مقایسه و تحلیل مشترکات محتوایی دو رمان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و
تنگسیر اثر صادق چوبک
دکتر محمد رضا روزبه؛ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
rayan.roozbeh@gmail.com
لیال محمد وند هلیلی راد
lili.halili.rad@gmail.com

چكیده
اشتراکات محتوایی و تاثیرپذیری در باب محتوا و مضمون در آثار ادبی ،امری رایج و انکار ناپذیر است .با توجه به تاثیرپذیری
ادبیات داستانی معاصر ایران از جریانهای داستان نویسی غرب و شرق میتوان نقاط شباهت بسییاری از حیی فیر و محتیوا
بین این دو یافت .جایگاه ارنست همینگوی و آثار داستانی وی در ادبیات معاصر آمریکیا و جهیان بسییار وییهه اسیت .صیادق
چوبک نیز به عنوان یکی از پیشروان داستان کوتاه در ایران نخستین نویسنده ایرانی است که در ابعیادی از ارنسیت همینگیوی
تاثیر پذیرفته است .رمان تنگسیر و پیرمرد و دریا ،از حی جنبههای محتوایی شباهت زیادی دارند .در ایین فتتیار دو رمیان از
حی مشترکات برجسته شان مورد بررسی تطبیقی قرار میفیرند ،تا وجوه شباهت آنها مورد بازشناسی قرار فییرد .نتیایج ایین
پهوهش نشانفر این است که دو رمان از محتواهای برجسته مشترکی مانند؛ بح فردیت ،تحیو شخصییت ،جیدا درونیی-
بیرونی ،ارادهفرایی و نقش قهرمان به هم شبیهاند ،اما در نگاهی عمیقتر رمان پیرمرد و دریا از حی پرداخت فردیت ،جدا ها،
ارادهفرایی و قهرمانپروری نسبت به رمان تنگسیر از پرداختی هنرمندانه و توانمندتر برخوردار است.
کلیدواژه :مشترکات محتوایی ،رمان ،پیرمرد و دریا ،تنگسیر ،مقایسه و تطبیق

مقدمه
ادبیات تطبیقی در واقع عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوا مختلی جهیان.
آنچه در ادبیات تطبیقی مورد توجه قرار میفیرد تحقیق در کیتیت تجلی و انعکاسی است که اثر ادبی قیومی در ادب
قو دیگر پیدا می کند .به عبارت دیگر آنچه در ادب تطبیقی میورد توجیه و نریر اهیل تحقییق اسیت آن تصیرو و
تدبیری است که هر قومی در آنچه از آثار ادبی قو دیگر اخذ و اقتباس مینماید ،اعما میکند( .زرین کوب1369 ،؛
 .)125به عبارتی دیگر« ادبیات تطبیقی شاخهای است از نقد ادبی که از روابط ادبی ملل مختل با هیم و از انعکیاس
ادبیات ملتی در ادبیات ملت دیگر سخن میفوید( »...فرشید ورد1373 ،؛ .)808
ادبیات معاصر ایران ،به ویهه در حوزهی رمان از جریانهای داستان نویسی غرب تاثیر فراوان پذیرفته و به همین
دلیل وجوه مشترک محتوایی و درونمایهای زیادی بین رمانهای ایرانی با رمانهایی که در راستای ایین جرییانهیای
داستان نویسی شکل فرفتهاند ،میتوان یافت .چوبک بعد از صادق هدایت زمینهی ورود ادبیات غنی و پر بیار غیرب
را ،به ویهه در حوزهی داستان نو یسی فیراهم آورد و داسیتان نویسیی میا را بیه سیوی آفیاق میدرن کشیاند .وی بیا
تاثیرپذیری از شگردهای داستان نویسان غربی و بخصوص آمریکایی ،به خالقیت و نوآوری در ادبیات داستانی اییران
توجه ویهه نشان داد و در این میان به نویسندفانی نریر ارنست همینگوی توجه ویهه داشت .تاثیری که او از آثار این
نویسنده فرفته است در برخی داستانهایش از جمله رمان تنگسیر ،مشهود است.
رمان تنگسیر از حی جنبههای محتوایی به ویهه ارادهفرایی ،حضیور قهرمیان ،و تیاثیر بیر کینشهیای داسیتانی
شباهت زیادی با رمان پیرمرد و دریا دارد .بر این اساس در ابتدا دو رمیان از لحیام محتیوا و درونماییهی فلسیتی و
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اجتماعی مورد بررسی قرار میفیرند و سپس به شیوهی تحلیل محتوا و درونمایه از جنبههایی چون؛ خطیوط فکیری
تحو شخصیت ،خط جدا عوامل درونی-بیرونی ،ارادهفرایی و حضور پررنگ قهرمان ،مقایسه تطبیقی میشیوند تیا
وجوه اشتراک و افتراق دو اثر مورد ارزیابی قرار فیرند.
-2پرسش تحقیق:
جنبههای مشترک محتوایی بین دو رمان پیرمرد و دریا و رمان تنگسیر کدامند؟
-3پیشینهی بح
مقاالتی و کتبی که در زیر آورده شده دورمان مذکور را از جنبههای مختل دیگر مورد بررسی قرار دادهانید کیه
دارای اهداو متتاوتی میباشند این مقاالت به شرح زیر است:
 .1بررسی وجوه اشتراک و افتراق داستانهای صادق چوبک و ارنست همینگوی« ،مریم صیحتی ،شیادمان شیکروی،
مسعود نوروزیان»1387 ،؛ در این مقاله هدو آن است که وجیوه مشیترک و متتیاوت شییوه نویسیندفی چوبیک در
مقایسه با همینگوی مورد توجه قرار فیرد.
 .2صادق چوبک و نقد آثار وی« ،ااصغر باباساالر» ،1385 ،در این مقاله نقاط ضع و قوت آثار چوبک مورد بررسی
قرار فرفته است.
 .3مطالعه شکلی و ساختاری داستانهای صادق چوبک« ،رحمان مشتاق مهر»1393،؛ در این مقاله کوشش شده اسیت
همهی اجزای روایی داستانهای چوبک از طرح و شخصیت فرفته تا زاویه دید و زبان و...تجزیه و تحلیل شوند.
-4نقد و تحلیل و فزیده داستانهای صادق چوبک« ،حسن محمودی»1382،؛ در این کتاب نویسنده بیا نگیاه خیاص
خود به روند قصهی ایرانی معاصر ،آثار چوبک را بازخوانی کرده است و در برخی موارد به توضیی ،،نقید و تحلییل
آنها می پردازد.
