به فیای رعبآور در داستان شده اسفت و بفر سراسفر آن حفاکم
است؛ صحن بارانی که در آغاز آن میآید ،گویی از اتّتاقات ناگوار موتود در داستان و فیای غمگین
اثر خبر میدهد« :باران هنگامه کرده بود .باد چنفگ مفیانفداخت و مفیخواسفت زمفین را از تفا بکنفد.
درختففان کهففن بففه تففان یکففدیگر افتففاده بودنففد .از تنگففل صففدای شففیون زنففی کففه زتففر مففیکشففید،
میآمد .غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود .رشتههای باران ،آسمان تیره را به زمین
گلآلود میدوخت .نهرها طغیان کرده و آبها از هر طرف تاری بود» رعلوی« .)223 :1377 ،باران در
داستان گیلهمرد نماد قیا و شورش انقالبیون است ،نویسنده با اففزودن عبفارت «هنگامفه کفردن» بفه آن،
اهمّیّت ویژهای به آن بخشیده است و بیانگر غوغفا ،تنفگ ،داد و فریفاد ،اعتفراو و شفلوغی حفاکم بفر
تامعه است ».رر ::.گرتی و م تری )111 :1332 ،در ادام داستان ،آن زمان کفه مفأموران رامنیفههفا)
«گیلهمرد» را در تنگفل تاریف

و سفرد حرکفت مفیدهنفد ،طبیعفت ایفنچنفین وصفف مفیشفود« :بفاد

دستبردار نبود .مشتمشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی میزد .میخواست پتفو را از
گردن گیلهمرد باز کند و بارانیهای مأمورین را به یغما ببرد .غرّش آبهفای غلفیظ ،تیفر مرغفابیهفای
وحشی را خته میکرد .از تنگل گویی زنی که درد میکشید ،شفیون مفیزنفد .گفاهی درهفم شکسفتن
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ریش ی

درخت کهن ،زمین را به لرزه درمیآورد .نتیر باد نعرههفای عجیبفی از قعفر تنگفل بفه سفوی

کومففه همففراه داشففت :تیففر زن ،غ فرّش گففاو ،نالففه و فریففاد اعتففراو» رعلففوی .)312 :1377 ،پرداخففت
صحنههای طبیعت در داستان ،ضمن ترسیم دقیق فیای ختقانآور حاکم بر تامع ایران ،به خوبی غم و
اندوه ناشی از اوضاع و احوال آن را به خواننده منتقل میکند.
زکریا تامر نیز همچون علوی ،داستان خود را با بهرهگیری از م اهر طبیعت آغاز میکند ،با ایفن تتفاوت
که در داستان وی از آن خوی وحشیگری و افسارگسیختگی طبیعت دیگر خبفری نیسفت؛ طبیعفت ،در
اینجا صورتی نمادین دارد و برای قهرمان داستان روحیفهبخفش ،تسفکیندهنفده و امیفدآور اسفت؛ عمفر
السّعدی با تکیه دادن بر دیوار کنار رودخانه غرف زیبایی دلربای آن میشود و در آن خیره میگردد:

«اتکأ عمر السشدي مبرفقله علی كدر النير ،وتأم منتشلا امللاه املنساض حت ضلاء الشمس ...وکان عمر السشدي یششق

النير .وقد اضتسم ضغبط وهد یرمق ملاهه اليت تغين ضأصدات خافت » رتامر.)71 :1334 ،
رترتمه :عمر السّعدی با دو آرنج خود بر نردة کنفار رودخانفه تکیفه داد و غفرف زیبفایی دلربفای آب کفه تفابش
آفتاب به آن میخورد ،میشد ...عمر السّعدی عاشق رودخانه بود و از صدای دلنواز آن لذّت میبرد).

این زیبفایی دلربفای رودخانفه و صفدای مسفحورکننفدة شرشفر آب در سراسفر داسفتان ،در ذهفن «عمفر
السّعدی» تکرار میشود .هنگامی که پلیا او را دستگیر میکنفد ،صفدای رودخانفه از دور بفه گوشفش
میرسد که به آبهای عمیق دیگر میپیوندد:
«فألصق عمر السشدي ظيره ضسدر النير ،ومس صرخ كدااء نائل متتزج ضأغنل امللاه الشملق » رهمان.)72:
رترتمه :عمرالسعدی پشت خود را به نردههای رودخانه چسباند و فریاد غریبی را از دور میشنید که بفا صفدای
رآهنگ) آبهای عمیق درهم میآمیخت.

