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Abstract 
The frustration and isolation of some Western intellectuals as a result of the painful 

repercussions of the First World War made them inclined to the imagination and 

subjectivism of modernist rationalism and materialism, they explore the human’s 

unconsciousness, then they found surrealism school which influenced literatures 

and writers of the East and West. The present article illustrates a surrealist features 

due to the descriptive-analytical approach to explore the components of surrealism 

in Fi Yum Marh” by Zakaria Tamer (Syrian Writer) and “Three Drops of Blood” by 

Sadegh Hedayat's two short stories, These authors have created a completely surreal 

space for expressing their minds in the stories mentioned above and the principles 

of this literary school, namely automatic writing, attention to fantasy, love, allure 

and madness, humor and irony, objective coincidence and affairs. They have 

dramatically and supernaturally represented their works. Tamer's main goal is to 

protest the irresponsibility of institutions related to community security and to issue 

judgments on behalf of people who are not competent to judge. Hedayat by this 

story has followed the critical and turbulent situation of Iran during the Pahlavi era, 

when intellectuals, writers, and poets protested against it, in which the elements of 

power suppressed them in the various ways. 
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 علمی مقالة

 فارسی( - عربی تطبیقی )مطالعات تطبیقی ادبیّات نامةکاوش

 87-8 صص. ،8631 زمستان (،63 )پیاپی 4 شمارة نهم، دورة رازی، دانشگاه

 سه» و تامر زکریّا «مرح یوم فی» کوتاهداستان دو در سوررئالیسم تطبیقی بررسی

 هدایت صادق «خون قطره
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 6شیرخانی محمدرضا
 ایران ایالم، ایالم، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیّات دانشکدة عرب، ادبیّات و زبان گروه استادیار

 63/51/5631 پذیرش:  55/56/5636 دریافت:

   چکیده
 و گرایلی عقل   درمقابل   آنان که شد سبب لاوّ جهانی جنگ دردناک عواقب نتیجةدر غربی نفکرانروش از برخی اطلبیانزو و سرخوردگی

 گلااری بنیلان  را سوررئالیسل   نلام به مکتبی انسان، ناخودآگاه ضمیر کاویدن با و یابند تمای  یگرایذهنیت و تخیّ  به هامدرنیست یگرایمادّه

 هلای فله مؤلّ واکلاوی  بله  تحلیللی  - توصیفی رویکردی با که رو پیش نوشتار نهاد. یبسیار ثیرتأ غرب و شرق نویسندگان و ادیبان بر که کنند

 هلدایت  صلادق  اثلر  «سله قرلره خلون   » و (سلوری  نویسلندة ) تلامر  زکریلا  از شاد( روزی )در «مَرِح یومٍ فی» کوتاه داستان دو در سوررئالیس 

 و انلد کلرده  خلل   یادشلده  هلای  داسلتان  در خلویش  ذهلن  بیلان  برای را سوررئال کامالً فضایی نویسندگان، این که است داده نشان پرداخته،

 شلگرف  املور  و عینلی  تصادف هزل، و طنز جنون، و جابه عش ، رؤیا، و خیال عال  به توجّه خودکار، نگارش یعنی ؛ادبی مکتب این اصول

 حکل   صلدور  و جامعله  امنیّلت  بلا  مرتبط نهادهای مسئولیّتییب به اعتراض تامر، اصلی هدف اند.کرده بازنمایی خویش آثار در را فراواقعی و

 بلوده  پهللوی  دورة ایلران  آشلفتة  و بحرانلی  توضلعیّ  بیلان  پلی در ،داسلتان  این با هدایت ندارند. قضاوت صالحیت که است افرادی ازجانب

 سلرکوب  را هلا آن مختلل   هلای روش بله  قلدرت،  عوامل   کردند،می اعتراض آن به شاعران و نویسندگان روشنفکران، وقت هر که است

 دند.کرمی

 .هدایت صادق تامر، زکریا سوررئالیس ، ، تربیقی ادبیّات :کلیدی واژگان
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 پیشگفتار .8

 موضوع تعریف .8-8

 ظهلور  غلرب  در جدیلدی  هایمکتب تدریجبه جهانی هایجنگ از پس جهان اعیاجتم - سیاسی تحواّلت با

 سلوریه  و ایلران  چلون  هلایی کشور ادبیّات به و بودند تأثیرگاار غرب تادبیّا بر خود نوبةبه یک هر که کردند

 سلال  در 5آپلولینر  گیلوم  بلار نخستین را سوررئالیس » است. لیس سوررئا ،هامکتب این از یکی کردند. رخنه نیز

 )ثلروت،  .«درآملد  اجلرا به م5356 سال در که برد کاربه «تیرزپاس هایسینه» نام به خود نامةنمایش در .م5316

 یعنلی  6رئلال  و اسلت  فلرا  و روی معنیبه هفرانس در که 6سور لفظ دو از شدهتشکی  ئالیس سورر» (663 :5616

 و فراواقل   یعنلی  ،ه  روی است. 6واقعیّت و 4چیز معنایبه التین در “res” زیرا است؛ اشیاء به مربوط و واقعیّت

 بلروز  هنلری  آثلار  و رؤیاها و اوهام در فقط و ماست آگاهناخود ضمیر در که دانندمی یواقعیّت را آن اصرالحاً

 (636 :5616 داد، ؛ 53 :5615 )شمیسا، «است. ادبیّات با روانی برخورد اجمالی طوربه سوررئالیس  کند.می

 انزواجلویی  و سلرخوردگی  نتیجلة  را سوررئالیسل   بایلد » اجتملاعی  تاریخی خاستگاه و پیدایش عل  نظراز 

 روشلنفکران  ایلن  دانسلت.  اوّل جهلانی  جنگ کنندةویران و دردناک عواقب به اعتراض رد غربی روشنفکران

 روی دادائیسل   بله  سلسس  ؛کردنلد  اختیلار  گیلری گوشه و بریدند آن بر حاک  بینیجهان و مدرنیس  از نخست

 هلای نظلام  و هلا دسلتگاه  هملة  بله  که بودند دادائیس  اعضای از 5برتون آندره چون ،آن گاارانبنیان و آوردند

 درمقابل   دادا پیلروان  از بسلیاری  هلا بعلد  دانسلتند. ملی  یکلارای  فاقلد  و ارزشبلی  را آن و بلود  اعتنلا بی اخالقی

 ضلمیر  کاویلدن  پلی در و یافتنلد  تمایل   گرایلی ذهنیلت  و تخیّل   بله  هلا مدرنیسلت  ،یگرایل ملادّه  و گرایی عق 

 عبلدی،  و میرعللی  زاده)حسلن  «نهادنلد.  بنیلان  را سوررئالیس  مکتب ترتیب، این به و برآمدند خود ناخودآگاه

 تدسل  آن بله  تلوان نملی  منرل   و عقالنیّت با که است مجهولی و باطنی جانب به قائ  سورئالیس » (11 :5636

 :6151 )صلال،،  «پلردازد.  ملی  و... تخیّل   و رؤیلا  و حلدس  چون عق  از غیر یابزارهای به خاطر همین به یافت؛

 سلال  در کله  بلود  6سلوپو  فیلیل   و برتلون  آنلدره  نوشلتة  «مغناطیسلی  هایمیدان» لیستیسوررئا اثر نخستین (65

 موجودیلت  اعلالم  ،ادبی یکتبم مثابة به رسمی طوربه سوررئالیس  آن، انتشار از پس سال سه و شد منتشر 5365

