
 

 

 

 

 

 بررسی اصول و شگردهای سوررئالیسم در رمان »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« 

 1ایّوب مرادی 

 2سارا چاالک 

 12/12/99تاریخ پذیرش:        11/9/99اریخ دریافت: ت

 چکیده
لا رّسه شوبر ررته  ای   ی تصویس  ترری  اسموای ا   سوورراایسمو م مبی ا اسوه در در الایر  ری تسموی  تا د   ر

ی رلاسا درپا آی تود تا تا تغسسر درک  مبیب هنری تا تبسر تر اصوویا هچووی رییام دیواسیام امر شوی ه ل یی ر

اسموای ا  همویام تمویرهای تغسسر دسسا را تراه  آلرد  اررچر سوورراایسمو  در ادتّساشم تساویر تا سو  ادتا شورر تناسوب  

اس   در داوور ما سویموا سس  دسویا داشویری رمایآی هچووی آس ره ترتوی در  مسنرهای اصویا داردم ترخا ا  چهره

سس  سووراایسمو  ه  در شورر ل ه  در رمای مورد تو ّر توده اسوه ل آمار میر ّدی تر اسوال اصوور ل شویردهای ای   

هاسوه   ا  ای  سچوسر  مبیب هنری خیق شو ه اسوه  رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا ا  یّسّر یّّار ادهم یبا

های پرآشووب هه   رسری ا  اصوور سوورراایسمو  تر ترسوس  الیرسویمون ه در ای  رمای تش  درده اسوه تا تا تهره

تسنو   ای دییر مادخیری سواتسنوا تدردا د دور تور دیسور ترلرتی  در  هوای الهواال ل خسواالش مینوا ام دسسوا را تور روسور

تییسیا ضچ  تررسا اصور ل شیردهای مبیب سورراایسم  در  -توصس ا ی حاضر درپا آی اسه تا تر رل مقایر

اس ؟ سیایج ساوای رمای یادشو ه تر ای  سولار پاسوه ده  در د اال یوامر تر تقویه مرنای سوورراار در امر یاری رسواس ه

ل ده  یوامیا هچووی تأدس  تر ساتسنایا شوصصوّسه اصویا در تایر درک می التز ا   های تسرلی شو ه اسوه  ما

ی رلحم های خاصّوا درتارهسوسنا در دی راههچونس  سو    س را من لی ال ل سس  حووور خسایا شوصصوّسه اتوییا

 موو  ل دس ّسه تش ا ای  دل داردم تایر ایداد اسمووداال صوووری ل مییوایا امر در راسوویای ایقای مراسا سووورراار  

 ش ه اسه 

 هم رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا های ادتام سورراایسم م ترالا رّسمبیبواژگان کلیدی:  

 

  

 
  (ayoob.moradi@gmail.com) رایاسامر:م ی ممللر()سویمن ه  ایرایمتهرایم  م  پساال سور تای ل ادتسّاش تارسام داسایاه ررله   سارداسا -1

 (sara.chalak60@gmail.com)رایاسامر: م ایرایآ اد اسشمام تهرایم   داسایاه لاح  تهرای شرقم  تای ل ادتسّاش تارسام ررله   اسیادیار -2
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 مقدّمه -1

رسری مبی ا در ادتسّاش ل هنر تود در سیر  یچوما را تر های آ ا ی   ری تسموی  مسشدیم شواه  شبردهر

موضوو  تصسّر ل تصوویرم دسویصو  تغسسر ل دررروسا درد  ای  مبیب در در آ ا م تساویرم س ر شوایرای ل 

 یب دردم تر  لدی ا سوی سویمن رای آمار داسیاسا سس  مورد تو ّر  رار ررته؛ تر لیژه  سقّاشای را تر خود  

های ساخودآراه را من ع خش سّه هنری خود  رار داده تودس   آی ررله ا  سویمون رای در تچرد  تر  وشوز

رد آی را  تررسوا سمو ه مسای سوورراایسمو  ل هنر رمایم موضوویا  اتر تأمّر اسوه در ای  سوشویارم  صو  دا

های مّرح سوورراایسمویا مراصورم تش  لادالی دن   ترای سسر تر ای  ه فم ضوچ  ر ینز یبا ا  رمای

 ش ه اسه تا م اسا اصیا ای  مبیب در رمای یادش ه تا سیاها اسیقادی تررسا ل تییسر شود 

 تسای ممأیر -1-1

های ترلی  هچراه تا رمویر  اس یاوری هنری در  ری تسموی  اسوه در  های یچ هسوورراایسمو م یبا ا  مبیب

ها در  رب رمویر  یاته  ای  مبیب در درپا های اسقشتا دادایسموهدرتاب ساخودآراه ل تر  ا  حرده

های اخش ا یا های اسموواسا تارا ا  هرروسر س ارش یقر ل درس ی تسای احموواسوواش ل اس یاوورتمووا ای ه

ایا  و یو  ا  رهیوتر تو ّور تور سسرلی خسوار ل شووونواخیا اسوووهم هو ف اصووویا خود را سووواخی  دسسو  ی وایا

داس   دسسایا در تر هسچ رلی در حصووار  س لتن های یقشسسّهم ترهن  ل تچ ّی سسمووه  ای   رییاپردا ی ما

های هنری هچووی سقّاشوام یاتهم تر سوریه سوایر حسّر ن ز هنری در در آ ا  تساویر در شورر سچود ما

ها در شورر ل را سس  تیه تأمسر  رار داد؛ اررچر اصوویا در سوورراایسموهپسبرتراشوام داسویایم تتاتر ل سوسنچا 

 رسرس م د سقاً هچای چس ی سسمه در در رمای ل تسی  رلاج دارد سقاشا تر دار ما

رل رار ماسه در در آمار خود تر لیژه در دل رمای اراهنچای مردی یّسّر یّّار ادهم یبا ا  سویمن رای ه 

تن  اسه  ال ی سوراار پایی سورا تر شوبر آشباری تر اصور اصیا اس یارام  شوچارهتا رساهای دارلیاا ل 

ی سوشی  رمای سوا ی ل شوایری اشویغار دارد  ای هی سوسنچاسوهم در دنار سویمون را تر تسی آموخیردر داسز

یای شوبر ی  س را ساتسنااراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا در  ریای سواخه یبا ا  مموین های ال درتاره

ی مادر  ا   ررته   هرمای ای  داسویایم دخیری ساتسناسوه در ییسر   ررتیار تودی در حصوار خودسواخیر

ی رهایا حقسقا در ای  دسسای خسایا اسووه  آلرد ل درپا تدرترمر  پ ی  مای خسارم دسسایا تاطریق  ُوّه

آمس ی را  ح لحصور ل خاووسه  نویاپردا د در توأمای مسر ل لاتموییا تای  رمای تر مییویّاش ههنا ما

دن   دلراسیا ل ترارضوا در سویمون ه تا اسوی اده ا  اصوور تبری ل شویردهای  سمو ه تر مادر  تدرتر ما

ی ترسووس  آی ترآم ه اسووه  شووایای هدر اسووه در رمای مورد تیرم مبیب سووورراار تر خوتا ا  یه ه

 ه ا یس ا ل اتوشوهرا مورد تق یر  رار ررته ل در های ادتا اهدر  اونواره 1396هچ مای تا اسیاوار در سوار  

 خوایا سس  ا سوی مصاط ای تر ینوای امر ترر ی ه اسیصاب رردی  س رسندا اچاچر
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 پرسز پژلهز -2 -1

ی رمای اراهنچای مردی تا رساهای رسری سویمووون ههای تهرهپژلهز حاضووور درپا آی اسوووه تا شوووسوه

شووناخیا مبیب سووورراایسموو  را در خیق ل ایقای مرنا مورد یادارلیاا ا  م اسا تبری ل شوویردهای  ی ا

 اس   تررسا  رار ده  ل تر ای  مه  تدردا د در د اال یوامر تایر تقویه مرنای مورد س ر سویمن ه ش ه

 ی پژلهزپساسنر -3 -1

 ی سوورراایسمو  ل شویردهای ای  مبیب تررتشویر ا  مناترا در در  ایب دیاب تر تررسوا اصوور اس یاور

های مبیب سوورراایسمو  در آمار ادتا تارسوام ی تررسوا لیژرا تای تارسوا سوشویر شو ه اسوهم در  مسنر

ها تر سو  ادتا شووورر تر لیژه اشووورار یرتاسا  مقاالش میر ّدی تر سیار  درآم ه اسوووه  ترخا ا  ای  مقایر

 اس   ا  آی مسایههای تارسا تررسا درداس  ل تر ادی سس  اصور مبیب یادش ه را در رمایپرداخیر

هایا هچووی رلیبرد ههنا ل اشورا ام تو ّر تر یناصور ( تا اتّبا تر لیژرا1392 اده ل ی  ی )حمو  -

ط سرام سمو ه دادی امور  سر یادی تر اشوسای یادی ل راال سهادی در ترالا رسّهم اشورار سوهراب سودهری را ا   

 اس  سیاه سورراایسمیا مورد سق   رار داده

( در اتررسووا تّ سقا دل   ر ا  مویوی ل سوونایا تراسووال اصووور 1396تر ل  ریب )هناالهچونس  ت -

های ماوویردا هچووی سوشووی  خوددارم اس  در ل ود خصووسصوورمبیب سووورراایسموو ا تر ای  سیسدر رسووس ه

ی ل ود  اتیسّه سق  دهن هممووویام رییام تدیّا رلحاسام اییقاد تر سامیرما  تای ل یاوووق ل آ ادیم ساوووای

 رراایسمیا آمار ای  دل شایر اسه سو

( اشووواره درد در طان آیم سووور 1395توای تر پژلهز هلای قاری ل هچبارای )ی رمای سس  مادر  مسنر -

احیدابا ا  هوشون  ریاوسری ل اسوچ وسا مردرایا ا  ی ّال رمای اتوف دورا ا  صوادق ه ایهم اشوا ده

ی سموویا هچووی رییام  نویم سیار  خوددارم یی رهای سووورراایمن ی ا  شوواخصوورمررلتا ا  سیاه تهره

ها  اس  در ییسر   ل ود ترخا ا  ای  لیژرااس   سویمن رای در پایای سیسدر ررتیررلاسا ل یاق مقایمر ش ه

توای م ّیا شو  در خایقای ای  آمار تر شوبر آراهاسر درپا خیق امری سوورراار  در آمار مورد تررسوام سچا

 توده تاشن   

توای م ّیا  ها در آی اسوه در الالً تراسوال شوواه  تموساری مارل ا  سوایر پژلهزی پسزمقایرتچای  

تود در رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاام امری اسووه در سویموون ه در آی تر شووبر آراهاسر درپا 

خیق امری  سوا ی اصوور ل شویردهای مبیب سوورراار توده اسوه ل دل دییر آی در تش  ال در مموسر پساده

ها ررتیر تا مبای ل سوسر سوورراار تر هسچ رلی حاییا مباسسبا س ارد ل اسیصاب یوامر مصیی  ا  شوصصوسّه

 حوادثم هچیا در ممسر تقویه مرنای سورراایسمیا رمای  رار دارس  
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 مبانی نظری پژوهش -2

