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Abstract 
Parallel imagery is one of the lesser-known artistic tricks in the world of 

fiction, in which the author uses some of the important mental and 

intellectual concepts in the plot in the form of objective and tangible images 

without showing the direct relation between them once or more time. It 

directly embeds these concepts in the text of the story, and these objective 

images are, in a way, confirming and embodying those abstract concepts. 

This artistic trick is formed in such a way that usually one or more sub-

stories run parallel to the main story, which are, in fact, another form of the 

main story; Or the main and sub-characters of the story are embodied and 

reproduced in the form of several other characters. The sum of these 

characters and parallel narrative actions, which are not very visible in the 

first reading, makes the plot more powerful and effective. Obviously, such 

sub-stories should not be confused with the ancient artistic technique of 

"story in story". It seems that the function of visual parallelism in fictional 

literature has many similarities with the function of equation style in Persian 

poetry tradition which is a kind of compound simile. In some contemporary 

Iranian short stories, this artistic trick has been used well. In the equation 

style, the poet, in one hemistich, presents a statement or a mental and 

rational proposition, and in another hemistich, to confirm it, he/ she presents 

an objective and tangible image of the world around him. This paper, while 

showing and analyzing examples of this artistic and literary technique in 

“The Old Man and The Sea” by Ernest Hemingway, and two Iranian stories 

“Owsane ye Baba Sobhan” by Mahmud Dowlat Abadi and “Jayi digar” by 

Goli Taraghi, considers the parallel imagery as an extended form of Persian 

poetry equation style in fiction and shows that parallel imagery has a wider 

and more obscure range of art than the equation style. 
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یا  پیرمردر و جایی دیگ، اوسنۀ باباسبحانکاربسِت اسلوب معادله در  ؛توازی تصویری/ 44  و در

 
 ه درکاربسِت اسلوب معادل ؛توازی تصویری

یاو جایی دیگر ، اوسنۀ باباسبحان    پیرمرد و در
 *بهادر باقری

 دانشیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 (60-43)از ص 
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 چکیده
داستانی است که نویسنده با  ادبّیاتشدۀ هنری در دنیای  شناخته، یکی از شگردهای کمتر«زی تصویریتوا»

بار در قالب تصاویری  رنگ داستان را یک یا چند پیموجود در  گیری از آن، برخی از مفاهیم ذهنی و عقالنی مهّم  بهره
کند و این تصاویر ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آنها با مفاهیم یادشده، در متن داستان جاسازی میعینی و 

گیری این آرایۀ هنری چنین است اند. نحوۀ شکلبخش آن ادعاها یا مفاهیم انتزاعیتجّسمنوعی تأییدکننده و  عینی، به
واقع، شکل دیگری از داستان  یابند که درصلی جریان میکه معمواًل یک یا چند داستان فرعی به موازات داستان ا

یابند و تکثیر می تجّسمدیگر  شخصّیتهای اصلی و فرعی داستان، در قالب چند شخصّیتاصلی هستند؛ یا 
های داستانی موازی، که در خوانش نخست، چندان به چشم ها و کنششخصّیتشوند. حاصل جمع این  می

های فرعی را نباید با شگرد گونه داستان کند. بدیهی است که اینرا قدرتمند و تأثیرگذار میداستان  رنگ پیآیند،  نمی
داستانی، با کارکرد  ادبّیاترسد کارکرد توازی تصویری در اشتباه گرفت. به نظر می« داستان در داستان»هنری دیرینۀ 

های فراوانی دارد. در اسلوب معادله نیز است، شباهت مرّکبت شعر فارسی که نوعی تشبیه اسلوب معادله در سنّ 
ی کند و در مصراع دیگر، برای تأیید آن، تصویری حّس ای ذهنی و عقلی مطرح میشاعر، در یک مصراع، خبر یا گزاره

آورد. بسامد استفاده از اسلوب معادله در شعر سبک هندی، چشمگیرتر از دیگر و ملموس از دنیای اطراف شاهد می
های کوتاه معاصر ایران نیز از تمهید ادبی توازی تصویری داستانها و رمانت است. در برخی از اادبیّ  های تاریخدوره

پیرمرد و  هایتوازی تصویری در داستان هایمقاله ضمن تشخیص و تحلیل نمونهاست. این  خوبی استفاده شدهبه
یافتۀ  ، آن را نوع گسترشترّقیگلی  جایی دیگرآبادی و محمود دولت اوسنۀ باباسبحان، اثر ارنست همینگوی دریا

دهد که توازی تصویری، گسترۀ هنرنمایی کند و نشان میداستانی قلمداد می ادبّیاتاسلوب معادلۀ شعر فارسی در 
 اسلوب معادله دارد.  ازتری تر و پوشیدهتر، هنرمندانهوسیع

 

 نقد ادبی. ،پیرمرد و دریا ،جایی دیگر، باباسبحاناوسنۀ له، توازی تصویری، اسلوب معاد کلیدی: های هواژ
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 مقّدمه .1
 

 اسلوب معادله .1-1
المثل در حوزۀ بالغت قدیم است که یا ارسال مرّکبای از تشبیه واقع گونه اسلوب معادله در

های آن را آن را بازتعریف و ویژگیصور خیال در شعر فارسی، نخستین بار شفیعی کدکنی در کتاب 
 تبیین کرد: 

تواند در شکل معادلۀ دو می ،تمثیل در معنی دقیق آن که محور خصایص سبک هندی است
اند، رین بدان تمثیل اطالق کردهجمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریبًا مجموعۀ آنچه متأّخ 

وجود دارد و شاعر در  ،دو مصراع ،سوی بیت لحاظ نوعی شباهت، میان دو ای است که به معادله
ا دو سوی این معادله، از رهگذر امّ  ؛گوید و در مصراع دوم چیزی دیگریزی میل چمصراع اّو 

 اسلوب معادلهشاید برای جلوگیری از اشتباه، بتوان آن را  قابل تبدیل به یکدیگرند و ،شباهت
در بیت  [...]اند، از قلمرو تعریف جدا کنیم خواند تا آنچه را که قدما تمثیل یا تشبیه تمثیل خوانده

بین دو  «=»توان ، می«کندصورت نبست در دل ما کینۀ کسی/ آیینه هرچه دید فراموش می»:  [...]
توان ا مینهجای هرکدام از آ اند و بهمعادلهسوی یک  یعنی هردو مصراع دو مصراع قرار داد؛

 و این اسلوب معادله در شعر فارسی قرن دهم به بعد، ؛دیگری را قرار داد و یک معنی را دریافت
توان دریافت )شفیعی کدکنی، های آن را میولی در شعر قدما هم نمونه ،محور اصلی سبک است

1366 :84). 
اسلوب معادله این  . [...]منظور من از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است 

است که دو مصراع کاماًل از لحاظ نحوی مستقل باشند. هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری را 
عنوان  لحاظ نحو( به هم مرتبط نکند؛ در صورتی که در اغلب مواردی که به ی معنا )نه فقط بهحتّ 

: 1371است )شفیعی کدکنی، است، این استقالل نحوی مورد بحث قرار نگرفته تمثیل ذکر شده
63 .) 

 اند: کردهادیبان هند بوده و از آن استقبال می توّجهاین شگرد از قدیم مورد 
گردد، مّدعا؛ و به مصراع هندی به مصراع معقول که در آن مطلبی شعارگونه و کلی ایراد میادبای 

در  ؛گفتندمی «مّدعاَمثل»گونه بیت، محسوس که جنبۀ استداللی و تمثیلی دارد، َمثل و به این
 (.128: 1378مقابل دولختی که بیت متعارف معمولی است )شمیسا، 

ی است که به آن ارسال مثل یا بیت عقلی به حّس  مرّکبه واقع یک تشبی اسلوب معادله در
ط سبک هندی در شعر عهد صفوی بود اسلوب معادله، عنصر غالب و مسلّ  [...] اندتمثیل گفته

گفتند )فتوحی رودمعجنی، می «َمَثلبیت مّدعا»که منتقدان آن عصر به این ساختار تمثیلی، 
1389 :268 .) 