-5بهترین داستانهای کوتاه« ،فزیده ترجمه و با مقدمهی احمد فلشیری»1385 ،؛ در این کتاب برخی از داسیتانهیای
همینگوی ترجمه و تحلیل شدهاند.
-6داستان و نقد داستان« ،فزیده و ترجمهی احمد فلشیری»1371 ،؛ این کتاب به نقل و نقید برخیی از داسیتانهیای
همینگوی ،و نیز آثار برخی نویسندفان دیگر پرداخته است.
-7قصه نویسی« ،رضا براهنی» ،در این کتاب نویسنده به ارائهی نقدی عمقی و طولی از داستانهای چوبک پرداخته و
نشان میدهد که وی به عنوان یک نویسنده دارای چه خصایصی است .و در پایان ،حدود جهانبینیی او را بیه عنیوان
یک قصه نویس روشن میکند.
پیرمرد و دریا و تنگسیر از جنبههای مختل نقد و تحلیل شدهاند و کتب و مقاالت و پایاننامههیای بسییاری در
این زمینه نوشته شده است .اما جستجوی وسیع ما نشان داد که مقایسه و تحلیل مشیترکات محتیوایی ایین دو رمیان،
موضوعی است که به طور مستقل در باب آن بح نشده است.
 -4خالصه رمان پیرمرد و دریا
رمان بیانفر تالش و کوشش ستودنی ماهیگیری پیر است که بعد از  84روز تالش بی ثمر ،برای صیید میاهیای
بسیار بزرگ ،به دریا میرود و بعد از چند روز مبارزهی طاقتفرسا آن را صید میکند ،اما در راه بازفشت به سیاحل
ماهیهای دیگر آن را میخورند .فره و حادثهی داستان بر محور شخصیت اصلی رمان یعنی سانتیافو شکل میفییرد.
دو رویداد مهم در رمان روی میدهند که نقطهی بزنگاه آناند و موقعیت شخصیت را تغییر میدهند .ایین دو روییداد
عبارتند از؛  -1رویارویی سانتیافو با نیزهماهی  -2 ،مواجه شدنش با کوسهماهیها .این دو مهمترین حوادث داسیتان-
اند که کنش داستانی را به نقطهی اوج میرسانند و در نهایت رمان با فرودی دلنشین و سمبلیک بیه پاییان مییرسید.
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تالش و مبارزهی بی وقته و حیرتانگیز انسانی در مقابل نیروهیای طبیعیت و نقیش تعییینکننیدهی ایمیان و ارادهی
انسانی در پیروزی و شکست از مضامین اصلی این رمان به شمار میروند.
 -5خالصهی رمان تنگسیر
رمان داستان دلیر مردی تنگستانی است که برای فرفتن حق از دست رفتهاش به نبرد بر میخیزد و بیرای انتقیا -
فیری ،عامالن ظلم را به قتل میرساند و فرار میکند .در این رمان مسایل اجتماعی حاکم بر عصر نویسنده و کیتییت
شخصیتی قهرمان از طریق موقعیتها و حوادث داستانی به تصویر کشیده میشوند .تنگسیر رمانی واقعفراست که بیه
بیان برخی حقایق جامعهی کارفری در مقابل جامعهی دروغین و پرتزوییر مییپیردازد .پیرنیگ و طیرح داسیتان بیه
کارفری مرلو این امکان را میدهد که از چند نتر از سرشناسان و منتتیذان شیهر کیه اندوختیهاش را از چینگش در
آوردهاند ،انتقا بگیرد .زایرمحمد عالوه بر انتقا فیری ،بر سازمان قضایی حاکم نیز چیره میشود و خیود جیان سیالم
به در میبرد .مبارزه علیه ظلم ،بیعدالتی و فساد اجتماعی ،تاکید بر مبارزهی فردی در شرایط سیرکوب جنیبشهیای
اعتراضی و حقطلبانهی مرد و ایجاد امید و مقاومت در د انسانهای ستمدیده از مضامین اصلی این رمان به شیمار
میآیند.
 -6تحلیل محتوایی دو رمان
-1-6پیرمرد و دریا
این رُمان روایت تالش و تکاپوی بیوقته و حیرتانگیز انسانی در مقابل نیروهای طبیعت است .تقابلی میان امید
و ناامیدی ،انسان و طبیعت و حس شجاعت و مبارزهطلبی یک انسان برای پییروزی بیر طبیعیت خشین درییا .رمیان
نمایشگر زندفی پیرمردی است که حس خوشبختی و معنادار بودن زندفی را در چیرفی و غلبه بر ترس میبیند و بیا
بینشی وسیع به استقبا حوادث میرود ،و یقینا رسالت چنین قهرمانی کوشیش در راه خودشناسیی و بیاز تعریتیی از
خود است.
رمان در خلق شبیهترین چیز ممکن در واقعیت بیرونی ،بسیار موفق عمل کرده است و درونمایهی آن در واقع تکیرار
همان مضمونی است که نویسنده در یکی از آثار قبلی خود به نا « زنگها برای که به صدا در مییآینید» بییان کیرده
است؛ « شکستی پیروزمندانه » .با خوانش رمان به این امر وقوو مییابیم که شکست آدمی در برابر مصیایب هسیتی
واجد اهمیت چندانی نیست ،چرا که این امر زاییدۀ عواملی است که اصوال فراتر ازحیطهی قدرت انسانی اند و مهیم،
نحوه مقابله و رویارویی انسان با دشواریهای زندفی است.
مهمترین مشخصه اکثر قهرمانیان همینگیوی شیجاعت و اراده آنیان اسیت؛ از فاوبیازان و شیکارچیان فرفتیه تیا
قاچاقچیان و ماجراجویان .سانتیافو نیز پیرمردی است پر از شهامت و شهامت تنها بودن و تنها عملکردن را دارد ،که
این خود ریشه در ایمان عمیق و استوار او دارد.
رمان پایانی غمانگیز دارد ،اما با نگریستن به ژرفنای آن ،دید منتی و بدبینانه به آن کنار می رود ،زییرا بیه عقییده
نویسنده ،همواره ،حتی در رنج و سختی نیز امید وجود دارد و اراده انسانی شکست را مبد بیه پییروزی کنید و بیه
متهو زندفی فردی و اجتماعی روح و معنایی تازه میدهد.
