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1. Introduction 

Among contemporary stories, Malone Dies by Samuel Beckett and 

Blind Owl by Sadegh Hedayat have a superior place. These two 

works, with their secretive theme, rambling structure and unbroken 

narratives that do not have a specific chronology, have also influenced 

the plot of the stories. The aim of the authors in this article is to 

compare the effect of the components of surrealism on Beckett's 

Malone Dies and Hedayat's Blind Owl . The type of research is 

descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

note-taking. The collected material analyzed shows that Beckett and 

Hedayat were able to push the boundaries of the traditional plot and 

create a new plot by using surreal components such as: dream, 

autobiography, doubt and ambiguity, creating an odd and unexpected 

atmosphere, rupture and disorder and surreal images. Create 

unconventional and sometimes artistic. 

 

                                                           

*Date received: 07/10/2020    Date accepted: 09/04/2021 
 
1. PhD Student in Persian Language and Literature, Lorestan University,   

Zahra.koushki.680@gmail.com 

2. (Corresponding author) Associate Professor of Persian Language and Literature, Lorestan 

I University, Iran (Corresponding Author) 

m.khosravishakib@gmail.com 

3. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Iran 

safiyeh.moradkhani@yahoo.com 

4.  Associate Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Iran 

rayan.roozbeh@yahoo.com 



 .....و «ردیمیم مالون» یهاداستان در رنگیپ یقیتطب یبررس                        216

2. Methodology 

 The type of research is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and note-taking. 

 
 3. Discussion 

One of the main components of the narrative in the story is the plot. 

Various theories have long been proposed about the importance and 

necessity of this basic element. Most theorists believe that the main 

characteristic of the plot is to create a certain kind of unity and 

integrity in the narrative. Before examining the plot of the two stories 

Malone Dies and Blind Owl, it is necessary to include basic definitions 

of plot in this article: the traditional and original definition of plot and 

plot is the same as saying: "The framework of the story based on 

causative relations and "Disabled" (Forrester, 2012, p. 118). In fact, 

this look at the plot of the story is an answer to the question of what 

the story was about! The plot is also "an argumentative network that 

gives a logical character to the story by rationally arranging and 

conjoining events" (Mirsadeghi, 2001, p. 64). Beckett and Hedayat in 

these stories, copying the surrealists, combine dream and reality so 

that they may be able to induce an unbalanced plot in the reader. To 

examine this plot in more detail, it is necessary to examine the 

surrealist components of the modern plot in these stories: The first and 

most important characteristic of surrealism is the automatic writing in 

a novel. Automatic writing is one of the most direct surrealism 

techniques for expressing inner truths in Beckett's text and guidance: 

"That evening life that is like going through a recovery period. Of 

course, if the memories are really my memories, the memories that 

man tastes without wandering and following the path of the sun, 

without discipline, or perhaps deeper than the place of the dead, in the 

subway corridors and the stench of the free and humiliated groups 

running away, they are burying themselves to arrive at the right time." 

(Beckett, 2010, p. 84). The author carefully intends to create a 

resemblance between evening life and recovery, and in the flicker of 

an eye, thinks that the subway corridors are deeper than the place of 

the dead. Doubt, which is characteristic of modern day stories, is 

moving through the two stories. These mental conflicts, which also 

happen to reflect the author's unconvinced attitude, bring the story to a 

standstill. Of course, the author does not seem to want to tell us what 

happened or is about to happen. He wants to show the impact of what 
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happened because in modern stories, "what matters is the effect of the 

event on the reader, not the event itself" (Payendeh, 2010, p. 29). This 

mental disturbance also makes the plot irregular. Disruption and 

disorder is also one of the surrealist components that has disturbed the 

logical order in the narration of stories, and this disorder shows the 

struggle between the conscious and the unconscious in the psychic of 

the main character of the narrative. Shed: "Order is related to how the 

events and actions of a story are arranged in time. The narrator may 

present the events in the same order in which they occurred; That is, 

the order of the calendar, in which case the narration of the story is 

direct and linear or he can quote them without order; "That is, the non-

calendar order, which in Genet's term is called apocalyptic, creates a 

nonlinear narrative" (Shakeri, 2016: 206-223). Creating a wonderful 

atmosphere is another type of surrealist component that has a direct 

effect on the plot in the stories in question: "The last night I went for a 

walk like every night was windy and rainy and thick fog covered 

around Was. "I felt a kind of freedom and comfort in the rainy 

weather, which reduced the vitality of colors and the vagueness of the 

lines of objects." (Hedayat, 1972, p. 13) The narrator has created a 

wonderful atmosphere by imagining a rainy and cloudy weather, the 

presence of thick fog, the vibrancy of colors and the indecency of the 

lines of objects, etc., in which he has reached a kind of freedom and 

comfort. Another influential surrealist component of the plot of 

Malone Dies and Blind Owl is the dream and the association of the 

dream. This association of dreams in the two stories is so clear that it 

can be said that reason and logic are somehow wandering in their 

space. The last important component is the surrealist images, which 

are different from the images in realist works: "The surrealist text is 

shattered and scattered because of surrealist images like dreams" 

(Shamisa, 2011, p. 175). These images are the creators of 

impossibilities and disruptors of rational and logical systems that 

create surprise and wonder and separation from the real world in 

addition to expressing the purpose, create a special attraction in the 

mind of the audience. Exactly the same images as in the text of these 

two stories; The story begins with a logical word, but after narrating a 

few lines, the narrator describes a nightmare that shows him 

wandering in a world between reality and dream; The world and the 

horrible images that are born of the author's imagination and delusion, 

and in which the real, fixed and identical elements do not remain.  
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4. Conclusion 

Important surrealist components are persuasive in shaping the plot 

structure of Malone Dies and Blind Owl, which include: automatic writing, 

ambiguity, rupture and disorder, the creation of a wonderful atmosphere, 

dreams and surreal images. In these stories, the sequence of images that the 

narrator sees in reality or fantasy advance the plot of the story, rather than 

the causal connection and sequence of the scenes. In general, it should be 

noted that Beckett and Hedayat, by breaking with tradition, have opened a 

new perspective in modern storytelling by following the modernists by 

creating an unusual plot in their stories. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

با « کوربوف»و  «ردیمیمالون م» یهادر داستان رنگیپ یقیتطب یبررس
 سمیسوررئال یهااتکاء به مؤلفه

  4روزبه محمدرضا ؛3یمرادخان هیصف ؛2سنده مسئول()نویبیشکیخسرو محمد ؛1یکوشک زهرا

 چکیده

 گاهیجا تیهدا صادق اثر «کوربوف» و بکت ساموئل اثر «ردیمیم مالون» معاصر، یهاداستان انیم در

 و بیترت که ختهیگس یهاتیروا و نامنسجم ساختار خود، رازآلود ۀیما درون با اثر دو نیا. دارند یاژهیو

 نیا در سندگانینو هدف. اندداده قرار ریتأث تحت زین را هاداستان رنگیپ ندارند، هم یخاص یزمان تسلسل

 اثر «کوربوف» و بکت اثر «ردیمیم مالون» رنگیپ بر سمیسوررئال یهامؤلفه ریتأث یقیتطب یبررس مقاله،