از این پا ،دیگر صدای رودخانه به گوش او نمیرسد و چهرة خورشید زردرنگ و کمسو میشود:

«حتدل غناء النير إكتغاث خافت  ،إ ةتد إضةطرا عمةر السةشدي ...وانکمة

عمةر السةشدي مةععدرا .وکةان النيةر يف تلة

اللحظ نائلا ترتقرق ملاهه حزین حت مشس صفراء ...ومل یشد فلما ضشد یشرف اللل والنيار وکةان یشعضةه ن ینةأن عنةه غنةاء
النير اخلفی ومل یسم هدیر النير» رهمان.)73-72 :
رترتمه :نغمه رودخانه به ی
شدت تر

السفعدی شفدت یاففت واز
یاریطلبی مبهم رضعیف) تبدیل شد و اضطراب عمفر ّ

خودش را تم کفرد .رودخانفه در آن لح فه بفیصفدا بفود و آبهفای محفزون آن در زیفر تفابش

خورشید زردرنگ میدرخشید  ...و دیگر از شب و روز خبر نداشت و دوری از نغمه ضعیف رودخانه و این که
صدای توش و خروش آن را نمیشنید ،او را آزار میداد.
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بهرهگیری از طبیعت در هر دو اثر به نویسندگان کم

کفرده اسفت تفا از طریفق آن معفانی مفورد ن فر

خویش را بیان کنند .طبیعت در داستان گیلهمفرد بفا تمفا خصوصفیات آن یعنفی بفاد و بفاران ،ظلمفت و
تاریکی ،نتیر و غوغا چیزی تز اوضاع آشتتهاحوال آن دوران نیست که نویسنده بفه طفور غیرمسفتقیم و

نمادین بدان اشاره کرده است« .درختان کهن به تان یکدیگر افتاده بودند» رعلفوی  .«)223 :1377النّهفر
نیز عنوانی نمادین است که از طبیعت گرفته شده است .از ویژگیهای بارز رودخانه ،تحرّ ،:پویفایی و
تریان مداو است؛ در اینجا ،رودخانه نماد تریان آزادیخواهی و ظلمستیزی است ،نمفاد تریفانی کفه
در تما دوران بشری زنده و پویا بوده است:
«وکان النير يف القدمی وحلدا ،تتدفق ملاهه عرب رض مقفر  ،ولقد ظل األرض مقفر والنيةر وحلةدا حتةی قبة إنسةان مةا،
،
وعندئع نبت البلدت والدکاکنی واملآان واملقاضر» رهمان.)71 :
شخشدٍ،
وجثا وقب الرتا
،
رترتمه :رودخانه از روزگاران قدیم تنها بود ،و آبهای آن در سطح زمین خشف
پیوسته زمین خش

و نیفزرع تفاری مفیشفد.

و رودخانه تنها بود تا این که انسانی آمد پیشانی بر خا :نهفاد و خاشفعانه خفا :را بوسفید،

بنابراین خانهها ،مغازهها ،منارهها و قبرستانها در آنجا روییدند).

از دیگر سو ،زندان رالسةجن) ،نماد تامع عربی است که استعمار آن را بفه بنفد کشفیده و حاکمفان و
مزدورانِ حکومت ،آن را به تهنّمی دردنا :بدل کرده که شرنگ آن کا تامعه را تلخ کرده است.
 .5-9-5شخصيّت زن