 

 توازی تصویری .1-2
داستانی است که  ادبّیاتشدۀ هنری در دنیای  شناختهیکی از شگردهای کمتر ازی تصویری،تو

داستان را در   رنگ پیموجود در  گیری از آن، برخی از مفاهیم ذهنی و عقالنی مهّم نویسنده با بهره
قالب تصاویری عینی و ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آن با مفاهیم یادشده، یک یا چند بار 
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کند و این تصاویر  در متن داستان جاسازی می (عچند بار و یا تصاویر متنّو  ایک تصویر یک بار ی ر قالبد)
اند. معمواًل یک یا چند داستان فرعی به بخش آن مفاهیم انتزاعیتجّسمنوعی تأییدکننده و  عینی، به

ند؛ یا واقع، شکل دیگری از داستان اصلی هست یابند که درموازات داستان اصلی جریان می
 یابد. شود و تکثیر میم میدیگر مجّس  شخصّیتاصلی داستان، در قالب چند  شخصّیت

داستان بار در آثار حسین پاینده با این اصطالح آشنا شد. ایشان در سه کتاب  نگارنده نخستین
در نقد و تحلیل برخی از  (1398) ه و نقد ادبینظری  و  (1398) گشودن رمان، (1399) کوتاه در ایران

خوبی تبیین و گرفتن نویسندگان از این شگرد هنری را به های ایرانی، بهرههای کوتاه و رمانداستان
اثر  درخت گالبیشود: در نقد داستان ها اشاره میبرای نمونه به برخی از آن ؛است تحلیل کرده

نویسنده در  ، توازی تصویرِی مرد راوی/دهد و عقیم شدهای که میوه نمی، درخت گالبیترّقیگلی 
 :است تواند چیزی بنویسد و ذهنش سترون شدهتی است نمیمتن داستان است که مّد 

دادن نگیزۀ خواننده برای کنار هم قراراصلی، ا شخصّیتت درخت گالبی و توازی در وضعیّ 
واقع داستان، دو  کند. درت این عجز را تشدید میهای عجز از اتمام کتابش و کشف علّ نشان

های برد: یکی روایت معطوف به درخت گالبی )که عمدتًا با گفتهزمان به پیش می روایت را هم
های گیرد( و دیگری روایت معطوف به شخص نویسنده )که با سیالنباغبان و کدخدا شکل می

 محوری در شخصّیتشدن  گیرد(. وجه اشتراک این دو روایت، سترونذهنی راوی شکل می
)پاینده،  گونه که این نویسنده هم باروری فکری نداردهمان ؛دهدآنهاست. درخت گالبی بار نمی

  (.356 و 332، 266، 262، 229، 227، 224، 159 همان: ←و  2/123 :1399
وانش تحلیلی صحنۀ آغازین و نیز که روشی مبتنی بر خ گشودن رمانایشان در کتاب 

صحنۀ آغازین رمان، اگر آن رمان به »که  است رمان است، استدالل کردهۀ کردن ربط آن با بقیّ  معلوم
ای توانا و صناعتگر نوشته شده باشد، حکم همان تمهید یا شگردی را دارد که قدمای قلم نویسنده

دهد که در برای نمونه منتقد نشان می؛ (8الف: 1398)پاینده، « نامیدندمی براعت استهاللما آن را 
یعنی نزاع و رقابت دو مورچه بر سر  ،اثر صادق چوبک، صحنۀ آغازین داستان یرتنگسداستان 

تر است، توازی تصاحب یک سوسک مرده و زورگویی یکی از آنان و ستمدیدگی دیگری که ضعیف
اند و وی را به انتقامی خونین سوق ش را خوردهد با کسانی است که حقتصویری نزاع زارمحّم 

است؛   تفصیل به موضوع توازی پرداخته نیز به ه و نقد ادبینظری   اینده در کتابپ. (37 :)هماناند  داده
، صفحات سووشون ای از رمان دربارۀ توازی در صحنه 200-199ل، صفحات ازجمله در جلد اّو 

در  337و در جلد دوم، صفحۀ  صادق هدایت سه قطره خوندر نقد روانکاوانۀ داستان  128-148
 .ب(1398پاینده،  ←) «از کرخه تا راین» تحلیل فیلم

، که از نظر کاربست شگرد توازی تصویری پیرمرد و دریاجو در رمان و این مقاله ضمن جست
جایی آبادی و محمود دولت اوسنۀ باباسبحانو همچنین فراوان است  یغنی و دارای شواهدبسیار
را بیابد و  هاهای معنایی هنرمندانه و نمادین داستانبر آن است که ابتدا توازی ،ترّقیگلی  دیگر

 یافتۀ آرایۀ ادبی اسلوب نوعی، کاربست گسترش سپس نشان دهد که این شگرد هنری مدرن، به
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نگارندۀ این مقاله در حال تألیف کتابی در این زمینه معادله در شعر فارسی است. گفتنی است 
داستانی ایران و  ادبّیاتای از این ترفند زیبای هنری را در هو هنرمندان توّجههای قابل است که نمونه

 کند.جهان تجزیه و تحلیل می
 

 پیشینۀ پژوهش .1-3
دانیم که محمدرضا شفیعی کدکنی مبدع این اصطالح است و در دربارۀ اسلوب معادله، می

 سخن گفته بارۀ آنتفصیل در به (1371) اهشاعر آینهو  (1366) صور خیال در شعر فارسیهای  کتاب
های اسلوب معادله در هم نمونه ،های مختلفگرفتن از پیشنهاد ایشان، در پژوهش است. با الهام

است؛ ازجمله سیروس شمیسا در کتاب  شعر برخی شاعران و هم ابعاد مختلف آن بررسی شده
 بالغت تصویرو   (1379) نقد خیال، محمود فتوحی رودمعجنی در دو کتاب (1378) نقد ادبی

بارۀ توازی درا امّ  است؛چندین مقاله نیز در این زمینه نوشته شدهاند. بدین موضوع پرداخته (1385)
که پیش از این آمد، تنها در آثار  است، چنانکرده وجو جستتصویری نیز تا آنجا که نگارنده 

است. در کتاب  هایی ارائه شدهانتقادی حسین پاینده، اشارۀ مستقیم به این اصطالح شده و نمونه
مادام نیز که در نقد و تحلیل رمان  (1398) ه کوثریترجمۀ عبداللّ  ،اثر ماریو بارگاس یوسا عیش مدام

خوریم؛ های تصویری برمیگونه توازی ، به مواردی از ایناست اثر گوستاو فلوبر نوشته شده بوورای
بارۀ ی درظاهرًا تاکنون مقالۀ مستقلّ  ه بدون اینکه با عنوان توازی تصویری مطرح شده باشد.البتّ 

 است. توازی تصویری نوشته نشده
 

یاتوازی تصویری در  .2   پیرمرد و در
داستان  و که در زمان حیات او منتشر شده است واپسین اثر ادبی ارنست همینگویپیرمرد و دریا 

کوبایی به نام سانتیاگو است که در اواخر عمر دچار شوربختی شده و پس از  گیر ماهیپیرمرد فقیر 
پنجم با زحمت و مرارت شود و بار هشتادوروز دست خالی از دریا بازگشته، تسلیم نمی 84آنکه 

ها ا در راه بازگشت به ساحل، کوسهکند؛ امّ صید میتر از قایق خود( )بزرگفراوان، ماهی بسیار بزرگی 
ها و گیر و کشتن بسیاری از کوسهربایند و سرانجام پیرمرد پس از نبردی نفستکه میرا تکهصید او 

ماندۀ ماهی را به ساحل  جای تواند استخوان بهخستگی و تسلیم در برابر هجوم انبوه آنها، تنها می
 گرداند.باز

