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 چکیده

از جمله تحوالت عظيم در ساختار و بنيان ادبيات جهانی، جنبش رمانتيسم است       

نوی، فردی واجتماعی دست به نوعی نياز مع 81و اوایل قرن  81که در اواخر قرن

دست هم دادند و مکتب رمانتسيم را به وجود آوردند.رمانتيسم مکتب طبقه نوخاسته 

ومتوسط بود که با در هم شکستن اشرافيت و بها دادن به احساسات فردی؛ اشرافيت 

واخالق پوسيده را تباه ساخت و به طبيعت، آزادی، گمنامی وتنهایی، شور ونشاط 

گی، نگرانی از سرنوشت مردم، ناکامی وغربت گزینی، تشاوم و یاس، وعشق به زند
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ی آنان نجيب الکيالنی نویسنده معاصرمصری و مجتبی بزرگ علوی است که از جمله

ها و باشند؛ چرا که هر دو متأثر از شرایط زندگی، تحمل زندان، سختینویسنده می
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 مقدمه -1

به دنبال مکتب کالسيک در  81و اوایل قرن 81مکتب رمانتيسم در اواخر قرن    

را باید شروع عصر جدیدی در ادبيات  81و آغاز قرن انگلستان ظهور کرد. از این ر

-ها تا به امروز کشيده شده است. از ویژگیاروپا دانست که دامنه آن در برخی عرصه

توجه به احساسات و به طبيعت، دور شدن از واقعيت، توان، های بارز این مکتب می

اجتماعی، ظلم  نگری، حقوقگریز از اجتماع، مخالفت با خرد، درون هيجانات فرد،

 ستيزی و طغيان عليه قواعد ادبی مرسوم اشاره نمود.

رمانتيسم به فرد هویت بخشيد به همين دليل نثر، شخصيت پيدا کرد و داستان      

های شخصی، تاریخی، کوتاه وبلند بيشتر مورد توجه قرار گرفت و به پيدایش رمان

توانست ادبيات دیگر ملل عشقی و تحليلی منجر شد. این مکتب نوظهور به سرعت 

ها و جهان را تحت تاثير قرار دهد و نویسندگان آثار داستانی از طریق ترجمه رمان

ها با سبک و مفاهيم و فنون مختلف این مکتب آشنا شدند ازاین رو به تقليد و داستان

های مکتب الگوبرداری از نویسندگان غربی پرداختند و پذیرایی مضامين و آموزه

م شدند در این ميان از جمله کسانی که با این جریان ادبی گسترده همراه شدند رمانتيس

بزرگ علوی از نویسندگان مشهور ادبيات معاصر ایران و نجيب الکيالنی نویسنده و 

شاعر معاصر مصر بود، هر دو نویسنده به دليل عضویت در گرایش و حزبی خاص، 

برند، حس بدبينی نسبت به اوضاع دستگير و سالهای طوالنی در زندان به سر می 

های سياسی، فرهنگی و اجتماعی انگيزه نگارش داستان جامعه وخفقان موجود در زمينه

را در آنان ایجاد کرد تا آنجا که با تحمل شرایط سخت و ممنوعيت نگارش در زندان، 

های ورق پاره»داستانهایی  را به زیور نگارش آراسته کردند که از آن جمله، داستان 

هر دو داستان، در البه در نجيب الکيالنی است. « حکایة جاداهلل»بزرگ علوی و « زندان

جلوه  ،الی توصيف زندگی و حاالت درونی  زندانيان و بيان شرایط حاکم بر جامعه

 های رمانتيسم مشترکی انعکاس یافته است.



 

 

ها و مقاالتی درباره زندگی و آثار بزرگ علوی و نجيب الکيالنی اگرچه کتاب     

چاپ شده است اما به صورت تطبيقی آن هم از منظر رمانتيسم و بررسی تطبيقی 

رگ معاصر پژوهشی ارائه های این جریان ادبی در داستانی از این دو نویسنده بزجلوه

-که با استفاده از روش توصيفیلذا در این پژوهش سعی برآن است نشده است؛ 

ی اوایل حيات ادبی علوی و کيالنی محسوب هاداستانتحليلی ومطالعه دو اثری که از 

 د به بررسی جلوه و مظاهر مشترک رمانتيسم در آن بپردازیم.نشومی

 مکتب رمانتیسم بهکوتاه نگاهی-2

درباره اصل و ریشه لغوی کلمه رمانتيسم و سير تاریخی آن تعاریف فراوانی ذکر     

است به معنی قصه « Roman»نتيسم  شده ولی رای برتر این است که ریشه اصلی رما

های مخاطره آميزی که در قرون وسطی رایج بوده است یا داستان ،طوالنی خيالی

رمانتيسم سرآغاز عصر نوین اندیشه و ادب به شمار می آید ودر  (.11: 8111)االیوبی،

زیرا این نهضت که مقدمات آن از قرن هجدهم  ؛تاریخ تجدد فکری اهميتی بسزا دارد

راه را برای احقاق حقوق وخود مشتمل بر مبانی و اصولی بود؛ دی فراهم گردید ميال

از سوی دیگر  .انسان ها وبه پا شدن انقالب ها هموار کرد و همزمان با آنها پيش رفت

جنبش رمانتيسم زمينه را برای مکتب های جدید ادبی که از پی آن آمدند هموار 

خالف مکتب ادبی کالسيسم خرد گرایی را ساخت.پيروان مکتب رمانتيسم کامال بر 

: 8811یگزین ساختند.)ميرقادری، به جای خرد ، عاطفه را جا وانکار کردند 

باشد درعصر نهضت های غربی می(.گرایش به رمانتيسم که منشا آن از سرزمين801

گسترش یافت تا بدان جا که تالش برای مشخص کردن چارچوب عمومی مکتب 

فت. از جمله مشکالتی که در این مسير وجود داشت متمرکز کردن رمانتيسم فزونی یا

زار و این گرایش در حقيقت از قيد و بندها بي ؛رمانتيسم در یک قالب جامع و مانع بود

و بيشتر ناقدان و نویسندگان آن به عاطفه عميق و  جستها دوری میاز حد ومرز

 (.811 :8111د بودند)ابوالشباب، پایبن ،خيالی دور از واقعيت زندگی و رها شدن ازبشر



 

 

