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شگفتاریپ
Franz(در فرانسه، فرانتس رو)Surrealism(سمیبا ظهور مکتب سوررئال Roh( نقاش ،

Magic(ییسـم جـادو  یم از کلمـه رئال 1925ن بار در سال ینخستي، براینتقد آلمانو م

Realism (او . استفاده کردیدر نقاشيدیوه جدیف شیتوصيبراییجادوییگراا واقعی
را خلق کرده بودند يآثاریرا نقد کرد که  فراواقعییکاین واژه آثار چند نقاش آمریبا ا

ير بـرا یـ ن تعبیـ ات ایـ در حوزه ادب.)22ص،1386و قهرمـانلو،  5ص،1381نژاد، یپارس: نک(
سـم قـرن   یاز رئالیقـ یآنهـا تلف يات ساختاریبه کار گرفته شد که خصوصيدن آثارینام

ـ ی.)33ص،1387، يشوشـتر (سـتم بـود  یسم قرن بینوزدهم و سوررئال مجموعـه آثـار   یعن
ختـه  یهـم آم سحر و جـادو در  ،يال، فانتزی، خییقت گرایآنها عناصر حقکه در یداستان

سـندگان  ینویشـگام یبـا پ یات داسـتان یـ ن بخش از ادبیا.)5صهمان،،نژادیپارس(باشند 
و از جملـه  مختلـف  ين همـراه بـود و از آنجـا گسـتره آن بـه کشـورها      یالتـ يکایآمر

.ده شدیکشجهان سوم يکشورها
به ن یالتيکایطقه آمربه منییسم جادویه رئالیرسد اختصاص خاستگاه اولیمبه نظر

-اهیپوسـت، سـ  مختلف سرخيهاتیبا ملدستیتهاقوام یل بوده است که زندگین دلیا
، شـان یهاجـادو و اسـطوره  وپوست و اقوام دورگه با آداب و رسوم مخصوص به خود

،گـر یدییایـ جغرافيهـا در مرزهـا  تیگر قومیکند که با دیمحاکمبر آنها يگریروح د
هنرمنـد بـر آن   انسـان  چشـمان  است کـه  طیشران یدر ا. داردياهیمااندك و کموندیپ

ـ اء رؤیاشوشود یراز آلود متمرکز مياندازهاچشم گـون و حـوادث   معجزمنـاظر ،ییای
.)84ص،2011صالح مسرور، (کند یمنعکس مرانهیریو دکهن مردمانآن ر یدر ضمیالیخ

ت جـو  یـ حاکم: جملـه از آناندستهچند عامل دانده یزائرا ییسم جادویش رئالیدایپ
ها که مـانع از تجربـه   در مستعمرهياستعماريهاو حکومتيکتاتوریداز یناشخفقان 

مـردم شناسـان   مطالعـات . شـد یها مـ تین اقوام و ملیسم توسط ایه رئالآزادانه در حوز
و يداریـ ن کـه سـبب ب  یالتـ يکـا یهـا و فرهنـگ سرخپوسـتان آمر   درباره افسـانه یغرب

ـ ند ویـ ن اقوام نسبت به فرهنگ خـود و کشـف دوبـاره آن گرد   یایآگاهخود ز عالقـه  ی
ـ استعمار در آنهـا د يپاکه ردیخیت حوادث تاریها به روانین سرزمید مردم ایشد ده ی
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ـ  یدر ا«.)258ص،1385داد،(نمودیر ممکن میها غان آزادنه آنیشد و بیم ین سـبک ادب
گنجـد و  یمرسوم نمـ یمنطقيهايدر محدوده مرزبندوبروست که ریتیخواننده با واقع

ل بـه هـم   یـ شـامل تخ ،جامعه اسـت ا یا انسان ین موضوع شامل مکان ینکه ایاز ايجدا
.)29ص،1385فضل،(» کندیاست که در اعماق وجود او نفوذ ميادهیتن

هـاي  باورپذیر کردن پدیـده هاي رئالیسم جادویی، گر سخن، رکن اصلی داستانیبه د
هاي غیر ممکـن،  نویسنده براي پذیرش وقوع و حضور پدیده. استغیر واقعی و تخیلی

در سـاختار روایـی داسـتان، بـراي     . کنـد چینی میسازي و مقدمهدر بستري واقعی زمینه
هـاي رئالیسـم جـادویی، در بـافتی رازگونـه و      تلفیق جهان واقعـی و فراحسـی، پدیـده   