 و یاکتابخانه اطالعات، یگردآور وۀیش و یلیتحل -یفیتوص حاضر، پژوهش نوع. است تیهدا

 با اندستهتوان تیهدا و بکت که دهدیم نشان لیتحل مورد شده یآورجمع مطالب. است یبردارادداشتی

 شگفت، یضاف خلق ابهام، و شک خودکار، نگارش ا،یرؤ: لیقب از یستیسوررئال یهامؤلفه از استفاده

 و نامتعارف ازه،ت یرنگیپ و بزنند کنار را یسنت رنگِیپ یمرزها ،یستیسوررئال ریتصاو و ینظمیب و گسست

 . ندینما خلق یهنر یگاه

 

 .رنگیپ کور،بوف رد،یمیم مالون ت،یهدا بکت، های کلیدی:واژه
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 مهمقدّ .1
 بیان مسئله شرح و. 1-1 

 تأثیر و تاهمی مورد در .است پیرنگ داستان، در روایت اصلی عناصر و عوامل از یکی

 پردازاننظریه ربیشت. است شده ارائه مختلفی هاینظریه تاکنون دیرباز از اساسی، عنصر این

 و توحد نوع یک که است این پیرنگ، اصلی مشخصه و ویژگی که هستند باور این بر

 ،یکپارچگی و وحدت این کهطوریبه آورد؛ وجود به روایت در را خاصی یکپارچگی

 . کند جذب خود سوی به را مخاطب و ببخشد متن به خاصی جذابیت و زیبایی

 آرامش نوعی هب داستان، متن خوانش با دارد انتظار داستان خواننده یا مخاطب معموالً

 منتقل خواننده به را آرامشی چنین که روایتی هر گفت توانمی شک بدون. برسد فکری

 در بیشتر یمنطق و اصولی متعادل، پیرنگ این. است اصولی و متعادل پیرنگی دارای کند،

 رشد هب توجه با مدرن عصر در اما خورد؛می چشم به کالسیک و رئالیستی هایداستان

 هایشیوه قرن این هایداستان از بسیاری بیستم قرن در جدید روانکاوی و فلسفی نظریات

 و بکت ساموئل اثر «میردمی مالون» هایداستان که کردند تجربه را پیرنگ از نوینی

 و بکت هک ترتیب این به. هستند یرنگپ نوع این دارای نیز هدایت صادق اثر «کوربوف»

 تا شدمی سبب و یافتمی بازتاب رئالیستی هایداستان در که کالسیکی شکل از هدایت،

 کهطوریبه گرفتند؛ فاصله رود، پیش تقویمی مسیر و خطی زمان در داستان روایت

 ترمهم و دگرعقب قوس، صورت به که دهدمی نشان را زمان از ایگونه» هاآن هایداستان

 دو ینا .( 78: 1382 چایلدز،)« .کردمی حرکت ذهنی هایجهت تغییر و هاپرش همه از

 ارند،د قصد خود خاطرات و هاکابوس ها،گوییهذیان توهمات، از استفاده با نویسنده

 است خاطر ینا به. کنند قانع را خود مخاطب تا آمیزند همدر را منطقیغیر و منطقی دالیل

 در هاآن زیرا کند؛می پیدا انتقال خواننده به سریع خیلی توهمات و هاگوییهذیان این که

 . داشتند مدنظر را گسیختههماز پیرنگی  خود، هایداستان

 و بکت هایداستان روایت در دخیل عوامل دیگر و پیرنگ گفت توانمی کل در

 همه از. است دشوار بسیار هم از هاآن جداکردن که اندخورده گره هم به چنان هدایت،

 نوعی بلکه ،آوردنمی دست به خاصی فکری آرامش تنها نه هاداستان خواننده تر،مهم
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 پیرنگ دالیل بتوانیم اینکه برای. کندمی حس خود در را بدبینی و پوچی افسردگی،

 ئالیستیسورر هایلفهؤم دامانبهدست کنیم، پیدا را داستان دو این در نامنظم و گسیختههماز

 هاآن بررسی و تحلیل به مقاله متن در که ایمشده پیرنگ این ساختار در تأثیرگذار

 های زیر پاسخ داده شود:شود به پرسشدر این پژوهش تالش می .پردازیممی

 ای است؟به چه شیوه« کوربوف»و « میردمالون می»های سازی در داستانپیرنگ -1

 ند؟کدام« کوربوف»و « میردمالون می»ساختار پیرنگ  عناصر سوررئالیستی مؤثر بر -2

 پژوهش ۀ. پیشین2- 1 

میرد اثر بررسی رمان مالون میای با عنوان نامه( پایان1393مرضیه دهقانی طرزه )
ل یۀ تحلیر پابنوشته است؛ این تحقیق  ساموئل بکت در پرتو نظریۀ انتقادی موریس بالنشو

باشد که یمفلسفه زمان، خاطره، فراموشی، سکوت و مرگ  در سایۀ« میردمالون می»رمان 

هوش م همچنیناین معانی در نظریات موریس بالنشو، فیلسوف معاصر مطرح شده است. 

شته نو «یستئالرکور و شازده احتجاب دو رمان سوربوف»ای با عنوان مقاله (1387)قویمی 

ره دربا ،هرانسفرئالیسم در کشور راست که در این مقاله پس از نگاهی کوتاه به پیدایش سو

ین ر اچشمگی و های نویسندگان این جنبش کوشیده است که وجود آشکارو برداشت نشبی

 (1395)ف فریبا شهیدی بنی طر .ئالیستی بررسی کندرهای سوردو رمان را از نظر شاخص

کور و بوف نر رمارئالیسم در ادبیات داستانی ایران و مصر با تکیه بربررسی سو ۀپایان نام

 دو اثر مقایسه ین پایان نامهنوشته است که هدف ارا  اثر نجیب محفوظ (گدا)رمان الشحاذ 

.  به دوی کنادبیات فارسی و عربی واکا دوکور و الشحاذ است تا مکتب مذکور را در بوف

رد. جزء موارد ذکر شده، پژوهش دیگری که نزدیک به جستار حاضر باشد وجود ندا

از هیچ  «کوربوف»و  «میردمالون می»های ن به صورت تطبیقی بین رمانهمچنین تاکنو

 .و پژوهشی صورت نگرفته است حقیقمنظری ت

 پژوهشضرورت . 3 -1

 نگاه در و است داستان هر در روایت عنصر تریناساسی پیرنگ، اینکه به توجه با

 اساسی نقشی خاطبم به پیام انتقال در نیز و کشاندمی خود سوی به را خواننده نخست،

 و «میردمی مالون» هایداستان. دارد ایویژه اهمیت زمینه، این در پژوهش و بررسی دارد؛
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 و نامنظم طرحی و پیرنگ هستند، مقاله این در نویسندگان پژوهش مورد که «کوربوف»