رمانتيک ها قالب مشخص کالسيک ها را بهم ریختند، وتوجه به شکل، قالب و زبان    

سالم و  یتوازن ،ند و کوشيدند تا بين شکل و مضمونرا در درجه دوم اهميت قرار داد

 ی طبيعی برقرار کنند که منبع آن گنجينه ای از احساس و عواطف، خيال و اندیشه

سترده و آزاد است نه ذخيره لغوی وبالغی.از مهمترین دستاوردهای ادبيات رمانتيک گ

آزادی تعبير و ظهور شعر غنایی و وجدانی و شکستن اصول کالسيک ارسطویی وادب 

 (.11 :8831بر پایه تقليد است)الکيالنی،

 رمانتيک است که موضوع ومحتوایی عاطفی و احساساتی را در اثریاز این رو      

شکل وصورتی تخيلی وخالقانه به تصویر در می آورد..رمانتيسم هنری است که آثار 

ادبی مناسبی را در اختيار مردم می نهد تا بيشترین لذت ممکن را به دست آورند، و 

این آثار توجه شایسته ای به عادات وعقاید مرسوم زمانه دارند. از سوی دیگر، 

ميدهد که بيشترین لذت ممکن را برای نياکان  کالسيسيسم ادبياتی را به مردم ارائه

وپيشينيان آنها فراهم می آورده است..رمانتيسم تصویر کردن پدیده های شگفت و 

تماشایی، توصيف مناظر و چشم اندازها، توجه دوباره به قرون وسطی، واستفاده از 

 (.10-11: 8811تاریخ است.)فورست، 

 سیر رمانتیسم در ایران و مصر -3

ثير ادبيات غرب یکی از عوامل اصلی ظهور رمانتيسم در ادبيات جدید فارسی تا   

ولی نباید نقش عوامل اجتماعی و فکری را نادیده گرفت. از لحاظ اجتماعی،  ،است

دوره پيدایش رمانتيسم در ایران نيز همچون غرب، دوره کشمکش نو و کهن و غلبه 

نيز همچون غرب آميخته با انواع  جهان نو بر جهان کهن است و رمانتيسم در ایران

توان گفت که در این های متفاوت اجتماعی است. به طور کلی میها و دغدغهگرایش

کم  ،ها جامعه ایران به لحاظ شکل توليد و فعاليت اقتصادی از حالت فئودالی کاملسال

و بيش خارج شده است و همين تغييرات اقتصادی واجتماعی باعث شده تا حوزه 

 (.80-88 :8811بان ادبيات هم دچار تغييراتی گردد )جعفری، مخاط



 

 

پدیده ای خود  ،در ایران، برخالف کشور های اروپایی، ورود به عنصر جدید     

جوش وطبيعی و برآمده از دل تحوالت عميق تاریخی نبوده است. به یک اعتبار می 

در همين دوران است  توان تکوین دولت قاجاریه را سر آغاز این دوره به شمار آورد.

با بانگ و  ،رخوتناک و خواب آلود ایران پس از چند قرن سکون و رکودی که جامعه 

هياهوی ناشی از فتنه گری های روس و انگليس، هراسان، سر از خواب سنگين بر می 

 (.81؛ 8811دارد )جعفری، 

ل تمدن بعد از جنگ جهانی دوم رنج انسان عربی که در خال در جهان غرب نيز     

در  ،شگی درونی شده بود ؛ آمال و آرمانهای، دردها و نگرانی هایجدید دچار گسست

رمانتيسم منادی آزادی مطلق هنرمند بود از این رو دعوت  ؛شعر رمانتيک تبلور یافت

: 8831به شکستن همه قيود شعری از جمله بندهای عروضی و لغوی می نمود)رجائی،

شاعران وچگونگی  انتيسم عربی با توجه به آرایيق رم(. بيان مولفه های دق111

به طور خالصه می  ؛برخورد آنان با مسائل و محيط ادبی خویش امری دشوار است

توان گفت از نظر محتوا ومضمون، رمانتيکها با پناه بردن به طبيعت و انضمام به وجدان 

ه ای  آميخته  با انسانی، از حاکميت عقل در آفرینش هنری کاستند واثر خود را از عاطف

احساسات حزن و اندوه، تلخی و نوعی دلتنگی که گاهی به یاس و نوميدی مبدل می 

 (.830 :8111شد، برخوردار ساختند)هيکل،

تان نویسی در این ميان مصرکه یکی از کشورهای عربی فعال در زمينه داستان داس     

قصه نویسی را کنار و ضرورت های زمان، الگوهای کهن  هانوین است با درک نياز

گذاشت و با پذیرفتن مفاهيم و مضامين جدید مکتب رمانتيسم، خود را از قيد و بندها 

 آزاد ساخت و به تکامل و پيشرفت رسيد.

 نگاهی به داستان نویسی معاصر ایران و مصر -4

داستان بلند به مفهوم واقعی، قبل از دوران مشروطيت در ایران سابقه چشمگيری    

نویسی و دوری از صنایع بدیعی، تحولی که در نثر فارسی، در جهت ساده ؛استنداشته 



 

 

به ویژه سجع پيدا شد در هموار کردن راه برای ادبيات داستانی موثر بود. علل و 

عواملی که موجبات پيدایش نثر جدید، یعنی نگارش ساده و روان را فراهم ساختند 

 و هاها و چاپخانهوپایی، تاسيس روزنامهعبارتند از آشنایی مردم با علوم و فنون ار

این عوامل موجب پيدایش نثر ساده و روان ی ترجمه کتابها و آثار خارجی. مجموعه 

وخالی از هر گونه تکليف و تصنع گردید و حتی نویسندگان را متوجه نثر محاوره 

 (.813-811 :8811کرد)جوادی،

باشد. ه آن دست نيافته بود، داستان میاز نتایج نهضت ادبی جدید که ادبيات قدیم ب     

های گوید: هنگامی که این فن به ما رسيد با رنگیکی از بزرگان داستان نویسی می

فرهنگ غربی آميخته شده بود و هنگامی که دیدگان ما آن را یافت به سوی اروپا 

صر (. در ادبيات معا111 :8110، سیالمقدگشوده شد و از فنون و ادبش سرازیر شد )

تا آنجا که تعداد زیادی از ادبای  ؛برخوردار استای عرب، داستان از جایگاه ویژه 

مشهور معاصر را داستان نویسان برجسته تشکيل می دهند، قصه نویسی به همان شيوه 

در اثر ارتباط سرزمين های  81ی  قصه های سنتی ادامه داشت تا اینکه در اواخر قرن 

 :8111شيو های قصه نویسی قدیم تغيير کرد)خفاجی،  عربی با دنيای غرب به تدریج

811-818.) 