 (.616-615 :5616 حسینی، ر.ک:) کرد

                                                                                                                                             
1. Guillaume Apollinaire   

2. sur 

3. real 

4. thinge 

5. fact 

6. Andre Breton  

7. Philippe soupault   



 6 هدایت صادق «سه قطره خون» و تامر زکریّا «مرح یوم فی» کوتاهداستان دو در سوررئالیسم تطبیقی بررسی
 

 ناخودآگلاه  بله  را خلود  توجّله  نویسلندگی،  حرفة ابتدای در سوری رجستةب نویسندة (.م 5365) تامر زکریّا 

 کشل   منظلور بله  اغللب  که کاویروان زمینةدر 5فروید هایبررسی و تحقیقات از» و نمود معروف بشر روان

 از متلأثّر  کله  را سوررئالیسل   و کلرد  استفاده بود، شده انجام روانی هایعقده تحلی  و کودکی دورة تجربیّات

 نویسلندگان  و شلاعران  نیلز  ایلران  در (65 :5336 )الصّمادی، «.داد قرار خود ارک وجهة بود، فروید هایاندیشه

 معاصلری  نویسلندگان  زملرة  از (5661-5615) هلدایت  صلادق  داشلتند.  قرار غربی بزرگ مکاتب تأثیر تحت

 نوظهلور  هلای جریلان  بلا  همگلام  ،اروپلا  در هنلر  و ادبیّلات  تحلوّل  سلیر  از خلود  هایدریافت اساسبر که است

 تلأثیر  کله  (46 :5635 زبهلانی، رو تلوکّلی  و تمیمی ر.ک:) گرفت قرار مدرنیته تغییرات مسیر در یسینوداستان

 انتشلار  بلا  5661 سلال  از ایران» ،واق در است؛ مشاهده قاب  خوبیبه وی کوتاه هایداستان بر غربی های مکتب

 ایلن  از( 664-656 :5616 )قلویمی،  «گرفلت.  قلرار  سوررئالیسل   مکتب تأثیر تحت هدایت، صادق کور بوف

 ایلن  از یکلی  کله  شلود ملی  ختهشلنا  هلا آن بلا  و مانلده  جلای بر بسلیاری  ذهنلی  و تخیّللی  هلای تانداس نویسنده،

 است. «خون قرره سه» ها، مجموعه

   هدف و اهمّیّت ضرورت، .8-2

 کسلب  و ادبلی  آرای بلا  عینلی  تصلادف  و عشل   رؤیلا،  یعنلی  ،خلود  ممتلاز  هایمضمون با سوررئالیس  مکتب

 تلامر  و هلدایت  اسلت.  داده رقلرا  تأثیر تحت را معاصر رتفکّ ،بارز طرزیبه شاعرانش رفتارهای و خود ناختیش

 هایشلان داسلتان  در روشلنی بله  سوررئالیسل   چلون  بزرگی ادبی تبمکا تأثیر که هستند نویسندگانی جملهاز نیز

 بیلان  را جامعله  مشکالت و مسائ  ،خود عةجام ادبی هایجنبش از پایریرتأثی با نویسنده دو این شود،می هدید

 شلمار بله  آنلان  هلای دغدغه از و داشته ودوج نویسنده دو جامعة در که مسائلی و مشکالت از یآگاه اند.هکرد

 سازد.می موجّه را نویسنده دو آثار بر مکتب این تأثیر بررسی ضرورت ،رودمی

 پژوهش های پرسش .8-6

   است؟ چگونه نویسنده دو این آثار در ئالیس سورر ادبی مکتب اصول بازنمایی -

 پژوهش پیشینة .8-4

 اسلت  شلده  نوشلته  مقاالتی بیش و ک  فارسی، و عربی ادبیّات در آن ظهور و سوررئالیس  مکتب خصوصدر

 نحلوة  سوررئالیسل ،  مکتلب  از تعریفلی  کلّی طور به (5666) کندری از: نداعبارت هاآن ترینمه  از برخی که

 معرّفلی  را زمینله  ایلن  در هنرمنلدان  مشلهورترین  همچنلین  کرده؛ ارائه را آن گااران بنیان و مکتب این پیدایش

 بیلان  و تبریلزی  شلمس  مقلاالت  در سوررئالیسلتی  عناصلر  تبیلین ( بله  5616ملددی ) عللی  و اسماعیلی .کندمی

                                                                                                                                             
1. Sigmund Freud   
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 را آنلان  هلای تفلاوت  تلرین مهل   و پلردازد ملی  سوررئال آثار و مقاالت بین موجود های ناهمسانی و هاهمسانی

 دهد.می نشان

 و آن هلای جللوه  و سوررئالیسل   پیلدایش  پیرامون مختصری شرح بیان از پس (5613) طهوری و پوررزاق 

 سلاعدی  هلای داستان درپایان و هدکر بررسی سوررئالیس  براساس را وی آثار از داستان شش ساعدی، معرّفی

 (5613) دسلتمالچی  و مهلر مشلتاق  .نلد ابندی کلرده طبقه طنز و ثیلیتم الیستی،سوررئ گرا،واق  هایداستان بهرا 

 کله  کننلد ملی  بررسلی  را ... و دیلن  در ظاهرگرایی نامتعادل، اقتصاد حکومت، چون اجتماعی عوام  و هازمینه

 است. شده فرانسه در سوررئالیس  و ایران در عرفان پیدایش موجب

 و رؤیلا  و خلواب  شرح به که هاییحکایت ویژهبه - یعرفان های حکایت (5635) بیگدلی بزرگ و اسدی 

 ابیللات (5636) همکللاران و محمللدی   اند.کرده بررسی سوررئالیست نظریّة براساس را - پردازندمی مکاشفه

 و میرعللی  زادهحسلن  انلد. داده تربیل   سوررئالیسل   هلای مؤلّفه با و کرده بررسی را نظامی از چهارشنبه داستان

 مکتلب  و یونلگ  فلسلفة  از سلسهری  تأثیرپایری چگونگی به سوررئال هایجلوه معرّفی از پس (5636) عبدی

 اند.پرداخته سوررئال

 بررسلی  را تلامر  زکریّلا  از یضاالبل  الجلواد  صلهی   مجموعلة  از داسلتان  یازده (5636) صحرائی و نوروزی

 سوررئالیسلتی  هلای جنبله  برخلی  از را «خلون  قرلره  سله » داسلتان  (5613) زنگنله  و شبستری کوشش اند. کرده

 اشلاره  (5634) شیرآباد سلرانی و (5613) زنگنه به توانمی هدایت آثار زمینة در همچنین اند؛کرده بررسی

 الزم انلد. کلرده  بررسلی  را تامر زکریا و هدایت صادق هایداستان از برخی محدودی طوربه هرکدام که کرد

 جانبلة همله  و دقیل   بررسلی  امکان مقاالت، محدود حج  به توجّه با یادشده، هایپژوهش در که است ذکر به

 فلی » داسلتان  در را سوررئالیس  بار اوّلین برای نوشتار پیش رو بنابراین است؛ نداشته وجود سوررئالیس  موضوع

 است. کرده بررسی تربیقی طوربه «خون قرره سه» و «مرح یوم

 نظری چارچوب و پژوهش روش .8-5

 ادبیّلات  امریکلایی  بمکتل  براساس ، نیز نآ یظرن چارچوب و بوده تحلیلی - توصیفی رو، پیش نوشتار روش

 .است گرفته صورت ربیقیت

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 خون قطره سه و الرّعد داستان دو فیمعرّ .2-8

 زبلان  بله  ترجمله  از پلس  .دارد دربلر  را کوتلاه  داسلتان  هجلده  و رسید چاپ به 5361 سال در ،الرّعد مجموعة