نویسنده به کمک شـگردهاي مختلفـی   . کنندحرکت میاي از  ابهام اي و در هالهاسطوره
چون حضور پدیده در بستري تاریخی، پیوند با افـراد و امـاکن داسـتانی، ابهـام زمـان و      

، نظیـر و رضـی  بـی (ذارد گمکان، نامعلومی مبدأ و مقصد، رازوارگی پدیده را به نمایش می
.)33–32صص،1389

، تالشـی در راسـتاي   یژگـ یوتند، ایـن  ها در رئالیسم جـادویی، ملمـوس هسـ   پدیده
هـر داسـتان، بـه نـوعی بـا کشـمکش و       . پردازي و باور همگانی پدیده اسـت شخصیت

در رئالیسـم جـادویی   . یابدشود و با اتمام آن، پایان میدرگیري فردي یا جمعی آغاز می
درگیري شخصیت اصلی داسـتان، و بـه عبـارتی    . پدیده جادویی، محور کشمکش است

ها سؤال از چرایی و فهمیدن چگونگی خود پدیده است؛ ایـن  دغدغه اصلی آنمسئله و 
کـرده؟ دلیـل   که آن پدیده چگونه موجودي است؟ از کجـا آمـده؟ در گذشـته چـه مـی     

.)35ص،همان(هاي غریب خود پدیده چیست؟حاالت و ویژگی
تالشـی اسـت بـراي بیـان     . گرایی استهدف رئالیسم جادویی، گسترش حوزه واقع

هاي جامعه بورژوازي غـرب را  فرضپیشدیباهان به نحوي نامعقول، با این تصور کهج
در واقـع  .)495ص،1387میرصـادقی، (و با نگاهی تازه بـه جهـان نگریسـت    کنار گذاشت 

.)48ص،1980،بیلینسکی(هدف اصلی نویسندگان رئالیسم جادویی نیز بیان واقعیت است
م جادویی اصیل، مانع از افتادن اثر و نویسنده در دام اما بیان واقعیت در قالب رئالیس

هـاي سیاسـی و ایـدئولوژیکی    شعار است؛ زیرا وظیفه هنر تنها منحصر بـه بیـان خطابـه   
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بلکه فرصتی است براي فهم جهان و مشارکت در تغییـر آن بـا در  نظـر گـرفتن     . نیست
مهـم در رئالیسـم   اصـل .)10ص،1998عـامر،  (انگیـز هنـر   شناختی و شـگفت زیباییبعد

شناختی نـوینی اسـت   جادویی در ارتباط با بیان واقعیت، ارائه واقعیت با مکانیزم زیبایی
ود در تغییـر جهـان   سابقه از واقعیت ارائه دهـد و بـه سـهم خـ    که قصد دارد نگرشی بی

.نقشی ایفا کند
ـ   رئالیسم جادویی وقوع رویدادهاي معجزه ن وار و محال در روایتی است کـه اگـر ای

کـه بـه خصـوص    سـبکی اسـت  . یافتند روایتی رئالیستی بودرویدادها در آن وقوع نمی
را ) گابریل گارسیا مـارکز کلمبیـایی  کارهايمانند (نویسی معاصر آمریکاي التین داستان

شویم، مانند هاي دیگر هم با آن روبرو میهایی از قارهکند؛ اما در رمانبه ذهن متبادر می
هـاي تـاریخی   همـه ایـن نویسـندگان در برهـه    . 2و میالن کوندرا1اسهاي گونترگررمان

شـده  نمیگرام و واقعیان مستقیباند که به نظر خودشان، صرفا از طریقپرتالطمی زیسته
ـ بآنطـور کـه بایـد و شـاید     ل را یمساکه  امـا ایـن شـاخه    ) 203ص،1388الج، (ان کـرد ی

گابریل گارسیا مـارکز، آمریکـاي التـین و    رئالیسم بیشتر به نام ) نمامتناقض(پارادوکسی 
ـ  .)31ص،1389نظیـر و رضـی،   بـی (ورهاي جهان سوم پیوند خورده است کش شـک  یامـا ب
ش، ین خـو یمخـاطب یذهنـ يز متناسـب بـا فضـا   یـ جهان سـوم ن يهااتیسندگان ادبینو

.اندنه داشتهین زمیدر اییهاينوآور
حقایق و جزئیات روزمرّه زنـدگی  تلفیقی از عنصر سحر و رؤیا با«رئالیسم جادویی 

تـوان  در بطن آثار رئالیسم جادویی مـی . کنداست که سیر منطقی روایت را دگرگون می
موسـوي نیـا،   (» فرا حقیقی و وهم را بـه وضـوح دیـد   اي، نماد، اي، افسانهعناصر اسطوره