شمار می رود که بيشتر اصول ه داستان نویسی فن تازه ای در ادبيات دوره نهضت ب     

وقواعد خود را از ادبيات غربی وام گرفته و برخی از عناصرش هم برگرفته از ادب 

جدید با آثار داستانی ملل عربی گذشته می باشد.ملت عرب از راه ترجمه در عصر 

آنگاه اعراب در ادب غرب، جلوه های داستانی متنوعی، با طبيعتی  ؛دیگر آشنا شد

متفاوت و ذوقی، ممتاز یافتند و در پی اشغال مناطق بيشتری از سرزمين عرب و ابعاد 

فرصت برای استعمار گران در جهت تحميل روشها ومفاهيمشان برنسل جوان، نهضت 

ش و تنوع زیادی یافت.ادبيان بزرگی به ویژه در مصر به داستان نویسی ترجمه، گستر

فنی و توجه به  به لحاظروی آوردند وسعی داشتند به مانند قصه پردازان بزرگ غربی، 

 (.811-810 :8811اصول داستان، هنر نمایی کنند )الدقاق، 



 

 

عربی را پی ریزی اقتباس و ترجمه آثار غربی شالوده واساس رمان نویسی در زبان      

بعداز جنگ جهانی اول  نمود  تا اینکه رفته رفته رمان در زبان عربی شکل گرفت.

داستان نویسی در جهان عرب گسترش پيدا کرد و به صورت شاخه ای قوی در آمد تا 

صاحب مکتب و اصول و مبانی آنجا که در جهان عرب هم، داستان نویسها 

این بزرگان داستان نویس عرب، نجيب الکيالنی  که یکی از (.811؛ 8811)بهروز،شدند

 است.

 بزرگ علوی و نجیب کیالنی در گذرگاه ادبیات و زندگی -5

 بزرگ علوی-5-1

در خانواده ای بازرگان و قدیمی به دنيا آمد. در هجده سالگی  8111بزرگ علوی در   

آنجا به به آلمان رفت و بخشی از آموزش دبيرستانی و تحصيالت  دانشگاهی را در 

پایان رساند. در بازگشت به ایران به گروه مارکسيستی دکتر ارانی پيوست.علوی و 

 (.811 :8811به زندان افتادند )کامشاد،  8881پنجاه دو عضو دیگر این گروه در 

در زندان  8810علوی تا زمان بر افتادن دستگاه استبداد و اشغال کشور در شهریور      

سال اسارت در زندان و همنشينی با زندانيان که  1ی با ارانی و سر برد سالها آشنایه ب

او  ؛گری علوی را تغيير دادن هریک از فعالن عمده جنبش اجتماعی بودند دید و جهان

کتاب ورق پاره های  1پس از آزادی، تجربيات خود را از زندان های رضا شاهی در 

 (.11: 8818زندان و پنجاه وسه نفر انتشار داد.)قاسم زاده، 

علوی پس از اشغال ایران به دست متفقين و سقوط رضاشاه وآزادی از زندان، هم      

ورق پاره  و زمان با خدمات فرهنگی از جهت سياسی به موسسان حزب توده پيوست

در مقام حسب حال در آن فضای بالنسبه باز سياسی را های زندان و پنجاه وسه نفر 

 (.818 :8811نوشت )امين، 



 

 

سالهای زندان برای علوی اگرچه همراه با صدمات سنگين شخصی و خانوادگی      

اما از آنسو ماحصل تجارب و زندگی  این دوران علوی موجب آفرینش های  ؛بود

نه تنها استعداد  ماندنی در ادبيات معاصر ایران شده است. زندانی شدن چند ساله علوی

ورق را شعله ورتر و چاالکتر ساخت. و نویسی تضعيف نکرد بلکه ا وی را در داستان

او این یادداشت ها را  ،پاره های زندان یادها ویادداشتهای دوران زندان  علوی است

روی ورق پاره های کاغذ سيگار، ميوه می نوشت و به بيرون از زندان می فرستاد، او 

استان د استبداد حکومت وقت و فضای زندان را با بيانی عاطفی و به گونه ی روایت و

، « چمدان»از مهمترین آثار علوی می توان به (.88 :8833توصيف کرده است.)احمدی، 

 اشاره کرد.« پنجاه و سه نفر»و« چشم هایش»

 نجیب الکیالنی -5-2

ميالدی در روستای  8188نجيب کيالنی فرزند شيخ ابراهيم کيالنی در اول ژوئن    

(. 8113:118به جهان گشود)الکيالنی،  شرشابه  از توابع مرکز زفتی در غرب مصر دیده

مدرسه آمریکایی  گذراند. پس از  روی آورد و دوران ابتدایی را در اوبه حفظ قرآن

سپس به نوشتن داستان  و اتمام  دوره دبيرستان وارد دانشکده پزشکی قاهره شد

پرداخت و بيش ازهشت جایزه ملی در زمينه رمان و داستان کوتاه و تحقيقات مختلف 

از جمله جایزه انجمن داستان نویسان و مدال طالی هدیه شده از طرف ؛ سب نمودک

)الکيالنی، .طه حسين و نيز جایزه مجلس عالی هنــر و ادبيـات را در زمينه رمــان 

8111: 180.) 

بعد از چندی کيالنی به فعاليت های سياسی پرداخت و با گروه اخوان المسلمين      

لذا آگاهانه مسير  ،ارزشها و افکار اخوان المسلمين  همسو شدآشنا گشت و با اصول، 

خویش را برگزید و شجاعانه عقيده خود را آشکار نمود،تا اینکه در سال چهارم 

دانشگاه هنگام بازگشت به روستای خود دستگير شد. در زندان السيوط بود که انگيزه 

اوضاع و احوال نابسامان او که کيالنی راه یافت؛ و اندیشه نگارش داستان به ذهن 

سياسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه خود را دید و دردها و مشکالت مردم و ستم 



 

 

های روا شده بر زندانيان را از نزدیک لمس کرد،  در این مرحله داستان را به عنوان 

یک قالب ادبی مناسب جهت بيان رنج های مردم و استبداد حاکمان برگزید، ودر 

با از قلم و کاغذ و نگارش ممنوع بود شوار در حالی که استفاده شرایطی سخت و د

 (.18-18 :8113تحمل سختی ها وشکنجه های فراوان بدین کار اقدام نمود )الکيالنی، 

های ادبی و کيالنی ادیب، شاعر و طبيبی است که در زمينه داستان، قصه، بررسی

به مسائل زندانيان اشاره  ر داستاندارد. او عالوه بر اینکه د اجتماعی تاليفات فراوانی