ی تسای یچیبرد ی هی اهای هنری در  ری تسموی  اسوه در تر پایرتری  مبیبسوورراایسمو م یبا ا  مه 

رتارای ای  مبیب در اسموای را در حقسقا اس یاور تارا ا  هر سو  س ارش یقیا ل منّقا تنا سهاده شو   پایر

هوای  یری   هوای موادّی پنهوای دیو سو م درپا لا رسّوه لاالتری تودسو  دور در الیورحصوووار یقشسسّوه مو ری ما

داسموین   ی خسار مای یقر ل تقویه  ُوّهای ا  سوسّرهماس ه اسوه ل دسوه یاتی  تر آی را در ررل رهایا اسمو 

ررایا ل تچ ّی میصوور شو ه اسوه ل هواهر مرچویا  س را م یتر خود را  ااسموای در  س لتن  یقرم ام اش

تسیاه در ایچاق درلسزم اشاراتا ا  اسرار  های پن ارد  تا ای  هچرم راه ل  ی اسیصاری حقسقه مامی لده

 7: 1950سه  ا )دارلژم شوچاردم ل را تر آی سچادن ؛ امّا چوی ای  س اها را تسهوده ماهمویا را احموال ما

 (321: 1387تر سقر ا   ویچام 

ی ساخودآراه ل اهچّسّه خواب ل رییا در شووناخه مبنوساش آیم های ترلی  درتارهدر ای  مسایم اس یاوور

ت الش در ارر ترلی  تا تأدس  تر خواب ل رییا    رتاشوه؛ ای یّر تا ای ات اری مناسوب در اخیسار ای  مبیب ما

ای ترای داو  حقایق پنهای همویا هام ای  یناصور را لسوسیردرپا درمای رلای تسچاراسز تودم سوورراایسموه

داسمووین   تر ای  اسووالم هنری در میصووور ایچاق هه  هنرمن ای سووورراار تودم ا س لتن های هنری را  ما

 (97: 1383مرچویا ا یچایا در  س را ل هنر دلر ش  ا )ترتویم  هایها ل ار  شبمه ل ا  سنّه

های اسقشتا ی مبیب سوورراار در دنار تهره  ُموی  ا  اس یاورتری  چهرهتر ینوای اصویا 1آس ره ترتوی

های خودم یرنا اسوشوی  خوددارا دسوه تر دام  اتشطوی ل آرای  تری  ای هترلی  در ام اش یبا ا  تنسادی

داسو  ا  هنر ماررتیور ا  خو ایوای رو ل ایهواالی اتوایو رللام آسدوادور اشوووایر را  سوبال تور لیژه در رسوووایور

ای ت یعم اتیباری ل لارلسر ا  تچثسر  ار تر ترسس  ترضا   ی   ( ش  ل در اسی اده788:  1384)سوسّ حمسنام 

های  اس  ادر چاوچاساوای چس ی تر    لا رسّهای در  ار تمویر شو هپرداخه در تراسوال آیم آدمسای تر روسر

های  شوود ل چاوچز تر سوایرها آ اد ماا ا  آی راردادی  س را رل مرّه را س ی ه اسوه؛ لیا سارهای یب

رسرد  ترای  اسیس  تور خود ماپوااتیوادهم صوووورش شوووی وهاتیو  دور در آی پسزیر ای یو  یوای  سووو یا ما

:  1397اس  ا )تسی تام های رلی دیوارم م ه  ل خودرأییات ؛  یرا سووایرتار تصسّرم مدار  والی ماسصموویس 

های  هنرمن  سوورراارم داو  حقایق سه یر ل شوی ه یای  در ای  سوایر(؛ تر ای  اسوالم سوودای اصویا  92

 پردا ی اسه  م ه  تا تبسر تر   رش رییا ل خسار

تو ّر تر ای  سبیرم ضوورلری اسووه در سووورراایسموو  تر هسچ ل ر درپا آی سسمووه در مییویّاش ضووچسر 

سوال یناصور مو ود در ای   ساهوشوسار آدما را پسز چاو  آلرد ل حیّا درپا تا سوا ی  هاسا خسایا تر ا

ضوچسر سسموه؛ تیبر مقصوود آسای ا  مسای ترداشوی  مر ها ل سو های مصیی  مسای یوای  خسار ل لا رسّه اسوه 

 
 .Andre Breton و1
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ا رض آسایم ای  اسوه در سو ها را تاوبنن ؛ سو های  موچاسا ل رلاسا مسای هوشوسار ل ساهوشوسار ل  های 

تسوالرسو  دور در آی لا را ل  سر لا را ل اسو یاووور ل   تسرلی ل  هوای درلی را تراسو ا سو  ل لا رسّوه ترتری پو یو 

 (197: 1351یچر تا ه  رل تر رل شوس  ل دره  تسامس س  ل تر سراسر  س را چسره شوس  ا )ری م 

 سورراایسم  ل رمای -1-2

اس م اسواسواً ای  مبیبم تساویر تا های  ریای سوورراایسمو  درپا سیار  رمای تودهاررچر ترخا ا  چهره

اس   آراروی در م درپا اتبن ی طرحا سو تودهاری دارد ل ارر ه  تر سو  ادتا رمای س دی  ش هشرر سا ر

ها ر یر اسووه: ام  تر دس ار ای  تودال     در ا  شووبر مق ور رمای تر ترسووس  رمای مورد س ر سووورراایسمووه

سویموووا را  یر پا  ری  وای  سووونّیا  صوووّ ینوای م نایا ترای خیق ی  سو  رمای تا ه اسوووی اده دن  در هچر

(؛ موریر تا تأدس  تر 80: 1397پردا ی ا )تسی تام تیتارد؛ رماسا در سر رلاییا داشویر تاشو  ل سر شوصصوسّه

هایا هچووی تبسر تر پسوس را سواخیبار ضوچسر ساخودآراه در ر ار  ل ایعم س ود س   منّقا در لیژرا

  تودی ل وایع ل تروایا مبواسا ل  مواسا ترای رموای اسیستنو ی می والشم ایدوابترتسوب  مواسا رلیو ادهوام پوایوای

 شچرد:سورراار موارد  یر را ترما

آلرد س ای  تا ها را تر حرده درمادر رمای سوورراایسموهم سواخیبار درلسا در حادمر ل شوصصوسّه -1ا

ر اتیاده حاصوو پاهای سوواده ل پسزمنّقا در هچاهنیا تاشوو  در صوورتاً ا  طریق ماوواه ه ل تررسووا لا رسّه

 رردد ما

ی حقسقا ل ایع پسرلی دنو ؛ تر دشال دییرم رلی ادهای   اا یا سووواخیبوار درلسا س وای  ا  راهنوامر -2

 ها در داسیای  ای رسرس  اس م س ای  تناتر ترتسب  ماسا ل و  آیمهچّا در در می  م ه رردی ه

ا یا رتیار ل دردار اشوصا  هام شورایهام لضورسّهی مو رسّهتق ای توضوس  منّقا ل یقشیا درتاره -3

تسز لایرواده ل د تصز یوا ههور سسرلهوای خوارقداسووویوای س وایو  در پوایوای می  توا دخوایوه یوامور اطچسنوای

 سچا   رای رردد حقسقه

تواس  تر شوبر هام ماورل  تر آی در ح   شوودم مااسیس  رخ ادها ل دنز شوصصوسّهی ایداب ن ر -4

 رمیر  یات  آمس  تما ل له  ل خسایا اضّراب

های سامراا دن  ل اررچر تر پ ی هترایا سوورراایسمو  در  مای ل مبای لا را ل میچول ما یچر ما -5

ر ما ام مثشً های سامراا آیم هندار یا مرساری س ارس ؛ تر ای  مرنا در تر  مسنرشوووودم پ ی همیوسوووّ ی خاصوووّ

 (89-90: 1387ا   ویچام ر سقرت 11: 2006ایم لاتمیر سسمین  ا )موریرم مته ا یا اسّوره

اسوووهم شووو واهوه تموووسواری تور   هوای رموای سوووورراوار مررّتا دردهمواردی دور موریور تور ینوای لیژرا

اس  ل تسز ا  هر چس یم هایا در تسز ا  مییوا تا سووواخیوار در ارت وا های رمای م ری دارد  لیژرالیژرا

ی تو ّر تر ضوچسر ساخودآراه اسوه  ا  هچس  درتارههای ترلی   ترخاسویر ا  تو ّر هر دل رلیبرد تر دی راه
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ی مییوایا  ی سوورراار در تساویر  ن ری پسز رل تر  صو  تررسوا اصوور اس یاوررل تا تو ّر تر ای  در مقایر

های سوواخیاری رمای سووورراار تو ّر سصواه   دارس  تا صوووری تر سیار  درآم ه اسووهم چن ای تر لیژرا

 داشه 

 هاتحلیل داده -3

ای  تصز ا  سوشوویار تش  خواه  شوو  م اسا ل میورهای اصوویا مبیب سووورراایسموو  تا تو ّر تر در  

شوواه  مینا ا  رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا تررسوا ل تییسر شوود  ا  هچس  رلم ضوچ  مررّتا 

ا تر دهها در می  ل سقا   ُوّش ل ضووور  سویمووون ه در شوووبری پرداخه آیا چایا ای  میورهام شوووسوه

 مییوای سورراایسمیا رمای مورد تو ّر خواه  تود 

 خسار ل ترالا رسّه -1-3

تری  اصوور سوورراایسمو م ایداد امبای سواخی  لا رسّیا ترتر در در  های حقسقا اسوه  یبا ا  میوری

های مصیی ا سوواخیر اسووه در هرد اال ا  طریقا آ ادی   هاسا در اسمووای امرل  را میصووور چهارچوب

ی خواسوه اصوسر اسمواسا  یاتا تر ای  لا رسّه ترتر در درتردارس هداون   ینصور دسوهر چایز ماتردی را ت

(؛ 302: 1397ی خسار اسوه  اخسایا در  ادر تر آترینز امر میار تاشو  ا )تیوحام ترای آ ادی اسوهم  ُوّه

سواخی  خسار خودم مر ها را  تواس  تا رها  ده  در ماسوورراایسمو  تر اسموایس اسوسر یقشسسّه ل م رسسیرم سوی  ما

 اس م در  هاسا ترساخیر تدرتر دن   ای را در منّق ل یقر ا  ال دریغ داشیردرسوردد ل آ ادی حقسقا

هاسوه میصوور در ل شوصصوسّه اصویا رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاام دخیری اسوه در سوار

میسا می لد من ر خارج شو هم هچراه تا ای دوچ  ل   یچا اسوه ل مر لد دتراتا ه  در ا   دیوار خاسر

هایا تیه ل ر س ه توده اسووه  ا  هچس  رلم ای  شووصصووسّه ترای رری  ا   های می لدی در در آی تدرتر

دن  ل خود را در  هاسا  هایز را ا  ه  تا  مااس یاوو   تر ای  شووبر در دسووهررتیار اسووهم ترتن ی ما

آلر اسه در آدما تیواس  تر راحیا حصارها را درسوردد ل ابدن   ترای الم ای  امرم اید دییر احمال ما

توای اا   های لا را تر  های خسار لارد شو  ل ل ایرا را دی  در تر سو ب لارد دسسایا شوود در در آی ما