کید دارد، امّ  های پنهان این سادگی ا در الیههرچند همینگوی بر سادگی و سرراستی داستانش تأ
ت بازنمایی رمز و رازهای شگفت و نمادینی دارد و همچنان که برخی و زاللی، متن داستان، ظرفیّ 

ه و یافتن آن را ناممکن و البتّ  اهّمّیتف را امری فاقد ت مؤلّ چون فرمالیسم، نیّ مهای ادبی ههنظریّ 
ت به نیّ  توّجه، اینجا نیز بدون شمارند و بر خوانش دقیق خود متن تأکید دارندضروری می غیر
یافت؛ ازجمله  زیادیهای پنهانی داستان نگریست و تمهیدات هنری و ادبی توان در الیهف، میمؤلّ 

ت تواند یکی از ابعاد یا دالیل غنا و جذابیّ بیست نمونۀ هنرمندانه و داللتگر توازی تصویری که می
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های تصویری در این داستان را ترین توازیمهمداستان تلقی شود. اینک برخی از « آِن »پنهان و 
 کنیم.   مرور و در بارۀ آنها بحث می

 

 عپیرمرد و مسیح .2-1
تواند بود. بسیاری از منتقدان غربی،  عداستان، توازی تصویری چهرۀ مسیح ل، پیرمرد ایندر نگاه اّو  

 ؛انددیگری تلقی کردهساخت داستان را ماجرایی مسیحیانه و چهرۀ پیرمرد را عیسای شهید ژرف
گیرد و به کلبه رمق دکل قایق را بر دوش میخسته و بی ،ویژه صحنۀ پایانی داستان را که پیرمرد به

 اند.یکی دانسته ُجلجتارفتن از تپۀ و باال عگرفتن مسیح  دوش ا ماجرای صلیب بررود، بمی
، نام اسپانیایِی سنت جیمز، قدیس حامی اسپانیاست که پیش از آنکه جزو پیروان «سانتیاگو»

مانند صدایی »گریۀ سانتیاگو  [...]اد ]حامی و ناجی[ آدمیان بود: صیّ  گیر ماهیمسیح شود، مردی 
گذرد و در چوب وقتی که میخ از دست او می ؛آیداختیار از گلوی انسان بیرون میکه بی

که پیرمرد پنج بار در حالی پس از آن -شدن مسیح است و  تصویر دیگری از مصلوب، «نشیند می
رود تا به نشیند، در حالی که از تپه باال میکه دکل بر دوش اوست، از شدت خستگی بر زمین می

هایش را شالل کرد و کف ها خوابید و دستپیرمرد دمر روی روزنامه»گوید راوی می -خانه برسد
ویرت ویلیامز، برای تأیید این خوانش مسیحیانه از متن، چندین  [...] «ال بودهایش بادست

دادن مسیح به صلیب، کرباس یا گونی  دادن پیرمرد به طناب، با تکیه کند: تکیهمقایسه ارائه می
کهنۀ پیرمرد با خرقه یا روپوش مسیح، لبۀ کاله حصیری و خشن پیرمرد بر پیشانی او، با تاج خار، 

 ,Oliver) ترندا قویامّ  ،خونین پیرمرد با زخم ناخن مسیح. این تصاویر کمتر آشکارند و دستان
2007: 300). 

هاست و پیرمرد تنها اد انسانمسیح، صیّ  ازجمله اینکه ؛ه مخالفانی نیز داردهرچند این نظریّ 
ی زمینی و مادّ ا داستان پیرمرد، س دارد، امّ مسیح، ماجرا و رسالتی آسمانی و مقّد  ؛اد ماهیصیّ 

است. پیرمرد عکس همسر  در متن رمان نیز اشاراتی به حضرت مسیح شده .(Ibid: 301)است 
است که تنها  را قرار داده سآن، عکس مسیح و مادرش حضرت مریم فقیدش را برداشته و به جای

 یادگاران اوست. 
 

 پیرمرد و ماهی. 2-2
مسیحی  )ایدئوگرام( ۀنگارعنوان مفهوم ت بهمسیحیّ ماهی در که بینیم میفرهنگ نمادها در کتاب 

و  گیر ماهیها، هم منجی و هم وسیلۀ کشف و شهود است. مسیح اغلب چون است. نماد آب
شوند. هر مسیحی که پس از غسل تعمید دوباره زاده شده، با ماهی مسیحیان چون ماهی تصویر می

بانوی ۀ خدایمذاهب آشوری، ماهی مختّص شود که صورت مسیح را دارد. در کوچکی مقایسه می
 .(144-5/139: 1387)شوالیه و گربران، عشق و در چین، نماد بخت و اقبال است 
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 گر پیرمرد نسبت به ماهِی آمیز و تحسینو حال شگفت، شفقت جای رمان، حّس  در جای
دهندۀ  بازتاب است. ماهی از بسیاری از جهات، آیینۀ باشکوه و زیبایی که صید کرده، بازگو شده

 است. خوانده (strange)« غریب»خود و ماهی را  شخصّیتبارها،  و خود پیرمرد است شخصّیت
کوشد به زیر فرمان خود درآورد، دیگر صرف یک ماهی نیست، بلکه موجودی آنچه سانیاگو می

ت برتر از نوعی واقعیّ  ق دارد. سانتیاگو با گرفتن ماهی، بهاست که به مرتبۀ دیگری از هستی تعلّ 
شدن این هستی فراتری در دست است. اسیر خود یا هستی فراتری )ترانسندانتال( دست یافته

 (.91: 1385 ،دریابندریآسانی بپذیرد )انسان خاکی، چیزی نیست که طبیعت آن را به
کس لیاقت خوردن گوشت او را ندارد گوید هیچستاید و میبارها او و زیبایی و عظمتش را می

کند، به حالش خودش پیدا می شخصّیتهای فراوانی بین ماهی و ، شباهت(166: 1385نگوی، )همی
و از اینکه مجبور ( 190 و 185، 165، 144، 140 :)همانکند سوزاند، او را برادر خود خطاب میدل می

 :چرکین استرا بکشد، غمگین و دل است برادر خود
ا حق هم داری ای برادر! من تا به حال از امّ  ؛کشیمیپیرمرد در دل خود گفت ماهی تو داری مرا 

، 138، 135 همان: ←و نیز  182 :ام )همانتر چیزی ندیدهتر و نجیبتر و زیباتر و آرامتو بزرگ
141 ،150 ،153 ،159 ،167 ،182 ،183 ،194 ،195 ،197 ،206.) 

 

 پیرمرد و شیر . 2-3
ند که او سلطان، نمادی خورشیدی و ا نمادین شیر برآنبارۀ چهرۀ اساطیری و ران درربِ شوالیه و گِ 

درخشان، سلطان حیوانات و سرشار از فضایل و رذایل ناشی از مقام خود است. همچنین نماد 
نگاری اند. در شمایلرا شیر لقب داده عکریشنا، بودا، مسیح و حضرت علی پدر، معلم و شاهی.