 دیگللر ماننللد و دارد سوررئالیسللتی رویکللردی اثللر ایللن در تللامر گرفللت. قللرار توجّلله مللورد بسللیار ،لیسللیانگ
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   است. پایرفته فراوانی تأثیر فروید آرای و جدید روانکاوی های هنظریّ از ،جریان این نویسندگان

 چلاپ  دودیمعل  تعلداد  در (،5655) نویسلنده  زنلدگی  زملان  در بارنخستین برای ،خون قرره سه مجموعة 

 کله  اسلت  مجموعله  این ةقصّ اوّلین ،«خون قرره سه» است. کوتاه داستان یازده شام  ه،مجموع این است. شده

 است. دیوانه یک هاییادداشت مجموعه

 مرح یوم فی داستان خالصة .2-8-8

 و رونلد ملی  بلازار  بله  هبچّل  خریلد  بلرای  خلواهرش  بلا  کله  است مردی ،«مرح یوم فی» داستان اصلی شخصیّت

 کله  بینلد ملی  خیلالش  در ملرد  آورنلد، ملی  خانله  بله  را کودک وقتی خرند.می را کودکی ،خواهرش اصرار به

 و شلود ملی  خارج خانه از لرزان و ترسان مرد کش .می را تو ،شوم بزرگ اگر که کندمی تهدید را او کودک

 آزاد زنلدان  زا تلازه  کله  شلود ملی  کلالم ه  یمرد با آنجا در رود،می اوست همیشگی جایگاه که ایمیخانه به

 تصلمیمش  انجلام  در را او ملرد،  آن بلا  او صلحبتی هل   اسلت.  کشته طم  و حرص خاطربه را خواهرش و شده

 را ملرد  ،کالنتلری  رئیس کند. اعتراف تا رودمی کالنتری به و کندمی قرعهقرعه را کودک شبنیمه و مصمّ 

 از و کننلد ملی  االغ صلدای  تقلید و گریه به وادار را او سسس د؛کننمی اورب را او هایاعتراف و کندمی همسخر

 بله  را او دهلد  ملی  دستور رئیس کند،می اعتراف که زمانی مرد، ند.ک بازگو ،افتاده فاقاتّ را آنچه خواهندمی او

 او اعلدام  حکل   و اسلت  نشسلته  قضاوت مسند بر خواهرش که شودمی توجّهم تعجّب با آنجا در ببرند محکمه

 آنجلا  در .رسدمی خلوت خیابانی به تا دودمی آنقدر و گریزدمی محکمه از شتاب با مرد آن کند.می صادر را

 خانله  بله  و گیلرد  ملی  آغلوش  در را کلودک  ملرد،  کنلد. ملی  خرلاب  بابا را او که شنودمی را کودکی صدای

 دهد.می تحوی  خواهرش به را آن و گردد برمی

 خون قطره سه خالصة .2-8-2

 سلر بله  آنجلا  در کله  است سال یک استان،د راوی احمدخان، میرزا گارد.می تیمارستان در داستان هایماجرا

 بنویسلد.  توانلد نمی چیزی ،«خون قرره سه» از غیر ولی ،گیرد دست به قل  خواهدمی که است مدّتی و بردمی

 و علوام  )عبّلاس(،  شلاعر  دکتلر،  نلاظ ،  تقی(، و )راوی روشنفکر برند:می سربه مختلفی هایتی  تیمارستان در

 و راوی رفیل   سلیاوش  رخسلاره.  نیلز  و است شده معرّفی قصّاب که ایبیگانه ،حسن دعلی،محمّ مانند هارجّاله

 پلرده  رخسلاره  بلا  سلرّش  و سلر  از داسلتان  پایان در راوی که کسی است، راوی نامزد رخساره، پسرعموی نیز

 کل ّ  کله  راوی خلود  یحتّل  انلد، دیوانله  برنلد، ملی  سربه تیمارستان در هک هاییآن ویژههب هااین همة دارد.برمی

 هلای گربله  انگیزش،غ  هایناله با احمدخان، میرزا گربةهمادّ بهار، هایشب از یکی در است. هایانی روایتش

 عنلوان  بله  اسلت،  رسلاتر  صلدایش  و پرزورتلر  همله  از که را هاآن از یکی و خواند فرامی خویش سویبه را نر
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 .بلرد نملی  خلوابش  گربله مادّه بازی عش  دست از هاشب پس، آن از احمدخان میرزا گزیند.برمی خود جفت

 صلدای  و کنلد ملی  شللّیک  هلوایی  تیلر  پنجلره  جلو درخت به ،تاریکی در و رودمی نشان ششلول با شب یک

 بله  شلب  آن از اسلت.  چکیلده  زملین  روی تازه خون قرره سه کاج درخت پای بیندمی صب، و ردبُمی را گربه

 ظلاهر بله  و اسلت  تردیوانه همه از که ناظ  نفرند: چند گربه قاتالن دهد.سرمی ناله و آیدمی گربه شب هر بعد،

 مجلرم  را گربله  ،معملول  طلور بله  قلاتالن  )روشلنفکر(.  راوی و )شلاعر(  عبّاس دیگر، تی  دو و نمایدمی عاق 

 نیست. گربه مال خون قرره سه :گویند می حال این با دانند می

 «خون قطره سه» و «مرح یوم فی» در سوررئالیسم هایمؤلّفه واکاوی .2-2

 خودکار نگارش .2-2-8

 رغیل  نگلارش  هملان  ،نگلارش  نلوع  این» است. خودکار نگارش سوررئالیستی، آثار اصلی هایویژگی جملهاز

 انتقلادی  فکلر  و مراقب و ناظر عق  هایاکراه و اجبار روی از که است نشدهحساب و ریزیبرنامه بدون ارادی

 ال عل  بله  یتلوجّه بلی  خودکار، نگارش» دراص  (563 :5616 )ادونیس، «گریزد.می آن قراردادهای و قواعد و

 و اخللالق منرلل ، اندیشلله، بلله وابسللتگی گونللههر از نگللارش ایللن درنتیجلله و کنللدمللی ایجللاب را بیرونللی

 کلله گویلد ملی  برتلون  سوررئالیسل ،  نخسلت  بیانیللة در (163 :5616 )حسلینی،  «.اسلت  دوربله  شلناختی  یزیبلای 

 نگلارش،  درحقیقلت  ناخودآگلاه؛  ضلمیر  باکملک  ادبلی  ملتن  تولیلد  بلرای  اسلت  ایهوسلیل  خودکار نگارش»

 بهشلت  تلا  است شده تدوین که تاس جدیدی شناسییزیبای عل  مرسوم، ادبی هایتمرین و هاروش عکسبر

 روانلی  حلاالت  عمیل   واقعیّلت  هلا، سوررئالیست باوربه (565 :5616 )ادونیس، «گرداند.باز را کلمات گمشدة

 معنلی بله  خودکلار،  نگلارش  درواقل ،  (53 :5664 ،5آلکیله  ر.ک:) اسلت  نهفتله  او ناخودآگاه ضمیر در انسان،

 کلافی  گلارد. ملی  ناخودآگلاه  ضلمیر  در آنچله  نوشلتن  و اسلت  ادبی قواعد و منر  و عق  قید از ذهن یرهای

 برداشلتن  بلا  آنگلاه  بزدایلد  را نذهل  یعلادّ  اشلتغاالت  و کنلد  خلالی  بیرونی هایواقعیّت از را ذهن شاعر است

 و اسلماعیلی  ر.ک:) کنلد  نوشلتن  بله  شلروع  آنگلاه  و متمرکز اینقره در را آن گفتار، از فکر نظارت گونههر