(؛ ا  هچس  رل تر  ای ترار ا  حسن مشر ل 37: 1398س اشووی  ل ود خار ام لا را سسمووین  ا )یّّار ادهم  

شووال  ساوسن ؛ در تاریبا ل تر رل تر رل خسره ماای مامیا رل تر رل شو ی تا ای  حسم روشوردی درا اتر  

 ( 27 -28شوال ا )هچای: آراال میو مادن  تر توها ل تر  ص اها تچرد  دردی ل آراالشرل  ما

شوود ل ی تسنایام آ ا  ماهای لیژه ترای  هرمای ا  هچای دلرای دوددا ل ا  دسوه رتی   ُوّهای  تدرتر

رسرد: ادر پنج سوواییا تر آسام تر تر خود ماتر مرلر  مای ل تا ل و  حاالش رلاسا   ی م اَشووبایا پسوس ه

دسویا  ایز را ررته  ترای ترار ا   ی اشوبار ل تصوالیر  هایم پاک شو س  ل سوساها ل تاریبا ی هچر

 (46ای س ود    ساخی  ههنا  های ا )هچای: ای  لحاهم چاره
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ی اسمووواسا تری  موه ه ترای رهایا ا  حصوووارهای خودسووواخیرمادر در خسار را ت رگشوووصصوووسّه  

توای هرچس ی را تر توای صوواحب ات ی هچر چس  شوو   ماشووناسوو  ل  اار اسووه در ادر  های خسار ماما

(م ا  ای  موضوو  76دن  ا )هچای:  دیصواه سواخه  در  های خسارم هر اسیصابم امباسا دییر را منی ا سچا

دن  در لر شوووودم هرال دارد ل ا  هچس  رل تش  ماا ح  در یوای  خسار ل رییا  وطردخیر   یاده در

لدم دییر تردی ی  ترای خری  ا  خاسر تسرلی ترشووود در هرراه مادر اماسع ال شووود ل هچس  ممووأیر تایر ما

(؛ در مراحور ترو ی دور 28تواس  تور راحیا در خود ترلترلال ل  هوای را میو دن  ا )هچوای:  مواسو     ماسچا

شوووودم دخیر سور تنهوا رواما در مموووسر تر مارسرد ل تسچواری موادرم  و ّیاخیشتواش مسوای موادر ل دخیر تواال ما

های تساوویری ترای  آلرم ترصووهدارد؛ تیبر تا خوراس ی دارلهای رخوشته ود اسوواسووا تسچاری مادر ترسچا

ی  شواسر ترساوسن م شواسرر در آیم پاوه اسوب سوردار ماآلرد تا لارد ای   های خسایا تاوود دخود تراه  ما

 (38رلد ل تنز را آ ایر تر توی یّر ماداال تُواری تصوّر دن   )هچای: منصورم راه ما

ی خسار اسوه  ا  هچای آ ا  تا ر ییوی دخیری رل تر ا  سووی دییرم اسوال رلایییری در رمای تر پایر

یاتس ؛ امّا سیهای رلایهم ساووواسا ا  حووووور تس یبا ال سچاروی  در تا ارل همووویس  در تا پ ری سوووص  ما

رویو  ل خود را در دنوار ال احموووال هوای رموای توا ال سوووص  مار   ای   سوابم رالی در تچواال تصزییا

ترَد ل م  پردا ی  اپو رم مرا توا خود  مادهو  میر تور مو د  و رش خسواردنو  ل ای  امر دسووووه سچاما

ا  در رسووس  تر خاسری داتا دلر شوووی م مای خودال ت سن   ا  تریس  تر اس ا ههاتواس   های را تا چاوو ما

روی  دموا در سیتاشوه های تری ه دارد  تای  آراال تچاس   ل یا ماهای تین ی ا  تیو سو س  اسوه ل سویوی

ادر را  هام مپردا ی(؛  ایب اینداسوه در  هرمای داسویای در هچس  خسار115یچی  دنن م مادر تود ا )هچای: 

 یات    و سم ه تر ال ماآمس  ل اسیقاالداس  ل ا  هچس  رل سیاها خاوسهیامر ساتسنایا خود ما

ی رمای تر تر م رخ دادی ل ایرا هچووی آم ی خایر ای  م سو ر دوتاه شوصصوسّه اصویا ل مادر ا  مساسر

تار احموال یاوق تر لّیس داو  ل ترای اای در دخیر را در آ و  ماتر شوهر داشوای ل مش اش تا پمورخایر

هوای دخیر رسیا ا   نوی تور پردا ی ل میو شووو یهوای خسواردنو م تدرتور نس مصوای  را در ال  سو ه ما

در دخیر شود  تر سیویهای تسچاری اسبس لترسا در ال پ ی ار مارسرد ل ا  هچس   اسه در سااسرخود ما

ا    -خواه  ل راها سس  سووردار حمووس   اووورش مای امور ا  ال مروی  ل در هچرتا توییا سووسنا سووص  ما

م -های ال را ترایز تموسار لصو  درده اسوه سوادرای مادری شوصصوسّه اصویا در مادرم رلایه  هرماسا

های مادر تا دچ  ل ماووالرش شووود ل اتّ ا اً تاووری  اس االهچووی توییا در  های خسار تا دخیر هچراه ما

ده  شوود  مو  را توی ایبر سیر داشوه    شوسه پسانهاد ماروی : ماده   اسوردار ماخسایا ای  دل رخ ما

های  روی : تای  رگده  دسوووی     توییا ماتر  ای ایبر ا  یمووور اسوووی اده دنس     توییام چا ویا ما

آلری  ل یبا درمادن     ایووای مرطوب ت ی را یباآیود مااصویا ت ی را ت س     توییام چا و را ایبر
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شوای  آلرد    سوردارم رلیشوای درده    سوردارم سواووار را مااس ا ی  در سوردار خایارل نا ما  هایدر دتر

داووس  شوووس م پوسووه ت  را تر آراما ل تا د ّه  یاد ماها در پر ماداوو     ح رهها[ شووچاووسر ما]ررتر

تا د ّه تچاال اسداال  شوود  ای  دار را شوسه دل ی   هچر چس م شو سر الّیز ماشوای ل دل سور  را تر ه  مارلی

 (112 -113ده  ا )هچای: ما

 ی ییساسقّر -2-3

روین  در در آی امرگ ل ای در یای  خسار سوووص  مای دلال خود ا  سقّرها در تساسسّرسوووورراایسموووه

سواپوتیرم تواال ل پوایس  دییر سقسا ه  تور س ر پوتیر ل اسیقوار سو رام خسوار ل لا رام روتشووویور ل آینو هم اسیقوار

ی خا  در میرن تش ا امور میووواد ل مینا ا اسووهم  ایا  (؛ ای  سقّر54:  1397  ا )تسی تام رسوونسچا

یات  ل تر های  های مادّه رهایا مااسووه در ترد تر یاری خسار تر شووبر تاال ل تچاال ا  حصووار می لدیّه

هموویا در ترد رسوو ؛ یرنام ترد در هموویا ل آ ادی مّیق ل در یس  حار اتّیاد تا  ای ل حقسقه یای  ما

 ی الح ش ل ودا در در یرتای اسشما ا  آی سص  ر یر ش ه اسه  شود چس ی ش سر مقویرممیغرق ما

شووصصووسّه مادر در رمایم اییقاد دارد توییا سووسنا در دیاتا در سوووخیر اسووه ل دییر امری ا  آی در 

سار تا  درده اسوه در ی یای  خی ای  سقّرم سوص  ر یر اسوه ل احقایقا را درتارهدسوه سسموه درتاره

ّّوار ادهم اتیوادم  سو را رلی ای  دُرهارر تور دسوووه تاووور ما (؛ 45: 1398ی خوادام  ور دییری تود ا )ی

دن   تسن  در اهچساووور دارد تر چس ی مالرای چس ها سیاه مادخیر سس  در در چاوووچای توییام سیاها را ما

تسنسچز ا )هچای: ه در ارر خوب سیاه دنس م ماروی  مالرای چس هام چس  دییری همو اسیار دارد تر ما ما

اس   شونود: اتر اییقاد الم دیوارهای خاسرم مر هایای ترتر را ا  توییا ما(؛ در یای  خسارم ت موسر ای  سقّر35

دن م لررسر در یای  شووای ماسامراا ل م  تقا تر سوو ب می لدیّه حواسوو  تر دل تُر  اسووه در احمووال

شووودم دیر یا  لد ا  مر  مسای آی  های ل  های ال یقس  دارد آسور احمووال ماحقسقا هسچ مر ی سسمووه  

 (90یات  ا )هچای: دن  ل مادیّه مامادّه ی ور ما

ا  هچس  رل اسوه در دخیر درپا آی اسوه تا ا س را حقسقا یا هچای چس ی در رلح سواری در  های 

یات  در اتا تبسر تر مر تر ای  تواسایا دسووه ما( را در درلی خود تدرتر دن  ل در ادا28سام  ا )هچای:  ما

ترتسب خاطراشم صو اهام توها ل دسوه داوس ی تر اشوسام  هاسا درلسا تموا ال میناسوب تا  های تسرلسا ل تر 

چس هایا تراتر ا   های لا را دسوه یات   تقا داتا اسوه دسویاس  را رلی اشوسا ل رساهای تیغ اس  ل سر تنها 

 (46شای را سس  ت سن  ا )هچای: در خاطراش ل  های لرای خودشای یا ساال ل رسیاای

رتراس  در شو اهه ای خا  را ا  سور مادر تصاوا دییرم طان  ریاسا شوهودیم  هرمای داسویایم تدرتر

ّور ی تش ا ا هوای درلسا توا  هوای تسرلساا  یوادی تور آی چس ی دارد دور ترتوی ا  آیم تیوه ینوای سق

ها شوووال آدالمیو ّر ماد   های سوو    د ترس  تا یبّرها آتادن : اایندام رس ( یاد ما303: 1397)تیوحام 
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ها تهچ  ل مثشً خورشوس  ترای آیهایاوای را ما سن   یدسب ای  در م م خسیا خوب حرفیرتا حرف ما

ای ا  تن  تور  ی تواس  تو لی داسموووی  یرتام ای  لا رسّوه را درلی خود تسوات ؛ اسیوار پواره ی اسوووه ل م  ما

(؛ ای   88:  1398 مسنر تر آیم لا    ا )یّّار ادهم  داساوا خا  در ای   تودی خورشوس  آراه اسوه ل م  تا

ده  در رتشویرم حار های لیژه در تصاوا ا  آی تر دیسر ساتسنایا دخیر اسوهم ای  تواسایا را تر ال ماتدرتر

مسرس  ل دوددا آی سوووی  های تر ل آین ه را در المبای تر ه  پسوس  ده  ل تر  ت سن  در ادایناسووورها ما

های  را  ری د ل م م چاو دن ؛ دیوار تریس  ترلماچ مای تا ای  در سسوت م  اهتر را داو  ماآی م هدسسا ما

ا   یوال ایمویاده ا )هچای: دن  در تا هچای یسن  هچساویادر اتاق سو س  تسچارسویای تا  ل تر پ ر سیاه ما

107) 