الهی مسیح مرتبط است و پشت و پاهای عقبی ، سر و قسمت جلوی شیر با طبیعت اقرون وسط
شیر در . (116-4/111: 1385)شوالیه و گربران،  ویی و جسمانی تر است، با جنبۀ مادّ شیر که ضعیف

پیروزمند، نشانۀ نیروی مردانگی متعالی است.  های مهرپرستی نماد ایزد خورشید است. شیرِ آیین
تواند های پنهان است و میی، نشانۀ هیجانکلّ طور گری به از دیدگاه یونگ، در حالت وحشی

گاه باشد شدن توّس  دهنده برای خطر بلعیدهای هشدار نشانه  .(537: 1392)ادواردو سرلو، ط ناخودآ
کرده، در ساحل آفریقا چند شیر زیبا پیرمرد در دوران نوجوانی وقتی بر روی یک کشتی کار می

ر داستان، یاد و های مکّر شده که یکی از صحنه هادیده و چنان محو مهابت و عظمت آنو باشکوه 
رؤیای همان بیند و رمان با خواب پیرمرد و شیران را در خواب می خاطرۀ آن صحنه است و بارها

 یابد:شیران پایان می
رفت سفر آفریقا. غروب تو ساحل کردم که میتو بودم، تو یک جهاز بادی کار می من وقتی سّن 

  .(111: 1385)همینگوی، چندتا شیر دیدم 
 چنین است: نیز جملۀ پایانی رمان 
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اش باز به خواب رفته بود. همچنان روی صورت خوابیده بود و پسرک کنارش پیرمرد در کلبه
 همان: ←و نیز  217 :دید )هماننگریست. پیرمرد خواب شیرها را مینشسته بود و او را می

114 ،157 ،171 ،217). 
گاه و  بینیم،که می چنان بسامد فراوان و داللتگِر تصویر شیر در بیداری و خواب و ضمیر آ

گاه پیرمرد، اتّ  توان گفت شیر درون و شیر دوران نوجوانی و توانمندی اوست فاقی نیست و میناخودآ
پایان کند و گویی پیرمرد را به ادامۀ حیات و نبرد بیکه هنوز زنده است، غرش و بازیگوشی می

 شیر، توازی تصویری پیرمرد است. .کنددلگرم می
 

 پیرمرد و دی ماجوی قهرمان. 2-4
ور خاطرات، از دلبستگی گو با پسرک و هم هنگام مرو در چندین جای داستان، پیرمرد هم در گفت 

کند. یاد می« دی ماجو»ناپذیر آن، های نیویورک و قهرمان شکستبال یانکیبه تیم بیس شدید خود
خاطر است که رادیویی ندارد تا اخبار مسابقه را ای صید، از این آزردههدر دشوارترین لحظه

ز همین مسابقه و همین قهرمان. لحظه دنبال کند و در روزنامه نیز دنبال هیچ خبری نیست، ج هر 
کند، این است که پدر او نیز ای را دوچندان میاین قهرمان افسانه اهّمّیتچه برای پیرمرد آن

میخچۀ استخوانی دردناکی که در  با وجودو از طبقۀ اجتماعی خود اوست و دیگر اینکه  گیر ماهی
، همواره در مسابقات پیروز و سربلند تواند باشد()و البته یادآور پاشنۀ پای آشیل نیز میپاشنۀ پایش دارد 

 ی ندارد: اهّمّیتهای گهگاهش، است و شکست
دی ماجوی بزرگ را یادت باشه  !ا ایمان داشته باش پسرجانهبه یانکی [...]ها بازنده نیستن یانکی

  .(195 و 188، 158، 153همان:  ←و نیز 105: 1385)همینگوی، 
بال و افتخار پیرمرد به پیروزی درخشان تیم که از تکرار تصویر دی ماجو و بازی بیس چنان

یک تا آرزو دارد  ؛بازی کندتواند نقش الگویی ماندگار برای وی آید، دی ماجو میمحبوبش برمی
دید، آرزوی تأیید از رفت و کشاکش قهرمانانۀ او را نیز میبار او همراه پیرمرد به صید ماهی می

پنجمین گفته نماند که بین اعداد هشتادوپنجمین روز صید پیرمرد و هشتادوجانب وی را دارد. نا
در مقالۀ  (Bickford Sylvester) سیلِوستربازی تیم یادشده نیز توازی زیبایی وجود دارد که بیکفورد 

 The Cambridge) همراه آثار ارنست همینگوی در کتاب« بافتار کوبایِی رمان پیرمرد و دریا»

Companion to Hemingway) بارۀ آن داردلی در، شرح مفّص (Sylvester, 1998: 246) . 
 

 اندازیپیرمرد و مسابقۀ مچ. 2-5
: 1385)همینگوی، « هنگامی که آفتاب غروب کرد، برای آنکه به خودش دل داده باشد»یک بار  

افتد؛ وقتی او را ، در دشوارترین مراحل کار و بار صید، به یاد ایام جوانی و قدرتمندی خود می(160
ار پوست نیک و ورزشک خواندند و در میخانۀ کازابالنکا با مرد سیاهمی« پهلوان سانتیاگو»

گیر یک  دهد. نبرد نفساندازی میبوده، مسابقۀ مچ« زورمندترین مرد بندر»نامی که  خوش
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شود. پس از آن نیز چندبار با دیگران انجامد و سرانجام سانتیاگو پیروز میروز به طول می شبانه
ند قدرتم بینیم که مرد ورزشکارِ . اینجا نیز می(160 :)همان شوددهد و پیروز میمسابقه می

پوست، توازی تصویرِی ماهی سهمگینی است که پیرمرد در حال جنگ با اوست. در آن  سیاه
، «های هردوتاشان خون بیرون زداز زیر ناخن»مسابقۀ مردافکن، دیگران بر سر پیروزی این یا آن که 

بازیچه و  ،شد. در این نزاع نیز، گویی هردوکردند و چیزی حاصل دو رقیب نمیبندی می شرط
های پیاپی، نصیب پیرمرد ند و چیزی جز افتخار و سربلندی پس از شکستا ازندۀ سرنوشتب

 شود.    نمی
 

 پیرمرد و دور رفتن. 2-6
د دوباره د، استحاله و تولّ دریا نماد پویایی زندگی است. محل تولّ  ؛پهنۀ دریاست ،صحنۀ این رمان

ات معلوم معلوم و واقعیّ امکانات ناتی زودگذر میان ک است و نماد وضعیّ است. دریا آبی متحّر 
گاه، سرچشمۀ جوی .است هایی که ممکن است دریا تصویر زندگی و مرگ است. تصویر ناخودآ

)شوالیه و گربران، ، نماد قهر و غضب خداوند است سکتاب مقد  بخش باشند. در مهلک یا حیات
1382 :3/216-219). 

یعنی جایی که دیگران  ،حد خود از ساحل شدن بیش از«دور»پیرمرد در متن رمان، بارها از 
مطمئنًا در داند. له میئاست و دلیل شکست خود را نیز همین مس روند، سخن گفتهکمتر بدانجا می

 شدن یا بیش از آن، معنای ضمنی و نمادین آن مطمح نظر نویسنده بودهکنار معنی قاموسی دور
چرای طبیعت و جبر زمین  و چونود قدرت بیرفتن آدمی از مرزهای معهود و محد یعنی فراتر ؛است

 کند. و زمانه، که گوهر وی را هویدا می
مایۀ  بارۀ درون، درپیرمرد و دریا: نگاه تراژیک همینگوی به انسانبرهنس در کتاب کلینتون اس.

نویسد: سانتیاگو در رفتن بیش از حد به دورها آن هم کند و میتراژدی در این داستان بحث می
و بدین ترتیب، است  ترین قدرت، شجاعت، مجد و اصالت خود دست یافتهتنهایی، به باشکوه به

کند که آدمیزاد تنها خصوص آیرونی تراژیک نهایی سرنوشت بشر را بیان می نظرگاه همینگوی در
و ت زندگی برد، کیفیّ ت و غروری که او را از جایگاه واقعی خود در زندگی فراتر میدر انزوای فردیّ 

ترین آموزد و وی را به ژرفت و غرور را میدهد که به او گناه این فردیّ خرد خود را گسترش می
 .(Oliver, 2007: 299) رساندمعرفت نسبت به خویشتن و جایگاهش در هستی می

کار سانتیاگو یادآور رسم پالودن تن و روان پیش از رفتن به شکار نهنگ در قبایل بدوی است. 
پوست نوتکا، یک هفته پیش از رفتن به شکار، روزه ر، شکارچیان نهنگ قبایل سرخبه گفتۀ فریز

کردند تا در این نبرد جستند و به گناهان خود اعتراف میگرفتند، از نزدیکی با زنان دوری میمی
  (.387: 1386س، چیزی از هماورد خود کم نداشته باشند )قادری و رحیمی، مقّد 