نيز به « کيف القاک» ، «عصرالشهداء»، «آغانی الغرباء»می کند، در سه دیوان شعری  

 (. 118 -111: 1008زندانيان و دفاع از مشکالت آنان پرداخته است.)المعوش، 

 سیری کوتاه در بر داستان علوی و کیالنی  -6

 علوی «ورق پاره های زندان» -6-1

به تشریح اوضاع نامساعد ایران و دردها و « های زندانورق پاره»علوی در داستان    

اش که اکثریت های داستانیشخصيت صائبمسائل و م پردازد ومشکالت زندانيان می

آنان از وضع موجود خود به شدت ؛کشدفعاالن سياسی بودند را به تصویر می وجز

شوند. شخصيتهای اصلی داستان، مرتضی و یار یاس، رنج و اندوه ملذا دچ بيزارند؛

های جانکاه خویش را کاهش ایرج با پناه بردن به خاطرات خوش گذشته، درد و رنج

نگرند و در انتظار عفو آرمانی خود می یهای درخشان آیندهآنان به افق ؛دهندمی

ها به سرنوشت هرکدام از شخصيت ،کنند و در نهایتعمومی روزها را سپری می

،آن فرستندیکی را به تبعيد می شود،خورد، یکی اعدام میای متفاوت رقم میگونه

ها، علوی از خالل شخصيت.د گردو دیگری آزاد میشود دچار جنون میدیگری 

 .کندهای زندگی انسانی را منعکس میمشکالت، تضادها و درگيری

 

 کیالنی «حکایة جاد اهلل» -6-2



 

 

اقتصادی و اجتماعی  نامساعدبه ترسيم اوضاع و شرایط « داهللحکایه جا» کيالنی در     

در داستان  پردازد.زندانيان میرنج های زندگی یکنواخت زندان و دردها و  جامعه،

شخصيت اصلی داستان، پيوسته از وضعيت بد اقتصادی و فقر خود ، جاداهلل، کيالنی

آوری روزهای گذشته دچار کند، گاه با یاداو از واقعيت موجود فرار می ،ناراضيست

شيخ  ،دوزد. در زندانای روشن چشم میشود و گاه به آیندهیاس و نااميدی می

کنند تا دید و نگاه ها مثبت داستان هستند که تالش میالبحيری وحسنين از چهره

وجود آوردند ه جاداهلل را تغيير دهند و بردباری و مقاومت در برابر نامالیمات را در او ب

اش رنگ بينیپذیرد و جهانجاداهلل زندگی را با تمام مشکالتش را می ،ر نهایتکه د

 عميق و موشکافانههای داستانش،شخصيت توصيفگيرد.کيالنی دردیگری به خود می

 پردازد.به مسائل و خصوصيات درونی، طرز تفکر و احساسات آنان می

 « حکایة جاد اهلل»و « زندانورق پاره های »جلوه های مشترک رمانتیسم در  -7

اند اما علوی وکيالنی اگر چه در نگارش داستان از مکتب ادبی رمانتيسم تاثير پذیرفته   

نباید انتظار داشت دو نویسنده متعلق به دو فرهنگ متفاوت، که تحت تاثير تحوالت 

گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه خود بودند در بيان مظاهر رمانتيسم 

کامل داشته باشند، با این وجود جلوه های مشترک فراوانی در دو داستان فوق  انطباق

 پردازیم.میآن خورد که ما به بررسی مهمترین مضامين مشترک به چشم می

 یاس و ناامیدی -7-1

-افتد، در صحنهزمينه فيزیکی و فضای اثر جایی که عمل داستان در آن اتفاق می   

مکان و زمان فيزیکی اثر و فضای فکری و محتوای آن  ؛ستپردازی داستان بسيار مهم ا

طوری که اینک بيش از پانزده ه ب ؛هر دو مورد عنایت منتقدین بوده است

 (.810 -818 :8831درصدازنظریات انتقادی،حاوی نقد فضای داستان است)ذوالفقاری، 

کند اقامت میو اجبار در آنجا  فضا و محيط زندان جایی است که انسان با نگرانی     

دنيای دیگری غير از دنيای حریت و آزادی است که انسان بدون خواست قلبی به  و



 

 

در  ؛محيطی دلگير که همواره با نگرانی و محدودیت همراه است ؛شودآنجا منتقل می

شکل در برابر دیدگانش حيات و زندگی جدیدی  گرفته و تحت فشار قرارانسان آنجا 

 (.111 :1080گيرد)حبيلة، می

یکی از مضامين مکتب رمانتيسم که در داستان علوی و کيالنی نمود فراگيری       

این یاس  که ناشی از فضا و موقعيت زندان است، پيوسته  ؛دارد، یاس و نااميدی است

در داستان علوی، زندانی سياسی که در انتظارعفو  .خورد در طول داستان به چشم می

افتد انتظار و اميدش به کند  هيچ اتفاقی نمیين پيدا میعمومی بود، بعد از اینکه یق

حتی یک نفر دزد هم به »نویسد:همسرش می و برای شود.یاس و نااميدی تبدیل می

عنوان عفو مرخص نخواهد شد. از این حکومت نباید منتظر هيچ گونه رافت و مروت 

در  و(. 8811:11علوی، «)تر شود.برعکس منتظر باشيم روزگارمان سخت ؛و رحم شد

زندگی مبارزه است، و مبارزه یعنی تبدیل درد : »ندا می دهدجای دیگر زندانی مایوسی 

 :8811علوی، «)شدید به درد خفيف، یعنی باالخره درد، در این هم حرفی نيست

 که همگی بيا نگر اوج ناميدی شخصيتهای داستان می باشد.(11

بعد از حضور در زندان و قرار گرفتن در  شخصيت جاداهللنيز در داستان کيالنی       

یعتقد من » در نظر جاداهلل :که شود تا آنجا های مختلف دچار یاس گسترده میموقعيت

قدیم ان الرحمة و الحب و التعاون کلمات جوفاء ال منی لها فی 

معنی و مکاری کلمات بیهمدردی،  نوعدوستی و ه "(. 1: 8111الکيالنی«)السجن

 ."تهی هستند

نا اميد تر  که خفقان حاکم بر زندان و سختی ها و محدودیت ها را می بيندوقتی او   

ه "(. 881: 8111)الکيالنی« سواأان االمور تسير من سیء الی : »رسدبه نظرمیاز هميشه 

 ."ی رود و رو به زوال استاوضاع از بد به سوی بدتر م

اقع گوناگون، دچار یاس و نا بنابراین شخصيت های هر دو داستان در مواضع و مو   

 اميدی شدید می شوند که یکی از بارزترین ویژگی های مکتب رمانتيسم است.