 .(66 :5616 مددی،علی

 در هنرمنلد  یعنلی  است؛ آن بودنآگاهانه غیر کند،می متمایز یروای هایشیوه دیگر از را شیوه ینا که اینکته»

 شلیوة بله  نگلارش  برای هاسوررئالیست ود.شنمی عم  وارد هوشیارانه و آگاهانه شیوه، این به هنری اثری خل 

 از داسلتانش  روایلت  در تامر (611 :5611 )تسلیمی، «گرفتند.می کمک مخدّر موّاد یا و هیسنوتیزم از ،خودکار

 ذهنیّلات  بله  توجّه و است شخصاوّل همان دید؛ زاویة شیوه، این در است. برده بهره هنذ السیّ جریان تکنیک

                                                                                                                                             
1. Ferdinand Alquié 
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 گریله  به وادار کالنتری رئیس دستور به را مرد کهآنجا گیرد.می قرار اولویت در ،داستان اصلی هایشخصیّت

 آورد:می یادبه را مختلفی چیزهای ذهنش در وی کنند،می

ذذ إلذذ  بت َشذذ  امل حسَلَقذذ َ  املَذذ ا َ  تَذذکرت     أصذذ اِ   . يف الشُّذذس     آ ف   سذذَع   تَ  أطفذذ َ ا  َحذذ  ا  تَذذکَرت    »  الب یذذ  َ  تَذذکَرت     امل َتَجع  ذذ. . يَوجه 
ذذذت  . يف   ا َبذذذ ا َ  امل قف لَذذذ َ  ف ئَذذ َ اال.   . يَجَسذذذ.  و  الَبحذذذ    مذذذ  َ  تَذذذکَرت      أٍة.امذذذ فَذذذ َ  تَذذذکَرت     الش   ٍٍَة. يأبک ذذذ فَ نذذذَ.فَع    اهلَذذذَ    َذذذ ا  :0791) «ِب 

001) 
 چلین  که آویزان هایآیینه درخشد.می خورشید هزاران صدایشان در که آوردم یادبه را کودکانی حال آن در )ترجمه:

 دهلان  آوردم. یلاد به را زمستان در شدهقف  درهای با گرم هایخانه وردم.آ یادبه را دادندمی نشان را صورت  وکچر و

 کردم.( گریه سختیبه پس آوردم. یادبه را پیرم جس  و دریا آب آوردم. یادبه را زنی

 اسلت  جریلانی  واقل ، در داسلتان  ایلن  دوم بخلش  و گیردیم بهره سیّال جریان شیوة از مورد این در نیز هدایت

 رد،دا نلام  «نلازی » کله  شاگربله  شلدن عاشل   و سیاوش با او آشنایی نحوة آن در و گاردمی راوی ذهن از که

 شود:می بیان

 بله  کله  بلود  سلیاوش  بلار آخلرین  اسلت.  سالیک اند،آورده گ  برای  نه و آمده من دیدن به کسی نه تاکنون»

 ه بلا  و رفتلی  ملی  دارالفنلون  بله  بلاه   روز هر بودی ، همسایه باه  ما بود. من رفی  بهترین سیاوش آمد، دیدن 

 ...دادمملی  مشل   تلار  سلیاوش  بله  ملن  ری،تفل  موق  در و ی کردمی مااکره ه با را هایماندرس و گشتی برمی

 ةجلزو  تلا  چنلد  بلا  را هلای  کتلاب  برگشت ، خانه به که غروب روز یک بود، امتحان نزدیک است، یادم خوب

 (.3 :5614) «آمد... تیر شدن خالی صدای کن ، عوض را لباس  آمدم کههمین ریخت ، میز روی مدرسه

 روایتلی  بله  تلا  مانلد ملی  آشفته رؤیایی به بیشتر ،کندمی بیان داستان این راوی آنچه ت:گف توانمی درواق ، 

 روانلی،  آسایشلگاه  در بسلتری  بیماران و ناظ  )ابتدا مختل  هایشخصیّت از راوی توصی  منرقی. و منسج 

 از اشوییبلازگ  کله  اسلت  گسلیخته  و نلامرتبط  قلدر هملان  خلودش(،  نلامزد  آخلر  دسلت  و همکالسی سسس

 بلا  معاشلقه  برای نه راوی، نامزد رخساره، آمدن ناظ ، دستور به باقالی گ  گربة شدن)کشته پیرنگ پیزودهایا

 و...( تیمارستان در بستری بیماران از دیگر یکی عنوانبه بلکه او

 رؤیا و خیال عالم به توجّه .2-2-2

 بلرای  هاسوررئالیست» دارد. ایویژه تاهمّیّ که است سوررئالیس  مکتب در بنیادین اصلی رؤیا، و خیال عنصر

 آیلد؛  می نظربه ساده و سه  چیزهمه یارؤ عال  در کهچرا گیرند؛می کمک رؤیا از زندگی اساسی مسائ  ح ّ

 و تصلوّرات  حلواد،،  تلرین عجیلب  علال   ایلن  در است. پایر امکان کاریهر و کندمی جلوه طبیعی هرچیزی

 )پرهلام،  «کنلد.  ایجلاد  آن بلرای  محلدودیّتی  منرل ،  و عق  امکان نکهای بدون شود،می تداعی ذهن در اشکال

 قلملرو  آن بله  رسلیدن  برای جست. واقعیّت جهان در باید را حقیقت ،هاسوررئالیست نظراز (566-566 :5646



 8631(، زمستان 63)پیاپی  4، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 1
 

 ینیروهلای  شلود. ملی  لفعّلا  درون ناشناختة نیروهای عال  آن در رفت. فراتر عق  و حسّ جهان از باید ناشناخته

 هلا ایلن  هملة  و انلد حقیقلت  اصلی هایسرچشمه ،خلسه حاالت و عش  جنون، رؤیا، خواب، ناخودآگاه، چون

 .(653 :5616 فتوحی، ر.ک:) دنیا تغییر و دنیا از ما درک .نداهدف یک خدمت در

 ارؤیل  بله  بیلداری  از بیشلتر  یحتّل  و بیلداری  اندازةبه فلسفی ازنظر ه  و شناسیروان ازمنظر ه  سوررئالیس  

 نفلوذ  خلود  در که دهدمی اجازه آدمی به رؤیا برتون، دیدگاه از .(141 :5616 حسینی، ر.ک:) دهدمی اهمّیّت

 هرگونله  از بیلرون  و سلرکوفته  خلاطرات  و خیلال  صلور  از جهلانی  رؤیلا  جهان نماید. کش  را واقعیّت و کند

 ر.ک:) اسلت  انسلان  ناگفته هایششک و گاهناخودآ تمایالت مظهر دنیا این ،فروید نظراز است. خیال و منر 

 یلا  و مرلل   واقعیّلت  از نلوعی  در اامّل  ؛انلد متنلاقض  درظاهر واقعیّت، و رؤیا که است معتقد برتون (166 همان:

 از نجلات  بلرای  است ایوسیله خیالبافی، مانند ،رؤیا (51 :5616 ادونیس، ر.ک:) شد خواهند متّحد واقعیّتفرا

 اسلت  بینلی درون و خلواب  در دیلدن  رؤیلا،  و اسلت  بیلداری  در خیالبلافی  که تفاوت این با درونی، کشاکش

   (661 :5666 پور، آریان ر.ک:)

 خیلزش  و قیلام  به را هاآن و آوردمی هیجان به را هایشداستان قهرمانان رؤیا، کهاین به اعتقاد با ،تامر زکریّا 

 هلای آدم اسلت.  کلرده  خلل   سوررئالیسل   اییفض رؤیا، و خیال عال  از گیریبهره با داستان این در کشاند،می