.)161ص،1384
منطقـی تمـدن   رئالیسم جادویی تعبیري از واقعیت دنیاي کنـونی اسـت کـه عناصـر     

نکته قابـل توجـه آن   . آمیزداروپایی و عناصر غیر منطقی تمدن غیر اروپایی را در هم می
اي اسـت کـه   رویدادها به گونه» غیر عقالنی بودن«است که در ساختار رئالیسم جادویی 

اي هرئالیسم جـادویی شـیو  «به عبارت دیگر، )همان(. کامال حقیقی و واقعی به نظر آیند
اتحاد امور متضاد و نـاهمگون  از) متناقض(ترکیبی پارادوکسی خواهدمیکهادبی است
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مرگ، جهـان مسـتعمراتی و   هاي متضادي مانند زندگی و براي مثال قطب. به دست دهد
رئالیسم جادویی با دو منظـر متضـاد و   .دهدجهان صنعتی امروز را در تقابل هم قرار می

ریزي شـده و دیگـري   ول از واقعیت پایهشود؛ یکی بر نگرش معقمتعارض مشخص می
رئالیسم جادویی . بر پذیرش مافوق طبیعی به عنوان واقعیتی معمول وعادي، متّکی است

اساساً با خیال صرف متفاوت است، زیرا متعلـق بـه دنیـاي مـدرن عـادي و معمـول بـا        
.)141ص،1384نیکوبخت و رامین نیا، (مقتدرانه از انسان و زندگی است توصیفات

ن یا. ستیگانه نین عرب بیراث سرزمیات، فرهنگ و میچندان با ادبییسم جادویرئال
س ینـو رمـان –3س بـورخس ییخورخه لوم یشود که بدانیشتر برجسته میموضوع آنگاه ب

کتـاب  ،افتـه اسـت  یق یتلفییسم جادویش با رئالیهاداستانیکه برخ-ینیآرژانتمشهور
شه با خود همـراه  یگر همیبه همراه چند کتاب درا )ةليي(»4ک شبیهزار و «

ص،2002أبو أحمـد،  (ن کتاب پرده برداشته است ید خود به ایل شدیدارد و از شعف و م
ه است یسوریات داستانیسندگان مطرح ادبیاز نویکی)م، دمشق1931(ا تامر یزکر.)16

ـ وي؛ یعنـی اولین مجموعه داستان . بهره برده استین سبک ادبیکه از ا ـ ص واد هیل الج
هـاي  منتشر شد و سپس مجموعه1960در سال ) شیهه اسب سفید(ضاألبی مـاد الرّربیـع

و ) 1973()دمشـق در آتـش  (شق الحرائقمو د) 1972(عد و الرّ) 1963()بهار خاکستر(
)1994()پیـام نـوح  (و نداء نوح) 1978()ها در روز دهمپلنگ(وم العاشرمور فی الیالنُّ

.)94ص،2000حمود،(را منتشر ساخت 
وي غالب آثار ادبی نویسندگان معاصر جهان از جمله سارتر، کـامو، کافکـا و دیگـر    

هـا و  او همچنـین کتـاب  . تأثیر گذاران بر روند سیر ادبیات ملل را مورد مطالعه قرار داد
ونیسـم و  مقاالت فراوانی درباره مکاتب مختلـف ادبـی ماننـد اگزیستانسیالیسـم، امپرسی    

عصرش، بـر شـیوه بیـان و    سوررئالیسم خواند که این امر، بیشتر از دیگر نویسندگان هم
هـاي  به طوري کـه نوشـته  ) 29-28،صص1389حسینی، . (تأثیر نهادسطح ادبی زکریا

آورد؛ سطحی و دروغین دیگر نویسندگان سوري در مورد کشورشـان او را بـه درد مـی   
هـاي او در حکـم   ت جامعه او نداشت به این دلیـل نوشـته  هایی که ربطی به واقعینوشته

به جهـان  هاي دیگران بود و بدین شیوه توانست داستانهایی اصیل و تازهتصحیح نوشته
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در میـان نویسـندگان عـرب پیـدا کـرد      ارائه کند تـا حـدي کـه صـداي ویـژه خـود را       
.)95،ص2000حمود،(

سـم  یسـبک رئال يهـا یژگـ یوان وتـ ینه کـه مـ  ین زمیدر اياز جمله آثار برجسته و
ـ لذا در ا. است، مجموعه دمشق الحرائق استییجادو ـ  ی ن پرسـش  یـ این جسـتار در پ
ن پرسـش بـا   یـ ن اثر کدامنـد؟ و پاسـخ بـه ا   یدر اییسم جادویرئاليهام که مؤلفهیهست
. شودیگرفته می، پیلیتحليکردیرو