خواهد رفت و بوی خشکی را پشت سر گذاشت و به درون بوی  دانست که دورپیرمرد می
 .(210، 207 ،201 همان: ←و نیز  117 :1385پاک دریای سحرگاهی پارو کشید )همینگوی، 
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 ؛شودا هرکس به جای دور برود، ناگزیر بازنده میبرنده کسی است که به جای دور برود؛ امّ 
گذشته  «حد»ی است که از گیر ماهیاو  [...] هپس برنده همان بازنده است و بازنده همان برند

آید. پس معیار پیروزی و شکست او این نیست که از این راه دور، چه است. از جای دورتری می
 )دریابندری، است رو شدهاست؛ معیار این است که با مخاطرات این راه، چگونه روبهآورده

1385: 93 .) 
کید فراوان بنابراین می رفتن و از حد و حدود متعارف گذشتن، توازی تصویری  بر دوربینیم که تأ

 گرفتن از معیارهای مبتذل و معمول زندگی اطراف اوست. وجود پیرمرد و فاصله
 

 پیرمرد و پسرک )مانولین(. 2-7
که شاگرد  «مانولین»دوم این داستان پسرک مهربانی است به نام  شخصّیت، )سانتیاگو(پس از پیرمرد 
اش وی را از ادامۀ همراهی با پیرمرد برحذر تی که بخت از پیرمرد برگشته، خانوادهاو بوده و مّد 

و برای او و تنهایی و فقر و  دارددست از دوستی و حمایت پیرمرد برنمیپسرک ا اند؛ امّ داشته
پنجمین روز مراه اوست. وقتی پیرمرد در هشتادوق و همدل و هسوزاند. مشوّ اش دل میشوربختی

«. کاش پسرک اینجا بود»گوید: کند، بارها با خود میدریا زدن، ماهی بسیار بزرگی شکار میدل به 
تواند سویۀ ق و سنگ صبور پیرمرد است، میهمدل و همراه، مشّو  شخصّیتپسرک عالوه بر اینکه 
گاه پیرمرد یا نیمۀ نوپا و نوجوی او باشد کجوان، پرانگیزه، آینده ه تسلیم دار و امیدوار ضمیر ناخودآ

 کند.شود و همواره او را به تالش و امید و مبارزه دلگرم میپیری و ناتوانی و نومیدی نمی
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کند و به حالشان دل ت، از پرندگان کوچک و ضعیف و ظریفی یاد میپیرمرد در چند موقعیّ 

آنکه بدانند، صید پرندگان بزرگ  خود بیت و توفیقی در صید ماهی ندارند و سوزاند که چندان قّو  می
 ند: ا و مهاجم

رنگ کوچک و ظریف که مدام در پرواز و های تیرهسوخت، مخصوصًا تُرنبرای پرندگان دلش می
شان از ما ها، زندگیو پیرمرد اندیشید که مرغ ؛کردندبودند و چیزی پیدا نمی وجو جستدر 

های به این ظرافت و نازکی مرغ [...]های پرزور غهای غارتگر و مرتر است. غیر از مرغسخت
دریا  [...]شود؟ رحم میاند، آن هم وقتی که دریا اینقدر بیمثل پرستوهای دریایی را چرا ساخته

هایی شود، و آن هم ناگهان، و این مرغرحم میا خیلی هم بیامّ  ؛مهربان است و خیلی زیباست
ۀ ند و صید می کنند، با آن صداهای کوچک و غمگین، جثّ زن پرند و خودشان را به آب می که می

 (. 118: 1385نحیفشان تاب دریا را ندارد )همینگوی، 
نشیند نیز، این حس همدردی دیده در ماجرای پرندۀ کوچکی که لحظاتی بر قایق او می

و حال سرشار از همدلی، همدردی و درک انسانی پیرمرد از  رسد این حّس شود. به نظر می می
حاصلی زندگی پرندگان ضعیف، توازی تصویری زندگی سراسر زحمت، کوشی و کم سخت

 پناهی خود او و همنوعان و همدردان اوست.حرمان، نداری، گرسنگی و بی
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 پشتپیرمرد و الک. 2-9
پشت را با هم مقایسه و عالقه و نوع الککند. دو پشت یاد میپیرمرد یک جا از شکار الک

 دهد: همدردی خود را نسبت به یکی، و نفرت خود را به دیگری نشان می
سر را که هم ظریف و تندرو بودند و هم گران های عقابپشتهای سبز و الکپشتپیرمرد الک

پشت تا چون دل الک ؛سوزدپشت نمیبیشتر مردم دلشان برای الک [...] داشتبودند دوست می
تپد. ولی پیرمرد ها پس از آنکه شکمش را شکافتند و گوشتش را پاره پاره کردند باز هم میساعت

پشت است با خود گفت من هم یک چنین دلی دارم و دست و پایم هم مثل دست و پای الک
 (. 126: 1385)همینگوی، 

که گویی همزاد یا ادارد؛ چروست میپشت سبز، ظریف و تندرو را دبینیم که پیرمرد، الکمی
پشت در بند شهوت ا از الکاست؛ امّ « سرعقاب»وجود سبز، جویا و پویای خود اوست و  تجّسم

پشتی که پس از کشته بیزار است. از سوی دیگر، ایماژ قلب الک« خرسر» و شکم، عظیم و احمِق 
مرگ و نیستی، امید بسته است، تپد و همچنان به زندگی در عین شدن، باز هم می قطعه و قطعه

و دست و پایش،  تصویری از خود اوست که با آنکه روزگار، جوانی و شور و نشاطش را ربوده
توان شده و گاه در گرماگرم شکار، سست و کرخت پشت، کند و کمهمچون دست و پای الک

 د.شوای تپنده و نامیرا دارد و تسلیم نمیشود، همچنان دل و جان و اراده می
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 بینیم:یک اشارۀ گذرا به او می است و در ظاهر داستان، تنها همسر پیرمرد سالیان پیش از دنیا رفته

سیح بود و یکی از حضرت ، یک قاب عکس رنگی از حضرت م[...]ای رنگ روی دیوارهای قهوه
شده از زنش هم روی دیوار بود، ولی  زمانی یک عکس رنگریگ زنش بودند. ها مردهمریم. این

شد و حاال آن عکس در طاقچۀ گوشۀ اتاق، چون از دیدنش دلتنگ می ؛پیرمرد آن را برداشته بود
 (. 104: 1385 همینگوی،زیر پیراهن تمیز او بود )

همسر تواند یاد ا گویی این پیراهن تمیز، بخشی از ذهن و ضمیر روشن اوست که نمیامّ 
ی محو کند. جایگزینی عکس او با یادگارانش که عکس کلّ  مهربان و مؤمن خود را پنهان بدارد یا به

از سوی دیگر، در تمام  ؛کنندۀ حرمت فراوان همسر در نظر اوست پیامبر و مادر اوست، تداعی
وردار است ای برخت و قداست ویژه، تأنیث و زنانگی، از حرمت، مظلومیّ پیرمرد و دریاگسترۀ رمان 

و این خود، گواه پاسداشت جای خالی همسر فقید در زندگی خالی و خلوت پیرمرد تواند بود. 
ت آن را پندارند و مطابق دستور زبان اسپانیایی، جنسیّ برخی دریا را مذّکر و برخی مؤنث می

 انگارد: پیرمرد آن را مؤنث میا امّ  ؛کنندص میمشّخ 
و این نامی است که در زبان اسپانیایی، کسانی که  ؛نامیدمی «المار»اش دریا را همیشه در اندیشه

ا امّ  ؛دهنددهند. گاه دوستداران دریا به دریا دشنام هم میدارند، به دریا میدریا را دوست می
« ال مار»دریا را  [...]ان گیر ماهیدهند که انگار دریا زن است. برخی از دشنام را همیشه چنان می
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ولی  ؛برندی دشمن نام میمذّکر است. از دریا همچون یک حریف یا مکان یا حتّ  نامند کهمی
 .(119 :انگاشت )هماناش دریا را همچون زن میپیرمرد همیشه در اندیشه