 مکلان  و زملان  داسلتان،  عناصلر  و جزئیّلات  تمام دارند. قرار واقعیّتفرا در نیمی و واقعیّت در نیمی تامر، زکریّا

 انسلان  درمقابل   را ایاسلروره  دنیلایی  و آمیلزد ملی  هل  در را واقعیّلت  و خیلال  لحظه یک در اعمال و حواد،

 مشلک   دیگلری  از هریلک  تشلخیص  کله  شلود ملی  تنیده دره  چنان واقعیّتفرا با تواقعیّ کشد.می تصویر به

 مرئلی  هل   کله  واحد جسمی اند؛حقیقت ةسک روی دو سوررئالیست نزد واقعیّت و رؤیا ،حقیقت در» نماید. می

   (14 :5616 )ادونیس، «نامرئی. ه  و است

 اسلت  کالنتلری  در وقتلی  کند.می دیدته را راوی و گشایدمی سخن به لب خردسال کودکی اینکه تصوّر 

 جلای بله  بجهلد.  او روی اسلت  نزدیلک  اینلده درّ حیلوان  کندمی احساس کنند،می مسخره را او آنجا افراد و

 راحتلی  به حک ، صدور از پس و کندمی ادرص را وی اعدام حک  و نشسته قضاوت مسند بر خواهرش قاضی،

 از همله  د،کنل ملی  خراب بابا را راوی سال ، و صحی، کودک ستان،دا انتهای در اینکه و شود می فرار به موفّ 

 روند.می شماربه داستان راوی خیاالت

 از پلس  وی اسلت.  راوی خیاالت از او شدنعاش  و نازی جوییجفت صدای شنیدن ،«خون قرره سه» در 

 داسلتان،  ایلن  در ،واقل  در .رساندمی جنون به را یو خیال این و شنودمی را او هایناله خیالش در گربه، کشتن

 را زمانله  از هلراس  فریلاد  سرکوب، و رانیواپس با که هاستآدم درونی آوای از دیگری شک  گربه صدای»
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 فرسلا،  طاقلت  کارهلای  از ناشلی  آزادی علدم  از شلدّت بله  که هاییآدم درون اعماق از دیفریا کنند،می محو

 همسلران  )انتخلاب  نسللی  ریشلگی بلی  و ملّلی  تمامیّلت  به مربوط خررات و هاارزش نابودی از ناشی هویّتی بی

 غریلزی  فریادهلای  شلاید  ی)حتّل  آرزوهلا  و امیلال  فریلاد  سلرکوب  اامّل  اسلت؛  رنلج  در نازی( ازسوی متفاوت

 و سلرکوب  از پلس  هلا آدم ذهنلی  ناخودآگلاه  در میل   مثابلة بله  گربله  نیست. بخشنتیجه همیشه جویی( جفت

 (516 :5611 )تسلیمی، .«دهدمیسر فریاد و ناله دوباره نابودی،

 عشق .2-2-6

 دارد. انقالبلی  مفهلوم  یلک  هلا سوررئالیسلت  بلرای  ،عشل  » است. عش  عنصر سوررئالیس ، مکتب دیگر اص 

 و اسلت  مبلاح  ممنلوعی  املر  هلر  آن حلری   در و اسلت  توجّهبی اجتماعی اخالق و قوانین به پرواست.بی عش 

 (511 :5333 األصفر،) «شود.می زدوده انسان از گناه احساس

 ذات کاشل   عشل ،  کند.می فراه  را توهمّات آزادی امکان و است الیّتفعّ مبنای ،سوررئالیس  در عش  

 بلر  تکیله  بلا  جامعله  کله  بنلدهایی  و قیلد  و محرّملات  از را انسلان  زیرا دارد؛ گرانهعصیان و انقالبی ةجنب و است

 حقیلر  و خلوار  را هلا حرملت  کله  است ییمبنا و اص  عش ، سازد.می رها کند،می الزام حقیقی غیر هایارزش

 اسلت  صلوری  قلوانین  دربرابلر  عصلیان  و سرکشلی  دراص  و شودمی هاویرانی از بردنتلاّ باعث و نمایدمی

 .(566-564 :5616 ادونیس، ر.ک:)

 داسلتان  هلای شخصلیّت  اسلت.  جنسی امیال سرکوبی در معضالت همة ریشة که است معتقد ،فروید مانند تامر

 سلرکوبی  پلی در او، بله  تمحبّل  و ورزیلدن عش  برای کودک خرید با خواهرش و راوی یعنی ؛«مرح یوم فی»

 خریلد،  ایلن  بلا  هسلتند  درصلدد  و گرفتله  کنلاره  خلانواده  تشکی  و ازدواج از هاآن هستند. خود غرایز و امیال

 اتّفاقلات  و حلواد،  عامل   ار امیلال  یسلرکوب  داسلتان،  ایلن  در تلامر  اامّل  ؛بزننلد  رقل   خود برای متفاوتی دنیای

 داند: می

ذذذ َ    أخذذ    ر نَذذ  بَیَنسذذ  َسنَ الذذ ت  َدفَعذذ   » ٍَ  َصذذذ.ٍ    إلذذ  وَتضُّذذست  فَذَتحس لَذذ  الع  فذذ    ََنذذ َ  َِ َع ٍ  ِب  عَذذ  املَحذذ ت  َوتَغذذ َد  «َح ن َقذذذ ا. فَذتََبعت هذذ  َسذذَ 
(0791: 011) 
 آنجلا  و چسباند اشسینه به و برداشت را او و شتافت کودک سمتهب خواهرم کهحالیدر پرداخت  را آن بهای ترجمه:)

 رفت .( او دنبالبه ه  من پس کرد ترک سری  هایامگ با را

 گونلة بله  نیلز  و خلورد ملی  سلت شک بلازی عشل   در کله  اسلت  راوی ناکلامی  هملان  گربه ،«خون قرره سه» در

 دگویل ملی  راوی کله  است سیاوش با راوی مزدنا بازیعش  یادآور دیگر ایگربه با ربهگ بازیعش  ای پیچیده

 در دوهلر  نلاظ   و راوی (56 :5614) «و... رفلت  در آخلرش  بلرد. نملی  خواب  هاآن بازیعش  دست از هاشب»

 ازجملله  زنلان  تصلاویر  داسلتان  ایلن  در اسلت.  حل   مرغ مال خون قرره سه گویند:می گربه قت  به هاماتّ هنگام
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 هوسلران  ایگربله هملادّ  تصلویر  در ،راوی نلامزد  رخسلاره  کله آنجا ویلژه بله  نلدارد؛  جاذبله  ،مادرش و رخساره

 تنهلا  زنلان  کله  هسلت  نیز داستان هایشخصیّت دیگر پندار گیر گریبان ،همگانی اندیشة این شود.می فکندهفرا

 ندارند: دیگری ارزش و اندمردان رانی هوس و عش  مایة

 زن کله  اسلت  ایلن  اشعقیلده  کله آن بلا  و بکنلد  زیرورو را دنیا ستخوامی که است انخودم تقی همه از بدتر»

 «بلود.  شلده  سلران صغرا همین عاش  کشت، باید است زن چههر دنیا اصالح برای و شده مردم یبدبخت باعث

 (6 )همان:

 گربله  ملال  خلون  قرلره  سله  گوینلد می اامّ دانند،می مجرم را هاگربه ،معمول طوربه قاتالن ،داستان این در 

 است. گربه مرگ مایة نیز هوس و عش  بلکه اند؛گربه قات  که نیستند هاآدم فقط همه، از ترمه  نیست.