 

 

 گله و شکایت -7-2

یکی دیگر از مظاهر مکتب رمانتيسم گله و شکایت است که در اثرنارضایتی از       

يم که بيندر داستان علوی زندانی سياسی را می ؛آیدشرایط و وضعيت موجود پدید می

چنين شود، با قرار گرقتن در فضای زندان و هجمه عظيم تفکراتی که در او ایجاد می

آید، این زجرهای روحی، آه این فکرها که بر سر آدم می: » نغمه شکایت سر می دهد

« گویند زندان، زندان قصر، زندان دوره استبداد...ها، این اميدها، اینها را میاین ترس

 .(18 :8811)علوی، 

شود و در نهایت به در جای دیگر این نارضایتی ابتدا به صورت شکایت آشکار می     

من اصال محکوم به سختی و مصيبت و بد بختی هستم، آخ، »  انجامد:اندیشی میمرگ

« کاشکی محکوم به مرگ ناگهانی بودم عوض اینکه محکوم به مرگ تدریجی باشم

 (.38 :8811)علوی، 

نالد، به و فقرشان میآنگاه که شخصيت جاداهلل، از بدبختینی نيز کيال در داستان    

لو عندی مال لکان اول شیء فعلته هورا حراق هذه البدلة » :ویدگهمسرش می

-اگر مال و ثروتی داشتم اولين کاری که انجام می»  "(.81: 8111الکيالنی، «)الصفراء

در نگاه جاداهلل ادامه داستان و  در ."ن این لباس رنگ پریده و کهنه بوددادم آتش زد

اصبح کل شیء قذراً مقلقا کئيبا فی » : زندگی و مسائل مختلف اینگونه جلوه می کند

 :8111الکيالنی،«)نظره، انه یرید حياة غيرالحياة، و موقعاً غير الموقع الذی زرعوه فيها...

10-81.) 

دوهگين است. گویی او  غير هر چيزی اضطراب انگيز، آلوده و ناپاک و ان در نظر او    

خواست و جایگاهی غير از جایگاهی که در آن واقع شده بود را از این زندگی را می

: خود و فضای آلوده زندان ناراضيستجاداهلل پيوسته ازشرایط وموقعيت  کرد.طلب می

الفقرال  عالج له سوی المال، الجوع ال یذهب اال بالطعام، و الحرمان ال یزیله اال الشبع، »



 

 

 و ليست هناک نصائح تشفی العلة...الناس یخدعون و یغشون و یکذبون....

 (.801: 8111الکيالنی،«)

فقط با غذا ، گرسنگی وجود نداردمال  کسببرای فقر وتهيدستی راهی نيست جز  "  

؛ اینجا برطرف نمی شود سيری و اشباع شدن باچيزی جز، و محروميت ودبرطرف می ش

نصيحت هایی که درد تور را درمان کند نيست...مردم همدیگر را فریب می دهند وآنان 

شخصيت های هر دو داستان با قرار .  بنابراین "ار خالف می کنند و دروغ می گویندک

های موجود، گاه به بيان نارضایتی و  گرفتن در محيط زندان و مواجه شدن با محدودیت

 شکایت می پردازند و گاه به درون گرایی و انزوا طلبی روی می آورند.

 واقعیت:از گریز  -7-3

های دیگر، دعوت بر آزردگی از محيط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمان   

 :8811هاست )ثروت، سفر واقعی یا بر روی بالهای خيال، یکی از مشخصات آثار رمانتيک

کند و به دنبال افراد را دچار اندوه و انزوا می ،(. فاصله بين آرزوها و واقعيات جامعه11

گریز از واقعيت یکی از  ؛ها آزاد سازندگردند تا خود را از محدودیتراه فراری می

 هایعدالتی و تباهیمضامين برجسته مکتب رمانتيسم است، که با توجه به ناکامی، بی

شود که این رمانتيسم ایجاد میی اجتماعی ، نوعی فرار از شرایط موجود در نویسنده 

 کند.گریز و فرار از واقعيت بر صورتهای مختلف جلوه می

 گریز به آینده موهوم: -7-3-1

های داستان علوی و کيالنی به صورت گریز به آینده گریز از واقعيت در شخصيت   

حبس سال 80در داستان علوی یکی از زندانيان سياسی که به کند. موهوم نمود پيدا می

ای موهوم که عفو آینده کند و بهنتظار عفو عمومی سپری میروزها را در ا ؛محکوم بود

 عمومی شامل حالشان شود می اندیشد.



 

 

زیر دادگستری نطقی را ایراد باید آزاد شوند جمع خواهند شد و آنجا زندانيان که»      

توانيم از محوطه زندان خارج شویم، در ميدان جلو زندان وآن وقت ما میخواهد کرد 

« شما منتظر ما خواهيد بود، چه خواب شيرینی، چه وهمی، اما چه وهم زیبایی

در جای دیگر، آنگاه که در انتظار عفو عمومی است و به آینده و (.801 :8811)علوی،

نشستيم، من دست ا با هم میببولی جان م» چشم دوخته برای  همسرش می نویسد: 

ها و نوها را از هایمان را، کهنهبوسم و آن وقت تمام صفحهگيرم، میتو را در دستم می

بریم. اماچه آرزوهایی، چه آرزوهای دوری، دوری بسيار زنيم و از آن لذت مینو می

 (38 :8811علوی،«)خيلی زیاد است دوری، توقعات من غيرممکن است، شدنی نيست.

 نمایانگر ترسيم آینده ای موهوم در ذهن شخصيت داستان است. که

زندانی ای که در انتظار آزادی از زندان  ،محفوظ نيز« حکایة جاداهلل»در داستان      

متی تعود ایامنا الحلوة...لعنة اهلل علی : »گویدمیچنين است، در مالقات با همسرش 

گردد...لعنت و خوش ما کی بر می روزهای شيرین"(.30 :8111)الکيالنی، «..السجن

 ."خدا بر زندان

از وضعيت موجود ناراضيست از واقعيت های جامعه همواره که شخصيت جاداهلل         

 است:  ای موهومدر پی آیندهفرار می کند و 

هم دائم التفکير فی المستقبل، و فی جمع المال،و البحث الدائب عن فرص الکسب و »

او به دنبال رفاه و ثروت بيشتراست  و " (.81 :8111الکيالنی،.«)..النمو من ای طریق

 ."را کشف نماید اندوزیپيوسته در زندان در جستجوی ذهنی است تا راه  مال

گریز به آینده موهوم وخيالی در داستان به روشنی ظهور یافته است. نویسنده متعهد     

ق مسلم زندگی بشر را نشان با تصور کردن و آميختن یک سری از واقعيت ها، حقای

می دهد، و خيال و پردازی نيز مانند دیگر عناصر داستان، وسيله ای است در دست 

نویسنده تا او به کمک آن، درون انسان ها را خوب به خوانندگان بشناساند)پراین، 

8813 :811- 818.) 