هراسد که مبادا این شکار شگرف را از دست شود و میوقتی ماهی بزرگ، اسیر قالب او می
. نویسنده (155 :)همان خواند، میعای ای پدر ماستتر از دآسان دعای حضرت مریم را که دهد،

 .(163 :)همانکند در جایی دیگر، تصویری جنسی از دریا عرضه می
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شود و بر ریسمان قایق او ه، ناگهان پرندۀ کوچکی نزدیک میالجثّ در گرماگرم نبرد او با ماهی عظیم 

شکوه آن ماهی و لطافت و ُخردی این مهمان نورسیده، آرامش زودگذری  نشیند. تقابل و تضادّ می
کند. همینگوی، این آورد و دمی تلخی تنهایی پیرمرد را برطرف میدر صحنۀ نزاع به ارمغان می

 دهد: ت و حوصلۀ تمام شرح میسویه را با دقّ  گوی یکو دیدار و گفت
کرد. پیرمرد د و خیلی پایین روی آب پرواز میپرندۀ کوچکی از شمال به سوی قایق آمد. ِچّلی بو

است. پرنده به پاشنۀ قایق رسید و نشست. سپس دور سر پیرمرد پرید و  دید که پرنده خیلی خسته
تو چند سال داری؟ سفر »تر بود. پیرمرد از پرنده پرسید: روی ریسمان نشست که برایش راحت

مرغک اگه خواستی خونۀ من بمونی بمون. »گفت:  [...] «ای! تو چقدر خسته [...]لته؟ اّو 
« تونم شراع بکشم با این باد مالیمی که داره میاد ببرم بندر. مهمون دارمبخشی نمی می

 (.145: 1385)همینگوی، 
 کند. ترسد و فرار میخورند. پرنده میا ناگهان ماهی بزرگ و بر اثر آن، قایق تکان شدیدی میامّ  

شکار عقاب ]یا مرگ[، که از شمال آمده، خسته است، از هجوم جاناین پرندۀ  ظریف و کوچک 
رهاند و کسی میخبر است، مکث کوتاهی بر قایق پیرمرد دارد، لحظاتی او را از تنهایی و بیبی

ای که رود، آیا اشارتی غمبار به مرگ و فقدان همسر او نیست؟ واژهپیش از آنکه او باخبر شود، می
قایق  .«مرغک اگه خواستی خونۀ من بمونی بمون»: است« خونه»کند این فرض را تقویت می

کند و آرزوی ماندن بیشتر مرغک در خانۀ او، آرزوی کوچک، خانۀ درویشانه را برایش تداعی می
گاه همنشینی و هم   است. صحبتی با یار از دست رفته ناخودآ

 

 همسر پیرمرد و صید مارلین ماده. 2-12
، یادآوری صحنۀ صید ماهی داستان که بسیار تلخ و گزنده روایت شده هاییکی دیگر از بخش

 چشمان ماهی نر است:  یه، جلومارلین مادّ 
گذاشت که جفت مارلین را صید کرده بود. ماهی نر همیشه می به یاد وقتی افتاد که یک دانه از یک

آلودی کرد و از حشته، تالش سخت و وشده، ماهی مادّ ل بخورد، و ماهی گرفتاره اّو ماهی مادّ 
ماهی نر در کنار قایق به هوا پرید تا ببیند که  [...] ماهی نر همچنان کنار قایق بود [...] نفس افتاد،

پیرمرد به یاد آورد که ماهی زیبایی بود و فرار نکرد.  [...]اش کجاست و بعد در آب فرورفت و همادّ 
ها به یاد دارم. پسرک هم غمگین من از اینانگیزترین چیزی است که پیرمرد با خود گفت این غم

 (.140: 1385بخشایش طلبید و فورًا شکمش را شکافت )همینگوی،  ،شده بود و از ماهی
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کننده یا توازی تصویری عینوعی یادآور، تدا ه نیز، بهرسد که این ماهی مادّ به نظر می
شکارها و صیدهای سالیان که در بین این همه خاطرات دادن همسر مهربان اوست؛ چرا ازدست

صدای ماهی نر برای حاصل و بیکه به یاد دارد و تالش بی« انگیزترین چیزی استاین غم»سال، 
بار ناتوانی پیرمرد از حفظ محبوب در  نجات جفت خویش و تسلیم ناگزیرش، واگویۀ حسرت

 پایان زندگی است.چالش بزرگ و بی
 

 آبادیدولت اوسنۀ باباسبحانتوازی تصویری در  .3
است که  «باباسبحان»داستان پیرمردی روستایی به نام آبادی،  نوشتۀ محمود دولت اوسنۀ باباسبحان

به  کههاست سالای دارند. صالح ب و عروسش شوکت، زندگی فقیرانهبا دو پسرش صالح و مسیّ 
و  «عادله»ه نام ای بکه از آن زن بیوهکند کار میبر روی زمینی  کارافتادگی و پیری پدرش، دنبال از

تصاحب غالم است که جوانی  ق به همسرش شوکت است. عادله در پینیز متعلّ  آنیک دانگ 
خانمان است و مادر پیرش در روستا با گدایی روزگار تلخ خویش را کرانه پا و تباه و بیسرو بی
تواند زن را از این گیرد زمین را از صالح بگیرد و به غالم بسپارد. صالح نمیکند. پس تصمیم می می

بازدارد. تالش باباسبحان و صالح برای  ،انجامداش میی وی و خانوادهدکار که به بیکاری و نابو
رسد. غالم که پیش از آن، خواستگار شوکت بوده و با مخالفت کردن غالم نیز به جایی نمی منصرف

پی فرصتی است تا این  همیشه درو  داندمادر شوکت مواجه شده، صالح را رقیب عشقی خود می
کوشد می ؛ پساست یابد که وقت آن فرارسیدهدرمی . در چنین اوضاعی اوشکست را تالفی کند

شوند و غالم با چاقو او با هم گالویز میرود؛ برای تصاحب زمین پیش میو ، صالح را تحقیر کند
کند. جنین و خودکشی میشود رسد و از داغ برادر محبوبش دیوانه میب دیر میکشد. مسیّ را می

 شود.شوکت سقط و زندگی باباسبحان نابود می
بقاست و حفظ امۀ ادزمین و  بینیم داستان در فضای فقیرانۀ روستا و نزاع بر سرِ که می چنان

خوبی خواننده را با آبادی بهاش به آن وابسته است. دولتای که زندگی پیرمرد و خانوادهجوباریکه
م و سرشار از کار و زحمت او و صبر و شکیبایی او در برابر مشکالت زندگی آشنا صالح و زندگی آرا

ب را کاری، تند بینیم و برادر نوجوانش مسیّ کند. صالح را جوانی زحمتکش، صبور و منطقی میمی
 های خشن.عاشق زنجیر است و بازی و تیز، زودخشم و غیرتی که

سرایی  خانمان است که بیشتر اوقاتش را در کاروانریشه و بیاما غالم، جوانی الابالی، بی
و باب  ست؛گذراند. پدرش از فرط اعتیاد مرده، برادرش زندانی و مادرش گدای روستاقدیمی می

 شود: انداز ناخوشایندی باز میآشنایی خواننده با وی در چنین چشم
سرا پیچید،  خاست. به کاروانهای غالم فشرده شده بود، بخار برمیهنوز از جگری که میان پنجه

به اتاق خالو رفت، مجمعه را از کنار دیوار برداشت، جگر را میان مجمعه انداخت و چاقویش را 
بیرون کشید و کنار مجمعه نشست. یک سر جگر را به دندان و سر دیگرش را به انگشت گرفت و 

 .(24: 2536آبادی،جگر را درید )دولت
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. بخشی از آن را به است آن جگر بوده ،شکشتار را کشته و مزد شتری شود کهگاه روشن می آن
برد. الله، خروس می« الله»دهد تا برای ظهر بپزد و بخشی دیگر را برای خروسش پیرمرد می