 امر شی ه -3 -3

د اسموووای م ری در ررتیار های اصووویا سهووووه سوووورراایسمووو م آی اسوووه در در ل ویبا ا  د   ر

اسووسّه سموو ه تر امور شووی ه را تراسیس د  ا  سیاه سووورراایسمووه هام رل مرّرا ل تبرار شوو ه اسووهم حمووّ

 یاد اسوه در دییر تر   ریاسیس م ضو ن هر چس ی اسوه در ل ود ماشوسنا دارد؛ هر چس ی در تر   اشوی ه

های پررم  ل را  ل تر نهوا تو ّر تر امور ل پ ی ه(؛ ا  هچس  رل سر ت92:  1397)تسی تام   شوووود اآی تو ّر سچا

ی هچّه ای  سهووه هنری  رار ررتیر اسوه؛ تیبر هنرمن ای ای  مبیب تش  تر سری اس ا لا رسّهام ل هر

ّورما ّوردننو  توا ا  طریق ایدواد ایو  رات ی س ا ل اسبوارم امر ی  و یو ا توا لا رسّوهس ا تنو رهسو ه تور لاسووو

 ان   اسیس  را تیقّق ت ص شی ه

رس م تر ت صسر ای  م هوال را آس ره ترتوی در ماسس مه سورراایسم م آسدا در تر موضو  امر شی ه ما

ی چن ال تر لیژه اسوا  ادتا تواس  امور میوسّا ل در رده   ا  سیاه الم آی چس ی در مامورد تو ّر  رار ما

آسدادر هرتسّه ل صووشحسّه یرضوور تساتن م ای ت صاوو  تا تر هچووی رمای ل سالر را  یوه ل  شی تا هسا ر

تری ماسن  تواس  حیّا ا  سو  ادتا پمووهآترینا اسووه: ادر  یچرل ادتسّاش تنهام ا راتها ماتو ّر تر شووی ه

 (21: 1372رمایم امری در ح ن یّس ر تسالرد ا )ترتویم 

ای خا  شوصصوسّه اصویا  هی رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاام رتشویر ا  مرلر تدرترخواسن ه

ی  شوود  ا  هچای آ ا  در ا  سیوه های مصیی  تا امور شوی ه ترالاسا رل تر رل مادر یای  خسار در تصز

 رحایا  ای ایا رشووی : ادسویرآی م تا اتّ ا ا سادر رل تر رل مادور شو ی شوصصوسّه دخیرم سوص  تر مسای ما

روین  تقری اً ترس  د  اتّ اق سادری اسووه  ددیرها مارلماهای  ترلسوو س  تر طر ی تالرسبردسا توی چاوو 

خودی اسه ا اسه  تای  تر چس های ترس  یادش دن   تمیر ش ی چا  در ای  موا عم هچسار لادناا خودتر

 (11: 1398)یّّار ادهم 
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 یات ؛ مثشً درهای ههنا یدسب ل  ریب شووصصووسّه دخیر ادامر ماها در ادامر تا تسای تدرترای  شووی یا

ده  پاوور تاشوو  تا روی : اآی رل  تر س  مای مَمووه شوو ی تر سوووسوو  ل پاوور سووص  ما ایا ا  تدرتر

اال ل تن  سرال یسارال  رلی شوب  خواتس هاال تچاالایتسن  حاورهپرال ل مادن  ا  خواب ماسووسو   تصووّر ما

وی ترالای  خواه  خاال ل دی  مااسوووه ل دلایر سووورخا دارد  پاوووه دچرم دلتار دوچ  دارال  ررسووونر

اال ل مد ورال ترای یواتی  خوی ترلال تسرلی  تر ترا   روی : ررسووونوردن  ل تور موادر ماتچب     در را توا  ما

تسن  یسواسا پر ا  خوی رردال ل مادن ؛ امّا دمووا در شووهر سسمووه  ررسوونر تر خاسر ترماها پرلا  ماخساتای

های  ری ز تر ی تواسایاادّیاهایا در  مسنر  ( ل در  ایا دییرم ای  شوصصوسّهم35رلی مس  اسوه ا )هچای: 

تواس م دسوووییواها دنو : اارر تر م م مقو اری ادایسدیول ت ها مای رسواهای دارلیا طرح مالیژه در  مسنور

دن  در دوها داشویر تاشو م داری ماتره تموا ال در طش را ا  ایچاق  مس  اسویصراج دن   یا ارر چن  شواخر

( ل یا ای  مورد: ادسوه را در تساویر رلی سوّ  ترگ 79یدسب تیوین  ا )هچای:    ها را هایارالها تر آدال

تواس  صوو ای  ریای آب در آلس های رساه را تاوونوال  حیّا صوو ای پای دموواسا را در ا   دارالم ماسیر ما

 (46اس  ا )هچای: دنار  رتشیر

اس  مای اسووه: اد های مّرح در ای  رهای  ریب سس  تصز دییری ا  شووی یاسووص  ر ی  ا  یتّش

(؛ 17داس  ا )هچای: دمواسا در در ای   هایم  یب دا ا در دسوه ررتیر تاشون ؛ یتّش  ری ا داردم م  ما

های خسایا  هرمای ( ا  دییر تدرتر80ها )هچای: ( ل سووص  ر ی  تا سوویاره79سووسر در یای  مردرای )هچای: 

 تواس  تاش  داسیای اسه در مص اق امر شی ه ما

 یواسیاد -4 -3

های مصیی ا هچای روسر در پسز ا  ای  سس  اشوواره شوو م رهایا اسمووای ا  تچاما  س لتن هایا در تا ساال

اسو م تور هچووی تچو ّیم ترهنو م مو رسسیورم  واسویم یرفم یقشسسّوه ل     آدما را در حصوووار خود درآلرده

  امر مه م اررچر در  های شوود  رسوس ی تر ایی  ریای سوورراایسمو  میمووب ماتری  د   رسیوی اصویا

تواس  ترای اسموای تری  حاییا اسوه در ماسچای م حارس دیواسیا در دسویرلم ار امرل م دلر ا  هه  مایقر

هوام  راردادهوای  واسوسا ل یرتا ل آی دور تو ّها تور سووونّوههوای مدنوی تاآلرد  اآدالای  امبوای را تراه   

(؛ آس ره  291:  1390دنن  ا )مرلشم  ع ل ضووورر خویز رتیار ماتو ّر تر ساخش ا داشووویر تاشووون م حیّا تا

دننو  دور ای   ترسو  ل تیچّور ماترتویم مریقو  اسوووه دور دیواسیوای اا  هوتیوای خویز تور  و ر دواتا یوتّش ما

 (840: 1384هتیای تقا ترای خودشای ار   داشیر تاش  ا )سسّ حمسنام 

رای  هرمای ساتسنای رمای اراهنچای مردال تا رساهای توای تتری  توصووس ا اسووه در مای تاالم د سق چیر

 یر ل سدس ا دور توا پسز ا  آمو ی خوایور ای  م هچراهم هچبوار ل دارلیاا ا  آی اسوووی واده درد  دخیر سووورتور

روتراسو م تور مرلر ل توا پساووورتوه رلایوهم ت و یور تور موسس موادر اسوووه ل در دنوار الم ال واش آراما را ما
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رموی  ل  یب ال را   اسز را ا  ه  ماهای مادر تسچار ل سسچرر درسهایهم اس االشوود دای خّرساک مادیواسر

 ترد  رسرد ل ا  ای  دار یتّش مادر دسه ما

های پایاسا رلایهم دخیر تر مسر   یچا ل  ری ز ترای داوی  سوایر  اس ارای اییراف  اررچر در  موچه

چوایور شووو یو  ال ترای ترلرتی  در یوای   هوای آ وا ی  داسووویوای تور    ت(م در تصز104دنو  )هچوای:  ما

شووود؛ امّا آم ی سارهاسا خایر ای   تر من ر ی دییری ترای  نوی در ال ماوواه ه سچاپردا یم ساوواسرخسار

م ّش مادر در مراسو   دردی دوتاهی تیه ر   تر شوهر داشوای در هچراه اسوه تا تدرتر ها ل سو ر ی  رل هآی

ا م منصوور ل سس  آشونایا تا داوس ه شو ی تر دسوه پمورخایر و سوداری پ رت رگ ل هچونس  درآخاک

شوووود تر مَر ری ترای لرلد دخیر تر دسسای تسرلی ل خرلج ا  حصوووار  در ت  یر ما -ات اری تر ینوای رادیو  

های ایداد تغسسراش اسوواسووا در رلای ال را  م  چییا یوامیا همووین  در  مسنر-ی   یچا مادریتن  خاسر

 آلرس  تراه  ما

شووود در مادر تر یچ  ال را ا  رسری ای  ههنسّه در دخیر ماهایزم تایر شووبرسوو ر داشووای ل تدرتر

 های  ی ای تسرلی میرلال سیر داشویر اسوه ل هاهراً تچاییا ه  ترای پایای دادی تر ای  میرلمسّه س ارد؛ امّا 

خواه  تر س د  س سسموووه  ال ما س اسا در تر  ی ایا یای  تسرلی پا ترده اسوووهم دییر مایر تر ماس ی در  

خور اسوووهم ترای ارت وا  توا  هوای تسرلی ا  دور رادیویا تواطریی خوایورخواهو  ا  هو یورا  ترلد؛ ماخوایور

داس م ا  هر ترتن ی ترای  یورسری ا  ایداد اسووی اده دن ؛ امّا مادر در  های خارج را  شووه ل پرخّر ما

های خاو   وی   در هچس   اسوه در الّیس  ساواسرر تهره ماتغسسر در لضورسّه مو ود ل خرلج دخیر ا  من 

شووود ل داوو   دسووه راسووی  تین  مااال تسر ماای در رودی دنار تسناشووود: اسقّرل  نوی در ال سچایای ما

تری  داری اسوه در تر یچرال اخیساراسردن  سوچه مادر  ای م تارسو م پرش ماالّیس  چس ی را در تهز ما

شووال ا رخورد آی چس  تر دیوار ل شوبموی  شوساور تر   ری تین  اسوه در در یی رم تیج مااال  صو ای تدرده

اال  ا  دسوه خودالم اال  ا  دسوه مادرم یصو اساهام یصو اسا( ل تر  ا  ای  صوینر اا  دسوه ررتر68)هچای: 

های  را   شووای  ساخرتارال سوور  ایآلرال ل ماها را درماهای  را تبن   ی الخواه  دسووهاال  مایصوو اسا

(؛ ل ل یا مقالمه مادر 70شووال ا )هچای: مب  ل آراال مادن  تا شوور شووس   خوی را ماتوی دسوی  ترلما

سو ال   چم اس  ل مااس   تن  را تر تصاری ماهای  ا  درلی خایا ش هدن   اسیصوایشبن  ات س  درد ماسچا

رلشوو  تبن م درد را تمووو اس  ل میو دن       ری د  اسیار  یر پوسووی  آتزسوووخی  درد را ا  تن  تسرلی ما

تواس  ا  تصاری  دن م سچارسردال؛ امّا هر دار ماچموو اس  تر تصاری     مادر دلدسوویا ماخودال را دلتاره ما