 پیرنگ این دالیل بررسی و تحلیل به که دیدیم آن در را ضرورت لذا دارند؛ نامتعادل

 .بپردازیم گسیختهمهاز

 «میردمالون می»ای از داستان خالصه. 4- 1

گ ورد مرمبا شک و تردید که از مباحث مهم فلسفی است در « میردمالون می»داستان 

ام در ، مدشود. راوی که پیرمردی تنها در گوشۀ تیمارستان یا بیمارستان استشروع می

هایی خصیتشاو از تر در مورد مرگ است. ؛ شکی که بیش حالتی از شک و ابهام قرار دارد

ستفاده اهایش پدال نیکوکار و مول در داستانمن، ساپو، المبرت، لموئل، لیدیبه نام مک

اران بمن زیر من بیشتر شبیه به مالون است؛ زیرا مکها، مککند. از بین این شخصیتمی

لون ول از مازنی به نام مپیرمانده و مانند مالون قادر به تکان خوردن نیست. در داستان، 

 رسیدگی ه اوبکند و در طول زمانی که مالون منتظر مرگ است به عنوان پرستار مراقبت می

؛ حرکت استبی العاده تنبل ودهد؛ زیرا مالون، فوقکند و تمام کارهای او را انجام میمی

عدأ بکه  دفترچهدهد نوشتن است؛ نوشتن بر روی یک اما تنها کاری که مالون انجام می

رگ منویسد و به گفته خودش به خواند. مالون، یکسره داستان میمخاطب آن را می

شود و کالمش آشفته شده و این آشفتگی زمانی است که مالون و نزدیک می

یز نبرند، در این سفر چند قتل های داستانش در یک سفر تفریحی به سر میشخصیت

ه پیوندد و بداستان است، در پایان به واقعیت میگیرد. مرگ که نمای کلی صورت می

 میرد. عبارت دیگر، مالون می

 «کوربوف»ای از داستان . خالصه5- 1

ترین داستان سمبلیک صادق هدایت است که از دو بخش تشکیل شده کامل،کوربوف

هایی همراه قدر عمیق است که درک و تفسیر آن با دشواریاین اثر سمبلیک آن .است

راوی به عنوان یک نقاش فقط یک نقش را روی قلمدان  ،در بخش اول داستان .تاس

بیند که به یک پیرمرد اش دختر جوانی را مییک روز از سوراخ دیوار خانه .کشدمی

از همان روز عاشق چشمان جادویی دختر  .دهدکرده گل نیلوفر کبودی هدیه میقوز

 از بعد باشد. داشته همیشه تا برایکند اشی میهای آن زن اثیری را نقچشم ،راوی .شودمی
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راوی برای اینکه کسی  .میردمی تخت روی جا همان و رودمی راوی خانه به دختر مدتی

 فنکند و با کمک پیرمرد خنزرپنزری در گورستان دمتوجه نشود بدن او را قطعه قطعه می

ا به عنوان یادگاری به کند و آن رگلدانی را پیدا می ،در حین حفاری گورکن .کندمی

 درست چشم جفت یک گلدان روی که یابددرمی او بعد از برگشتن به خانه .دهدراوی می

اما در بخش دوم راوی ماجرای زندگی خود را  ؛همان نقاشی خود کشیده شده است مثل

زن او هم  ۀکه دای اش در اینجا راوی با دختر عمه خود و دایه .نویسداش میبرای سایه

تغییر شکل  ،که به لکاته است  این زن همان زن اثیری در بخش اول .کندت زندگی میهس

 است. تصویر زن در دو بخش داستان ،کورآشکارترین تصویر دوگانه در بوف .دهدمی

ها اشاره می کند که دائم به دنبال پول و شهوت هراوی در بخش دوم به تقابل خود با رجال

او یک  ،شود که لکاته با پیرمرد خنزرپنزری رابطه داردمی تدریج متوجهی براو .هستند

بیند که به همان گیرد که لکاته را بکشد و سرانجام خودش را در آینه میشب تصمیم می

 پیرمرد خنزر پنزری تبدیل شده است.

 

 بحث و بررسی. 2

 « کوربوف»و « میردمالون می». پیرنگ 1- 2  

 از اریفیتع است الزم «کوربوف» و «میردمی مالون» داستان دو پیرنگ بررسی از قبل

 و نامهنمایش داستان، ایزنجیره و پویا عناصر از یکی طرح، یا پیرنگ شود؛ انجام پیرنگ

 میان از .باشند روایت پیرنگ از جزئی که هستند پویا زمانی روایت، عناصر. است شعر

 از تیسنّ  تعریف. است عنصر ترینثباتبا و تریناساسی پیرنگ روایت، گوناگون عناصر

 و ّلیعِ روابط بر تکیه با داستان چارچوب»: گویندمی که است همان پیرنگ، یا طرح

 این به است یپاسخ داستان، پیرنگ به نگاه این درواقع  .(118: 1391 فورستر،)« .معلولی

 نظیمت با که است استداللی شبکه» پیرنگ همچنین! بود چه درباره داستان که پرسش

 .(64: 1380 میرصادقی،)« .دهدمی منطقی ایصبغه داستان، به حوادث ترکیب و عقالنی

 همدر را واقعیت و خواب ها،سورئالیست از تقلید به داستان، دو این در هدایت و بکت

ۀ بیانی در زمینه این در برتون آندره. کنند القا خواننده به نامتعادل پیرنگی شاید تا آمیخته،
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 نوعی در واقعیت و خواب یعنی حالت دو این شدن یکی به من»: گویدمی یسمسورئال

 از نقل ،برتون آندره)« .دارم اعتقاد گفت، چنین بتوان اگر «فراواقع» یا مطلق واقعیت

 فروید هاینظریه تأثیر تحت شدتبه نویسنده، دو همچنین ؛(151: 1387 ،شیرازی  موسوی

 تفسیر و تحلیل طریق از تا داشت سعی فروید که آنجا از اما گرفتند؛ قرار او روانکاوی و

 را هاآن بهبودی و کند باز بیماران ناخودآگاه ضمیر به راهی پریش،روان افراد رویاهای

 هر ناخودآگاه ضمیر در کاوش اهمیت از متفاوت برداشتی با هدایت و بکت سازد، رمیسّ

 با معتقدند هدایت و بکت .دادند رقرا خود کار اساس را روانکاوانه هایپژوهش فرد،

 در منطق و عقل بردارند؛ بنابراین پرده هستی راز از توانندمی تخیل قدرت از استفاده

 ثروت. است سرگردان نوعی به سوررئالیستی هایداستان از تتبعیّ به هاآن هایداستان

 و منطقیبی ار منطق جای»: گویدمی چنین سوررئالیستی هایداستان هایویژگی درباره

 .(253: 1385 ثروت،)« .گیردمی ومرجهرج را ادب و تربیت و انضباطیبی را نظم

، در خط «کوربوف» و «میردمی مالون» هایداستان گفت توانمی باال توضیحات بنابر 

های ناستاروند و به این دلیل، پیرنگی متفاوت با پیرنگ دسیر زمان تقویمی پیش نمی

اری ها، ساختجایی هویت. بکت و هدایت با استفاده از تداعی، تکرار و جابهرئالیستی دارند

 تۀ شخصیتِ های از هم گسیخاند تا نشانگر تکهنامنظم و نامنسجم از روایت به وجود آورده

نویسی انای که شدیداً بر داستبراساس دیدگاه روانکاوانه»انسان عصر مدرن باشند. 