 :شودهای دیگر پیروز میرقیب است و در تمام مسابقات بر خروسجنگی اوست که بی
ه و مغز سر اش چشم یک کّر تا امروز با نوک خمیده بازها سرشناس بود.در شهر و میان همۀ پرنده

های جگر را دودستی اش نشاند و ریزهپنج خروس را بیرون کشیده بود. غالم خروس را روی شانه
 .(26 :)همان [...]جلو منقارش گرفت و 

کند و خون داخل یک سر را باز می ؛که دوسر آن را بسته آوردای بیرون میسپس از جیبش روده
تیز و تندو گاه الله را به جنگ یک خروس قوّی  ریزد تا خروس آن را بخورد. آنرا در یک کاسه میآن 
خروس قرشمال که ظاهری ضعیف  ،دوکهاست و در این نبرد، ق به یکی از قرشمالبرد که متعلّ می

کند. غالم خروسش را نجات سختی زخمی میشود و او را بهبر الله پیروز می ،و ظریف دارد
 شود.دهد و دور می می

خوردن خروس و جگرری او، چاقو و همچنین خون این صحنۀ داستان که با کشتن شتر و زا
جایگاه فرومایۀ اجتماعی و  دهندۀ شود، هم نشانجنگی و نبرد خشن او با خروس قرشمال آغاز می

ی خونین نزاعاستهالل و براعت وار اوست و هم دقیقًا توازی تصویری و مبتذل و انگل بیهودهبار کارو
 :ب درگیرداست که قرار است در میانۀ داستان بین او و صالح و مسیّ 

غالم یک قدم گریخت. دست به جیبش برد و تیغۀ چاقویش برق زد. صالح امان نداد و بیل را به 
 ی سرش بود که خودش را با یک ضربه،هوای شانۀ غالم باال برد. غالم پیچ خورد و هنوز بیل باال

بانش در زمین نشست و صالح مثل بیدی که ساقش را ز بیل افتاد. [...]بغل صالح اندخت  توی
های ه کرده باشند، خمید. با شانه به زمین افتاد و کاکلش توی خاک نرم و نمناک کنار ساقهاّر 

 .(113 :همانهای آفتابگردان فرورفت ) گل
یّ  صالح و شوکت نیز در مستی  ت اوست. او یک بار در شب عروسیگویی چاقو، بخشی از هو

دستی، وی را نقش بر زمین  ب با چوبخردی تمام، به عروس و داماد حمله کرده بود و مسیّ و بی
کنند و با چاقو آمادۀ حمله کرده بود و بار دیگر نیز بر سر تصاحب زمین، دعوای سختی می

 شود.  ختم به خیر میماجرا ا با وساطت مردم، امّ  ؛شود می
 

 ترّقیگلی  جایی دیگر تصویری درتوازی  .4
است. عنوان آخرین داستان این کتاب،  ترّقیاثر گلی  ،، مجموعۀ شش داستان کوتاهجایی دیگر

نزاکت، در کنار ت: امیرعلی مردی مطیع، آرام و بااست که ماجرای آن چنین اس« جایی دیگر»
شود. مزاحم خواب او میای سمج، ظاهر خوبی دارد. شبی پشهبهآذر، زندگی همسرش، ملک

آذر فرود اختیار وی، بر سر همسرش ملک است، بی دست امیرعلی که برای کشتن پشه باال رفته
های طوالنی و پیاپی، سروصداهای شکم ارادی پا، خمیازه آید. این واقعۀ شگفت، با حرکت غیر می

به همین دلیل، از ترس  ؛دشوزدن نظم و آداب زندگی وی، برایش دردسرساز می و در واقع با برهم
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گاه به همسرش، تصمیم می رساندن آسیب کردن به  آذر، پس از شکگیرد به سفر برود. ملکناخودآ
رود. امیرعلی از سفر حضور فردی دیگر در زندگی همسرش، به خارج از ایران، نزد فرزندانش می

گاهیگردد، با درگذشت مادر و میباز  کند.را آغاز می از رفتن همسرش، زندگی جدیدی آ
طوری  ؛ر، اهل مطالعه، با معلومات خوب و عاشق نجوم استکودکی متفکّ در دوران امیرعلی 

گیر حرف و گوشهرو، کمادا و افاده، مهربان، خوشخواند، بیمی« فیلسوف نیمچه»که راوی او را 
جای   اش، اهل حساب و کتاب نیست. یکرفتهکار و شستهبرخالف ظاهر مالحظه»است و 

آورد، سر از شهرهای ناشناخته و روحش وحشی است و اگر ولش کنند، سر از کوه و کویر درمی
بازی اش بادبادکهای محبوب دوران کودکی. یکی از سرگرمی(176: 1380، ترّقی)« قبایل ابتدایی

 :است
و  زدرفت. مژه نمیشد. در خودش فرومیخواست بادبادکش را هوا کند، ساکت میوقتی می

گفتم. امروز که به آن یزی نمیچا امّ  ؛دار بودکرد. کارهایش برای من خندهنفسش را حبس می
فهمم که در آن زمان، عقل کودکم قادر به ادراک آن نبود. صورتش کنم، چیزی میصحنه فکر می

تر از کیفی کودکانه ی بزرگبینم که حّس صورت خوشبخت و مسحورش را. می ؛کنمم میرا مجّس 
کرد و میان همراه بادبادکش سفر می [...] زد و حواسش جایی دیگر بودهایش موج میی چشمتو

 .(227 :چرخید )همانی کیهانی میهاهای وسیع آسمان و جزیرهپهنه
 دهد:ان کودکی او را چنین شرح مییادماندنی دور های شگفت و بهراوی سپس یکی از صحنه

قدر دور  گرفت و آنچنان اوج می جان من، آنسنگین و بیبادبادک رنگین او برخالف بادبادک 
آن خودش را   باال و باالتر رفت و پشت تکه ابری پنهان شد. یک [...] .آمدشد که به چشم نمیمی

چنان به پرواز درآمد که سرنخ از انگشتان امیرعلی  ای مست، آننشان داد و بعد با سماجت پرنده
منتظر. خبری نشد. ناپدید شده بود. در جا و زمانی دیگر در کنده شد. گمش کردیم. نشستیم 

جایی دور از چشم و دسترس ما. منتظر بودم که امیرعلی به انتظار بادبادکش،  ؛گذار بود و گشت
ها خواهد نشست. دیدم نه، برعکس، منتظر بادبادکش نیست. گفت خودش یک تا شب سر تپه

داند کجاست و دوباره گفت خدا می [...] نتها دویدروز برخواهد گشت. و سرازیری تپه را تا ا
انگار  ؛هایش را بست و خوابیدهایش را ول کرد و با پشت روی زمین افتاد. چشمخندید. دست
: آور )همانتی و کیفی موقّ مرگ ؛خودش را به مردن زده بود، خوردتکان نمی، غش کرده بود

227). 
سرشت و سرنوشت او در آینده است. وقتی از نظم این صحنه، دقیقًا توازی تصویری زندگی و 

پاگیر زندگی خانوادگی و اجتماعی و شهری، آن هم شهر شلوغ  و آور و قراردادهای دستخفقان
گیرد، همچون همان بادبادک دوران کودکی است د و رهایی را پیش میبرد و تجّر ی میکلّ  تهران، به

ها، کویرها، شهرها و راهی بیابان ؛کندخانواده را رها میپایی، خانه و  هیچ نشانه و ردّ  که بی
پردازد و خود را از تمام بندهای ه انفس میشود؛ به سیر آفاق و البتّ روستاهای دور و نزدیک می

 شود. کند و ناپدید میاسارت رها می
ت روی زمین رفت. ماشین را نگه داشت و پایین آمد. کتش را درآورد. انداخهوا رو به تاریکی می 
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آهسته وارد بدنش  آمد. وسعت بیابان آهستهها درنمیو دراز کشید. خاموش بود و نفس از کو
برد. هیچ نگاهی خیره به او نبود و کسی شد و او را مثل بادبادکی سبکبار همراه خود می می