تاووورال  توایو  چس ی را تور آتز تباووو   داا تر تور تصواری ماداووو   خودال را میب  و ای  دنو    سغ ما

آمس  آ ار رسوواس ی تر (؛ ای  مسر  نوی71 س  ا )هچای: مادر دیب  ماشووود  شوووال  توی پوسووه تین  ماما

هایا ه  تر داوی  هام ل هشوود: ادنار ای خود در شو ی تری  حایه تر شوبر تصووّر خودداوا سچایای ما
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دن  ل خودال را ل ه  ای دادی تقشدنای های روساروی داووی  خودال را تصوووّر مااال ل راهخود تبر درده

 (104)هچای: تسن  ا ما

پاشوووس را شوووصصوووسّه یا تری  حایه  نوی در  هرمای داسووویایم ا ه رتشووویر ا  ای  مواردم اصووویا

های خسایا هچووی توییا ل سردار حمس  لارد ر ییو اسبس لترسا السه؛ تر لیژه ا  تصاا در شصصسّه

 شود   ای مادر مندر ماشوس   ر ییوهایا خسایا در در سهایه امر تر تاری  پسبر سسچرل ترامر تا ال ما

دن م تساویر تر تا رویا  هایا در شوصصوسّه دخیر ا  توییا سوسنا سقر ماهای اتی ایا رمایم ر یردر تصز

های مادر ا  آمار ال اخیصوا  دارد؛ امّا در ادامرم ر ییوی شوصصوسّه دخیر تا توییا در یای  خسارم رلایه

های  یادی را تا ه  تناتر ادّیای ال ام  ل توییام سووایه شووود تاآسدادرت  یر تر امری رل مرّه ل یادی ما

ای   م  تقری اً در هر موردی تا ی ه ارای موضوو  حرف  دهای  ل درتارهدر ای  چن  سوار رتشویر رتراس ه

(؛ 90راوای  ا )هچای: داس م هچساور درهای   ی ی تر رلی  مادن  ل ال در هچر چس  ماشوسه ماوورش ما

یا را تا توییا داردم در چن   ای دییر ا  رمای ای  ادّیا در شووص  صووسّه دخیرم ر ییوهای میر ّد ل مُ صووّ

تو ّها تر تسچاری مادر در اسوو اب تاوو ی  آی را تراه   ( موضووو  تا92ل  87شووود؛ مثشً )هچای: طرح ما

چبواری  دردی ال سس  توا ماوووالرش ل ههوا ل تش  ترای مومسوایاآلرد ل درسهوایوه تاوووری  دردسواک اسو االما

 -113خورد ل ای یّر شوصصوسّه سوردار حموس  سس  در اسداال ای  امرم سقاوا   ّی دارد  )هچای: توییا ر   ما

112) 

 ی رلاسایی ر -5 -3

روی ل  لدرتر اسووه در طان آیم ای تار ری رلاسا در خاسووییاه تصووالیر سوووراار اسووهم یی ریی ر

(؛ ترتویم ای  یی ر را شو سر حاییا 174:  1391)شوچسموام  آین  ا  ی شوص  تر هه  ال مااتصوالیر ت لی اراده

شوود  تصوالیری در در ای  حایه خا  تر ی اسوی اده ا  موادن مُص ّرم دچار آی ماداس  در ترد تر لاسوّرما

های یقر سویس  هرر   ادر تر ته  اس  در اصوور ل چهارچوبشوودم آی   ر  ریب ل شوی هترد یارض ما

ی امور مینا ا ل ساپای اری اسووه در ی  آیم ی رلاسام مَیچیا ترای تدرتریی رها سسمووه   ل تییسر آی

شود سای اصایقرا اسهم تر ا ساطع ماشوس ؛ اای  حایهم تأمسر  تررردس  ل تر سریه ر  ماپ ی ار ما

 (30: 1382ای اسه  سر منی ره ا )مسیو م ا   ر ّرل سیسدر

ا   دنو  دور هردو اال ا  س ر سو  ل امرروتاری  را تدرتور ماشوووصصوووسّوه دخیر رموایم توارهوا یی واش خواصوووّ

هایا ا   در مادرم  مووچههای آ ا ی م  ماساشوو اهه  ری ا تر یی اش سووورراار یا رلاسا دارس   در تصز

روی  در در آیم ساخ  ماداال تُواری تر دیسور یدیور در خواس م ا  مو رسّیا مارمای ماداال تُواری را ترای ال ما

روی : تر شو ّشم مدتلب شوبن   تر  ا  هدر ای  مو رسّهم  هرمای داسویای تر مادر ما ور ماتا دردی در تا

ی مادر ل حقسقه شوی ه  شو ههای  وی هاسوه؛ چرادر ال را تر یاد ساخ  ی شوبموی  ساخ  شو های  ای ه
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ر اسوه ل در ادامر  اس ا د  ا  س ر الم ای  لا رسّه اخسرم لا رسّیا سووررااها پس ا  مرگ اسموای مارشو  ساخ 

روین  در در  های لا را  پردا د: اسووورراار تر چس ی ماای مموویقس  تر ترری  امر سووورراار ماتا اشوواره

اتی  در ا  سسمه  درلا عم چس ی در در  های دییری اتّ اق ماسسموه؛ یرنام تصاوا ا  آی هموه ل تصاوا

 (27: 1398هچای  های خسار اسه ا )یّّار ادهم 

روی  در شو اهه چششم ال در ت موسر یی اش شوبموی  ساخ  ماداال تواریم مّای ا را ماپس ا  ای   

شوود: اتر هر حارم شوبموی  ساخ  ی رلاسا یا سوورراار یاد ماتموساری تر امری دارد در ا  آی تا ینوای یی ر

دن  ل را تا  ما  ی آتااسما تواریم  وری اسه در اسیار تچاال  نویم پسام   را در خود دارد  اسمام درس شسار

 (27خورد ا )هچای: ی  مُاه ررد س س  آرسنس  ما

در دل تصز ا  رمای سس  در تر تاوری  دتراش مر لد خرلج دخیر ا  من ر اخیصوا  داردم در یی اتا 

اس : اهچای  اسووه در مُریّق شوو ی اتّ اق ی رلاساده  در مصوو اق یی رخا م حاالتا تر ال دسووه ما

دن  در شوودم ی ور چس ی حدس  را سچه چد  حس مادر تا ات  رلی ههن  ح  ما  ایاتی   در یی رما

شوووال  مُریّق شوو یم احمووال مُ لّری  ده   سارهای در تاریبا مُریّق ماتوی تن  تن ی  ل صوو ایا مهسب ما

غ د ل یتار  یر پای  مااسوه پر ا  تسغ تس  ل هچساور تا سوبوتا یچسق هچراه اسوه  آی رل م  مس  ترای الّیس 

رترد ل ص ای  ی تریسق ل یچس  مس م تادی تس  ا  دنار صورت  ماخورال  در تاصویرم  تا صوورش  مس  ما

ای ا   ماس هاتی م سوبوتا در تقا ترشونوال   مس  خوردی امّا در سوبوش دامر اتّ اق ماای را ما سغ ررتر

اسیهوا سدواش مرا ا  آی سوووبوش تا  تواسو  توا تور  هوای دز تسوایو   دسوووه موادرم سغ ررتور دارد ل اسیوار ما

تواس  دلتاره تن  را  خورد ل م  مای ترتا تر صوووورت  ماررداس   ریویرده ؛ سارهای صوووورت  را ترماما

 (32 -33حس دن  ا )هچای: 

ی تر ی سس  تر لضرسّیا خا  اخیصا  دارد در مادر در هنیاال ت تس  پ رت رگ در خاک رور تدرتر

شووال  پاهای مادر دن   ترامو  مادن : اتر  سارهایم دسوی  را رها مارا رها ماترای یی اتا دسوه دخیر 

اال  حیّا شوووال  دهاس  خاوو  اسووه  تیج شوو های سامیناها در  های ر  ماا  ت س    ا ل م  ترای یی ر

 (61شوال ا )هچای: خورال درلی رودار ل دت  ماتواس  خودال را سسایوی تیسرال  یس  ماسچا

رتراس : اتر ی  آیم رم دخیر تا اسوویاووچاال تویا  ریبم حاییا ا  ای  روسر را ا  سوور مادر تصاووا دیی

ا مسوای م  ل آی تو ایدواد ما تواس  تچواال هرّاش آی تو را تاوووصس  تو ه ؛  شوووود  اسیوار ماارت وا  خواصوووّ

 (؛ چس ی شو سر هچس  حایه خا 39صو ایاوای را تاونوال ل آم ساوای را ا   های دییر حس دن  ا )هچای: 

رردد: ا های تر لضوووح اس یاوو م ترای ال حادث مادر مو رسّه دییری در دخیر تر امبای مرگ مادر ما

تاره تباسا ی ایصاب ل تچاال حد  خوی تر ی هرّههام هرّهت  سیّورترای  در ای  یی ر یر ی     اسیار ت 

 (102)هچای:   ا شود ای سامی لدم سر  ایز چن  در ر  اترتصورس  ل  های در ی  یی ر
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ی اسوی اده ی رلاسام آی را تر حاییا تاو سر درد در تر لاسوّرپساویر اشواره شو  در ترتوی در ترری  یی ر

شوووود  توأدسو  تر رهوایا ل آ ادی دوامور ترد ا  تچواما  سو لتنو هوا در هنیواال ا  موادن مُصو نر در ترد حوادث ما

دنو ؛ ا  هچس  رلم تَصو یر ل موادن مُصو نر را تور ای  مبیوب هنری توا  ماآترینز امر هنریم سواخواسووویور پوای  

شووود ل یا هاسری  خودی سس  پرداخیر ماچن ای  ریب سسمووه ارر در ماسس مووه سووورراایسموو  تر ای  سو  تا

ل  شوأی رییام شوررم سقّاشوامساووم شوایر ل سقّا  مررلف تیژیبام موادن مُص نر را در مموسر رهایا هنرمن م ه 

 (70: 1382داس   )توداترم س ر ما

ی تویسو  رسواهوای در داسووویوای مورد تیور سس   هرموای داسووویوای ل موادر  هر دل تور دیسور ترّوایسّوه در  مسنور

دارلیام تر ترخا رساهایس دارای خاصووسّه تَص یرم دسوویرسووا دارس ؛ تر لیژه رساه تریاک در در سوواخه ل 

د؛ ا  هچس  رلم تچایر تر اسی اده ا  ای  سو  مواد ترای دخیر در تردسب تمساری ا  دارلهام سقاا اساسا دار

 ای تر رییا ل خسار داردم چن ای  سر منی ره سسمه ی لیژهیش ر

آشونایا ای  شوصصوسّه تا خاصوسّه موادن مُص نر تر لیژه تریاک ترای رسوس ی تر حسن رهایا ل دسوه یاتی  

آ ا ی  رمای در مادر درصو د آمو   خاصسّه رساهای دارلیا اسهم های  های می الش در تصزتر حایه

تری  رساها اسوه در روین  ل احیچاالً ده ده   مادرم  اار اسوه اسوومریای تر آی رساهم شوادی مارخ ما