یکی از نکات مشتر :و بارز در هر دو داستان ،وتود شخصیّت زن به عنوان پدیفدهای اتتمفاعی اسفت
که در تما اتّتاقات در ذهن و تخیّل قهرمان داستان تداعی میشود« .اصفونً در ماهیّفت رمانتیسفم نفوعی
وتد و شور سرخوشانه و زنانه پنهان است و زمینه را برای ظهور و بفروز بیشفتر عنصفر زنانفه در اتتمفاع
فراهم میآورد» رتعتری تزی« .)122 :1372 ،صغرا» در داستان گیلهمرد همسفر قهرمفان داسفتان اسفت
که در تریان حمل امنیهها در اثر تیری که به پهلفویش مفیخفورد ،تفان مفیبفازد .ایفن حادثفه در تمفا
داستان قهرمان را همراهی میکند و خشم و کین انتقا را در وتودش زنده نگه مفیدارد« .اگفر آن روز
تتنگ داشت ،امروز صغرا زنده بود .اگر قاتلِ صغرا گیرش میآمد ،مفیدانسفت کفه بفاش چفه کنفد .بفا
دندانهایش حنجرة او را میدرید .بفا نفاخنهفایش چشفمهفایش را درمفیآورد» رعلفوی.)312 :1377 ،
صدای غرّش باد و باران در تاریکی تنگل ،مدا در ذهن «گیلهمرد» صدای زنی است که تیر مفیزنفد:
«در تاریکی تز نتیر باد و شرشر باران و گاهی تیر مرغابیهای وحشی ،صدایی شنیده نمیشفد .گفویی
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در عمق تنگل زنی شیون میکشید ،مثل اینکه میخواست دنیا را پر از ناله و فغان کنفد .صفدایی کفه از
تنگل میآمد ،شبیه نال صغرا بود ،درست همان موقعی که گلولهای از بانخان کوم کدخدا در «تولم»
بففه پهلففویش خففورد» رهمففان« .)317 :بففزرگ علففوی ،در اغلففب داسففتانهففای خففود بففه محرومیّففت و
زترکشیدگی زنان در تاریخِ ایران اشاره دارد و ستمدیدگی زنان را با نمادهای گوناگون نشان میدهفد.
اگر بتفوانیم تنگفل را نمفاد اختنفاف بفدانیم ،از درون آن صفدای شفیون زنفی آیفد کفه زتفر مفیکشفد»
رعزّتیپور.)12 :1377 ،
«گیلهمرد» که در تما داستان در فکر انتقا از قاتل صفغرا اسفت؛ لح فهای کفه وکیفلباشفی را خلف
سالح میکند ،به او میگوید« :صغرا زن من بود نامرد! زنمو کشتی .تو قاتل صفغرا هسفتی ،تفو بچّف منفو
بیمادر کردی ...عمرت دراز بود اگه میدانستم کفه قاتفل صفغرا تفویی ،حفان هتفت تفا کتفن پوسفانده
بودی» .رعلوی )320-373 :1377 ،حتّی در آخر داستان که با حادثهای غفمانگیفز همفراه اسفت ،صفدای
صغرا قط نمیشود« :در تنگل هنوز شیون زنی که زترش میدادند به گوش مفیرسفید .در همفین آن،
صدای تیری شنیده شد و گلولهای به بازوی «گیلهمرد» اصابت کرد .هنوز برنگشته بود که گلول دیگری
به سین او خورد و او را از بانی ایوان سرنگون ساخت» رهمان)321 :
زن به عنوان پدیدهای اتتماعی در داستان النّهر ،بیشتر با تخیّل همراه اسفت و تنبف عینفی و واقعفی پیفدا
نمیکند و در واق مسکّن و آرا بخش است« .زن در داستانهای زکریا تفامر شخصفیّتی تفذّاب و گیفرا
برای فردی است که رهایی از درد و رنجهای خویش را در ویژگیهای ظاهری او میبینفد» رالصفمادی،
 .)141 :1332این زن ستیدچهره از همان ابتدا که «عمر السّعدی» به رودخانه – که نمفادی بفرای تریفان
آزادیخواهی و ظلمستیزی است  -مینگرد ،در ذهن او مجسّم میشود:
«وخل إلله مد حلظ خاطف ن النير إمر مسحدر  ،غامض الفتن » رتامر.)71 :1334 ،
رترتمه :و در ی

لح ه رودخانه در ن ر او ،زنِ بسیار زیبایی تداعی کرد).

این شخصیّت ،در تما داستان همراه عمر السّعدی است و موتب زنده نگهداشتن روح امید و نشفاط در
وی میشود و هرگاه بر اثر شکنج زندانبان دچار یأ
به مقاومت ادامه میدهد:

مجسفم کفردن تصفویر آن
ّ
و ناامیدی میشود ،با

«وقةةد ةةاهد مةةر يف ثنةةاء ندمةةه امةةر ضلضةةاء الدجةةه ،ةةشرها كةةدا ،وعلناهةةا خضةةراوان ،انبثقة مةةن النيةةر یقطةةر منيةةا املةةاء،

وکان فائق الشعوض  ،ولششرها رائح قمح یاضس» رهمان.)73 :
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رترتمه :در خواب زنی ستیدچهره با موهای سیاه و چشمانی سبز رنگ دید که از رودخانه بیفرون مفیآمفد و از
آن آب میچکید .این زن خیلی زیبا بود و موهایش بوی گند خش

میداد).

در آخرِ داستان که «عمر السّعدی» از گربه یاد میگیفرد کفه راه نجفات در مبفارزة بیشفتر و سفردادن
فریاد اعتراو است ،همان زن ستیدچهره پیشانی او را لما میکند و به او روحیفه مفیدهفد و در اینجفا
زن نماد امید و پایداری است:

«وصةشد مةةداء القةد حةةااا عنلفةا کأنةةه صةران الةدماء املندفشة يف ةراینی عمةةر السةةشدي .وملسة املةةر اخلضةراء جبية عمةةر،
ووجد عمر نفسه یقرت من ضةا الزنزانة  ،وثثةد علةی رکبتلةه ویلصةق وجيةه یدیةد البةا وتشةالی صةدته مقلةدا مةداء القةد.
وکان صدته يف البدای مرتششا مرتبکا ،ولکنه ما لبث ن ا تد وامتزج مبداء القد يف صران رس مدح  .وضةحک املةر