 

 

 گریز به گذشته -7-3-2

ای اصلی مکتب رمانتيسم است.این هگریز از نفس ،گریز از واقعيت یکی از مولفه   

کشد و به بعد گریز از نفس، به سوی ابعادی است که وهم و خيال آن را به تصویر می

آنجا که آزادی و رهایی از  گرددشود بر میمکان و زمانی که در آن نياز حس می

 (.818 :1088شود.) المعوش،واقعيت حاصل می

گاه به صورت فرار به آینده موهوم و گاه به  طور که گفته شدگریز از واقعيت همان   

صورت فرار به گذشته ، خاطرات و بازگشت به دوران کودکی است و جاداللّه نيز بعد 

به همسرش  از یادآوری روزهای گذشته و سختی هایی که در طول زندگی داشته است

 :می گوید

.و ارتشيت...وکذبت و کان عندی المال من البدایة لما عشت فی ذل... و لما قتلت..»   

-داشتم در این ذلت زندگی نمیگر من از اول مالی " (.81 :8111الکيالنی...«)نافقت

. "کردم، دست به قتل نمی زدم، رشوه نمی گرفتم ، دروغ نمی گفتم و نفاق نداشتم

دچار رنج و اندوه  وبی قراری می که شخصيت های هر دو داستان آنگاه بنابراین 

 واقعيت موجود، می کوشند تا قدری از آالم درونی خویش بکاهند.با گریز از شوند 

 بدبینی و تیره بینی -7-4

برای هر انسانی چه بخواهد چه نخواهد زندگی ومرگی وجود دارد که به دنبال این     

حيات و زندگی ممکن است اسارت و حبسی برایش پدید آید. آنگاه که در جایگاه 

شود )البرزة، اس و نااميدی و بدبينی بر او حاکم میی ،ترس ،گيرد اسارت قرار می

8111: 81.) 

این دید و نگاه بدبينی  ؛از دیگر مظاهر مکتب رمانتيسم بدبينی و تيره بينی است     

رنگ های  و آنگاه که در شخصيت های داستان بوجود می آید بصورت فضای مه آلود

گذارد. در داستان علوی با زندانی ای نمود پيدا می کند و بر لحن داستان اثر می  ،تيره



 

 

در او تشدید به شدت حس بدبينی را  ،برخورد می کنيم که شرایط موجود در زندان

دانم آنکه دانم که با او درد دل کنم، از کجا میهيچ کس را قابل آن نمی: »استکرده 

  و (11 :8811)علوی، « آشکارا دلسوزی می کند در باطن جاسوس اداره سياسی نيست.

کند، ازاین ساعت تا صبح، ساعت، دوازده مرتبه صدا می»گوید:در جای دیگر می

مردگان آزادند، آزاد، آزاد.نيم شب است، چه شب وحشتناکی، هر شب همين طور 

که  (811: 8811علوی،«)سهمگين است برای آنکه زندگی ما سهمگين و جانسوز است

 حاکی از بدبينی عميق شخصيت داستان است.

می کوشد تا  ،حسنين که همواره در پی ارشاد جاداهلل است نيزدر داستان کيالنی      

» : بدبين و تيره بين شده استاما جاداهلل  نگاه او را به زندگی و مشکالت عوض کند،

ای  "(18 :8111)الکيالنی« انا اعرف نصيبی یا حسنين...المعصية و الجهل و الفقر...

مت من گناه و نادانی و فقر را می دانم...قس حسنين من قسمت و سرنوشت خودم

 ."است

الغدر طبيعة »حس بدبينی و تيره بينی جاداللّه به گونه های مختلف بروز می کند       

پيمان شکنی و خيانت را جز سرشت "تا بدان جا که  (. 3: 8111الکيالنی، «)الناس

العالم کله فساد فی : »اهلل در موقعيت های مختلف بيان می کندجاد می داند."انسان 

به بدبينی  بنابراین."در فساد استجهان سراسر فساد "(. 18: 8111)الکيالنی، « فساد

مشترک هر دو داستان می باشد، وجوه مولفه های مکتب رمانتيسم؛ از یکی از عنوان  

و بدبينی دچار تيره بينی افراد با مشاهده فقر و فساد و نابرابری های موجود در جامعه 

 ی شوند.م

 هنجاری های جامعهباعتراض به نا  -3-5

رمانتيسم جنبه های اجتماعی بارزی دارد و دغدغه ها و انگيزش های اجتماعی    

رمانتيک ها در آثار ادبی آنها هم نمود و بروز یافته است.رمانتيسم اجتماعی نظام غير 



 

 

بانيان اجتماع و عادالنه وقانون را مسوول تباهی  های افراد می داند و سرگذشت قر

 (.810-881 :8831بدبختی و سيه روزی آنان را روایت می کند)جعفری جزی، 

و  شود، دردها ، مسائلیکی دیگر از مضامينی که در رمانتيسم اجتماعی مطرح می     

های جامعه و گاه به هنجاریبمشکالت جامعه است که گاه به صورت اعتراض به نا

بينيم کند. در داستان علوی پدری را مینمود پيدا میصورت تقدیر دردهای اجتماعی 

پردازد در حالی که خود نيز به وضعيت حاکم بر که به نصيحت یک فرد انقالبی می

من هم مخالف این ظلم و تعدی و این استبداد هستم که کمر » جامعه اعتراض دارد: 

ات او جلوه ی داستان تفکر(.  در ادامه 11 :8811علوی، «)مردم را شکسته است

هزار خبر ممکن است اتفاق بيفتد، کی در مملکت تامين دارد؟ به : » بارزتری می یابد

که اوج اعتراض شخصيت داستان به  (80: 8811)علوی، « گيرندهيچ و پوچ آدم را می

 نابهنجاریهای جامعه است.

عرفی این اجتماع محصور شده را به این صورت م ،زندان چهرهنيز نجيب کيالنی      

برند، کند که در آن آزادی افراد تامين نيست و با فشار و منع آن را از بين میمی

شود و هر مخالف صاحب عقيده در رنج و ارزشهای انسانی و اصول زیر پا گذاشته می

های برد و برای از بين بردن قدرتش، او را تحت فشار و شکنجهسختی بسر می

 (.111 :1080دهند)حبيله، گوناگون قرار می

های جامعه و توصيف شرایط زندان که ترسيمی از جامعه هنجاریبجاداهلل در بيان نا     

القوی یلتهم الضعيف، والکذب و » که:براین اعتقاد است می باشد کوچک شده مصر 

نيرومند ضعيف را  "(1 :8111)الکيالنی..« النفاق و التدليس یمأل االروقة، انها لغة العصر

مانا آن زبان وعرف آن کند، هروغ و نفاق و تقلب سراسر اتاق را پر میبلعد و دمی

 ."دوره است

:» کندقوانين حاکم برجامعه  چنين تعبير میهلل درگفتگو با دوستش حسنين از جادا   

مثل  القانون یبحث عن الضعفاء امثالنا یا حسنين...و الغيالن ترتع فی کل مکان...القانون



 

 

.. اد اال الضعفاء...کن غوالَ حتی ال یتهمک احد.خيط العنکبوت ال یصط

ای حسنين قانون فقط برای ضعيفان است...بدبختی ومصيبت "( 810 :8111الکيالنی،«)

را در هر مکانی باید چرید...قانون مثل تار عنکبوت است که فقط ضعيفان را شکار می 

 ."غول باشی تا کسی تو را متهم نکندکند...باید 

عنوان یکی از مولفه های مکتب به که جامعه عتراض به نابهنجاری هایبنابراین ا    

آنان حقایق  می شود. دیده به وضوحدر گفتگوی شخصيت های داستان است يسم رمانت

 و واقعيت های حاکم بر جامعه را در موقعيت های خاص، بيان می کنند.