 جنون .2-2-4

 )فتلوحی،  «است. عش  سلرة از رهایی حالت جنون،» است. سوررئالیس  اصول دیگر از تخدیر و جنون جابه،

 جنلون،  اسلت.  شلناخت  منلاب   از یکلی  و شلود ملی  نهفتله  نیروهای رهاسازی باعث مستی و جابه (651 :5616

 ایلن  شخص به رؤیا این برد.می پناه آن به زندگی تلخ هایواقعیّت از گریز برای بیمار پیوسته که است رؤیایی

 :5333 األصلفر،  ر.ک:) کنلد  جبلران  را اشزدهواپلس  هلای کلام  و شدهسرکوب تمایالت تا دهد می را مکانا

 شلود ملی  تعریل   واقعیّت و رها خودآگاه ذات و اندیشه ند،شومی ناکار ریهشیا نیروهای نیز، مستی در .(565

 تواننللدمللی دلیلل  همللینبلله و کننللدمللی سللیر رؤیللا و وهلل  ال علل در دیوانگللان (645 :5616 فتللوحی، ر.ک:)

 بلاالترین  سلوی بله  قلدم اوّللین  دیلوانگی  دراصل ،  بگشلایند.  ملا  رویبله  عال  این دربارة را ای تازه های دیدگاه

 بلاالترین  و اندیشله  پایان ةنقر دیوانگی ،حقیقتدر ست؛رها و آزاد سلی  عق  اجبارهای از زیرا هاست؛ادیآز

   (.66 :5616 حسینی، ر.ک:) واق  دنیای با سازش دربرابر عصیان هاست؛ عصیان

 عناصلر  داسلتان،  دو ایلن  در دهنلد. ملی  تشلکی   پلریش روان افراد را سوررئال داستان اصلی هایشخصیّت 

 در کننلد. ملی  خودنملایی  دیوانله(  و )مسلت  ویژه اشخاص و تیمارستان( و )میخانه هاناکم یعنی ،سوررئالیستی

 و شلود ملی  میخانه وارد ساخته، درگیر را ذهنش که تهدیدی و ترس از فرار برای راوی ،«مرح یوم فی» داستان

 در و نوشلد ملی  شلراب  جرعله جرعه راوی است. رسانده قت  به را خواهرش که شودمی کالمه  مستی مرد با

 در را وی قاتل ،  ملرد  سلخنان  و شلراب  از ناشلی  مستی بیند.می کودک قت  در را چاره راه تنها ناخودآگاهش

 کند. می قرعهقرعه را کودک و رودمی هخان به شبنیمه ،خاطر همین به ؛کندمی مصمّ  تصمیمش اجرای

 بیملاری  بله  ابتال سبببه که کرده اختیار را یپریشروان صیّتشخ ،«خون قرره سه» داستان روایت برای هدایت

 نخسلتین  در مکلان  عنصلر  شلدن برجسلته  از را انتخاب این اهمّیّت است. شده بستری تیمارستان در ،روانی حادّ
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   دریافت: توانمی احمدخان(، )میرزا راوی جمالت

 هفتلة  و امشلده  معالجله  کلّیبه حاال من ،داد هوعد ناظ  که طوریهمان آیا جداکردند. را اتاق  که بود دیروز»

 (6 :5614 )هدایت، «ام؟بوده ناخوش آیا شد؟ خواه  آزاد دیگر

 راوی ذهلن  آشلفتة  دنیلای  بله  ورود بلرای  اسلتهالل  براعت نوعیبه ه  خاص، راوی این و مکان این برگزیدن

 ،بنلابراین  اسلت؛  داده قلرار  خواننلده  وجّله ت کلانون  در را روانی بیماری موضوع ابتدا همان از اینکه ه  و است

 و هلا شخصلیّت  یجلای جابه ،ترتیب این به است. گرفته بهره داستان بیان برای ،دیوانه یک دید زاویة از نویسنده

 بله  نویسنده نقادانة و عمی  تفکّرات از برخاسته تردیدهای و هاشک و تکرارها مکانی، و زمانی ریختگیدره 

 ،داسلتان  در سوررئالیسلتی  روش ایلن  حضلور  که است دلی  این به شاید و شودمی داده نسبت راوی دیوانگی

 و اجتملاعی  هلای واقعیّلت  ،گسلیخته  حال عین در و ساده ذهنی با دیوانه، راوی ،واق در کند؛می جلوه پررنگ

 قرلره  سله  وشلتن ن از پس یا ،است کارگناه یا که پایردمی اجتماعی اجبار برپایة وی کند.می بازگو را عمومی

 کند:نمی انکار را گناهش و کندمی سکوت بنویسد، را چیزها کهآن جایبه ،خون

 همیشله  دادنلد. نمی من به ،خواست می قل  و کاغا ،کردممی التماس هرچه مدّت این تمام در است، سالیک»

 وللی  نوشلت.  اه خلو  کله  چیزهلا  چقلدر  بیفتد دست  به کاغا و قل  که ساعتی هر کردممی گمان خودم پیش

 کله  چیلزی  کلردم، ملی  آرزو قلدر آن که چیزی آوردند، برای  را قل  و کاغا باش  خواسته اینکه بدون دیروز

 مثل   بنویسل .  کله  نلدارم  چیزی کن می فکر هرچه حاال تا دیروز از ! فایده چه اامّ داشت ؛ را انتظارش قدرآن

 درهل   هلای خط بینما کن می دقّت که حاال شود.می حسّبی بازوی  یا گیردمی مرا دست کسی که است این

 (.3 :5614) «خون قرره سه است: این شودمی خوانده که چیزی تنها ،امکشیده کاغا روی که برهمی و

 فراواقعی و شگرف امر .2-2-5

 گونله هر خلوانی : ملی  جنلبش  ایلن  مانیفست در» است. سوررئالیستی شناسییزیبای در کلیدی اینکته ،شگفتی

 شللگفتی ساحسلا  (616 :5616 )فتللوحی، «باشلد.  زیبللا اینکله  مگلر  ،نللدارد وجلود  شللگفتی زیباسلت.  شلگفتی 

 ذهلن،  آشلفتگی  وسلیلة به اشیاء به نسبت تازه دیدی با آدمی نبیدارکرد است. زیبایی احساس واقعی سرچشمة

 .(661 :5665 هنرمندی، ر.ک:) است سوررئالیس  هدف

 کلار بله  را ملواردی  تخیّل   ملدد بله  و رفتله  فراتلر  واقعی حواد، از گاه هایشانداست هنری ترکیب در تامر 

 هسلتند  عجیبلی  و شگفت امور از آینده در او قت  به مرد تهدید و سال دو زیر کودک زدنحرف .است گرفته

 دایتهل  همچنلین  اسلت؛  خیال عال  از برگرفته یدنیای چنین است. ممکن غیر واق  عال  در افتادنشان اتّفاق که

 عاشلقانة  هلای نالله  ایصلد  شنیدن ها،گربه بازیعش  چون شگرفی امور آوردن با ،«خون قرره سه» داستان در
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 بلا  و کلرده  پلاره  را شلکمش  دیگلری  و آوردهدر کاسله  از را خلود  چشل   یکلی  کله  نیدیوانگلا  وجود ها،آن

 نله  را پیلامش  ،خیلال  عنصلر  از یگیربهره با تا است آن پیدر هرشب، در گربه نالة و کندمی بازی شهای روده

 بنشاند. دل مسند بر که عق  کرسی بر

 عینی تصادف .2-2-3

 راهلی  چله  از ببینلد  هکل  است این هدفش و بوده عین و ذهن بین ترکیبی جویوجست در پیوسته ،سوررئالیس 

 یروشلنای  در انسلان  ،هلا سوررئالیست نظراز دهد. پیوند هاعینیّت ترینوسملم با را هاذهنیّت تریننهانی توان می