پیرمرد سمبل قهرمانی آزاده و تداعیکنندهی امیا و آرزوهای انسان است .بسیاری رمان را یک اثر تراژیک و تا
حدودی یادآور حضرت عیسی میدانند؛ « سانتیافو اسیر دنیایی یاوه است در پهنیه شکسیت در برابیر ایین ییاوهفیی
طغیان میکند و از مرزهای شکست فراتر میرود به همیین دلییل نییز چهیرهای تراژییک اسیت .بیاالرفتن مسیی،وار
سانتیافو مرفش را تداعی میکند (قادری و رحیمی1386 ،؛ .)399 ،398در دورنمایی دیگر ،قهرمان داستان تمثیلی از
جامعه کارفری (پرولتاریا) است ،و یا جامعهای که در تکاپوی رسیدن بیه آزادی حقیقییسیت؛ آزادیای کیه بییدوا
است و عناصر خواهان آزادی نیز در پایان نابود میشوند؛ «...در جهان هستی عنصر شری و مثبت راهش بیه هیی -
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وجه هموار نیست و سرفذشت آن همیشه شهادت است» (دریابندری ،نقل از همینگوی1363،؛ .)89،90درییا نییز بیه
عنوان کهن الگوی دیرین دربردارنده حقایقی عمیق در باب انسان و هستی است ،عنصری نیرومند که هستی به شیوه-
های فونافون از آن تراوش میکند ،و آدمی در میان این دریای عریم در جستجوی تقدیر و هوییت انسیانی خیویش
است.
با تامل در رمان ،بر زوایا و الیههای عمیقتری از آن اشراو مییابیم ،فویی قهرمان بیه دنبیا سیلطه بیر هسیتی
نیرومند یا حقیقتی واالتر است که به مرتبهی فراتری از جهان وابستگی دارد .زمانی که سانتیافو دست به بزرگتیرین
صید زندفیاش میزند ،در واقع میخواهد علیه طبیعت و حتی خود قیا کند .اما ثمرهی تعدی به طبیعیت را نمیی-
توان به تاراج برد ،چرا که تعدی به قلمرو هستی و طبیعت تاوان دارد ،و نیزهماهی بیه منزلیه فنجیی از آن اسیت کیه
سانتیافو قصد دستبرد زدن به آن را دارد و کوسهماهیهای تیزدندان به سان فماشتگان و نگهبانان این قلمیروانید ،کیه
پیرمرد تا پای جان باید با آنها بجنگد .دیگر آن که در رویارویی با تعارضهای دنییای پیرامیون نییروی هین و اراده
بشری به تنهایی کارساز نیست ،همانفونه که رهآورد سانتیافو از نبرد ،پیکر نیزه ماهی از هیمدرییدهایسیت کیه فقیط
استخوانهایش به ساحل می رسد .اما افر قهرمان را شکست خورده بدانیم در واقع به بینش و درکی سطحی از رمیان
بسنده کردهایم و از این اندیشه غافل ماندهایم که این شکست و پیروزی همچون دیگیر متیاهیم هسیتی تیابع نریامی
پارادوکسیکا اند که در راستای هم به پیش میروند .پیرمرد افرچه خسته و درمانده به ساحل بر مییفیردد ،امیا او از
همهی ماهیگیران دیگر دورتر رفته بود و صید او از همهی صیدها بزرگتر بود .حقیقتا او بازنده نیست .در واقع آنچه
قهرمان با مایهفذاشتن از جان خود به اثبات آن دست میزند حقیقت تعارضآمیز شکست و پیروزی و وحیدت ایین
دو است.
همینگوی با خلق سانتیافو ،به نگرش و جهانبینی تازهای از متهو قهرمان میرسد .او شجاعت و سرسختی یک
پیرمرد ضعی را به نمایش می فیذارد .در حیالی کیه پییش از ایین قهرمانیان داسیتانهای او روشینتکران حسیاس و
زودرنجی بودند که از جنگ میفریختند ،اما سانتیافو ماهیگیر پیری است که هر روز به نبرد با طبیعت فکر میکنید و
با عناصر طبیعت به فتتگو می نشیند در حالی که قهرمانان قبلی از بیان احساسات و افکار درونی خود سیر بیاز میی-
زدند .متهو قهرمان دفرفون شده و نویسنده به خودآفاهی تازهای از آن رسیده است.
)2-6تنگسیر
تنگسیر روایت فر مبارزه و شورش علیه ظلم و فساد اجتماعی است .رمان محتوایی رئالیستی و انتقادی دارد که با
حقایق جامعه خود مرتبط است .در این رمان مسایل اجتماعی و کیتییت شخصییتی قهرمیان از طرییق موقعییتهیا و
حوادث داستانی به تصویر کشیده میشوند .و مجموع این موقعیتها و حوادث ،باع جلوههای رفتیاری شخصییت
داستان و ویهفیهای مورد نرر او و یا تصویر ویهفیهای اجتماعی میشود .پیرنگ و طیرح داسیتان بیه قهرمیان کیه
فردی ستمدیده و از طبقه پایین جامعه است ،این امکان را میدهد که از چنید نتیر از سرشناسیان و منتتیذان شیهرکه
اندوختهاش را از چنگش درآورده اند ،انتقا بگیرد .عالوه بر این بر سازمان قضایی حاکم نیز چیره شده و خیود جیان
سالم به در می برد .کارفری بینوا سرنوشت خود را به دست بگیرد ،و در واقع این همیان القیای متیاهیم اجتمیاعی و
عقیدتی است که نویسنده از طریق محتوای داستانی به آن پرداخته است ،بیه فونیهای کیه بیه اثیر ظرفییت تیاویالت
فلستی و اجتماعی وسیعی را میدهد ،زیرا رویدادهای این رمان جلوهای از حقایق زندفی در زمیان و مکیان داسیتان
است که به شکل عینی ،نرا علی و معلولی بسیاری از طغیانهای اجتماعی و روانی را نشان میدهد.