 تقریر دردهای اجتماعی -7-6

اما وقتی انسان در  ان با دیدی نيک می نگرند؛به روح و سرشت انسها رمانتيک    

در طبقات مختلف  .شودکند، در قلبش بدیها و گناهان ایجاد میجامعه زندگی می

؛ کنندجامعه  حقایق طبيعی و عرفی ای نزد عموم وجود دارد  که مردم از آن دفاع می

جتماعی است که ها، به تصویر کشيدن اشکال ظلم الذا هدف رمانتيک ها از بيان داستان

 (.10:فقرا و بينوایان را درمانده کرده است )زغلول سالم، بی تا

آنجا که  ؛یکی از مظاهر مکتب رمانتيسم اجتماعی تقریر دردهای جامعه است      

پردازد. در داستان عدالتی موجود میهای اجتماعی و بینویسنده به بيان فساد و درد

م که دردهای جامعه و عالم خارج را اینگونه بيان شویعلوی، با زندانی ای روبرو می

عالم خارجی که در آن چيزهای منحوس، پستی، بدطينتی، حرص، دزدی، »کند: می

تقلب، ظلم و تعدی زمامداران، زجر و شکنجه اداره سياسی و هزاران پليدی دیگر 

 (.81 :8811)علوی، « حکمفرما بود

برند بر یکی را می: » دهای جامعه استاو در جای دیگر بدین گونه تصویرگر در   

کنند، یکی را به برند اعدام میزنند، یکی را میبرند شالق میحبس تاریک، یکی را می

به ما  فرستند... یک زندانبان اقالَ روزی یک مرتبه با شکم گنده و تنه لششتبعيد می

 (.18-11  :8811علوی، «)فرستندبطور مستقيم و غير مستقيم توهين و دشنام می



 

 

پردازد جاداهلل اینگونه به بيان دردهای اجتماعی موجود می نيز در داستان کيالنی     

والفاسدون یزدادون فساداً و قاموس المسجونين کلمات مختارة من الفحش و »   که:

البذاءة و الفجر،ذلک المکان مستفع کبير، یطفح بالقذارة و الفتن و العفونة و هذا یجعل 

 ؛افزایندفاسدان روز به روز بر فسادشان می"(1: 8111الکيالنی«.)نينمن المسجو

کلماتش برگزیده و آزاد از فحش و ناسزا و فساد است. آن مکان  ،فرهنگ لغت زندانيان

مردابی بزرگ است و در آن محيط آلودگی و پليدی و شکنجه و زشتی سرشار است. 

دیگری از داستان با بخش اداهلل در ج. "ست که در بين زندانيان وجود دارداین چيزی ا

.. این الرحمة اذن؟ و این العدالة و الوطنية و االخالق» :این کلمات ظهور می یابد

است عدالت و کجاست اجازه همدردی و نوعدوستی، کج"( 80: 8111الکيالنی،«)

که این سخنان شخصيت داستان با بيان رسای خویش از نبود "ميهن دوستی و اخالق

-اخالق و....شکایت می کند؛ اموری که از دردهای جامعه به حساب میعدالت و 

از مولفه های اصلی مکتب  به عنوان یکیتقریر دردهای اجتماعی آیند.بنابراین 

ای يدا کرده است، تا آنجا که شخصيت هبروز پبه وضوح رمانتيسم ؛ در هر دو داستان 

 و تبعيض می پردازند.داستان به بيان وضع موجود، فقر،محروميت، نابرابری 

 مرگ اندیشی - 7-7

گرایش به اندوه و افسردگی در دوره رمانتيسم تبدیل به نوعی آیين مطلوب و      

ها به شمار طوری که شاید بتوان آن را مشهورترین صفت رمانتيکه شود. بارجمند می

ه و های مذهبی این عصر با خصيصه کلی آن، یعنی احساس گرایی غمگنانآورد.گرایش

با مرگ و گورستان واندوه  ،ای از این ادبياتحزن آلود تناسب دارد. پيوند بخش عمده

 (.18-11 :8831و افسردگی آشکار است)جعفری جزی، 

اندیشد و در داستان علوی، مرتضی زندانی محکوم به اعدامی است که به مرگ می     

این زندگی »دست بدهد: اش را از اش حاضر است زندگیبرای آرزو و ایمان و عقيده

پر ماللت و یکنواخت من چه ارزشی داره، آماده برای مرگ بودن زندگی را شيرین 

 (.811 :8811علوی،«) کندمی



 

 