 بگیلرد؛  اختیلار  در و بشناسلد  را نیروها این است کافی فقط و رودمی راه باطنی نیروهای از انبوهی میان در روز

 و اشلاره  هملان  عینلی  تصلادف  (141-145 :5616 حسینی، ر.ک:) برسد برتر نقرة به تواندمی صورت این در

 کشل   شلبیه » گفلت:  تلوان ملی  کله  دهلد ملی  خبر جهان و انسان میان آمیختگی از که است مرئی هشدارهای

 (561-566 :5616 )ادونیس، «است. متجلّی آن در غیب که هاییلحظه یعنی است؛ صوفی

 یفضلای  و آمیزنلد ملی  درهل   را خیلالی  و ذهنلی  حلواد،  و اشلته د تمرکلز  ذهنی امور بر بیشتر نویسنده دو

 حادثلة  آمیخلتن  درهل   بلا  خلود،  نظر مورد اهداف به دنسیر برای ،داستان این در تامر کنند.می خل  سوررئال

 واقعیّلت  کوچله،  در کلودک  با برخورد دوباره و کودک قت  و سال دو زیر کودک ازجانب مرد شدنتهدید

 ایلن  هلدایت  همچنلین  اسلت؛  کلرده  سلخت  را هلا آن تملایز  و تشلخیص  کله  آمیختله  هل  در چنلان  را خیال و

 در گربله  هلای نالله  شنیدن و نر گربة با او بازیعش  و نازی شدنعاش  ةحادث و ساخته ترعینی را یتنیدگ دره 

 است. کشیده تصویربه را هرشب

 هزل و طنز .2-2-7

 ایوسلیله  را هلزل  کلّی طوربه هاسوررئالیست» است. هزل و نزط بر تکیه ،سوررئالیس  هایخصوصیّت جملهاز

 (564 :5615 )شمیسلا،  «اسلت.  فاتخرا قبول از امتناع هزل، گفتندمی و دانستندمی برتر واقعیّت به رسیدن برای

 هل   از را حقلارت  و رؤیلا  و پلوچی  گونله هر توانلد می که است سالحی رینبهت خنده سوررئال، هنرمند نظراز

 پنهلان  ضلمیر  بله  و سلازد  رهلا  اجتملاعی  بنلدهای  و قیلد  از را انسلان  توانلد می که نیشخندهاست همین و بدرد

 بلا  مقابلله  بلرای  طغیلانی  و دهلد ملی  نشلان  را خلارجی  واقعیّت به عالقگیبی نوعی طنز اص ،در کند. رهنمون

 و حقلارت  کله  انسلانی  برای طنز ،سوررئالیست دید از (155-156 :5616 )حسینی، است. رایج رسوم و عقاید

 اسلت  وشلی ر و حقیقلت  ابلراز  برای یمرمئن وسیلة ،طنز ویرانگر. ه  و است سازنده ه  ،بیندمی را دنیا پوچی

 واقعیّلت  شلدید  فشلارهای  تحلت  کله  ایدرمانده انسان کشاند.می خیزش به را ناامید و خسته انسان وجدان که

 کملک  خلویش  درونلی  هلای رنلج  و المآ کلاهش  بلرای  ایوسلیله  منزللة به آن از و است گرفته قرار خارجی

 (566 :5333 األصفر، ر.ک:) گیرد می
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 و هللاگسللیختگی از تلخللی طنللز توانللدمللی داسللتان، دو در اگللرپللو  و آشللفته هللایشخصللیّت آفللرینش 

 کلارگر،  و کارفرما مستقی  مبارزة از که ندارد ضرورتی دیگر، عبارتبه اشد؛ب اجتماع بر حاک  های عدالتی بی

 از عصلبی  و سلرخورده  هلای شخصلیّت  و پلوچی  جنلون،  بیملاری،  گفلت.  سلخن  ملردم  و حاک  طبقات از یا

 است. اجتماعی هایست  و هاینابرابر نتایج و پیامدها

 صلدور  و ملتّه   از گیلری اعتلراف  روش جامعله،  امنیّلت  بلا  مرتبط نهادهای مسئولیّتیبی داستانش، در تامر 

 در را ملأموران  سسلتی  و یتلوجّه بی و قوانین شمردنسبک ندارند، قضاوت صالحیّت که دیافرا طتوسّ حک 

 گیرد.می سخره به دستورات اجرای

 از خلود  آللودة  هلای دسلت  شسلتن  بلرای  همگلی  ،اولقر و ناظ  راوی، که آنجاست طنز ،«خون قرره سه» در

 کنند:می بازگو را سخن این خونش قرره سه ریختن و گربه قت  هاماتّ

 خلورده  صلغیر  ملال  از گندم سه ح  مرغ که دانیدمی است. ح  مرغ مال نیست، گربه مال خون قرره سه آن»

 (.1 :5614) «بچکد. گلویش از خون قرره سه تا دکشمی ناله قدرآن شبهر و

 تسللیمی،  ر.ک:) انلد دانسلته  ایلران  جغرافیلایی  شلک   را گربله  ،«خلون  قرلره  سه» تحلی  در نویسندگان برخی

 در هملواره  کشلد، ملی  را گربله  کله  زملانی  دهلد ملی  نشان نیز راوی وجدان عااب این، بر افزون (؛55 :5616

   کند:می سلب را شادرونی آرامش صدا، این و شنود می را گربه صدای رؤیاهایش

 هرجلا  نیاملد.  چشلم   بله  خلواب  تلاکنون  بشل  آن از ام،کشلته  کله  اسلت  گربه همان صدای این که مرمئن »

 جفلت  و کشلد ملی  نالله  ترسلناکش،  حنجلرة  بلا  انصلاف بلی  گربلة  ایلن  شب تمام خواب ،می اتاقی هر روم، می

   (1 :5614) «زند.می صدا را خودش

 و اسلت  کشلته  را گربله  خود، که کند اقرار است مجبور قدرتی سویاز گویی وجدان، عااب همهاین با راوی

 در را آن صلدای  تلا  بنلدد ملی  گربله  قتل   بله  کملر  دوباره آورد،می زبان بر را باال هایجمله آنکه از پس یحتّ

 سلود  بله  را چیزهمه و نماید پرهیز رکشی،س و مقاومت گونه هر از تا کند خاموش و سرکوب نیز خود وجدان

   کند: تمام حاک ،

 از چلون  رفلت .  نشلانه  زنلد، می فریاد و نشیندمی شبهر گربه که جاییهمان آمدم ،بود خلوت خانه که امروز»

 سله  و شلنیدم  را گربله  ناللة  صدای شد، خالی که تیر نشیند.می کجا که دانست می تاریکی در هایشچش  برق

 (3 :همان) «چکید. باال آن از خون قرره

 نظلر  ملدّ  پهلوی، دورة ایران آشفتة و نیبحرا توضعیّ هدایت، داستان در که رسدمی نظربه اوصاف، این با

 متفلاوت  ایگونله بله  کننلد، ملی  ضاعتلرا  آن بله  شلاعران  و نویسلندگان  روشنفکران، هرگاه که است نویسنده
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 .شدندمی سرکوب قدرت، عوام  وسیلة به

 گیرییجهنت .6

 فضلایی  ،«خلون  قرلره  سله » در ایتهلد  صادق و «مرح یوم فی» در تامر زکریّا که است آن بیانگر رو پیش نوشتار نتایج

 اند.کرده خل  سوررئال کامالً

 قرلره  سله » داسلتان  در لهمسئ این ویژهبه اند؛برده بهره ذهن سیّال جریان فنّ از هایشانداستان روایت در ،نویسنده دو این