 (92: 1398تار ترای دسه یاتی  تر حاییا دییر ا  ل ود پس ا درده اسه ا )یّّار ادهم 

ده م در ادامرم ( رخ ما93مُص ّر ارر در اتی ا تر  صوو  رتع خمووییا )هچای:  ی دخیر ا  موادن  اسووی اده

های تریاک در هنیاال دار تا ای  مادّه تا ه ف ترلرتی  در یوای  خسار ل رییاسوه؛ چاوس ی طر  تیه خرده

  یای ترای رتشوی  ا  مر های  های لا را ل پسوسوی  تر خَیمور ی لیژهتر لیژه آی در ای  شوصصوسّهم یش ر

رتارال ل های تریاک تر  ساومویرم توی دهای ماهام اسیاوی  را در خردهیایَ  ترالا ع اسوه  اترووا ل ه

رسرال تور  هوای دییر تبر دنو   آراال دور مااال س وه ماهوای یصووو اآرامز توا طر  تیه تریواک در رشووویور

 (94دن  ا )هچای: ما

د  شوودم د لترسس  در دخیر تاو ی  ماآمس  ل اسوبس های پایاسا سس   ماسا در حاالش  نویدر تصز

ی  رسرد  هنیواما ه  دور لا رور ی ا  موادن تَصو یری تور لیژه تریواکم حواییا اییسوادآمس  تور خود مااسوووی واده

اتی م ال تر شووبر دامر تیه تأمسر موادن مُص نر  رار دارد: ی دخیر اتّ اق ماهویناک تاووری  مادر تر لسووسیر

رتارال ا  دَنَ  ل  یر  تای ماتری تریاک مای ت رگدن   تبّراسووویناوووا ز ما ده  لادچا تاتوره تو ما

 (114)هچای: 
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تری  توووادهایا اسووه در سو  اسمووایم هچواره دررسر آی توده تووواد مسای یاووق ل یقرم یبا ا  ده 

رسری تصووالیرم ی شووبرمایراسووه  ای  موضووو  در تساوویر آمار ادتا ل هنری مورد تو ّر  رار ررتیر ل ت 

ی خود را دنار تری  د   رها ل آمار هنری تموساری اسوه  ا آسدایا در مبیب سوورراایسمو م اصویارلایه

داس م چن ای  ریب سصواه  تود ارر ات ار یاوق سس  ا سووی  های هنری مارتاشوی  یقر در تراین  آترینز

تور لیژه آی دور یاوووقم هاتا اسقشتا ل ای   ریوای ترای ترّسور یقشسسّوه مورد تو ّور  رار ررتیور تواشووو ؛  

توای ردن پای تراتررتی  ا  مر های اخش سّاشم مُیرّماش ل های یاووقا ماتنسادسوویس  دارد ل در تساوویر تدرتر

مصووای  یرتا ل ا یچایا را دی   هچونس  ایاووق در ترری م آشوویا ل  چع اضوو اد اسووه؛ اترا  ل ود 

 (91: 1397ها تودس  ا )تسی تام ترداری ا  آیصچ  تر تهرههام مُسسرلهای یریاسا اسه در سورراایسمه

تا ای  در  هرمای داسوویای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا تر    دتراش مر لدیم پای ا  خاسر تسرلی 

رتارد ل اصووالً تر  سر ا  مادر ل شوصصوسّه سوسّ  در پسرمردی ا  ا واال دلر مادری اسوهم تا دموا حاور ل سچا

ا  در ده م در تنها سو ر  س رال هچس  موضوو م امبای یاشوق شو ی ال را تر ح ا ر داهز ماساور س ارد  

رویا در آ و   ا م منصوور ل تا ه ف تمویسهی پمورخایرتر  ادراه مادریم یرنا داشوای اسوهم تر لسوسیر

ر شووود ل هچس  یی اش دوتاه ترخورد تا  نس مصای  ترای ال داتا اسووه تا احموواسوواتا را دداووس ه ما

 ده   ایاّرا   رار مال ود  حس دن  در  س را ال را تا ح لد  یادی تیه

مادر در خود در رتشیرم سری سودایا داشیر ل ترای رسس ی تر مراو زم شهر ل دیار ل خاسواده را  یر 

شوود ل ای  خساسهم ال را ترای هچساور تر هر سو  پا رتاشویر اسوهم تر  ا  م ّتا میو ّر خساسه هچمور  ما

دن  دخیر را ا  ای  موضوو  تر حتر ت ارد  در تصاوا ا  داسویای در دن م ا  اتی ا تش  مااوقا ت تس  مای

ی  های شبار ای  رساه یدسبم درتاره آی م ضچ  هدر راهتیر رساها روشیصوار تر ساال السولا تر مسای ما

رویا ای  هچای چس ی س   ماای یوساسا یاووق ررتیرشووود: ااسوو  لسول را ا  ایهرا  ر یر مال ر تمووچسر

 (50تهچ  ا )هچای: ل ه س ای  ا  یاد ت ری ؛ امّا م م من ورش را سچااسه در هسچ 

اتی  امّا ای  سقر  ور ه  در تر مثاتر هاو اری ترای پرهس  دخیر ا  یاوق اسوهم چن ای در ال داررر سچا

ایموی ؛  د: ا مای ا  حرده تا ماشووا م منصوور در آ و  داوس ه مال تر میا ای  در تر دسوه پمورخایر

شونوال در تن  اسوه ل هرّاش مُریّقا ا  دیای دارد  تن  در شوود ل م م سادرتری  توی  های را ماصو ا  ّع ما

شووال  منصوور رهای   تر ماشوود    تن م داا داا اسوه  هچس  طور دارال تیج ل تیج  دسا خسس ماه ترچاو 

آیو  ل تور  وایا  ررددم مثور ل یا  یر دل  آت  دز مارتیور ترمایوردنو ؛ امّوا تریسق  موای سور  صووو ا رتما

 (62رس   در  های تقا توی دیای اسه ا )هچای: سچا
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های ارت ا  دخیر تا  های تسرلیم تاوو سر حاالش ههنا تر توهای مصیی  در ای  داسوویایم یبا ا  شووسوه

ن م تا پایای رمایم چن ی  مرت ر ا  ای   داسوووه ل تر  ا  ای  در الم حایه یاوووق را تر توی دیای هچاسن  ما

رچای یبا ا   ی مس ای تأمسر یاوق در  س را السوه  تادهن هدن   موضوویا در ساوایتوی  ریب یاد ما

ای در  س م هچس  مموأیر اسوه  مموأیرا چهارچوتا در تر ها ا  دخیر سور مایوامر اصویا رتیارهای خارج

ت یر را تر ال ای تادن  ل تدرترها خارج مااشوویغار تر مییویّاش دیابتار ال را ا   های هه  ل  ترای الّیس 

تری  راه  تری  ل لا رادهو : ام  دور توا امرل م ایچواسا حقسقا داشوووی  دور  هوایس دیوابم یچسقیرضووور ما

شوود در هسچ دن  تر دردداوس ی؛ درد ای  در توی دیای را هسچ  وره سچاشوناخه  های اسوهم شورل  ما

 (65ر درد ا )هچای: دیاتا تدرت

 دا  ل آترینز -8 -3

پساویر اشواره شو  در سوورراایسمو  تا اتّبا تر آرای ترلی  درخصوو  ساخودآراه درپا آی تود در تا رتر 

ی آرواها دسوووه یواتو  ل ا  ای  طریق توا دنوار  دی ا   هوای تسرلی ل تچرد  تر یوای  درلی تور سووورچاوووچور

رتاردم تصووالیر ساتا را اراار ده  در خاسووییاه ی رای اسمووای ماهایا در یقشسسّه ل منّق در تراتر دپرده

ها ل مرسارهایا اسه در شای تا مشکلاسّر اسه  لیژرا اصیا ای  تصالیرم ساهچاهنیاهام آراها تاآی

 اس   شناساسر اراار دادهی هنری در طور تاریهم م احر  ی ایاش ههای شناخیرسنّه

دخیر داسووویای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا ترای الم ای  تواسایا ل ساتسنایا ل اس لای شوووصصوووسّه  

امبای را تراه  آلرده اسووه در تا تچرد  تر یای  درلی ل ساخودآراهم  ادر تر دی ی اموری تاشوو  در اتراد  

دن  تر دی ی؛ دی ی چس هایا در هام یا  س : ادر هچس  تنهایا اسوه در م  شورل  مامرچویا ا  دی ی آی

اسو  دور هوا تور  و ری تور دیو ی چس هوا توا دل چاووو  یوادش دردهآیو   آیشوووای سچاهوای مرچویا تور چاووو آدال

(؛ ا  هچس  رلسووه در مادرم راه ایداد تغسسر در یای  15اس  ا )هچای: تواسایا حقسقا دی ی را ا  دسووه داده

چس ی تاار   ت  یر درد میر   شووود در ای   هایم چس  پموویا را ترداس : اسچاتسرلی را تچرد  تر درلی ما

روی  تا درلی اسموای یوض ساوودم تسرلسز تغسسر آی در الّر ای  دار را در  های درلی اسداال داد    مادر ما

 (36دن  ا )هچای: سچا

ها ل اسربال شوود ترای راه یاتی  تر یای  درلی ل داو  ساشوناخیرسوشوی  سس  در ای  ترری  ات اری ما

شوای را ه  سویمون م چس های سادی سا درلیها ل یا ماروی  آدالی  ساشوناخیر: امادر ماهای ای  یاسادی سا

(؛ رلس ی در حاصور آیم رسوس ی  36آلرس  در  اتر دی ی اسوه ا )هچای:  سن  ل ا  دیاوای چس ی درماما

ی  همویا تر   رش دسچسارری ل آتریناوا اسوه در  ادر تر تر راری راتّر مسای مییویّاش ضوچسر ساآراه ل یا

ی   رش خسای   در ای   شووود سوواخیراسووه  ادرلا عم  های تسرلی تر مرلر در م  تر  های درلی ت  یر ما

اس  در ماهسّه سواخیچای را در های مرچور سسموین ؛ تیبر چس هایاها دییر هچاسن  سواخیچای هایم سواخیچای
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میو لد تور شوووبور هواهرشوووای سسموووینو  ل  تواسنو  مرنواهوای دییری ه  تیسرسو   حیّا دییرخود دارسو ؛ امّوا ما

تر؛ رس  یوض دنن  ل یا های روساروسا پس ا دنن ؛ تین تر شوووس  یا دوتاهتواسن  تنا تر شوورایام صووورشما

 (54درددردهای می التا داشیر تاشن  ا )هچای: 

 تصالیر سورراار  -9 -3

های ههنام ای  ا  چهارچوبای  اصور اسواسوا در هنرمن  سوورراار تای  خود را ا  تن  هر می لدیّیا  

رسری تصوالیری در ای  مبیب هنری اسوه در تا هسچ منّق هنری  ی شوبرادتا ل منّقا آ اد سوا دم پایر

ای  اتر ت مووسر سسمووین   تر  تای دییرم هنرمن  سووورراار تریبس خایقای آمار هنری ل ادتا در شوو هشووناخیر

ای خا   رار ده ؛ در خ مه اسیقار مرنا یا ای هسوایر مباتب تر هسچ رلی درپا آی سسموه در تصوویر را  