هم در صل من انسان یکپارچه نیست و ابهام و تناقض دو اها تأثیر گذاشت؛ روامدرنیست

نسجمی مو شکل  ختارها داستان نیز نباید ساهای رفتاری ما هستند. بنابراین از نظر آنانگیزه

« میردمالون می»های تر پیرنگ داستان( برای بررسی دقیق165: 1393، )پاینده« داشته باشد.

ها، داستان وررئالیستی مؤثر بر پیرنگ مدرن در اینهای سالزم است مؤلفه«  کوربوف»و 

 همراه با ذکر و تحلیل شاهد مثال، بررسی شود:
 . نگارش خودکار1 -1 -2

ترین شاخصۀ سوررئالیسم، نگارش خودکار در یک رمان است. آندره اولین و مهم    

که کافی است  گیرددائماً در اعماق ضمیر پنهانی، گفتاری شکل می»برتون دریافته بود که 

: 1384، سیدحسینینقل از  برتون،)آندره« به آن توجه کنیم تا بتوانیم هر لحظه را ثبت کنیم.
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های سوررئالیسم برای بیان حقایق ترین تکنیکواسطهنوشتار خودکار یکی از بی .(872

ساختن انسان رئالیسم در آغاز عصر مدرن، بیداردرونی است؛ برای این منظور، هدف سور

پذیر است و مایۀ دیدی تازه به اشیا و جهان بوده و این کار از طریق برآشفتن ذهن امکان با

خود، بهز لحاظ طرز نگارش، شتابزده و خودهایی که اشود. در زیر به نمونهحیرت می

 شود: اند اشاره میها را تحت تأثیر قرار دادهپیرنگ داستان

 اطرات مناقع خاهت شبیه است؛ البته اگر خاطرات، در وآن زندگی شامگاهی که به گذران دوران نق»

 طعم آنها را ضباط،گرفتن مسیر خورشید، بدون نظم و انباشند، خاطراتی که انسان حین تلوتلو خوردن و پی
ای هذلّه شد وهای آزاده تر از جایگاه مردگان، در راهروهای مترو و بوی تعفنِ گروهچشد یا شاید عمیقمی

 ( 84 :1389 بکت،)« .دوند تا در زمان مناسب برسندن از گهوراه تا خودِ گور میکه دوان دوا

اد کند ایج نویسنده، با زحمت، قصد دارد شباهتی بین زندگی شامگاهی و دوران نقاهت

 د و حتیپندارتر از جایگاه مردگان میو در یک چشم بر هم زدن، راهروهای مترو را عمیق

ان، در پای حتی وفاقات از لحظۀ تولد تا مرگ همراه انسان است بر این باور است که این ات

 به اوست: شک دارد که این خاطرات متعلق 

ا عد سرش رو ب آوردم ،این دفعه دیگر تردید نکردم کارد دست استخوانی که در پستوی اتاقم داشتم»

 تن همه و یدمبر را ایشپاه و هادست بعد آمد. بیرون از گلویشهای خون لخته شده سرد چکه .جدا کردم

 (21 :1351)هدایت،  «کشیدم. رویش را لباسش و دادم جا چمدان در مرتب اعضایش با  را او

ای که در یک خواب کمی قبل از دقیقه ،زدشب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج می»نیز 

)همان:  «.کردما طی میمن زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم ر ،به یک چشم برهم زدن معمیق بود

 یک در که است معتقد و کندمی اقرار داستان خودکار نگارش و شتابزدگی به راوی  (49

 این است. نبرده خوابش هنوز که حالی در دیده خواب در را دنیا دو کوتاه، بسیار زمان

 خود یا راوی که انگار» شود:می القاء مخاطب به سریع خیلی راوی در نظر امور تداعی

 .(20: 1380تی، صنع) «.کنده و تداعی آزاد میکشید دراز تخت روی ما جلوی هدایت،

نویسند و قوانین عقلی را های دیگر، با شتاب میبکت و هدایت در این نمونه و نمونه

نگارش خودکار  به معنای »نظمی واقف هستند. کنند و خود نیز به این بیرعایت نمی

قواعد ادبی است و نوشتن آنچه در ضمیر ناخودآگاه رهایی از قید عقل و منطق و 
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و « میردمالون می»( این نگارش خودکار در کل داستان 52: 1385، اسماعیلی)« گذرد.می

 دهد.رخ میها در طی زمانی کوتاه زند؛ چون تمام اتفاقات این داستانموج می« کوربوف»

مَن، رای مَکمّا ببه فصول سال بستگی دارد؛ ا هامثل منظرۀ خورشید در حالِ غروب، هر چند همه این»

به  ری از آنبسیا شکر خدا هنوز وجود دارد؛ حال واقعاً شامگاهی بهاری است، تندبادی استوایی و البته
هوا  بر سینۀ ندبادتها که همراه با ها، در واقع، انبارند، شاید هم پاییزی باشد و این برگاصطالح خانه

د رختی وجودهیچ  ای قطعی رسید، چون در اینجاها به نتیجهطمئن بود با توجه به آنتوان مچرخند، نمیمی
 بها تجررهای پژمرده که لذت طوالنی تابستان های دورۀ آغاز سال نباشند، برگندارد، شاید برگ

 (94: 1389، )بکت« .اندکرده

 ت که دچارخودی اسبهموقعیت، با استفاده از نگارش خوددرک راوی از توصیف آن 

ست؛ ایرگذار ز تأثو مطمئناً در تغییر ساختار پیرنگِ داستان نینظمی شده نوعی اغتشاش و بی

قانع  ب رابکت و هدایت قصد دارند دالیل منطقی و غیرمنطقی را درهم آمیزند تا مخاط

ی ستوایدبادی اا تنداند که بالفاصله بکنند. نویسنده در ابتدا، اوضاع را شامگاهی بهاری می

ی ناامید ووچی شود و خود نیز مطمئن نیست؛ زیرا به نوعی پریزان تبدیل میبه پاییزی برگ

ر هایی را تصوکند. در پایان نیز برگگونه درخت سبزی را مشاهده نمیرسیده و هیچ

ش متن نظمی در نگاراند. در اینجاست که بیکند که تابستانی طوالنی را تجربه کردهمی

 زند. موج می

ای از آمیزه« کوربوف»و « میردمالون می»های ذکر شده، داستان وه بر نمونهعال

ه ست کهای ذهنی نویسنده اها و تصویرسازیگوییها، توهمات و هذیانخاطرات، کابوس

گیرند و جا قرار میاین مضامین گاهی بدون توضیحات منطقی و به دور از عقل در یک

نگارش  زنند.های عینی پیوند میذهنیات را به واقعیت های دور را به زمان حال وگذشته

، از داستان یرنگپخودکار، این امکان را به نویسنده داده تا به عنوان تمهیدی ساختاری در 

ن نشان ، ضمشود دریغ نورزد. این پیرنگهرگونه جمالتی که ناخودآگاه به ذهنش القا می

 کند.ز روایت داستان بیشتر میبینی خاص نویسنده، فهم مخاطب را ادادن جهان
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 .  شک و ابهام2-1-2