اخلضراء ضشعوض  ،وغمغم ضکلمات مل یستط عمر مساعيا مث غاض يف النير» رهمان.)77 :

السفعدی بفه خفروش آمفد .زن
رترتمه :صدای مومو گربه بلند شد ،گویی این صدا ،فریاد خونی بود که در رگهای عمر ّ
سبز رنگ پیشانی عمر را لما کرد و عمر خود را نزدی

درِ زندان یافت و با دو زانو راه میرففت و صفورت خفود را بفه

میلههای در زندان میچسهاند و به تقلید از گربه صدایش را بلند میکرد .صدای او در ابتفدا لفرزان و پریشفان بفود و طفولی
نکشید که با صدای گربه به شکلی فزاینده و سرکش درآمیخت .سها زنِ سبز رنگ به شیرینی خندید و با خفود کلمفاتی
را زمزمه میکرد که عمر نمیتوانست بشنود و در تنگل ناپدید شد).

 .9-9-5توجّه به ناهنجاریهای اجتماعی

دو نویسنده سعی میکننفد واقعیفتهفای اتتمفاع را بفه تصفویر بکشفند ،قهرمفان در هفر دو داسفتان کفه
«موضوع»« ،شخصیّتها»« ،صحنهها» ،و«فیا و رنگ یا اتمستر» در خدمت آن و هماهنفگ بفا پفیشبفرد
داستان است ،از بین تودة مرد انتخاب شده است و از طبق محرو و م لو تامعفه اسفت کفه بفی هفی
تر و تنایتی دستگیر میشود و به زندان میافتد .وی ،نمایندة مردمی بیدفاع و ستمدیده است که زیفر
بار استعمار و هرج و مرج به بند کشیده شده است و از کوچ

ترین حقّ طبیعی خویش محفرو اسفت؛

« ن لسة يف املقيةی» :رتو در قهفوهخانفه نیسفتی!) ایفن مطلفب را یکفی از اففراد پلفیا آن وقفت کفه «عمفر
السّعدی» میخواهد سیگاری را روشن کند ،به او میگویفد .زکریفا تفامر بفرای بفه تصفویر کشفیدن اوج
استبداد و هرج و مرج در تامعه ،از شخصیّت گربه به شکلی نمادین بهره میبرد .گربفه ،حیفوانی آرا و
السفعدی» زنفدانی و از
بیآزار است که هی ضرری به کسی نمیرساند؛ امّا با وتود این ،همچون «عمر ّ
حقّ طبیعی خویش محرو است .امری که از سؤانت عمر السّعدی به راحتی قابل فهم است:

«مااا فشل ؟ مااا فشل حتی كجندک؟ ه قتل قطا؟ ه كجندک ألن

الشارٍ وجتدٍ» رتامر.)71 :1334 ،

مل ترتکب انبةا؟ هة متلة

ضلتةا؟ نة تنةاا يف
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رترتمه :چکار کردی؟ چکار کردی که زندانی شدی؟ آیا گربهای را کشتی؟ به این خاطر تو را زندانی کردنفد
که گنهکار نیستی؟ آیا سرپناهی داری؟ تو در خیابان میخوابی و گرسنه هستی).

«گیلهمرد» ،دهقانی از سرزمینش رانده و عاصی شده است و اگر به تنگ برخاسته و تتنگ به دست
گرفتففه ،از روی ناچففاری اسففت .وی قففبالً بارهففا بففا امنیففههففا درافتففاده و حتّفی همسففرش «صففغرا» ،در راه
مبارزهطلبی و فسادستیزیاش به دست حکومتیها کشته شده است .بفا تأمفل در حفرفهفای «گیلفهمفرد»
میتوان به اوضاع و احوال آشتت آن دوران به خوبی پی برد« :میگی مملکت هرج و مرج نیسفت؟ هفرج
و مرج مگه چیه؟ ما را میچاپید ،از خونه و زندگی آوارهمون کردید .دیگر از ما چیزی نمونده ،رعیتفی
دیگه نمونده .کی نمذهبه؟ شماها که هزار مرتبه قرآن را مهر کردید و زیر قولتان زدید؟ نیامدیفد قسفم
نخوردید که دیگر همه امان دارند؟ چرا مردمو بیخودی میگیریفد؟ چفرا بفیخفودی مفیکشفید؟ کفی
دزدی میکنه؟» رعلوی)320 :1377 ،
مأمور دوّ که از اقلیمی دیگر به این مکان رگیالن) آمده ،نه همدرد گیلهمرد است و نه از حفرص و
حرارت محمّدولی سر درمیآورد .او نماد انسانهای ناآگاه و بیاعتنا به سرنوشت دیگران است و انت ار
رهایی از وض موتود را میکشد« :مأمور بلوچ هم در فکفر بفدبختی و بیچفارگی خفودش بفود ،او را از
خاش آورده بودند و مزّة این زندگی را چشیده بود .مکرّر زندگی خفودِ آنهفا را غفارت کفرده بودنفد.
آنجا در ونیت آنها آد های خان ی