:  1391ترس  ا )شوچسموام تر تاشون م تصوالیر ملمّرتر ل اصوسررتاا  هچس  رلم اهرچر ا  ای تصوویرم دلرتر ل تا

شوود در هه  هنرمن م آ اداسر در (؛ ای  سو  سیر  تر تصوویرپردا ی در مبیب سوورراایسمو  تایر ما175

رتام مینا ا ل ساهچیوی اسوه در ارت ا   رآی  ل حاصور دارم ایداد تصوالیری تاتووای خسایا تر پرلا  د

رندن   در دنار لیژرا تنا ا ل ی ال ارت ا   های مصیی  ل میرارض آی هیر هسچ منّقا سچامسای سووویر

ی ای  سو  تصووالیر های یچ ههای تصووالیر سووورراارم اتّ ا ا ل دی صواها تودی سس  ا  دییر لیژراسووویر

آلری آی اسوه ا )ریوارد م  شوود  اار   اسویراره ترتوسا اسواسواً در  اتییسردنن را ل شوی هوب مامیمو 

1382  :132) 

ها را مصو اق توای آیشوود در مادر رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاام تصوالیر میر ّدی اراار ما

ی صواها ل اتّ ا ا تودی  اتر ی اصوور دتصووویرپردا ی سووورراایسموویا داسمووه  تساوویر ای  تصووالیر تر پایر

 اس  ل ترخا موارد مر لد سس  تراسال تنا ا مسای دل سوی تصویر  ترری 

توای تر تاو سر ادی یا ا  سووی دخیر ساتسنای داسویای تر های تصوالیر حاصور پسوس  دی صواهام ماا  سچوسر

:  1398مووور داردم )یّّار ادهم  ای ا  توی یماس هاتی  ل ترحد  سووو س ی در  س را در درلی آی اتّ اق ما

ها ا  دخیر دلر توده تا ح ّی در ( اشووواره درد  ا  هچس  روسر اسوووه هچواسنو  داسموووی  پ ری در سوووار20

های ساسوور ا  های دوچ   رد ل ترآم راا  ا  یاد رتیر اسوه تر ای  حد  سو س  توخایا تا مرتّعچهره

داو : اسسمویا تودی در مررض ر تر تصوویر ما(؛ هچس  شوصصوسّه در تصاوا اسسمویاا را ای  روس30)هچای:

خورس   شوو سر آین  ل تر سقا  سامریوما ا  ت ی یا ایصوواب ترماچس هایا اسووه در ا  مناووتاش مدهور ما

در صو ها  ایو رلی ت ی اسوه ا های ری  پوسوه هنیامارو  دردی تر صو ای خارج شو ی خوی ا  ح ره

 (12)هچای: 

رسوووواسو  میر هوام مصواطوب را تور  وایا سچاتش  ترای ته  آی  اسو  دورای  تصووووالیرم آی  و ر  ریوب

ها؛ مثشً در تصاوا ا  رلایهم رالیم اتیچّر دردیا را تر اترلتردی سور در تاوه سورررداسا در مسای مدهور
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ده  ل یا ای  در مُریّق شو ی در هوا پسز ا  سوقو  ( شو اهه ما84آب ل میوشو ی سارهاسا صو اا )هچای:  

دن   یا در  ایا دییرم توی مُیر ن   مو  ( هچاسن  ما32ال مُ لّری پر ا  تسغ تس  )هچای: تر  مس  را تر احمو 

 داس  ( ما111های خسس ماسرا )هچای: را اسرشار ا  داسر

توای در ر ییوی خسوایا دخیر توا توییا سوووسنوا دیو   هوای دییری ا  ای  دسوووه تصوووالیر را ماسچوسور

 ای مادر اسوه  در ای  تصوویر شوای  س  ترای تاوری  پسبر سسچرر ییویا در ترداشوه دخیر ا  آیم تصوچ

تیوای مسای موضوو  هرل دردی درخیای تا تاوری  مادر ارت ا  تر رار سواخه؛ امّا درک مقصوود توییا ا   

سساتینا اسوه: اسر ای   ای س اردم امری دسوهاآم ی تهارا در رالی در چسمویا مرنای آی هسچ شو  ل شو هر

دن ؛ مثشًم هر هام شوسه  ای اههار ممویقس  س راتز ا  اسویراره اسوی اده ماسر؛ خسیا ل هدر ممویقس  تیوی م  

روی  تای  درخه را در  ممویایم ل یا هنو  خواب  داو  ل ماهای درخه مو دسوه مال ه در تر شواخر

های پسر  روی  هرل دردی شوواخرشوووال در من ور  مادر اسووه  یا ل یا مااسووه هرل دردم میو ّر ما

دن  ا ای تیسردم من ور  را ا  آمو ی تهوار تور خوتا درک ماشوووود درخوه در تهوار  وای توا ه وب مامو

 (90)هچای: 

توای تر تصاوا اشواره درد در رالی دل امر مصیی  اتنهایاا ل اسسمویاا ا  سچوسر تصوالیر مینا ا سس  ما

ی دییری ا  ای  تصوالیر  ریب  ر(؛ سچوس11دن  در ه  پُر اسوه ل ه  خایا  )هچای: را تر چس ی هچاسن  ما

شوود تر هچس  سوادرا ر ه  تر چس ی تساویر ل سچا در ای  تر سر آم ه اسوه: اپس حقسقه را سچال مینا ا

 (104هچ مای دچیر ا  دیچاش سسا  اسه  تر چس ی ش سر ی  سقّر ا )هچای: 

ساتسنایا شوصصوسّه اصویا اسوهم تش  ال ی  اتر تو ّر در امر تصوویرسوا ی ای  رمای در ترخاسویر ا   سبیر

توای ر وه دور ی حواسوووا تور    حسن تسنوایا اسوووه؛ ا  هچس  رل ماهوا تر پوایورترای مررّتا امور ل پو یو ه

ا  در پسوس  مسای امور را دل چن ای سچوده ترّسر شو ی حسن تسنایا سر تنها ال را می لد سبرده؛ تیبر آ ادی

داس  در تا ا  دسوووه دادی تچاما حوال در ه  ه سوووار س ی ی ح ا ر ما  اسوووه  تر تر سر خود الم اتر  ا 

 (82توای هچونای مو ود تودم آی ه  مو ودیّیا ت لی می لدیّه ا )هچای: ارت ا  تا ت  ما

تر ای  اسووال در تصاووا ا  داسوویایم شووصصووسّه دخیر ترای تاووری  رس  خوی تر  ای تچرد  تر حسن 

داس : اراها  ی شووور خوی را دیسیا تر سوورخا رس  آی مادن  ل م هما تسنایام ا  حسن چاووایا اسووی اده

دن  طر  شوور  را تر رس  سورخ رتا ت ه   خویم شوور مب  ل سورا مااسیاوی  را در خوی آم هم ما

ای ا  ترشوا ل شووری دارد   رشو م تر  ل شوور اسوه  م هترسیام تراسوه  رر سورخم شوور اسوه  رو ر

ای دییر سس  ترای توصوس  تنهایا ا  ینصور (؛ در تهره7سورخ اسوه ا )هچای:   پس شوای  تاوود ر ه شووریم

دن : اتنهایام چس  پری اسووه ل هچ مای خایا  سوورخ سسمووه چوی شووور سسمووه  راها  رس  اسووی اده ما

هوای روسواروی  ا  دام  آتا موادر در خوی ررتیور توا آتا آسوووچوای  آدال را  ار واسا اسوووه  یوا آتا توا طس 
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(؛ در  ایا  15ها ا )هچای: هام  یر ریوم رلی شوواسرری د پاووه پی دن   ماسارهای پر  مارسرد ل تراما

ی شونوایا تر  ای تسنایا ی رساه را ار یاتا دن م ا   ُوّهخواه  مس ای مناسوب خاوبا سوا ردییرم ل یا ما

ی رن  هچراه تا هام صو ای خاصّوا شونس ه شوود؛ صو ای تریادی مسای سوا ررسرد: اتای  در تاصویرتهره ما

 (7ی آراال تاد ا )هچای:  ل ه

ی تسنایا ای در شووصصووسّه دخیر ترای ارت ا  تا  های تسرلی در خو  ُوّهدر ای  مواردم شوویرد اصوویا

دن م تچرد  تر ت ی تر ینوای ی  در اسووه  دیّا در ا  اتّیاد حوال سووای  ت ی ترای   رای اسووی اده ما

روی : امادر   شووای  تر هچس  دیسر اسووه در رالی ا   تای مادر ماخو حسن سامو ود پ ی ار شوو ه اسووه

تواس  صو ایز را تر لضووح تاونوال ا رتارال تن  حرف ت س   ماروی  تیتارال ت س  تا م  حرف ت س   ماما

(؛ تچرد  تر ت ی تایر شو ه اسوه تا حیّا حاالش رلحا هچاسن  شوادیم    ل هسدای سس  تساویر تر 10)هچای: 

روی   داو  در صو ای خایر ای   ماداس  چق ر طور ماهای مرت ا تا ت ی ترری  شوود: اسچارتری تد پایر

آی   هچای حمّوا را دارال در رلد ل پایس  مادلد  تاال ماهای صوورت  ماای  داشوای  خوی در رگرسوس ه

 (60رسن  ا )هچای: اس  ل تر  ایا سچاسهایه مورچر در ت ی تر راه اتیادهاسیار تا

 توای مسنساتوری -10 -3

شووود در طان ای در تراین  خیق امر هنری یاد مادر مسای اصووور ل شوویردهای سووورراایسموویا ا  لیژرا

رتارد تا ت لی هسچ می لدیّیا در سوسّایسّیا م الال مسای یناصور مصیی  در آیم خایقم هه  خود را آ اد ما

تر خواب دی ی داردم اتوووایا اسووه حرده ل آم لشوو  تاشوو   حاصوور ای  شوویرد در شوو اهه  یادی  

(؛ ای  لیژرام شووو واهوه  یوادی تور 320:  1397مسنسواتوری دور توا و  منّق  مواسا ل مبواسا اسوووه ا )تیوحام 

تبنس   ریای سووسّار هه  در رمای م ری دارد؛ تا ای  ت الش در خواسن ه در موا هر تا  ریای سووسّار هه م 

ی  وسووییا منّقا رل تر رلسووه؛ در حایا در در تصووالیر رمووموویر ی اطّشیاتا  اتر ته  امّا تا   پستا اراار

 سچای  سورراارم امس  تمی  ترای رسس ی تر مرنا ی ر ما

شوود در تر  ی  رالیم منّق هایا یاد مادر رمای اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاام تارها ا  لضورسّه

صوووسّوه دخیر ا  الّیس  رل هوای تنهوایا  دور شوووص هوای آ وا ی  ل یاری د  در تصز مواسا ل مبواسا تور ه  ما

دن  در طان آیم ااسیار رلی خّّا ت لی  مای ل روی م لضوورسّیا را تاووری  ماخود در خاسرم سووص  ما

ایموی   در ر ار  دییری ا  رییاهای شوصصوسّه دخیرم حاییا توصوس  ( ما40:  1398مبایا )یّّار ادهم  

ی  هایم پسز ا  رار دارد در ااسیار رتشویر ل آین هشوود در شوصصوسّه خسایا سوردار حموس  در لضورسّیما