رمان در حین به تصویرکشیدن دالوری و سادهدلی قهرمان و شورش او ،در حقیقت زندفی و فرهنگ تنگستانی-
هایی را به نمایش میفذارد که سا ها در مقابل نیروهای انگلیسی ساکن در بوشهر جنگیدهانید و ایین طغییان فیردی
قهرمان کنایهای از انحطاط جامعه و فرهنگی است که در آن مروت و جیوانمردی رو بیه زوا اسیت .تنگسییر فاقید
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ویهفیها و مشخصههای رئالیسم اجتماعی است ،هر چند که بیشتر عناصر رئالیستی یک داستان را داراسیت .قهرمیان
افرچه شخصیتی است که با ستم و بیعدالتی در نبرد است ،اما این ویهفی فقط در قالب قهرمانی است که به عنیوان
کارفری عاد  ،تعدادی دغلکار به او ظلم کردهاند و او نیز به انتقا فیری بر میخیزد و در این راه موفق عمل مییکنید
تا جایی که سازمان قضایی و حکومتی نیز در مقابل او شکست میخورد .اما در رئالیسم اجتمیاعی شخصییت اصیلی
داستان در د فروهی قرار میفیرد که با وضعیت تحمیلی موجود در جدا اند و از این دیدفاه کامال بدیهی است که
قهرمان با پیشنهی کارفری و انگیزه فردی-اجتماعی با کالهبرداران و عامالن حکومتی دست به مبیارزه بزنید .عیالوه
بر این پیروزی قطعی و کامل او در همه موقعیتها و رخدادهای داستان این تصور را که او شخصیتی است منطبق بیا
معیارهای رئالیسم اجتماعی ،از بین میبرد؛ زییرا ایین پییروزیهیای پییدرپیی قهرمیان ،مجیالی بیرای نمیایش دادن
محرومیتهای جمعی که از شاخصههای مهم رئالیسم اجتماعی است ،باقی نمیفذارد.
بسیاری از صاحبنرران و منتقدان باری اسطورهای-آرمانی برای این رمان قائلاند و معتقدند که نمییتیوان آن را
یک رمان صرفا رئالیستی تلقی کرد؛ « تنگسیر از جهاتی نارساییهایی دارد کیه از ارزش و اعتبیار آن بیه عنیوان ییک
رمان واقعی کاسته است و در این رمان فذر چوبک از یک انسان عادی و بینش رئالیستی به یک انسان اسیطورهای و
زخمناپذیر و دیدی رمانتیک قابل تامل است» (باباساالر1385 ،؛ .)14
پیرمرد و دریا و تنگسیر روایت ،مبارزه و ایستادفی انسان در مقابل موانع و نیروهای بیرونی اسیت؛ سیانتیافو در
مقابل نیروهای طبیعت و زایرمحمد در مقابله با ظلم و فساد اجتماعی .در این دو رمان آنچه اهمیت دارد تالش بیرای
حتظ مقا و منزلت انسانی است ،پیروزی یا شکست برای دو قهرمان مطرح نیست ،بلکه نقش تعییینکننیده ایمیان و
اراده انسانی و زیر بار ظلم و ستم نرفتن مطرح است .هر دو شخصیتهاییاند که از اصل و واقعییت زنیدفی فرفتیه
شدهاند و سرنوشتشان برشی از زندفی واقعی است.
تالش و مبارزهی بیوقته از منرر دو نویسنده بدان معناست که وقتی آدمی تما تالش خود را کرد ،دیگر نتیجیه
چندان اهمیت ندارد؛ سانتیافو بعد از حمله کوسهماهیها ،تا پای جان مییجنگید فرچیه مییدانید درآخیر چییزی از
صیدش باقی نمیماند .زایرمحمد نیز میداند که بعد از قتل کالهبرداران کشته خواهد شد ،و در صورت زنیده مانیدن
زندفی راحتی ندارد و چه بسا برای همیشه از دیدن زن و فرزندانش محرو شود.
بخشهایی از نبرد زایرمحمد یادآور نبرد سانتیافوست؛ فتتگوی زایرمحمد در هنگا نبیردش بیا فیاو وحشیی و
جنگ او با بمبک در دریا ،تداعیکننده نبرد سانتیافو است .او به فونهای از سر مهربانی و دلسوزی با فاو حرو میی-
زند که فویی فاو میفهمد؛ «حاال دیگه رفیق شدیم .خیلی باید ببخشی .تو خودت میدونی که من بات رفیقم .ا یتت
کرد  .اما افه تو هم جای من بودی ،ناچار بودی همین کارو بکنی .افه ولت کرده بود میترکیدی .اما بیدیش اینکیه
نمیدونی آدمیزاد چقدر بدجنسه .افه تو از آدمیزاد بدجنستر بودی ،این تو بودی که باس به دماغ آدمیزاد مهار بزنی»
(چوبک1382 ،؛  .)43سانتیافو نیز از این که به ناچار برای حیات و بقا دست به شکار ماهی مییزنید ،اظهیار تاسی
میکند تا جایی که او را برادر خود میداند؛ « با خود فتت ای کاش میتوانستم به ماهی غذا بدهم .این میاهی بیرادر
من است .اما باید او را بکشم .باید قوت این کار را داشته باشم» (همینگیوی1363 ،؛  .)150هیر دو قهرمیان بیه جبیر
زندفی و طبیعت واق اند و آن را پذیرفتهاند .روایت مشیترک مبیارزه در دو رمیان ،در راسیتای دو بینماییه فکیری
متتاوت به پیش میرود؛ همینگوی در ژروساخت مبارزهاش ،نویدبخش این پیا به بشریت است که به عنیوان ییک
انسان واقعی باید قلههای روحی را درنوردید و با طبیعت خشن و نیروهای آن بیه مبیارزه برخاسیت و در ایین نبیرد
انسانیت و شهامتت را به اثبات برسانی ،حتی افر مقابلهات با این قدرت برتر به شکست بینجامد .زیرا ایین شکسیت،
شکستی پیروزمندانه است .مبارزه الزمه زندفی است و بدون آن زندفی بی معناست .از نرر او عنصر جدا در بطین
هستی انسان نهادینه شده ،و خواه این درفیری با خود باشد و خواه با طبیعت .اما در نبرد زایرمحمد نوعی عصییان و
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اعتراض را میتوان دید ،عصیانی شدید در برابر جامعهای ظالم ،تا حدی که کارفری ساده در اندک زمانی حادثیهییی
خونبار را رقم می زند.