مرتبه مثل مور و ملخ میریختند توی دهات ،از گاو و گوسفتند

گرفته تا توته و تخم ،هرچه داشتند ،میبردنفد .بفه بچّفه و پیفرزن رحفم نمفیکردنفد ،دا مفیکردنفد»
رهمان .)313 :مأمور بلوچ ،پروردة چنین اوضاع پلیدی است .وی از تر

امنیهها مأمور دولت شده تفا از

شرّ آنها در امان باشد و به دنبال این است که در غفارت امفوال مفرد  ،پفولی بفه دسفت آورد و دوبفاره
بگریزد .او هم طغیان میکند؛ طغیان او ،تحوّل از ستمدیدگی به سفتمگری اسفت .گیلفهمفرد هفم در پفی
فرار از زیر یو ذلّت است ،امّا ذلت را برای هی کا نمیخواهفد .او یفاغی نیسفت ،انقالبفی اسفت .در
واق  ،گیلهمرد و بلوچ ،نماد دو تتکّرند :انقالب و شورش .هفر دو در احسفا

سفتم و تشفخیم سفتمگر

مُحق و برصوابند .تتاوت آنها در اتّخاذ روشهای متتاوت است .بفرای یکفی ،هفدف آنچنفان گرامفی
است که شایسته نیست با هر وسیلهای بدان رسید .بفرای دیگفری ،مهفم رسفیدن بفه هفدف اسفت؛ روش
رسیدن اهمّیّت ندارد .آندو ،قربانیان ن فا واحفدی هسفتند امّفا بفه دو شفکل واکفنش نشفان مفیدهنفد.
رعزّتیپور)14 :1377 ،
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محمّد ولی وکیلباشی ،شخصیّت سوّمی است که علوی آن را بفرای بیفان اهفداف داسفتان ،بفه کفار
گرفته است .وی نماد انسفانهفایی اسفت کفه در برابفر قفدرت ،ضفعف مطلفقانفد و در برابفر کسفی کفه
بیقدرت است ،تبّار مطلفق .او اگرچفه فقیفر اسفت ،امّفا از فقفر نتفرت دارد و پیوسفته بفا حفرفهفایش
گیلهمرد را زتر میدهد« :شش ماهه دولت هی داد میزنه ،میگه بیایید حقّ اربابو بدید ،مگه کسی حفرف
گوش میده ،به متتخوری عادت کردند .گذشت دورة هرج و مرج ،پا مال

از کجا پفول بیفاره؟ از

کجا زندگی کنه؟ دولت پول نداشته باشه ،پا تکلیف ما چیه؟ همین طوری کردید کفه پارسفال چهفار
ماه حقوف ما را عقب انداختند .امّا دیگه حان دولت قوی شفده ،بلشفوی
میگیره .مفا کفه هسفتیم ،گفردن کلتفتتفر هفم شفدیم .لبفا

بفازی تمفو شفد ،دوبرابرشفو

آمریکفایی ،پفالتوی آمریکفایی ،کفامیون

آمریکایی همه چفی داریفم» .رعلفوی )311-310 :1377 ،در کنفار هفم قفرار گفرفتن سفه تیفو متتفاوت
اتتماعی در این داستان چیزی تز بیان تنشهای اساسی موتود در تامعه نمیتواند باشد.
 .1-9-5استبداد و خفقان حاکم بر جامعه

هم علوی و هم زکریا تامر به طرز هنرمندانهای وضعیّت نابسامان حاکم بر تامعف خفویش را بفه تصفویر
کشیدند؛ وضعیّتی که ناشی از استبداد ن ا حاکم است .هرچند رمانتی

هفا ففرد سفتمدیده و محفرو را

قربانی ن فا اتتمفاعی مفیداننفد و حتّفی تنایتکفاران نیفز از حمایفت و شفتقّت رمانتیف

هفا برخفوردار

میشوند؛ زیرا اینان خود قربانیفانی هسفتند کفه تبفاهیهفای اتتمفاعی مفان ظهفور و بفروز فیفیلتهفای
ذاتیشان شده است و دست تقدیر و حکومتهای ستمگر و قید و بندهای اتتماعی راه خیر و صفالح را
بر آنان بسته و آنها را به سوی گمراهی و تنایت سوف داده است رر ::.تعتری تفزی)322 :1372 ،؛
امّا با این وتود بر این عقیدهاند که وتود مأموران نانیق و نوکرمآب دولتی که به متتخفوری و دزدی
عادت دارند ،هم شرای ظلم و ستم را بر اقشار پایین تامعه فراهم کرده است .محمّفدولی وکیفلباشفی
ی