 (88چاچاسز تاش  ا )هچای: 

در ادامورم ای  دخیر  وادر تور درک هچ موای اموری اسوووه دور تور ییوام  مواسا ل مبواسام هسچ  راتیا تور 

مسرس  دن م دایناسوورها ماهای  را ا  ت س  دلر ماای در م  دسوهیب ییر س ارس : ادرسوه در هچای یی ر
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دن م دیوار تریس  آی ؛ ه   مای تا ای  در سسوت م  اهتر را داوو  مال دوددا آی سوووی  های تر دسسا ما

دن  دور توا هچوای یسنو  هوای  را در اتواق سووو سو  تسچوارسووویوای توا  ل تور پو ر سیواه ماری د ل م م چاووو ترلما

 (107ا   یوال ایمیاده ا )هچای: هچسایا

خیرم پس ا  تاوری  ل مومسایا  مو  مادر رلی صون یا سنویا در تصاوا ا  داسویای ه  در شوصصوسّه د

دن م شواه  حرده ال در تووایا رمومویر ل تا   منّق  مای ل ساومویر اسوه ل در خسار تا پ ر ر ییو ما

داوو  ل دلر دن   اسوو ا شووسهر مااش دسووه رتاشوویر ل ا  آی پاووه سیاه  مامباسس : اتوییا رلی شوواسر

اال ل دارال تر صو ای ی ور خوی در خرطوال  دلیه ساومویری درلا هویا خاسرداس  رلی صون یا سنشوود  سچاما

ی سرخ یقا ل دسه داس سز تر حاشسراش توی تریس  ل تر تسرلی رتی  مَرده  یا در ریصاسر ایوها رو  ما

:  شوود ل ای  رل ها ای  اصوشً اتّ اق سادری سسموه ا )هچایدن   راها  مای ا  رییز خارج ماپرده سیاه ما

(؛ دخیر ا  ای  لضورسّه لیژهم یرنام رهایا ترای حرده در ای  تووای رمومویر تا تر سر اپرس ه شو یا یاد 48

اتی  در  هنّ  در اسقّا  خسار داس : ایاد ای  مادن  ل  هنّ  را چس ی    ا  تا ماس ی ا  ای  تواسایا سچاما

 (49تواسا پرس ه شوی ا )هچای: توسه ا  ای  در ما

ی  ای  توای رممیرم چن ی  ص یر ا  رلایه را تر خود اخیصا  داده اسه  تر سیوی در راها تار

ی  رسرد ل ا  تاالم هچر ی دوچباوای تر تاتا سووار اسوه؛ تر ساراه الج ماشوصصوسّه دخیر در در حسا  خاسر

ا   پموورخایرشوووس ؛ ه   مای  ها من در ماآی م موشوو تسن  در آژیر تر صوو ا درماتسن   مااتّ ا اش را ما

آی ؛  تسن  در ا  تر دوچر تر سووی ال ماتسن  در دنار مادر ساومویر اسوه؛ پ ر را مامنصوور را در داشوای ما

 77ی شوب  )هچای: رلد ل پس ا  آی تر آسوچای پرسویارههای پر ا  تاتوسر ل اسوّوخودلل ماا آسدا تر دشوه

 (81تا 

 گیرینتیجه -4

ی  وای ایراسام یّسّر یّّار اده اسوه در رماسا می الش ا  سویمون هاراهنچای مردی تا رساهای دارلیاام  

ضوچ  داشوی  سباش تنّا  اتر تو ّر در سوّ  رلایا هچووی اسوی اده ا   ریای سوسّار هه م یّ  تو ّر ا   

هوای مو ری درده یس  تور هه م  موای  سر خّّا ل رالی  سر  واتور اییچواد دور آی را ت و یور تور رمواسا توا لیژرا

س ر اسوی اده ا  اصوور مبیب سوورراایسمو  سس  امری درخور تو ّر اسوه  اررچر در ادتسّاش داسویاسا   اسوه؛ ا 

احیدابا ا  هوشوون  ای هچووی اتوف دورا ا  صووادق ه ایهم اشووا دهتارسووا آمار میچای  ل تر موویر

ار دارس م  ی آمار سوورراایسمویا  رریاوسری ل اشوب هورا ا  هرم  شوه ادی ا  سیاه ترخا منیق ای در  مره

یوامر  یرم اراهنچای مردی تا رساهای دارلیاا را ت  یر تر امری میچای  در مسای آمار سووووراایسمووویا ادتسّاش 

 داسیاسا تارسا درده اسه:
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ی ممویقس  سویمون ه تر ای   ی رمایم آراهاسر درپا خیق امری سوورراار توده اسوه  اشوارهای : سویمون ه

ی ییسام امر شوووواه ی ترای اصوووویا هچووی خسار ل ترالا رسّهم سقّرمبیب در امنای رمای در دنار ل ود  

ی رلاسام تص یرم یاووقم آترینزم تصووالیر سووورراار ل توووای مسنساتوری ساووای شووی هم دیواسیام یی ر

 ده  در سویمن ه تر شبر آراهاسر ل یام اسر درپا سوشی  رماسا سورراایسمیا توده اسه ما

م ای  امبای را تراه  آلرده اسوه تا داسویایم ت  یر تر تمویر مناسو ا ب: ساتسنایا شوصصوسّه اصویا رمای

ترای ترسوس  ترخا اصوور مبیب سوورراار هچووی ترالا رسّهم تووای مسنساتوری ل پسوس  آ اد تاشو   ای  در 

  یرالی داسویایم دچار ساتسنایا اسوه ل تواسایا ایداد ارت ا  دی اری تا یای  خارج را س اردم ه  امبای اراار 

سووا د تا تر تصووالیر ت یع ل شووی ه را ترای سویموون ه تراه  آلرده اسووه ل ه  ای  در خواسن ه را لادار ما

ها شو  دن   ا سووی دییرم ساتسنایا شوصصوسّه دخیرم ارت ا  ال را تا ادراداش پساوس  خود ا  امور ل پ ی ه

اب ل تس اری س ارد  هچس  های خودر ال درک درسویا ا  رتر  مای ل مقویر مای رمومویر اسوهم تر سیوی

مموأیرم تمویری را تراه  آلرده اسوه در رلایه ل ایع در مر  تاریبا مسای خواب ل تس اری اسداال پتیرد  تر 

تواس  ماوّص  دن  در اتّ ا اش رمای تا چر ح  حاصور آراها رالی اسوه ل تا چر شوبیا در خواسن ه سچا

 رسری توای سورراار دارد در سقاا اساسا در شبری توهّچاش ل خساالش السه  امباسا اس ا ه  ایس ه

شووودم شوواه  ر ییوی ال تا ج:  ماسا در حاالش  نوی شووصصووسّه اصوویا یا رالی داسوویای تاوو ی  ما

های ات  سوسنا ا   ها ل دی راههام اتوییا سوسناسوه  ای ههای خسایا همویس   یبا ا  ای  شوصصوسّهشوصصوسّه

ی مادر در رمای  اتر ماواه ه اسوه؛ امّا ا  تصاوا تر دش ل یش ری اراهای آ ا ی  تر لاسوّرهچای  موچه

شوود ل در دنار ر ییو تا دخیر در تموساری ا  امورم سقز راهنچا را تر یه ه  تر م ال در یای  خسار حاضور ما

ی تاوری  مادر ل در دسوه ررتی   یب ال تر رسری ای هتری  یامر شوبرتوای اصویاای در مادارد  تر روسر

ایرّاسس منیموب داسموه  اسوی اده ا  ای  شوصصوسّه خسایا های خسایا دخیر تا شوسه ی دخیر را تر تدرتررلسوسی

ی ممواایا هچووی مناوأ س س یا رلحم تقای در در یای  لا عم آرای تنسادسویس  ل امررتاری تر لیژه در  مسنر

مار سوورراایسمویا در تأدس  رلح تر  ا   لار  مو  ل هچونس  دس سّه پسوس  رلح ل  مو  داردم تا تووای آ

رسری دارد؛ تر لیژه آی در در آ ا   ای تر یوای  رلحاسام خسوایا ل ساخودآراه دارس م تنواسوووب چاووو لیژه

ی دلراسیا  م  ل رلح ل هچونس  ی چسمیا مرگ ل ترری  آی تر پایرسسنا درتارهرمایم سقر  ویا ا  ات 

 ت ی ل  م  آم ه اسه 

 منابع

 ی ی  اهلل دومریم تهرای: سا تر چرسرگذشت سوررئالیسم، (  1383)  ترتویم آس ره -

ادبیّات  ی رضوا سوسّ حموسنام هایا ا  ماسس موه الّر سوورراایسمو ام تر چر(  ا موچه1372) وووووووووووووووووووو  -

  19-21م ص  6ی م شچاره1سار داستانی، 



 1399زمستان    /دوازدهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  .................................................................................... 122

های  ا  سوونایا تراسووال ملیّ ر  (  اتّ سق   یا ا  موالسا تا   یا1396)   ترم میچّ  ل مصووّ ا  ریبتهناال -

  139 -164م ص  47ی م شچاره13سار  شناختی،ادبیّات عرفانی و اسطورهمبیب سورراایسم ام 

 ی سسچس  ته هاسام تهرای: ییچا ل ترهنیا م تر چرشاعران امروز فرانسه(   1382)  توداترم پسر -

   اتاارم تهرای: مرد  ی حمتر چردادا و سوررئالیسم، (  1397)  تسی تام سا ل ای -

 تهرای: یی  های ادبی، آشنایی با مکتب(  1390)  مرلشم منصور -

هوای سوووورراوایمووویا (  اسیواها روترا تور  یوه1392 اده مسرییام ی و اهلل ل میچّو رضوووا ی و ی )حمووو   -

  77 -95م ص  1ی م شچاره3م سار ادبیّات پارسی معاصردیابام هاه

 ی ییا میچّ ی آسساتادیم تهرای: سار  ّره م تر چری بالغتلسفهف ( 1382)  ریوارد م آی ای -

ها های مراصور ل ت الشهای اسربال سوورراایسمو  در رمای(  اشوسوه1395)   هلای قاریم حمو  ل هچبارای -

-261م صو  32ی  شوچارهشبناسبی نظم و ن ر فارسبی،  سبب ا ام  ها تا م اسا  رتاهای آیل شو اهه

243  

 ی سد  دریاتن ریم تهرای :اسیااراش  س ا م تر چرمعنی هنر(  1351)  ری م هرترش -

 تهرای: سیاه های ادبی، مکتب(   1384)  سسّ حمسنام رضا -

 تهرای:  ّره های ادبی، مکتب(  1391)  شچسمام سرل  -

 تهرای: چاچر راهنمای مردن با گیاهان دارویی، (  1398)  یّّار ادهم یّسّر -

 تهرای: سص  بالغت تصویر، (   1397)  تیوحام میچود -

ی  نامه پژوهشبا: دل رمای سوووورراایسموووهام  احیدا(  اتوف دورا ل اشوووا ده1387)    ویچام مهو  -

  317 -334م ص  57ی شچارهعلوم انسانی، 

 ی داله مسری ّاسام تهرای: ماها م تر چرآندره برتون(  1382)  مسیو م  ا اچ -

 

 

 