 -3-6فردیت
یکی از اساسیترین نرریات یونگ ،فرآیند فردیت ( )lndividuationاست .روندی درونی و روانی که طیی آن
«من» ( ،)egoساختار روانی و شخصیتی و اجتماعی خود را بنا میکند و به صورت غریزی به سمت بالنیدفی پییش
میرود (فضیلت ،نقل از بساک12393 ،؛  .)39فرآیند فردیت ،جریان رشد فرد به سیمت وحیدت و ثبیات اسیت کیه
هدو از آن رسیدن به خویشتن است( .شاملو نقل از بساک .)40: 1393 ،در این جرییان شیخ تیالش مییکنید از
پراکندفی و کثرت به اعتدا و وحدت برسد و این کوشش با تترد فرد یا خودیابی صورت میپذیرد .در این مرحلیه،
مرکز شخصیت از من خویش منتقل شده ،انسان به درستی به آن هدفی که بیرایش تیالش کیرده مییرسید یعنیی بیه
ارضای خواستههای طبیعی خاص خویش(مورنو ،نقل از بساک1393 ،؛ .)40
در پیرمرد و دریا ،سانتیافو ،فرآیند درونی-روانی یونگ را در طو رمیان طیی مییکنید و در پاییان بیه رشید و
بالندفی میرسد .پیرمردی بدشانس بعید از  84روز میاهی نگیرفتن ،در کشیمکش درونیی و روحیی ،در جسیتجوی
انقالب و بالیدن است ،که منشاء این انقالب ،او و اجتماعی است که در آن زنیدفی مییکنید .اهیدافی واال دارد و در
هی زمان اسیر ناامیدی و یاس نمیشود .حاصل دسترنجش افرچه تنها یک اسکلت ماهی است ،اما تا دور دسیتهیا
رفته و تما خطرات را به جان خریده است .تالش او تالشی پویاست و نیز شوق و تحرکش برای رسییدن بیه «مین
بهتر» .من ی که دیگر فقیر ،بدشانس و پیر نیست ،او باید در ردی بچه شیرهای شیطان درآید و غیرور و شیجاعت از
دسترفتهاش را بازیابد .ایمانی درونی و فطری پیرمرد را به خودشکوفایی فرا میخوانید ،و بیه او نیدا مییدهید کیه
تجربهها ،شکستها ،پیروزیها و تاب و توان او در تما زندفیاش به ثمر خواهد نشست و دوباره خود حقیقییاش
را باز مییابد « .فردیت از دیدفاه یونگ پختگی و رشد روان آدمی است و فرآیند ،مراحل خودشناسی اوست که او را
از افراد دیگر جدا میسازد .یونگ فردیت را همان فردیت شناخت میداند؛ به زبان دیگر ،فرد باید در مراحل رشید و
تعالی خود ،بخش های خوب و بد وجودش را بازشناسد و این کار پیامد شجاعت و درست اندیشی اوست» (فییرین
و دیگران ،به نقل از تسلیمی1389 ،؛  .) 32فرآیند فردیتیی کیه سیانتیافو در طیو رمیان طیی مییکنید ،راهیی بیرای
خودشناسی است که با سترش به دریا و نبرد با کوسه ماهی ،نمود بیرونی پیدا میکند.
در تنگسیر نیز زایرمحمد با جذب عناصر فردیت به تدریج دفرفون میشود و در پایان ،با کامیل شیدن فرآینید،
شخصیتی متتاوت و مستقل مییابد .اولین مرحله در شخصیت او حادثهای است که در اوایل داستان اتتیاق مییافتید؛
«همین یک ساعت پیش بود که یکی از بچهه ای دواس برایش خبر آورده بود که فاو سکینه یاغی شده و در فیاورو،
بند را پاره کرده و هی کس نمیتواند نزدیکش برود و افر نگیرندش میترکد ...هی کس نتوانسته بیود او را بگییرد و
همه از او میترسیدند و چشم و امید همه به محمد بود که برود و فاو را بگیرد» (چوبک1382،؛  .)18با ایین حادثیه
زایرمحمد برای فرفتن فاو وحشی میرود و طولی نمیکشد که پیروزمندانه از نبرد با آن بیرون میآید .تقاضای مرد
از زایرمحمد و پذیرش آن ،شخصیت را در شرایط درونی و هنی خاصی قرار میدهد و او را وا میدارد که بیه منیی
بهتر که دارای خصایل پهلوانانه است ،بیندیشد .خودفوییهای درونی او با نیروهای طبیعی ،صدای کارخانه یخسازی
که تداعیکننده سالها کارکردن در آهنگری کنار کارخانه است  -و نیز دیدن چند فرد انگلیسی-که خاطره کیارکردنبرای آنها را در هنش زنده میکند  -همه ایجادکنندهی تالطمیی درونیی و سیوق دهنیده او بیه سیمت تکامیلانید،
زایرمحمد دیگر منتعل و مرلو نیست و خواهان هویتی(منیتی) مصمم ،انتقا جو و با اراده است .مییل درونیی او بیه
فردیت تازهاش در قالب ستری که نویددهنده مبارزهای مرگبار است ،نمود بیرونی و عینی پیدا میکند .و در راسیتای
آن ،در مسیر تازهای فا مینهد که خود منجر به جدایی از هویت پیشین ،و رسیدن به فردیتی نوین است.
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در واقع فرآیند این دو شخصیت ،جریان رشدشان به سیمت وحیدت و ثبیات اسیت کیه هیدو آن رسییدن بیه
خویشتنی سرکوب شده است .هردو ،خواهان رهایی از پراکندفی و تشویش درونیی و رسییدن بیه نیوعی اعتیدا و
وحدت شخصیتیاند .آنان باید به خود و اطرافیانشان ثابت کنند که نباید در مقابیل جبیر طبیعیت و اجتمیاع سیکوت
کرد ،آنها برای ساختن منی بهتر و بازیافتن مقا و منزلت انسانیشان به مبارزه تن میدهند .ایمیانی درونیی و فطیری
هردو را به خودشکوفایی فرا میخواند و ندا میدهد که تجربهها و شکستهای زندفی نتیجیهبخیش خواهید بیود و
آنان خود حقیقیشان را باز مییابند .فرآیند فردیت دو قهرمان به صورت ستری نمادین است .ستری که مصیایب آن
را برای رسیدن به هدو متعالیشان تحمل میکنند تا به حیات و فردیت تازهای نایل آیند.
 -4-6تحو شخصیت
اشخاص ساخته شده (مخلوقی )را که در داستان و نمایشنامه و ...ظاهر میشوند ،شخصیت مینامنید .در هیر اثیر
روایتی یا نمایشی فردی است که کیتیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه میفویید و مییکنید ،وجیود داشیته
باشد .خلق چنین شخصیتهایی را که برای خواننیده در حیوزه داسیتان تقریبیا مثیل افیراد واقعیی جلیوه مییکننید،
شخصیتپردازی میخوانند (میرصادقی1376 ،؛ 0)83،84شخصیتها را میتوان از جنبههیای مختلی تقسییم بنیدی
کرد .از جملهی این تقسیم بندیها ،فروه شخصیتهای ایستا و فروه شخصیتهای پویا(متحو ) است ( همان.)84 :
سانتیافو و زایرمحمد ،روند تکاملی همسانی را طی میکنند .شخصیتهیایی پوییا هسیتند کیه در رونید داسیتان
دستخوش دفرفونی عمیقی هستند ،که موجب سازندفی و تعالی آنها شده است .سیانتیافو از ییک تیی میاهیگیر از
کارافتاده و مایوس ،تبدیل به شخصیتی متتاوت و برجسته میشود .زایرمحمد نیز کارفری مرلو و منتعل اسیت کیه
در طی فذار از حوادثی ،به شخصیتی مصمم ،انتقا جو و با اراده مبد میشود .البته او به شخصیتی شبهاسیطورهای و
سمبلیک تغییر مییابد ولی سانتیافو شخصیتی است که در دنیای بیرونی نمود عینیی آن را مییتیوان دیید ،پیرمیردی
شجاع با ارادهای شکستناپذیر .هر دو فرآیند تحو را به تنهایی طی کرده و تنها همگا و همراهشان ،نیروی درونیی
و تجربیاتی است که در طی سا ها کسب کردهاند؛ سانتیافو با سا ها تجربه شکار و ماهیگیری در دریا .و زایرمحمید
با پیشینه زندفیاش؛ سا ها کارفری کردن ،کارکردن درکارخانه آهنکیاری و تیراشکاری،کیار بیرای انگلیسییهیای
ساکن در بوشهر و نیز جنگیدن با نیروهای انگلیسی به همراه رییسعلی دلواری.