شک،  زند.شک و تردید که از مباحث مهم فلسفی است، در کل دو داستان موج می

داند که راوی هنوز نمی« میردمالون می»های داستان عصر مدرن است. دریکی از مشخصه

گوید: از ن میردا مدام از مُامّ ،میردداند که میدر بیمارستان است یا تیمارستان، حتی نمی

ده است ده شای از شک و ابهام نهاهمان ابتدای داستان مشخص است که بنّای آن بر گونه

توان ن میاستاپریش نیز هست از بندهای اول دو این شک را که بخشی از رواِن راویِ روان

ک در ش( این 3ان: )هم« .کنممیرم شاید ماه دیگر، شاید هم اشتباه میبزودی می»درک کرد: 

ه یک بیه بدهد این داستان به تنهایی شیک شک فلسفی است که نشان می« میردمالون می»

د با تواننرسالۀ فلسفی است؛ فضاهایی در این داستان وجود دارد که شاید یک فیلسوف 

ست انسته ای توزبان فلسفه قادر به خلق این مباحث باشد؛ امّا بکت از طریق هنر نویسندگ

 ه مضاعفانندن مباحث فلسفی را با شک و ابهام بیان کند. همین شک، انگیزه را در خوای

ک، ا این شبامه دهد که داستان را ادامه دهد؛ زیرا در ادکند و به او این امکان را میمی

ب کند یر مطالخواننده بدون اینکه خود را درگکور نیز بوفدر . مدام دست به گریبان است

 :شودتردید ناپذیری مواجه میبا شک و ابهام 

ام مال نشسته ویشر یا این چند وجب زمینی که ،ن نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان باالی سرمم»    

ر و روشن اکبه حقایق آش ء،به ثقل و ثبوت اشیا ،کنمچیز را باور نمیحاال هیچ ؛یا بنارس است یا بلغ نیشابور
یا آ و بپرسماز ا وگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشه حیاطمان بزنم دانم انمی .همین االن هم شک دارم

 ( 36: 1351)هدایت،  «؟در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور کنم یا نه ،ثابت و محکم هستی

کل  و حتی در زمان و مکان و رویدادها ،چیزای است که در همهگونهه هدایت بشک 

شان نیز شک دارد او ه هاون سنگی گوشه حیاط خانههای ملموس اطراف خود حتی بپدیده

های ذهنی که اتفاقاً به این درگیری. داندحتی سرتاسر زندگی را یک قصه و افسانه می

گرایانه نویسنده نیز هست، داستان را وارد مرحلۀ تعلیق ای نشان دهندۀ نگرش شکگونه

اتفاقی رخ داده و یا قرار است رخ  کند؛ البته نویسنده اصالً قصد ندارد به ما بگوید چهمی

آنچه مهم است تأثیر »های مدرن خواهد تأثیر اتفاق را نشان دهد؛ زیرا در داستاندهد. او می

این پریشانی ذهنی و گسیختگی  .(29: 1389 پاینده،)« واقعه بر خواننده است نه خود واقعه.
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سازد که وقایع را چنان میکند و پیرنگ فکری، دائماً پیرنگ داستان را نیز مغشوش می

کنم هایی مثل: )شاید، آیا، باور نمیها و واژهکند. تکرار عبارتآشفته ذهن را نیز برمال می

ها و ها که فهم داستان در گرو رمزگشایی این جملهو ... ( در ابتدا و حتی در انتهای داستان

ی مدتهاست نویسنده این های روانی دارد که گویها است، نشان از انگیزه و هراسواژه

ها، روایتی مغشوش و کشد و برای رهایی از این ترس و هراسها را به دوش میهراس

کند. بدین ترتیب است که شک و مانند، همراه با شک و تردید به خواننده القا میکابوس

 دهد. های راوی، اساس پیرنگ نامنسجم داستان را شکل میتردید در گفته
 نظمیو بی.گسست 3- 1- 2

نی سلسل زمااز نظم منطقی و ت« کوربوف»و « میردمالون می»های نویسندگان در داستان

گاه و آاحت سکنند. این فقدان انتظام منطقی در روایت، نشان از تعارض میان پیروی نمی

 ناخودآگاه در روان گسیختۀ شخصیت اصلی روایت دارد. 

وان ود راییده ذهن خیاالتیِ راوی و نمها در این دو داستان از یک طرف، زشخصیت

 ی نو دررکیبپارۀ او هستند و از طرفی دیگر با حضور پررنگ آنها در درون روایت، تچند

ا بآن  شود که پیرنگشود و یک اثر هنری قوی آفریده میکنار یکدیگر قرار داده می

های رفها و عتسنّ زدنها با کنارمدرنیست»متفاوت است. تی کامالً های سنّپیرنگ داستان

ی الً نوینهای هنری کامها و سبکپذیرفته شده هنر و گفتمان اجتماعی تالش کردند که فرم

رف ق پیرنگی نامتعابکت و هدایت نیز به تبع آنها با خل .(209: 1389، ابرمز)« را خلق کنند.

های ستاندا های بارزکردند. یکی از ویژگیدر داستان نویسی مدرن فارسی باز ایافق تازه

یع ا و وقانظمی رویدادهها و بیهای نامنظم و گسستروایت« کوربوف»و « میردمالون می»

 نویسد: است. تسلیمی دربارۀ این ساختار پاره پاره می
ادن دنشان وساختن جهان بیرونی در متن تکهاز ساز و کارهای گرایش به فرم تکنیک، تکه

ن ا زبابکه ساختن و گسیخته نشان دادن جهان بیرونی تهاست. تکهذهنیات آشفتۀ شخصیت

 سیسم رامارک ای گرایش به پیشکسوتانهمخوان با آن زبان مدرنیستی و سیالن ذهنی به گونه

 ( 180: 1388، تسلیمیکشد. )به رخ می
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الون مضلعی  نیز این رهایی از قید و بندها با مداد پنج« میردمالون می»در داستان 

که  باعث شده« میردمالون می»نظمی در داستان شود. گسست و بیتر دیده میپررنگ

انیم فکر بایست به جدول زمدر طول شب می»پیرنگ داستان نیز نظم منطقی خاصی نداشته باشد: 

.« تفاوتوانم برای خودم چهار داستان تعریف کنم؛ هر یک در باب مضمونی مکردم. فکر کنم بتمی

ه جدول ناین جدول زمانی همان است که در ذهنِ مالون قرار دارد  .(8: 1389، بکت)

تر هم، بیشر بخواکشد. این یعنی اگانجام این کار حداکثر یک رُبع طول می»ای. نیز زمانی گاهنامه

ن فهرست آخری لحظۀ آخر وقت کم بیاورم، یک ربع ساعتِ ناقابل کافی است تا اما اگر در ،کشدطول می

 ز نشیمنا بکنم ارتوانستم تصورش پیرمرد با چاالکی مخصوصی که من نمی»نیز  ؛)همان(« .را تهیه کنم

 همرانگی که هه و کلبا بیلچو او درختی  ۀمن چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تن ،خود پایین جست