 .(250:کرد )همانقضاوتش نمی
کند و باز آن و آسمان نگاه میها خوابد و به ستارهای کوچک، سر راه میشب در دهکده

یک آن به نظرش  [...] کشدکند و او را به درون خود میوسعت بزرگ توی تنش رسوب می
بیند که در میان آن همه چرخد و خودش را میاش بر فراز ابرها میرسد که بادبادک کودکی می

یک آن  [...] است ای کوچک شده و در فضا شناورکهکشان، در آن کیهان غنی، تبدیل به نقطه
است. بادبادکش با او در پرواز است و که محو شده و به راه شیری پیوسته ؛کند که نیستفکر می

آید. فهمیدنش آسان نیست و به نظر حرفی چرند می [...] خورددنبالۀ رنگینش، آهسته تاب می
 .(261 :بیان کرد )همانتوان آن را چرند یا ناچرند، این حال امیرعلی است و با زبان دیگری نمی

 

 شباهت و تفاوت توازی تصویری و اسلوب معادله .5
خصوص شعر سبک هندی به ،های ادبی ویژۀ شعرکه دیدیم، هم در اسلوب معادله که از آرایه چنان

داستانی است، در متن شعر یا داستان،  ادبّیاتاست؛ و هم در توازی تصویری که شگردی هنری در 
کید بر آن و یا شود یا به نمایش درمیای بیان میگزاره آید که شاعر یا نویسنده برای اثبات آن یا تأ

آورد و کردن آن اندیشه و نظر، تصویر یا تصاویری عینی و ملموس از دنیای اطراف می محسوس
کند. تفاوت اسلوب معادله و توازی ایجاد می مرّکببدون اینکه از ادات تشبیه بهره ببرد، یک تشبیه 

سرعت به، بههه و مشبّ روی یکدیگرند و مشبّ یری در این است که در بیت، دو مصراع روبهتصو
ای، نیازمند ا در داستان، یافتن چنین تشبیهات مضمر و هنرمندانهشوند؛ امّ ص و آشکار میمشّخ 

ن تر باشد، دستیابی به آشعر است و هرچه نویسنده، هنرمندتر و پخته ازکاوی بیشتری  ل و ژرفتأمّ 
ا نویسنده دشوارتر خواهد بود. دیگر اینکه هنرنمایی شاعر باید در یک بیت خالصه و تمام شود؛ امّ 

ر و یا تواند از تصاویر یگانه، مکّر تری دارد و میانگیزی و هنرآفرینِی وسیعدر داستان، گسترۀ خیال
توان ساختار ساده و یقت میمند شود. در حقداستانش بهره های مهّم ع برای اثبات یا تأیید گزارهمتنّو 

 ملموس اسلوب معادله و توازی تصویری را چنین ترسیم کرد:    
 

 ساختار اسلوب معادله در بیت فارسی
 عا در مصراع دیگراثبات شاعرانۀ اّد  رابط فرضی عا در یک مصراعطرح یک اّد 

 )با تصویری عینی(
 تههر از سههنگ نههدارد خویشههیشیشههه نزدیههک طور کههمان   هر شکستی که به هرکس برسد از خویش است

 

 گههرددآدمهی پیههر چههو شههد، حههرص جههوان مههی
 

 گههرددخههواب در وقههت سههحرگاه، گههران مههی طور کههمان
 

 کهسنفس چهون مهن ندانهد ههیچ مقدار یار هم
 

 ماهی که بر خشک اوفتد، قیمهت بدانهد آب را طور کههمان
 

 افتههههادگی آمههههوز اگههههر طالههههب فیضههههی
 

 نخههورد آب زمینههی کههه بلنههد اسههتهرگههز  طور کههمان
 

 سهههعدی از سهههرزنش خلهههق نترسهههد هیههههات
 

 غرقههه در نیههل، چههه اندیشههه کنههد بههاران را؟ طور کههمان
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یا  ساختار توازی تصویری در پیرمرد و در
کید بر آن رابط فرضی طرح یک ادعا یا درونمایه در داستان  اثبات هنرمندانۀ ادعا یا تأ

 )با تصویری عینی(
 .ماهی بزرگ، تنها و غریب است طور کههمان .ستاپیرمرد تنها و غریب 

 .شهید است ععیسی طور کههمان .پیرمرد شهید است
 .ندا بیند، شجاعشیرهایی که در خواب می طور کههمان  .پیرمرد شجاع است

 .دل استپسرک جوان و زنده طور کههمان .ای داردپیرمرد، دل جوان و زنده و تپنده
 .دی ماجوی قهرمان چنین است طور کههمان .پیرمرد به پیروزی ایمان دارد

 .اندازی پیروز شددر مسابقۀ مچ طور کههمان .شودپیرمرد بر ماهی پیروز می
 .روددر صید، به دوردستان می طور کههمان .تی واال و گریزان از ابتذال داردپیرمرد هّم 

پیرمرد در حضیض شکست، در اوج 
 .پیروزی است

ها قلبش زنده است کشند، تا ساعتپشت را میوقتی الک طور کههمان
 .تپدو همچنان می

 .اش چنین استخروس جنگی طور کههمان .غالم، خشن و خونریز است
های زندگی تتواند محدودیّ امیرعلی نمی

 .ه را بپذیردروزمّر 
 .شودناپدید می اش در آسمان رها وبابادک دوران کودکی طور کههمان

 

 نتیجه .6
داستانی  ادبّیاتهای شعر سبک هندی است، در دنیای اسلوب معادله که جزو پربسامدترین آرایه

چنان که باید و شاید، کنون برانگیزی با عنوان توازی تصویری دارد که تانیز، معادل هنرمندانه و تأمل
است. این  ی در زمینۀ آن صورت نگرفتهایران و جهان بررسی نشده و کار مستقلّ  ادبّیاتابعاد آن در 

ند؛ ا دهد ضمن اینکه این دو شگرد هنری در شعر و داستان، دارای یک وجه اشتراکمقاله نشان می
ها و شخصّیتو و آن، طرح یک اندیشه و اثبات آن از طریق طرح تصاویری محسوس و ملموس 

آن این است که در شعر، دو  هایی نیز با یکدیگر دارند؛ و تفاوت ،استشابه های موازی و مکنش
اند؛ یافتنیدستقابل فهم و تشخیص و راحتی و بهگیرند  قرار میروی یکدیگر سوی معادله، روبه

نیاز به تأمل و  ،هااند و یافتن آنندانه جاسازی شدهمستقیم و هنرم ا در داستان، پیچیده، نهفته، غیرامّ 
خوانش دقیق و احیانًا چندباره دارد و اگر حاوی اشارات و تلمیحات اساطیری باشد، باید با 

تفاوت دیگر این است که  .برد پی و یونگی، به راز و رمزهای پوشیدۀ آن ابزارهای نقد اساطیری
تان، دست ا در داسشود؛ امّ هنرنمایی شاعر در گسترۀ کوچک دو مصراع، محدود و تمام می

جای ع در جایه متنّو ر و البتّ تواند با ذکر یک تصویر یا تصاویر مکّر نویسنده بازتر است و می
  خوبی بپروراند.داستان تأکید کند و آن را به رنگ پیداستان، بر اندیشۀ کلیدی موجود در 

بسیار  پیرمرد و دریاتوازی تصویری در  آرایۀ گرفتن از بسامد بهرهکه دیدیم،  نکتۀ آخر اینکه چنان
این شگرد  اهّمّیتدهندۀ  است و این موضوع نشان یادشده بیشتر و چشمگیرتر از دو داستان ایرانی

)که در نقدهای  های ایرانین است. معمواًل در داستانو دلبستگی وی بداهنری در نگاه همینگوی 
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شود و ناگفته ن ترفند ادبی بسنده می، به یکی دو نمونه از ایاست(ها اشاره شدهحسین پاینده نیز بدان
 تری دارد. پیداست که این موضوع، نیاز به بررسی گسترده
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