رویدادی که در ابتدای دو رمان میآید ،برای سانتیافو (  84روز به دریا رفتن و هیی میاهی صیید نکیردن و بیه
ساالیو معروو بودن) و در مورد زایرمحمد؛ (درخواست مرد از او برای فرفتن و را کردن فاو ننه سیکینه) ،هیر دو
را در شرایطی قرار میدهد که به خود و وضعیت موجود ،بیشتر فکر کنند .هر دو دچار تالطمانید و نیروییی درونیی
آنها را به مبارزه با هویت اثبات شده و عد پذیرش آن وا میدارد .آنان در راستای این تحو  ،متعالیتیرین هیدو را
بر میفزینند .سانتیافو دلیل خلقتش را فقط یک چیز میداند؛ صید ماهی بزرگ .زایرمحمد نیز به دنبیا انتقیا اسیت.
هر دو شخصیت در عملیکردن هدو و رسیدن به آن پیروزاند .بعد از دستیابی دو قهرمان به هدو دلخواه خیویش و
رقمزدن نقطهی اوج داستان ،رویدادی دیگر از د آن سر برمیآورد که کشش و تعلیق ماجرا را دو چندان کیرده و از
سویی دلهره و اضطراب سقوط و افو قهرمان را در د خواننده بر میانگیزاند؛ ایین دو روییداد بیه ترتییب :مواجیه
شدن سانتیافو با کوسهماهیها ،بعد از صید ماهی است .و دیگری رویارویی زایرمحمید بیا بمبکیی در درییا .ایین دو
رویداد نافهانی به نوعی تکاملدهندهی نهایی فرآیند تحو در شخصیتهاست که بیه فسیترش خودآفیاهی آنیان از
هویت جدیدشان منجر میشود.
 -5-6خط جدا عوامل بیرونی-درونی
کشمکش تقابل دو نیرو و جبهه فرفتن آنها در برابر یکدیگر است .کشمکش ،در بطین حادثیه ایجیاد مییشیود.
تتکیک وجدایی بین کشمکش و حوادث داستانی نیست و ایندو دوشادوش هم حرکت کرده و داسیتان را بیه نقطیه
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اوج میرسانند .کشمکش ممکن است درونی یا بیرونی ،یا هردو باشد .کشمکشهای بیرونیی معمیوال در ارتبیاط بیا
سایر انسانها یا طبیعتاند .کشمکش از برجستهترین عناصر پیرنگ در داستان است« .جدا مقابلیهی دو نییرو ییا دو
شخصیت است که بنیاد حوادث را میریزد .شخصیت اصلی یا شخصیت مرکزی ،با نیروهایی که علیه او برخاستهانید
و با او سر مخالتت دارند به جدا و مبارزه میپردازد .ایین نیروهیا ممکین اسیت اشیخاص ییا اجسیا و موانیع ییا
قراردادهای اجتماعی یا خوی و خصلت خاص خود شخصیت اصلی داستان باشد» (میرصادقی1376 ،؛ .)72،73
جدا در این دو رمان به موجب ضدیت و تعارض عواملی در آن به وجود آمده است که در صیورت فقیدان آن
رمانها به صورت ماجرایی سطحی و بدون هرفونه کشش و تحرکی به پیش میروند .در پیرمرد و دریا شاهد جیدا
درونی(عاطتی) و جدا بیرونی هستیم .جدا های درونی سانتیافو ،کشمکش او بیا پییری ،نیاتوانی و از کارافتیادفی
است و از سویی دیگر با بدبیاری و ساالیو بودن .در این جدا  ،نیروی ایمان ،امید و اراده هنیی او در مقابیل پییری،
ضع جسمانی و بد اقبالیاش میایستد .که این جدا در ادامه با جدا بیرونی او فره خورده و با هیم ادغیا میی-
شوند و زنجیروار در خال اثر کشیده میشوند و رقمزننده حوادث بیرونی رمانانید .ایین آمییزش عیالوه بیر اینکیه
نمایانگر حضور دو جانبه ابعاد وجودی انسان در رمان است ،امتیازی مهم برای پیرنگ و ایجاد جذابیت در آن اسیت.
اما جدا در تنگسیر سیر یکنواخت ،خطی و طبیعی خود را دنبا میکند و از آن تالطمهای روحی و درونی پرتعلیق
خبری نیست .چند جدا کوچک ،قهرمان را به سوی حوادث جسمانی هدایت مییکنید و او نییز در اوج جیدا  ،بیا
اسلحه تما دشمنان را از پای در میآورد .جدا ها جنبهی عملیی دارنید و نقشیهی قتیل و طیرحرییزی آن بیه طیور
نافهانی و در طو یک روز اتتاق میافتد ،که این برای خواننده یادآور قصههای قدیم است که قهرمان یکتنه ،بیدون
هی مانعی که جانش را تهدید کند به جدا با نیروهای مخاصم میپرداخت .پس جدا ها نه تنها ساختمندانه طراحی
نشدهاند ،بلکه از نگاهی دیگر با نگرش رئالیستی حاکم بر رمان در تناقضاند .در حالی که جدا ها در پیرمرد و درییا
بسیار هنرمندانه در وجود شخصیت پرورانده شده و روند داستان را با پیرنگی محکم و پرکشش به پیش میبرند.