 مانند را دمخو زندگی سرتاسر خواهممی حاال» نیز ؛(25: 1351)هدایت،  «.داشت مشغول کندن شد

 ،بچکانم تربت آب مثل امسایه خشک گلوی در قطره قطره را آن عصارۀ و بفشارم دستم در انگور خوشه

  (34)همان:  «.هرکس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است

 هوای در و دهدمی قرار چمدان در را اثیری زن مردۀ تن هایتکه «رکوبوف» در ویرا

چی به جایی دور را به کمک پیرمرد کالسکه چمدان و بردمی بیرون به آلودمه و بارانی

روز و  نتهایگذراند و در اکردن محل دفن و کندن گور میپیداروز را به  ۀاو هم .ردبمی

ایسه ا به مقرشب  کارها را انجام داده و بقیه ۀاو هم .گرددشروع شبی دوباره به خانه برمی

دهد  تر انجامارش را دقیقک و برای اینکه گذراندمی ،کشیده ثیریهایی که از زن اچشم

در  نیز همه حوادث بخش دوم .شودکند و خود به اعماق زمان پرت میمنقل را روشن می

راوی حتی  .دهدها رخ میلساعت بین روشن و خاموش شدن ذغا بیست و چهارفاصله 

مان در ز.  دقصد دارد سرتاسر زندگی را در فاصله فشردن آب یک خوشه انگور از بین ببر

 .این دو رمان همانند رؤیاهای راوی، گسسته و پراکنده است
. ستا مربوط داستان یک هایکُنش و رویدادها زمانی آرایش چگونگی به ترتیب، و نظم

 تقویمی نظم عنیی دهد؛ ارائه اند،افتاده اتفاق که نظمی همان با را رخدادها راوی، است ممکن

 نقل تیبتر و نظم بدون را هاآن تواندمی یا است خطی داستان، روایت صورت، این در که

 روایت و شودمی نامیده پریشیزمان ژنت، اصطالح در که تقویمیغیر نظم یعنی کند؛

 (223 -206: 1395 شاکری،) .آوردمی وجود به را خطیغیر
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خته، و های نو، درهم ریبه تبع درهم ریختگی ذهن، زمان نیز به اسلوب رمان همچنین  

ر به ی منجاین شکاف میان زمان ذهنی و عین»ساخته و پرداختۀ ذهنِ آشفتۀ راوی است. 

« کند.یمت خارجی را محو شود و عینیّ ریختن توالی زمانی و حذف روایت خطی میدرهم

گرایی به ینیتبنابراین راوی در این دو داستان نیز به جای ع ؛(154-153: 1381 ،هاجری)

اده دداستان را مطابق ذهن خود، شکل گرایی متمایل شده است و پیرنگ سمت ذهنیت

 است. 

اقعی به واهر  های قرن بیستم مبتنی بر حرکتی است از ظپیرنگ داستان»هانیول  ۀبه گفت

هرًا ق ظاآورند که حقایا آن الگوهای ساختاری به وجود میباطن آن، حرکت یاد شده ر

 شدنونهها، وارسازند. بنیان این پیرنگمناسب را واجد انسجام و معنا مینامرتبط و بی

 (25: 1393، هانیول)« دیدگاه و ارزیابی خواننده است.

بر  یدأکتگریزند و با هایی، قصه و پیرنگفهآثار سوررئالیستی با داشتن چنین مؤل

های وایتین راصورخیالی وهمی، از حیث زبان و ساختار، تا حدی به شعر تمایل دارند. در 

ی تاتوالی اتفاق ها، روایت را پیش ببرد،شعرگونه، بیش از آنکه پیرنگ و توالی عِلّی صحنه

 «میردون میمال»های برد. در رمانداستان را جلو می -در واقعیت یا خیال -بیندکه راوی می

؛ اع دهدخواهد افکارش را به جهان بیرون از خویش ارجنیز نویسنده نمی« کوربوف»و 

کشاند و می بلکه با خلق اتفاقات تازه، خواننده را به فضای عجیب ناخودآگاه ذهن خود

 ها زیسته و حاال بهنها و افکاری را که عمری با آروایت زندگی درونی خود را، احساس

ه شکل بها منوط کند؛ البته اثرگذاری این داستاناند، بیان میمتبلور شدهصورت روایتی 

 گرفتن پیرنگ در این فضای غیرواقعی است.
 . خلق فضای شگفت4 -1- 2

الون م»ن های سوررئالیستی که تأثیر مستقیم بر پیرنگ داستاگونۀ دیگری از مؤلفه

عالوه  اشد. این فضاهای شگفتبدارد، فضاهای جذاب و شگفت می« کوربوف»و « میردمی

های ادتعشوند، با برهم زدن های داستان میبر این که موجب تمرکز خواننده بر صحنه

یرعادی غتفاقات ینۀ اداستان تأثیر گذاشته و زمذهنی و تغییر ذائقه زیباشناختی او، بر پیرنگ 

 آورند: را فراهم می
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های بکی، در شتاری ام. آن وقت در بسترم، در کامافتهام را باز یانگار که شنواییِ دوران پسر بچگی»

ها، گای بردهم، در میانۀ غوغا و جنجالِ بیرون، صدتک صداها را از همدیگر تشخیص میطوفانی، تک
ا اص خود رخریاد فای که سرپناه من بود. هر درختی ها و خانههای ناالنِ درختان و حتی علفها، تنهشاخه

، کتب)« .تی که هوا راکد است و هیچ یک، نجوایی شبیه نجوای دیگری نداشتداشت، درست مثل وق

1389 :50 ) 

 پیچیده اطراف شب آخری که مثل هرشب به گردش رفتم هوا گرفته و بارانی بود و مه غلیظی در»نیز 

 و زادیآ نوع یک من کاهد،می اشیاء خطوط حیاییبی و هارنگ زنندگی از که بارانی هوای در بود.

ار گرفتن ( راوی با تصوّر دوران بچگی خود و قر13: 1351)هدایت،  «.کردممی حس احتیر

جود مه ه، وهای طوفانی،  شنیدن انواع صداها، هوای بارانی و گرفتدر کام تاریکی، شب

ه در ده کحیایی خطوط اشیاء و ... فضایی شگفت را خلق نموها و بیغلیظ، زنندگی رنگ

خاطب مالعاده، چنان فریاد خاص خود را دارد و این فضای خارقاین فضا حتی هر درختی 

ن چنی کند که گویی در آن موقعیت قرار گرفته است. داستان با داشتنرا درگیر می

جه متو گریزی خاصی دارد که خواننده با خواندن آنای پیرنگفضاهای خیالی و آشفته

 شود. چنین پیرنگی می
 . رؤیا5- 1 -2

و « میردمالون می»های های سوررئالیستی تأثیرگذار بر پیرنگ داستاناز دیگر مؤلفه

دهد. راوی رؤیا و تداعی رؤیاست که ساختار پیرنگی نامنسجم را شکل می« کوربوف»