مهرة واقعی حکومت است .وی نماد انسانی ستمگر و حریم است که این نکته را در قسفمت بفان

و از کال وی ،خطاب به زندانی به راحتی میتوان فهمید .او اگرچه خفودش فقیفر اسفت؛ اساسفاً از فقفر
نترت دارد ،به سود ثروتمندان میتنگد؛ کتش فرماندههفانش را مفیلیسفد ،شفعارهای رادیفو را تکفرار
میکنفد و در دیفد او دشفمن چیفزی اسفت کفه ن فم را بفه مخفاطره بینفدازد! ایفن شخصفیّت ،نسفبت بفه
گیلهمردکین شخصی دارد و حتّی معتقد است باید هم روستاییانِ مبفارز را بفه دار آویخفت .امّفا مفأمور
دوّ «بهتر از هر کا میدانست در زمان تتنگداریاش چند نتر را کشته ،خودش ،میگتفت «بفه انفدازة
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موی سر » .برای او زندگی تدا از تتنگ معنا نداشت ،او با تتنگ به دنیا آمده ،با تتنگ بزرگ شفده و
با تتنگ خواهد مُرد ،آد کشی برای او مثل آب خوردن بود .او ابداً توتّهی به گیلهمرد نداشفت و بفرای
او هی فرقی نمیکرد که گیلهمرد فرار کند یا نکند ،به او گتته بودند که هر وقفت خواسفت بگریفزد بفا
تیر کارش را بسازد .مأمور بلوچ هی حرف نمیزد ،فق سای او در زمین ابرهای خاکستری که در اففق
دائماً در حرکت بود ،عالمت و نشان این بفود کفه راه آزادی و زنفدگی بفه روی گیلفهمفرد بسفته اسفت.
چیزی گلویش را گرفته بود ،دلش میتهید ،بر پیشانیاش عرف نشسته بود ،صورتی مخوف از امنی بلفوچ
را در ذهن خود تصویر کرده بود و از آن در هرا

بود» .نویسنده با تلتیق این خصوصیاتِ مفأموران ،بفا

فیای داستان که در توّی ناآرا و متالطم و ظلمانی پیش مفیرود ،از ختقفان موتفود در تامعفه پفرده
برداشته است .در چنین فیای وحشتزایی است که مأمور بلوچ راه رهایی از ظلم و سفتم را در سفتمگر
بودن دانسته است« :گوش میدی؟ نتر  .من خود رعیّت بود  .میدونم تو چه میکشفی ،مفا از دسفت
خانهای خودمان صدمه دیدهایم .امّا باز رحمت به خانها ،از آنها بدتر امنیهها هستند .من خفود یفاغی
بود  .به اندازة موهای سرت آد کشتها  .برای این است که امنیه شد  ،تا از شرّ امنیفههفا راحفت باشفم».
رعلوی)313 :1377 ،
قهرمان زکریا تامر رعمر السّعدی) نیز به محض نگاه کردن به تریان رودخانه افراد پلیا او را محاصفره
میکنند و مرد از تر  ،در حالی که چهرههاشان زرد شده است ،فرار میکنند .ماشفین پلفیا بفا آژیفر
السفعدی» پفا از مفدّتی بفه
ممتدی که در خیابان میکشد ،بر این فیای وحشتزا دامن میزند« .عمفر ّ
زندان تاری

و مخوفی میافتد که هی صدایی غیر از صدای کسانی که شکنجه میشوند ،نمفیشفنود؛

گویی آنها در آتش زندهزنده میسوزند:

«و قبل ضغتة كةلار الشةرط  ،وتدقفة مبحةااا الرصةلل ،ونةزل منيةا رضشة مةن رجةال الشةرط  ،فحةث املةار خطةدا م وقةد
اكتحال وجدهيم إلی قنش من الشم األمحةر ...فأحةاب ضةه ذن ،ةع الرجةال األرضشة  ،واقتةااوه إلةی جةدف السةلار  ،وهنةاک
حتلقدا حدله ،وکاندا کحرا صدئ  .انطلق السلار تشرب الشدارٍ مسرع  ،وضدقيا یرك ولدل مدید  .صشد عمر السشدي

السالمل احلجری  .كار يف املمرات الضلق  .اخ الغرف الکث  ،ومس صرخات کأن اصحاهبا حیرقدن وقال له رجةال عاضسةد