وجه اشتراک مهمی که بین جدا هاست ،جیدا شخصییتهیا بیا عناصیر (نیروهیای) طبیعیت اسیت ،درفییری
زایرمحمد با فاو وحشی و بمبک ،به طور خودآفاهانه متاثر از جدا سانتیافو با ماهی بزرگ است .سانتیافو درجیایی
که در حا نبرد با ماهی بزرگ است ،اظهار تاستش را از این جدا بیان میکند؛ «فتت:ای میاهی ،مین نبایید اینقیدر
دور میرفتم .نه به حا خود فایدهای داشت .نه به حا تو .متاستم ماهی» (همینگوی1363 ،؛  .)201در جایی دیگر؛
«ای نیم ماهی ،ای که ماهی بودی .متاستم که زیاد دور رفتم .زندفی هر دوتامون رو خراب کرد » (همان .)206 :ایین
اظهار بخشش و تاس سانتیافو یادآور موقعیت زایرمحمد بعد از فرفتن فاو وحشی است؛ «حاال دیگه با هیم رفییق
شدیم .خیلی باید ببخشی .تو خودت خوب میدونی که من بات رفیقم .ا یتت کرد  .اما افه تو هم جای مین بیودی.
ناچار بودی همین کارو بکنی .افه ولت میکرد حتما میترکیدی» (چوبک1382 ،؛  .)46در جدا نهیایی زایرمحمید
که با بمبک صورت میفیرد نیز شباهت زیادی درفتتگوی درونی او دربارهی بمبیک و فتتگیوی سیانتیافو در میورد
ماهی را ،شاهدیم؛ «افه خیلی دور بره دیگه برفرشتنش از میون دریا ممکن نیس .میخواد نتلم کنه .اما ترسییده .افیه
نترسیده بود میون دریا نمیرفت .نباید بذار دور ببرد  .افه ببیره کیار زاره( ».چوبیک1382 ،؛ « .)170پیرمیرد بلنید
فتت:کاشکی پسرک با من بود .ماهیه داره منو میکشه میبره ،منم شدها میخ این ریسمون .میتونم ریسیمونو ببنید .
ولی میترسم پارهاش کنه .من باید تا میتونم نگرش دار  ،هر وقت الز شد بهش ریسمون بد  .خدا رو شکر که داره
میره جلو .فرو نمیره» (همان.)135 :
عنصر جدا و مانور دادن دو رمان به آن ،در حقیقت کارکردی نمادین است بیرای بازتابانیدن ارادهی انسیانی در
مصایب و نامالیمات زندفی .نگاه هنرمندانه و فیلسوفانه همینگوی به بح جدا  ،ریشه در حضیور او در دو جنیگ
جهانی و نیز حضور در جنگهای داخلی اسپانیا است ،که نمود بیرونی آن را در قالب مبارزه سانتیافو میبینیم .جدا
او جدالی است مقدس برای رسیدن به هدفی مقدس .انگیزه اصلی قهرمان در این جدا نابرابر بیرای تحقیق آرمیانی

مقایسه و تحلیل مشترکات محتوایی دو رمان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و تنگسیر اثر صادق چوبک
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است که باید به تنهایی صورت بگیرد؛ «حدی مبارزهی نیروهای واپسفرایی که تو را میکوبند و میخواهند به ایین
سوی حد بکشانند و افر تو برخاسته باشی و افر به دنبا تحقق آرمانهای خود باشی .میبایست تنها و تنها بیه میدد
نیروهای درونی خود ،با آنها بجنگی .اینکه فرجا این جنگ چه باشد برای تو معلو نیست .بیتردید دریا و کوسهها
به ظاهر نیرومنداند ،اما تو هم نیرومندی و شاید  -افر خودت را باور داشته باشی  -نیرومندتر از هیر آنچیه در دنییا
وجود دارد .این وجه مقدس جنگ همواره در هن همینگوی به شکل یک رویا یا آرمان باقی ماند» (صیحتی1387 ،؛
 .)132فرجا جدا  ،برای همینگوی چندان اهمیت ندارد .هدو او این است که ما به حکیم رسیالت انسیانی بایید از
قلههای روحی خویش باال رویم و با نیروهای بیرونی درفیر شویم و انسانیت و نیروی ارادهمان را نشان دهیم ،حتیی
افر در این مبارزه شکست بخوریم .در واقع ما محکو به انجا این نبرد غییر عادالنیهاییم .و زنیدفی را غییر از ایین
متهومی نیست و این نبرد الزمه هستی و حیات است .اما جدا زایرمحمد در تنگسیر نوعی اعتراض است ،اعتیراض
فردی به جامعه و انسانها .و حاوی این پیا که در برابر ظلم و بیعدالتی باید دالورانه به مقابله برخیزید.
 -6-6ارادهفرایی
ارادهفرایی در دو رمان و تاکید بر آن ،موجب ارتقا دو اثر و بخشیدن درونمایهای پیر بیار بیه آنهاسیت .اراده بیه
کنش و افعا شخصیتها جهت میدهد و به برجستگی و تکامل شخصیت منجر مییشیود .همینگیوی بیا تاکیید بیر
عنصر اراده از پیرمردی از کارافتاده ،انسانی با اراده میسازد که با تصمیمش مبتنی بر رفتن برای صیدی بیزرگ ،غلبیه
بر مخاطرات و ترس درونی خویش را جستجو میکند .زایرمحمد نیز از کارفری منتعل و مرلو به فیردی بیااراده و
انتقا جو مبد میشود .فرایش و میل اتی شخصیتها به با اراده بودن  ،آنها را در فرآیند قصیه از لحیام روحیی و
درونی ارتقا میدهد و حا به تنها چیزی که میاندیشند ،آرمانشان است .یکی از اهداو همینگوی از توجه به عنصیر
اراده ،قرار دادن آن در مقابله با طبیعت و از میان برداشتن جبر آن ،تا محدودهای مشخ  ،است .اما قهرمان چوبیک
که ارادهاش در راستای مبارزه با ظلم است ،نقش خویش را بدون هی مانعی ایتا میکند و انجا رسالتش به فونیهای
غیر واقعفرایانه و شبهاسطورهای است .او دستش درکنش داستانی باز است و به عنوان عامیل عمیل در رمیان مطیرح
است.
زایرمحمد در آغاز داستان شخصیتی است منتعل و فاقد اراده و نیروی درونی ،به فونهای که بیا تیرثر از نگرشیی
عوامانه ،خواهان دستگیری و یاری از نیروهای طبیعت است .اما خصلت با اراده بیودن در سیانتیافو اتیی اسیت کیه
نمونهاش را در  84روز به شکار رفتن و هی صیدی نداشتن مییبینییم .پیس زایرمحمید بعید از وقیوع حیوادثی در
داستان ،زمینه شکلفیری و تقویت ارادهاش فراهم میشود .در پایان باید فتت ارادهفرایی در پیرمرد و دریا ،تقوییت-
کنندهی پیرنگ و استحکا دهندهی آن است ،اما در تنگسیر اینفونه نیست ،و این خود از نقاط ضع تنگسیر است.