که در آسایشگاه یا تیمارستان بستری است و دچار نوعی « میردمالون می»داستان 

های پراکنده کند که از اندیشهبازگو می های گوناگونی راپریشی است و مُدام تداعیروان

شود. بازتاب این گسیختگی فکری، پیرنگ گسیخته و نامنسجمی به ذهن او سرازیر می

برد. به عبارت دیگر پیرنگ نامنسجم روایی داستان به اقتضای است که داستان را پیش می

کند. به همین ا بیان میهای ذهنی و رؤیاها رای از تداعیذهن پریشان و بیمار راوی، زنجیره

در واقع منطق تداعی « میردمالون می»توان گفت منطق حاکم بر ساختار روایی دلیل می

های رؤیا است؛ زیرا در آغاز داستان و حتی کل داستان، رؤیا و تداعی رؤیا در صدر مؤلفه

شاید ماه آینده؛ یعنی شود. میرم و همه چیز تمام میبه زودی می»سوررئالیستی تأثیرگذار قرار دارد: 
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( رؤیارویی با رؤیای مرگ 3: 1383بکت، )« .آوریل یا مِه. شاید تا روز جشن آزادی هم زنده بمانم

ترین مسائل به هر شکل و نوعی، اعم از مرگ طبیعی و غیرطبیعی یکی از مهم

ابتدا مرگ در ذهن راوی اتفاق « میردمالون می»های مدرن است. در داستان شخصیت

افتد. در این داستان، شخصیت به خواب و فتد و گاهی نیز در پایان داستان اتفاق میامی

شود تا بتواند روزنۀ امیدی برای خود بیابد؛ راوی از مرگ رؤیا یا عالم دیوانگان متوسل می

یک روز »کند. نیز گوید که خواننده را نیز همزمان به متن پرتاب و با آن درگیر میسخن می

ام و در رشته خاطراتم گسستی دم و دیدم که اینجا هستم، روی تخت. احتماالً جایی بیهوش شدهبه خودم آم

( 11)همان: « .ایجاد شده که تا زمان به هوش آمدنم از سر گرفته نشده است، همین جا روی این تخت

جَسته و یادم هست که زمانی روحیه و خُلق و خویی خاص داشتم. روزگار جوانیم، آن طور که »همچنین 

 .(12)همان: « .تر بودندآیند، متنوعگریخته به یادم می

کند که بیهوش شده و به این مکان منتقل شده؛ به این راوی در رؤیای خود تصور می 

دلیل بین خاطراتش گسستی به وجود آمده و نیز یک دفعه به دوران جوانی خود سیر 

شود. از طریق این متصور می ،یاد داردکه جَسته و گریخته به  را کند که خُلق و خوییمی

تداعی رؤیا، داستان از زندگی فعلی به زندگی گذشته در تردّد است و سیر منطقی وقایع به 

زده نیز خلق فضای شگفت، خواننده را شگفت« کوربوف»خورد. در یکباره بر هم می

کشیدم که زیرش می وهمیشه یک درخت سر»: کند و بر پیرنگ داستان تأثیری مستقیم داردمی

نشسته و دور سرش شالمه بسته  مهچنبات ،خودش پیچیده هب باعپیرمردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان 

راوی در ( 6: 1351، هدایت) «.لبش گذاشته بودبه شت سبابه دست چپش را به حالت تعجب انگبود و 

او  .نگردو رویا می به عنوان یک خواب ... پیرمرد و دختر و  ،کور به نقاشی خودبوف

بیند که در بساطش چیزهای متعددی دارد و همیشه با شال یاهای خود میؤمردی را در رپیر

؛ البته این تداعی رؤیا ای سوخته نشسته استههای سفید سینه با پلکمشگردن چرک و پ

 انزوای شخصیت اصلی داستان باشد که به دنبال هم صحبت بودن با دیگری ۀتواند نتیجمی

های انزوای شخصیت داستان توان وجود تک گوییِ درونی را نیز یکی از نشانهمی»است: 

، پاینده)« کند.ولی گویی هم صحبتی پیدا نمی ،دانست که به صحبت کردن نیاز دارد

یابد و پیرنگ داستان را نیز ( این زنجیره تداعی رویاها تا پایان داستان ادامه می25: 1389
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دهد. رؤیا و تداعی رؤیا در این دو داستان به حدی آشکار است که نامرتبط جلوه می

ها به نوعی سرگردان است؛ چون به ظاهر توان گفت عقل و منطق در فضای داستانمی

همۀ آرزوی من »گفت: تواند از راز هستی سر در بیاورد. دالی میفقط، تخیل است که می

آن را به طور مشخص با نهایت دقت در قلمروی تصویر این داستان خردستیزی است که 

مند شوند امپریالیستی به تصویر بکشم، تا دنیای تخیل و دنیای نامعقول از همان انسجام، بهره

: 1384 به نقل از دالی، ،بیگزبی)« های نمودی برخوردار است.که دنیای خارجی از واقعیت

دیگر ارتباط دارد، هر ( جهان رؤیا، جهانی است که در آن هر چیزی با هر چیز 87و  86

شوند؛ درست همان اتفاقی که در چیز، قابل تشبیه به هر چیز دیگر است و مرزها پاک می

ها بر رؤیا و تداعی آن دهد؛ زیرا شالوده و اساس متنرخ می« کوربوف»و « میردمالون می»

 طور که شالوده مکتب سوررئالیسم بر رؤیا استوار است.استوار است؛ همان
 . تصاویر سوررئالیستی6 -1- 2

های مهم آثار سوررئالیستی، متفاوت بودن نوع تصاویر آنها با تصاویر در یکی از مؤلفه

های سوررئالیستی، تصاویر، ابتکاری و تازه هستند و از طریق آثار رئالیستی است؛ در رمان

پذیرند. ر میای کالم تأثیآیند؛ بلکه از همنشینی اجزمقایسه با تصاویر عینی به دست نمی

تر باشند دارای تأثیر و قدرت بیشتری هستند. اندازه این تصاویر از نظر عقلی غیرممکنهر

وظیفه این تصاویر کشف مجهوالت ناخودآگاه آدمی و رؤیارویی آن با خودآگاه انسان، 

متن سوررئالیستی به سبب تصاویر سوررئالیستی »ها و آزادی تخیل است. بر هم زدن عادت

( این تصاویر آفرینندۀ 175: 1390، شمیسا)« رؤیا از هم گسیخته و پراکنده است.مانند 

های عقلی و منطقی هستند که با ایجاد شگفتی و اعجاب و زنندۀ نظاممحاالت و برهم

خاصی در ذهن مخاطب ایجاد  جدایی از دنیای واقعی عالوه بر بیان مقصود، جذابیت

تن این دو داستان وجود دارد؛ داستان ابتدا با کند. درست همان تصاویری که در ممی

پردازد که شود؛ اما راوی بعد از بیان چند سطر به شرح کابوسی میکالمی منطقی آغاز می

دهد؛ دنیایی وهمناک که زاییدۀ او را در دنیایی بین واقعیت و رؤیا، سرگردان نشان می

مانند. تصاویر و یکسان باقی نمیتخیل و هذیان نویسنده است و در آن عناصر واقعی، ثابت 

های ذهنی، سیری ادواری دارند، این سیر و حتی اصطالحات و عبارات مانند وسواس



 235 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

سازد، مبّین مکرّر بودن چیز را از نو زنده میآمد فصول، همهودورانی که همانند رفت

 ذهن راوی وجود دارد: حوادثی است که در 

ام، خودم بوده ر پیریش از آن که از این اتاق سردرآورم نیز بسیادانم این است که پتنها چیزی که می»