ام، این زندگی که داشتم مرگ من از این زندگی جامد خسته شده»گوید:می او  

برای  تدریجی بود، محکوميت به مرگ برای من رهایی از زجرهایی است که تحمل آن

در این کالم، شخصيت داستان (.881 :8811علوی،«)هيچ موجودی تحمل پذیر نيست

یابد وآن را برتر و پسندیده تر از زندگی علوی در حقيقت مرگ را پناهگاه خویش می

 داند.نکبت بار کنونی خویش می

شخصيت جاد اهلل نيز در داستان کيالنی، بعد از مواجه شدن با دشواریهای و       

ليتی اموت، ال یعبجنی شیء فی .  »اندیشد: به مرگ می چنين ختيهای زندگیس

شدم، هيچ مردم و از این مرارت راحت میای کاش می"(11: 8111الکيالنی،...«) الحياة

بدین ترتيب شخصيت های هر دو داستان . "آوردچيز در زندگی مرا به شگفت نمی

مکان دست یافتن به وضعيت مطلوب آنگاه که در آن فضای محصور حبس هستند، و ا

 همواره در تنهایی و انزوای خویش به مرگ می اندیشند. فراهم نيست

 افق روشن آینده -7-8

های اجتماعی در جستجوی جهان پاکی و معصوميت، جهان عدالت و رمانتيک   

 های دورها این جوامع آرمانی را در سرزمينآزادی و برابری بودند.گروهی از رمانتيک

کردند تا این آرمان ها های اجتماعی کوشش میکردند ولی رمانتيکافتاده جستجو می

بينانه خود پدید آورند آنها با پذیرفتن وضع موجود، های خوشرا براساس دیدگاه

ای آرمانی، روشن و سرشار از خير و اميدهای خود را به آینده معطوف کردند، آینده

 (.818: 8831نيکی )جعفری جزی ، 

-روشن است که شخصيتی یکی دیگر از مضامين مکتب رمانتيسم اميد به آینده      

ای روشن اميدوارند، همچنان به آینده ،های داستان علوی با تحمل شرایط سخت زندان

نور اميد بار شود اما مرتضی که در فردای آرمانی خود غرق است، گاه دچار تردید می

زیبایی زندگی در همين ندانستگی است در همين اميد : »دیگر بر قلب او تجلی می یابد

 (.881 :8811علوی، «)که فردا بهتر خواهدشد دنيا آرامتر و زیباتر خواهد شد



 

 

کشد:  نگاه آرزومند را اینگونه به تصویر میداستانش علوی انتظار و اميد زندانيان     

»  :شودر زندان باز میچال مرطوب دها توقف در سياهزندان به این است که پس از ماه

بيند، این روزنه دریچه درخشد، میو از ميان آن خورشيد را که دورادور در مقابل او می

 (81 :8811علوی، «)چشداميد او برای آزادی است، از ميان این دریچه بوی آزادی می

ی در ترسيم آینده   که حاکی از دميده شدن روح اميد در شخصيت داستان است.

نگرند و رسيدن  به آن را تری به آینده میها با دید اجتماعیبرخی از رمانتيک ،آرمانی

 :8831دادنند)جعفری جزی، مستلزم تالش و کوشش و از خودگذشتگی بسيار می

811.) 

وال یضيع فرصة اال » کيالنی همواره در تالش و تکاپوست، جاداهلل نيز در داستان       

لحياة له ثمنه، و کل شیء ممکن تغييرة، و هو ال ینقصه اذا استفاد منها، کل شیء فی ا

دهد و او هيچ فرصتی را ازدست نمی"(. 1 :8111الکيالنی«)شیء ذوقيمة لتحقيق آماله...

-داند؛ اوهيچ چيز ارزشمندی را که برای رسيدن به آرزوتغيير هرچيزی را ممکن می

 ."کمک کند از دست نمی دادهایش 

یصبح امينا له...ثم »کند: میچنين تصور در خيال خود  ،ی روشناو به اميد آینده ا    

حتی یصبح عضواً حافظة...و یظل یصعد سلم المجد...عضواً فی المرکز...وبعد المرکز الم

به آرزویش می رسد و عضو سازمان دفاع  "( 818: 8111)الکيالنی «فی مجلس االمه.

در مجلس مردم می ه عضوی می شود سپس پله های بزرگی را طی می کند، تا اینک

 ؛به آینده چشم می دوزند ،رمانتيک ها گاه به جای توجه به گذشته.  بدین ترتيب "شود

رسيدن به  برایوافق روشن آینده را گسترده و در عين حال دست یافتنی می پندارند و

 کنند.آینده آرمانی خود تالش می

با مضامين « حکایه جاداهلل»و « انورق پاره های زند»داستان  با بررسیبنابراین       

که در اثر اوضاع نابسامان اجتماعی علوی و کيالنی ؛شویمفراوانی روبه رو میمشترک 

را آوردگاهی و خفقان ومحدودیت های موجود در جامعه دستگيرشدند، زندان 

با دو فرهنگ متفاوت بزرگ معاصریسنده دو نو برای نوشته هایشان یافتند.مطلوب، 



 

 

ه ماعی و مردمی یکسانی داشته اند که این همسانی و اشتراک در بای اجتدغدغه ه

 شود.امين رمانتيسم به وضوح مشاهده میکارگيری مض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیرینتیجه

ادبيات هر عصری همچون دیگر انواع ادبی محصول اوضاع و احوال جامعه است و     

کند. ادبيات امعه را منعکس میتحوالت سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ج

معاصر ایران و مصر از طریق ترجمه آثار غربی و سفر به کشورهای اروپایی با 

دستاوردهای تمدن غرب از جمله مکاتب و انواع جدید ادبی آشنا شدند که از 

دار رمانتيسم بود.  علوی و کيالنی در دو داستان مهمترین آنها مکتب گسترده و دامنه

ندان، حاالت شخصی و عقاید زندانيان و اوضاع حاکم بر محيط زندان را خود فضای ز

که درهر دو جامعه و توصيف شرایط زندان، رنج ، عذاب،  شکنجه،  کنندمی روایت

ها و زند.با مطالعه و بررسی دو داستان یاد شده جلوهمحدودیت وسختی موج می

نيم که از جمله مهمترین آنها: کمظاهر مشترک زیادی از مکتب رمانتيسم را مشاهده می

پردازی، اميد به آینده، اعتراض به بينی، یاس، خيالآزادی، عدالت، حقوق اجتماعی، تيره

ناهنجارهای جامعه،  ظلم ستيزی، بدبينی، نااميدی، تقدیر دردهای جامعه، گله و 

شخصيت های داستان علوی، آنگاه که خفقان،  اندیشی است.شکایت نااميدی و مرگ

لم، فساد و بی عدالتی را در جامعه می بينند، نااميد از جهان خارج در یاس و اندوه ظ

فرو می روند و به درون خود پناه می برند و با یاد آوری روزهای خوش گذشته و اميد 

به آینده ای روشن روزها را سپری می کنند. این در حالی است که شخصيت های 

ماعی ، اقتصادی جامعه خود ناراضی هستند واز داستان کيالنی اگرچه از اوضاع اجت

واقعيت های موجود می گریزند اما در پایان، گریزگاه و پناه گاه نهایی شان خدا ودین 

صفات و ارزش های اسالمی را در قالب رفتار و گفتار  ،کيالنی در زندان ؛است

يش می رود که شخصيت ها بيان می کند.در این داستان تعليم باورهای دینی تا بدانجا پ

در نهایت جاداهلل زندگی را با تمام مرارت ها و سختی هایش دوست می دارد و می 

ين ببریم..راه حلی جز این نيست. گوید: دنيا را باید از فساد پاک کنيم و شياطين را ازب

بنابراین داستان بزرگ علوی و نجيب کيالنی که در شرایط اجتماعی مشترکی به 

حوی برجسته و بارز، تداعی گر جلوه های رمانتيسم به ویژه در نگارش در آمده به ن

 ترسيم فضای اجتماعی نامطلوب جامعه و تقریر دردهای اجنماعی است.
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