 -7-6نقش قهرمان در تکوین محتوا
پیرمرد و دریا و تنگسیر از آن دسته رمانهاییاند که حو محور تکامل و تکوین شخصیت میچرخنید ،چیرا کیه
سانتیافو و زایرمحمد هر دو شخصیتهایی تیپیاند که به صورت آماده در جامعه وجود دارند ،اما آنچه ایین دو را از
حالت تی خارج کرده و به فردیت کامل میرساند ،دفرفونی عقاید و اندیشههای آنها در طو رمان است .به ایین-
فونه که زایرمحمد در قالب قهرمانی زخمناپذیر و انتقا فیرنده حوادثی را در رمان رقم میزند .اما ایین دفرفیونی در
سانتیافو به شیوهای کامال اصولی و سازماندهی شده شکل فرفته است ،حا آن که این فرآینید در زایرمحمید سیاده،
نافهانی و ضعی است و عجوالنه طراحی شده و نویسنده هرچه سریعتر میخواهد قهرمان را به د حادثیه بکشیاند
و بعد داستان را تما کند .ولی سانتیافو هر لحره در رمان در حا بالییدن و تکیوین اسیت و افکیار و عقاییدش بیه
فونهای با او عجین شدهاند که حالتی عاطتی و درونی پیدا کردهاند .آنچه برای او در مرکز توجه است عواطی او و
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نیز تندادن به یک حیاط عینی و واقعی است .فویی تجارب اوست که حوادث را رقم میزند ،و نویسیندهای در کیار
نیست و هی فکری از خارج به سانتیافو تحمیل نشده است .در چنین رمانی نویسنده بیه شییوهای ماهرانیه ،افکیار و
عقایدش را از طریق شخصیتی که در حا تجربهکردن اندیشهها و احساسات درونیاش است ،نشان میدهد .لذا ایین
فرآیند در شخصیت سانتیافو اصالت هنری بسیار باالتری دارد.
پیرمرد و دریا یک اثر رئالیستی است که جهانبینی مدرن برآن حاکم اسیت و قهرمیانپیروری جیای خیود را بیه
انسانی ملموس و عینی داده است ،چرا که سانتیافو قهرمانی است که پذیرفتنی و واقعی جلیوه مییکنید و شخصییتی
است امروزی ،و نمونه مطلق نیرومندی و شکستناپذیری نیست .اما تنگسیر اثیری رئالیسیتی اسیت کیه جهیانبینیی
نوکالسیک دارد و از نرر قهرمانپروری اندکی شبیه به قصههای فذشته است .چرا که خصلت آن قصیههیا ،قهرمیان-
پروری بوده است .زایرمحمد تبدیل به یک انسان آسیبناپذیر میشود و از تما خطرات و موانع موجیود بیه آسیانی
میفذرد .خواننده چنین رمانی فاه احساس میکند با یک قهرمان اسطورهای و ابرمرد روبه روسیت نیه ییک قهرمیان
رئالیستی که در نهایت با شکست و مرگ مواجه شود .در پیرمیرد و درییا سیانتیافو قهرمیانی میدرن اسیت چیرا کیه
انسانش شکستناپذیر نیست .آنچه قهرمان بودن او باورپذیر میکند این است که او از نرر هنی و درونیی قهرمیان
است ولی زایرمحمد هم از نرر درونی و هم بیرونی (جسمی) قهرمان است.
 -7نتیجه فیری
دو شخصیت اصلی رمان پیرمرد و دریا و تنگسیر ،فرآیند فردیت را طی میکنند و در پایان هر دو به شخصیتهیایی
متتاوت و مستقل ارتقا مییابند .فرآیند دو قهرمان به صورت ستری نمادین و سمبلیک است .هر دو شخصییتهیایی
پویا هستند که در بستر رمان روند تکاملی همسانی را طی میکنند .زایرمحمد تبدیل به شخصییتی شیبهاسیطورهای و
سمبلیک میشود .ولی سانتیافو شخصیتی است که در دنیای بیرونی نمود عینیی آن وجیود دارد .هیردو تالطیمهیای
درونی را تجربه میکنند .در پیرمرد و دریا ادغا و آمیزش جدا های درونی و بیرونی شخصیت ،نمایانگر حضیور دو
جانبهی ابعاد وجودی انسان ،و نیز امتیازی برای پیرنگ آن است .جدا در تنگسیر سیری یکنواخت ،خطی و طبیعیی
دارد و فاقد تالطمهای درونی و بیرونیای که الزمهی یک جدا موفیقانید ،اسیت .نبردهیا در تنگسییر بیه شییوهای
توانمند طراحی نشدهاند ،و با جهان بینی رئالیستی نویسنده که بر رمان حاکم است ،درتناقض اسیت امیا جیدا هیا در
پیرمرد و دریا بسیار هنرمندانه در وجود شخصیت ایجاد و پرورانده شدهاند .جیدا همینگیوی در حقیقیت انعکیاس
اراده ی انسانی است ،نبردی مقدس برای رسیدن به آرمانی مقدس ،اما جدا چوبک نوعی اعتراض و عصییان اسیت.
هر دو شخصیت به عنوان عامل عمل مطرحاند و فرایش آنها به با اراده بودن و شجاعت ،سبب ارتقا روحی آنها می-
شود .در واقع دو رمان حو محیور اراده و نییروی آن ،مییچرخنید .اراده در پیرمیرد و درییا بیرخالو تنگسییر در
چهارچوبی تعری شده و محدود است .دو رمان ،رمان شخصیتاند .پیرمرد ودریا یک اثر رئالیستی است که جهیان-
بینی مدرن بر آن حاکم است و قهرمانپروری جای خود را به یک انسان عینی میدهد با باورهای سمبولیسیتی ،ولیی
تنگسیر اثری رئالیستی است که جهانبینی کالسیک دارد و ما با یک قهرمان نیمه اسیطورهای و ابرمیرد روبیهرو اییم.
سانتیافو قهرمانی مدرن است چرا که نسبی و شکستپذیر است و آنچه قهرمان بودنش را باورپیذیر مییکنید نییروی
هنی و درونی اوست .قهرمانپروری در تنگسیر در اوج است ولی در پیرمرد و دریا واقعیتر و رئالیستیتر است.
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