الدجده « :ن إان عمر السشدي؟»» .رتامر)72-71 :1334 ،
رترتمه :ناگهان ماشین پلیا از راه رسید و کنار پیادهرو ایستاد .چهار مرد پلیا از آن پیاده شدند و عابران پیاده
گا های خود را سری تر کردند در حالی که چهرهایشان به ماسکی از مو قرمز رن ):تبدیل شده بود ...چهفار
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مرد پلیا او را محاصره کردند و او را به داخل ماشین بردند و آنجا مانند سرنیزههای زنگزده بفه دورش حلقفه
زده بودند .ماشین به سرعت در خیابان به راه افتاد در حالی که بوف آن سرو صدای زیادی به وتفود آورد .عمفر
السّعدی از پله های سنگی بان رفت و از راهروهای تنگ گذر کرد و به اتافهای زیادی وارد شد و نالههفایی بفه
السفعدی
گوشش رسید ،گویی صاحب این نالهها در آتش میسوختند و مردانی اخمو به او گتتند« :آیا تو عمفر ّ
هستی؟»)

«عمر السّعدی» در زندانی است که تز شعله کم نفور چفرا نتتفیای کفه از سفقف آویفزان شفده ،هفی
دریچهای به روشنایی ندارد تنها کسی که در زندان میبیند ،زندانبان است و هر وقت صدای گفا هفای
او که به سراغش میآید ،به گوشش میرسد ،چهار سفتون بفدنش مفیلفرزد؛ چراکفه بفا لگفدی مواتفه
میشود که او را به گوش زندان پرت میکند ،تا تایی که در ن ر او زندانبان از سنگ درسفت شفده و
در زیر لباسش گوشت و استخوان ندارد:

«وضلة مسةمشه وقة حةعاء ثقلة یةةدند مةن ضةا الزنزانة  ،فيةرٍ ةد فرا ةةه وجتمةد متضةائال واار مفتةةا يف ثقةب قفة البةةا
فا ةتد هلة عمةةر السةةشدي ومل حیةةاول ن یتطلة

ةةد البةةا  ،فقةةد کةةان یشلةةم ن القةااا هةةد احلةةارس .وکةةان احلةةارس الشةخص

الدحلد احلي العن یبصةره يف کة یةدا ،وقةد حةاول باطبتةه ،فکةان اوةدا رکلة جشلة عمةر السةشدي ینطةر علةی األرض
ویطلق صلح مل بلي ضنبا کلب .وقةد خلة إلةی عمةر وقت ،ةع ن احلةارس لةلس لةه حلةم وعظةم حتة ثلاضةه» رهمفان-72 :

.)73
رترتمه :صدای گا های سنگینی به گوشش میرسید که به درِ زندان نزدی

میشد .هراسان به طفرف بسفترش

رفت و در آنجا میخکوب شد .کلید در سوراخ قتل در چرخید و اضطراب عمر بیشتر شد و {از شفدّت تفر
نمیخواست به در نگاه کند؛ چراکه میدانست کسی که میآید نگهبان است .نگهبان تنها کسی بود که هر روز
او را میدید و هرگاه می خواست با او حرف بزند ،پاسخش لگدی بود که او را بر زمین میانداخت و از شفدّت
درد ،همچون سگ ناله سفرمیداد .در آن لح فه عمفر فکفر مفیکفرد کفه نگهبفان ،در زیفر لباسفش ،گوشفت و
استخوانی ندارد.

در چنین فیای ختقانآوری ،نیازی نیست که انسان ترمی را مرتکب شفود ،صفرف وتفود و هسفتی او
تر محسوب میشود و بیگناهی ،گناه است:
«وحاول ن یتعکر انبا اقرتفه من اون ن یدرن»« ،ه كجندک ألن

مل ترتکب انبا؟» رهمان).

رترتمه :تالش میکرد او گناهی را که مرتکب شده به یاد بیاورد ،ولی چیزی به خاطر نیاورد .آیا تو را به خاطر
گناهی که مرتکب نشدهای زندانی کردهاند؟)
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در اینجا نتا کشیدن تر است ،چه برای انسان و چه برای حیوان ،حقّ وتود ،فقف امتیفازی اسفت در
دست حاکمان و تمامی موتودات به ی

تر محبوسند و شکنجه میشوند ،تر ِ بودن:

«فدمه يف احلال رائح غریب  ،وخل إلله هنا رائح بلدقات كتيل

عما قریب» رهمان).

رترتمه :در همین حال بوی غریبی به مشامش میرسید و گمان میکرد که بوی مخلوقفاتی اسفت کفه بفه زودی
نابود میشوند).

 .9نتيجه
 .1هر دو داستان به شیوة سوّ شخم ،یعنی در دید بیرونی و حوزة دانای کل بازگو میشود .نکت حائز اهمّیّفت
در هر دو داستان این است که این توّ ظلمت و ختقان محو شدنی است و نیاز به داشتن روحی انقالبی دارد.