 مانلد ملی  آشفته رؤیایی به بیشتر ،کندمی بیان داستان این راوی آنچه :گفت توانمی واق ،در دارد؛ بیشتری نمود ،«خون

 کله  اسلت  گسلیخته  و نلامرتبط  قلدر هملان  مختلل ،  هلای شخصلیّت  از راوی توصلی   منرقلی.  و منسج  روایتی به تا

 گوناگون. اپیزودهای از اش بازگویی

 از و اسلت  علین  و ذهلن  بین ترکیبی جستجوی در پیوسته سوررئالیس  ،سویک از اینکه به اعتقاد با ویسندهن دو این 

 بلا  داسلتان  دو ایلن  در کشاند، می خیزش و قیام به را هاآن و آوردمی هیجان به را هایشانداستان قهرمانان رؤیا ،سودیگر

 کله  اسلت  شده تنیده دره  چنان واقعیّتفرا با تواقعیّ آن، در که اندکرده خل  فضایی رؤیا، و خیال عال  از گیریبهره

 سازد.می مشک  را دیگری از یکهر تشخیص

 داسلتان،  دو ایلن  در دهنلد، ملی  تشلکی   را سوررئال داستان اصلی هایشخصیّت پریش،روان افراد اینکه به توجّه با 

 تیمارسلتان،  هلدایت،  داسلتان  رد و میخانله  تامر، داستان در کند.می خودنمایی اشخاص( و )اماکن سوررئالیستی عناصر

 اجتملاعی  هلای تواقعیّ گسیخته،ازه  حال عین در و ساده ذهنی با ه،دیوان یا مست راوی واق در دارند؛ تمام گری جلوه

 از تلخلی  طنلز  توانلد ملی  داسلتان،  دو ایلن  در گلرا  پلو   و آشلفته  هلای شخصلیّت  آفلرینش  کند.می بازگو را عمومی و

 جامعله،  امنیّلت  بلا  ملرتبط  نهادهای مسئولیّتیبی داستانش، در تامر باشد. اجتماع بر حاک  هایتیعدالبی و هاگسیختگی

 و قلوانین  شلمردن سلبک  ندارنلد،  قضلاوت  صلالحیّت  کله  افرادی ازسوی حک  صدور و متّه  از گیریافاعتر روش

 هلدایت،  داستان در که رسدمی نظربه و دهدمی قرار ریشخند مورد را دستورات اجرای در مأموران سستی و یتوجّه بی

 روشلنفکران،  اعتلراض  ملورد  هرگلاه  کله  اسلت  شلده  بیلان  پهلوی، دورة ایران نابودی به رو و آشفته بحرانی، توضعیّ

 دند.کرمی سرکوب را هاآن ایگونهبه قدرت، عوام  گرفت،می قرار شاعران و ندگاننویس

 منابع
 کبیر.امیر تهران: اول، چاپ .عرفان و ادبیّات به اشاراتی با فرویدیس  (.5666) حسینامیر پور،آریان

-56 (،63) هنلر،  و فرهنلگ  فصللنامة  حسلینی.  سید رضا ترجمة سوررئالیس . فلسفه بر مدخلی (.5664) فردیناند آلیکه،

65. 
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 قافة.الثّ  وزارة عمان: األولی، بعةالطّ  القصریة. والقصّة اتمر زکریّ  (.0771) عثمان امتنان ،الّصمادي
 سخن. تهران: اول، چاپ .تصویر بالغت (.5616) محمود فتوحی،

-656 (،66) انسلانی،  عللوم  پژوهشلنامة  سوررئالیسلت.  رملان  دو احتجلاب:  شازده و کور فبو (.5616) مهوش قویمی،
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 علسی   مق ل 

ٍن األد  يف حب ث ٍسي( الع يب )األدبنی املق   والف 
 09-0 صص. ،0440 شت   (،63) 4 الع.د الت  سع ، الس ن  ٍازي، ج مع 

ٍاس  ٍن  د    .اَ  ص دق من «ال.ت  من قع ا  ثالث»و اتم  زر   من «م ح َ   يف» قصریتنی تنیقص   بنی مق 
 س  لی  نظ  وجه  من

 1ابق ي رل   
 ، إیالم، إیرانیالمإ جامعة ،اإلنسانّیة والعلوم اآلداب ةیّ کلّ  وآداهبا، یةالعربّ  غةاللّ يف فرع  املاجستریة

 2ص حلي بیس ن
 یرانإ ،یالمإ ،یالمإ جامعة ،اإلنسانّیة والعلوم اآلداب ةکلّیّ وآداهبا، یةالعربّ  غةلّ ال قسم يف مشارک ستاذأ

ٍض حم  3شریخ ين س.
  یرانإ یالم،إ ،یالمإ جامعة ،اإلنسانّیة والعلوم اآلداب ةوآداهبا،کلّیّ  ةالعربیّ  غةاللّ  قسم يف مساعد ستاذأ

 04/1/0330 القب ل:  9/6/0341 ال ص ل:

 صامللخ  
 املبههب عب  ببد ا  يالعقلب اهواإلّتب خیّب التّ  إلبی ءهمإنتمبا إلبی األوىل ةالعاملیّب للحبرب املؤملبة العواقبب بسبب الغربینی املثّقفنی بعض وعزلة إحباط أّدی
 اجملبا،، هبها يفبف والغبرب. الّشبر  يف والکتّباب األدابء علبی أتثّبر األمبر وهبها وعبیالالّ  عب  للبحب  ریلّیةّسبال تبدعی مدرسبةا  وأسّسوا يّ واملادّ  يّ العقل

 لصباد  البّدم مب  قطبرات ثبال و يّ السبور  الکاتبب اتمبر لزکبری «مبر  یبوم يف» ومهبا قصبریتنی قّصبتنی يف ریلّیةالّسب عب  البحب  راسبةالدّ  ههه هتدف
 هببباتنی يف آرا  بببم عببب  عببببریللتّ  متامببباا  سبببریلیّاا  جبببّواا  خلقبببا قبببد الکببباتبنی هبببهی  أنّ  تبببا  النّ  تنبئنبببا .يحلیلبببالتّ  -ي الوصبببف املبببن   مببب  مسبببتفیدةا  هبببدای 

 خریّة،والّسبببب الفکاهببببةو  واجلنببببون، احلبببببّ و  واحللببببم، ابلببببوهم ا هتمببببامو  التّلقا یّببببة، کتابببببةال یعببببي ؛ةاألدبیّبببب املدرسببببة هببببهه مببببباد  واسببببتخدما القّصببببتنی،
 ةمسبؤولیّ  عبدم علب  ا حتجبا  هبو قّصبت ا كتاببة يف اتمبر لزكبری الرّ یسبي الغبر  إنّ  آاثرمها. يف ریلّیةوالسّ  والعجیبة الغریبة واألمور العیيّ  صطداما و 

 عبب  عبببریالتّ  هببهه، ةالقّصبب بکتابببة هببدای  یتببابع وکببان للحكببم، مببؤّهلنی لیسببوا أشببخا  قببب  مبب  احلكببم وإصببدار عاجملتمبب أبمبب  املتعلّقببة املؤّسسببات
 عمبالء قبب  مب  خمتلفبة بطبر  قمع بم تّ  والّشبعراء، والكتّباب املثّقفبون علیب  اعبض  کّلمبا موضبع ؛يّ الب لبو  الّنظبام يف واملضبطرب املتبززّم یرانإ موضع
 الّسلطة.

  .هدای  صاد  ،اتمر زکریّ  الّسریلّیة، ،املقارن األدب :ئیسی ال    املف دا 
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