اندی ساله  ویا چهل  ساله توانم حرفم را ثابت کنم. شاید پنجاه و اندیاما نمی ،دانمرا هشتاد و اندی ساله می
تصورم این  ام.دهاله شدانم حاال چند سام؛ اما نمیدانم، آن تاریخ را فراموش نکردهباشم. سال تولدم را می

ا رتک تغییراتی کتام؛ چون در میان حصار این چهار دیواری، است که مدت بسیار زیادی در این اتاق بوده

 ( 16: 1389، بکت)« .شناسمکنند میهای گوناگون در من ایجاد میکه فصل

ک ار یتصاویر و افکار در ذهن راوی یک سیر دورانی ایجاد کرده که به نوعی دچ

نی ل زماشده، این روایت نامنتظم و پریشان رویدادها که ترتیب و تسلسوسواس ذهنی 

ویر تصا دهد. بکت و هدایت با خلقندارند، پیرنگ داستان را از هم گسیخته نشان می

اننده داند؛ زیرا خوبینی خود میسوررئالیستی، جهان هستی را مساوی با تصاویر جهان

 اصل ذهنیز حچرو به رو است که در آنها همه  همزمان با خوانِش متن داستان با تصاویری

 کند. می یجاداگرایی، ساختاری غیرواقعی در پیرنگ داستان دانند و این ذهنیتنویسنده می

ا آن بوانش را و گیسمثال آبی که ا ؛توانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشداو نمی»

ار و تس او از لبا .داری سحرآمیز بوده باشغر به فرد ناشناس و یا منحص ۀبایستی از یک چشم ،دادشستشو می
ود یک وج . اورا ندوخته بودآن های آدمیان های مادی دستپود ابریشم و پنبه معمولی نبود و دست

  (11: 1351)هدایت،  «.های نیلوفر گل معمولی نبوده استفهمیدم که آن گل .برگزیده بود

 .داشتندیم برمیزنان به راه افتادند خیزهای بلند و مالنفسها اسب .کردشالق در هوا صدا می» نیز

ب ها در هوای مرطوصدای زنگوله گردن آن .شدصدا روی زمین گذاشته میها آهسته و بیپاهای آن

 را دنیا نای از فراتر دنیایی «کوربوف» در راوی ( 28: همان) «.آهنگ مخصوصی مترنم بود

 پود و تار از شده دوخته لباس و سحرآمیز غار و فردمنحصربه هایشمهچ با و کندمی تصور

 مخاطب هنذ در تصاویری  هاآن گردن زنگوله صدای و اسبان مالیم و بلند خیز ابریشم،

 .کند که قبالً در خیال خود آن تصاویر را پرورانده استمی خلق

ه صبح هایی بدون مابگردم و چه شبدانم در چه ساعاتی از شب در آسمان پیِ ماه کم و بیش می» 

رّۀ آیند و روی هها میاند، بسیار متغیر و انواع و اقسام پرندهخواهد شد. دیگر چه؟ ابرها شکل به شکل

 ( 14)همان: « .کوبندپنجرها می
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ر سایر صاویکند که آن را از تهای خاصی را دنبال مینویسنده در این تصاویر، ویژگی

می نگرد: رویکرد علآدمی در کل با سه رویکرد به طبیعت می». کندمکاتب متمایز می

و  برای شناخت، رویکرد دینی برای ستایش و رویکرد هنری برای محاکات، همدلی

طبیعت را « کوربوف»و « میردمالون می»نویسنده نیز در  .(109: 1394، الیافی)« آفرینش.

حساس طبیعت و تصاویر آن با اگرایانه خود را از کند؛ بلکه درک درونتوصیف نمی

یک مانترکند. همدلی و یکانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هر شخصی تعبیر می

هن ذضیعت خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حاالت و و»است؛ 

الوه ئالیستی عدر این دو اثر تصاویر سورر .(53: 1375، فورست)« کند.و روح فرد پیدا می

 ست. ذاشته ایم گها نیز تأثیر مستقبینی خاص نویسنده، بر پیرنگ داستانبر نشان دادن جهان

 

 گیرینتیجه. 3

اثر صادق  «کوربوف»اثر ساموئل بکت و  «میردمالون می» ،های معاصردر میان داستان 

انتخاب نچه موجب شده این دو نویسنده برای این پژوهش آ ای دارند.هدایت جایگاه ویژه

ها از نظر فرم و های آنشوند و برای مقایسه در کنار هم قرار گیرند شباهت زیاد داستان

های آلود خود و ساختار نامنسجم و روایتها با درون مایۀ رازاین داستان .حتی محتوا است

گسیخته، به خوبی نمایانگر نگرش خاص این دو نویسنده به جهان پیرامون آنهاست. این 

ها را نیز های گسیخته که ترتیب و تسلسل زمانی خاصی ندارند، پیرنگ داستانروایت

دهند. با رشد نظریات فلسفی و روانکاوی جدید در قرن بیستم، بسیاری از نامنسجم نشان می

« میردمالون می»های نوینی از پیرنگ را تجربه کردند که داستان های این قرن، شیوهداستان

یت نیز دارای این نوع پیرنگ هستند؛ به این ترتیب که نویسنده، هدا« کوربوف»بکت و 

نویسد و برد؛ بلکه نویسنده با شتاب میرا در زمان خطی و مسیر تقویمی پیش نمی روایت

آمیزد تا کند. او قصد دارد دالیل منطقی و غیرمنطقی را درهمقوانین عقلی را رعایت نمی

گیری ساختار های سوررئالیستی مهمی در شکلمخاطب را با خود همراه سازد. مؤلفه
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اند که عبارتند از: نگارش خودکار، شک و مؤثر بوده« کوربوف»و « میردمالون می»پیرنگ 

 نظمی، خلق فضای شگفت، رؤیا و تصاویر سوررئالیستی. ابهام، گسست و بی

الی تو ،بردیش برا پ ، روایتهای صحنهعِلّها بیش از آنکه پیرنگ و توالی در این داستان

و ن این دو نویسندگا بردبیند داستان را جلو میتصاویری که راوی در واقعیت یا خیال می

ضای فرا به  ندهبلکه خوان ؛قصد ندارند که خود را به جهان بیرون از خویش ارجاع دهند اثر

ثار های هر دو نویسنده چنانکه هدف آدر نوشته کشانند.عجیب ناخودآگاه خود می

 گپیرن شک بدون ت کهتالش برای ایجاد موقعیتی فراواقع مشهود اس ،ئالیستی استسور

نار دایت با کهدر کل الزم به ذکر است که بکت و  .اندداده قرار تاثیر تحت را هاداستان

ای زهافق تا های خودها با خلق پیرنگی نامتعارف در داستانها، به تبع از مدرنیستتزدن سنّ

 اند.ی مُدرن باز کردهدر داستان نویس
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