 .2شرح داستان در هر دو اثر ،با توصیف طبیعت آغاز میشود؛ با این تتاوت کفه طبیعفت ،در داسفتان گیلفهمفرد
واقعی و عینی است و در النّهر به صورت نمادین .همخوانی طبیعت بفا حفانت روحفی شخصفیّتهفا ،داسفتان را
گسترش می دهد .این گسترش و در واق کشمکش ،ذهن را به تستجو و تالشی هدفمند راهنمایی میکنفد کفه
بدون این ،تذّابیّت نتیجهگیری و رسیدن به هدف و پیا داستان ،به خودی خود لطتی ندارد.
 .3درونمای هر دو داستان ،مبارزه با ظلم و ستم است که برآمده از ساختار سیاسی  -استبدادی حاکم و نمونه و
الگویی مناسب از ستمستیزی و آزادیطلبی مرد ستمدیده است؛ گرچه پیا نویسنده در هر دو اثر ،مسفتقیماً در
طرح عملی داستان مطرح نیست و بدان اشاره نمیشود ،ولی نقد نویسنده از اوضاع سیاسی و ن ا اربابرعیّتی به
خوبی قابل فهم است.
 .4هر دو داستان از وحدت تأثیر برخوردار هستند؛ تأثیر ظلم و بیدادی است کفه هیئفت حاکمفه بفر عامّف مفرد
اعمال میکنند که به شکلی نمادین در پهن هر دو داستان به تصویر کشفیده شفده اسفت .هفر دو نویسفنده سفعی
میکنند برای پیشبرد درونمای داستان« ،موضوع»« ،شخصیّتها»« ،صحنه» ،و«فیا و رنگ یا اتمستر» داستان را
با یکدیگر همآهنگ کنند و توتّه خواننده را به شخصیّت اصلی رگیلهمرد و عمر السّعدی) معطوف دارند.
 .2داستان گیلهمرد همانطور که از عنوانش پیداست ،واقعیتر و عینیتر است .برخالف النّهفر کفه عمفق نمفاد و
خیالپردازی در آن بیشتر است و در نتیجه ،پیا آن دیریابتر اسفت .از طرففی دیگفر ،داسفتان گیلفهمفرد پایفانی
غمانگیز و تاری

دارد و به کشتن قهرمان ختم میشود ،برخالف النّهر که پایانی روشن و امیدوارکننفده دارد و

به سر دادن فریاد اعتراو قهرمان ختم میشود .روحی مقاومت و ظلمستیزی در قهرمان بفزرگ علفوی قفویتفر
است و در سراسر داستان در فکر گریز و انتقا است.
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اراك تطبلقل للرومانتل

ايجتماعل يف قص گللهمرا القص

للبزرک علدي و النير للزکریا

تامر1

علي پروانه

2

طالب الدكتوراه يف فرع اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازي کرمانشاه ،ايران
علي كللمي

3

استاذ يف قسم اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازي کرمانشاه ،ايران
كارا حسين

4

طالب الدكتوراه يف فرع اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة رازي کرمانشاه ،ايران
امللخص
يع د ّد عل دوي وتددامر م د لقدددر الألتّدداا يف األدا املعا در .اختددال ک مددا مسددلألاف مشدداهباف يف الألتابددة متددمنراف م د فو ددی ااجتماعیددة
ص دة ال ص دداة اللّتددع تع د ّ ان م د ل دوا
والسیاسددیة اماکم ددة علددی عص ددرما .تعت د گیل د مددرد والنّه ددر م د لا ددر ا نددار يف می دددان ال ّ

صدة تّدی
ااجتماعیّة عصرما بلغة رمزيّة .استخدمت وادث الطبیعة وم مر الشخصیّات املوجودة يف کلیهما هبدد تألامدا ال ّ
ص دة وتع د ّ م د ل دددا کاتبهددا .تعت د الطبیعددة ،خصددیّة امل درلة ،ت تمددای تلددی ددايزات الطب د املوجددودة،
تش د ا ال ددارج يف جد ّدو ال ّ
اإلستبداد واخلف ان م ل ّم املو وعات ااجتماعیّة املوجودة يف ک األنر و الا األمر يضاعف رورة الا التح ید ..ددد داله
امل الة وبشألا نظري تلی دراسة الرمانتیک ااجتماعیّة وتل اء الضوء علی التناقضات والتشاهبات املوجدودة بدع األندري علدی دوء
املددنها األمريأل د  .وم د ح د البحددق ،ألننددا ال ددو لن ک د األن دري ظیددا م د و دددة التددمنا لأل د اسددتخدای ام دوادث يف قصددة
عیين و الا ح فاف لد النّهر الّالي يألون للخیا فی دوراف اماف.
گیل مرد واقع ّ و ّ
الکلمات الدلللل  :الرمانتیک ااجتماع  ،گیل مرد ،النّهر ،تامر ،علوي.
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