پیشینه تحقیق
. گران قرار داشته استه مورد توجه پژوهشنویسی وي هموارزکریا تامر و سبک داستان

چاپ شده در ) م2009(، »«صالح الدین عبدي در مقاله 
، به کارگیري و فراخوانی میراث در آثار وي را 16، شماره االنسانیۀ الدولیۀالعلوم المجلۀ

سم ی، در قالب رئاليویررسمورد بيهااز داستانیبرخ. مورد بررسی قرار داده است
خالد . استقرار نگرفته یه در مقاله مورد بررسیقضن یاند اما اافتهینگارش ییجادو

: «حسین حسین و وائل برکات در مقاله 
، به تحلیل 4و 3، عدد 21در مجله دانشگاه دمشق، جلد ) م2005(» 

وسف یوسف الی. اندنشانه شناسی عنوان و عنصر زیبایی شناسی در سبک وي پرداخته
ل خود ی، تمرکز و تحل189شماره المعرفۀمجله » ي«) م1977(

از مجموعه دمشق الحرائق گذارده و به ) البحریل إلیحو الرّيالبدو(را بر دو قصه 
«در مقاله ) م2000(سلمان حرفوش . قهرمانان آنها پرداخته استيوروانکا

در مقاله ) م2000(، غسان سید 352در مجله الموقف االدبی عدد » 
در مقاله (الموقف االدبی، عصمت ریاض 352، شماره»«
پایان. 108شماره المعرفۀچاپ شده در مجله » «

اثر تامر الرعدکتاب نقدوترجمهاز جملههایی نیز در مورد وي نگارش یافته،نامه
ي، بررسی اسلوب به راهنمایی جواد اصغري در دانشگاه تهران و پایان نامه) ش1387(

مجموعه داستان کوتاه : وهانهبررسی مورد پژ(هاي زکریا تامر داستان نویسی در داستان
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به راهنمایی علی سلیمی است، اما تا کنون ) ش1389(در دانشگاه رازي ) دمشق الحرائق
هاي هاي رئالیسم جادویی و شیوه روایت جادویی در داستاندر باب بررسی مؤلفه

.یا تامر پژوهشی صورت نگرفته استزکر

سم یو سوررئالییسم جادویرئال
ییسم جادویان رئالیبر عدم وجود ارتباط و تشابه میمبنمنتقداناز یبرخالف نظر برخ

رئالیســم جــادویی و انیــم،)بعــد از آنو40ص،2001أبــو احمــد، :نــک(ســمیو سوررئال
هـا وجـود   تـرین آن شود که مهـم هایی دیده میهم پوشانی) گراییفرا واقع(ئالیسم رسور
هم استتخیو ژانـر مشـابه آن   (ییو جـادو یستیدو دسته رئالاگر همه آثار را به . ل و و

هستند کـه فـرض وقـوع    یعیآن دسته از وقایستیع رئالیوقا،میم کنیتقس)يفانتزیعنی
سـم  یسـم و رئال یسوررئال. ها امکان وقوعشان محال استيست و فانتزیآور نشگفتآنها 

سم اشتباه یسوررئالبایگاهکه –ییسم جادویدر رئال. ن دو هستندیاز ایبیترک،ییجادو
و آن شود یمشاهده نمسم یدو مؤلفه مهم وجود دارد که در آثار سوررئال-شودیگرفته م

سـم و هـم در   یهـم در سوررئال »امـر شـگفت  «ک یـ که ین معنیبد. غلو و اغراق است
ف یتوصـ ياآن امر شگفت به گونـه ییسم جادویاما در ژانر رئالهستییسم جادویرئال

ت و اغـراق  یها اهل رواستیوررئالسیت اتفاق افتاده است ولیر در واقعشود که انگایم
.)86و 85صص،1387ات؛ یکتاب ماه ادب(ستند ین

هـاي واقعـی و   اي بین جنبـه در رئالیسم جادویی همواره ربط تنیده«گریبه عبارت د
خ هـاي فـاحش تـاری   اند براي تنـاقض رویدادهاي محال نوعی استعاره: خیال وجود دارد

قـل و فهـم متعـارف،    شـوند و دنیـاي ع  ها واقعی مـی در سوررئالیسم، استعارهاما . مدرن
.)286ص،1388الج، (»بنددرخت بر می

اي از حوادثی در عالم واقع هسـتند؛  در رئالیسم جادویی حوادث غیر واقعی، استعاره
مجازيبودن یارؤیاتردیدوشککند که هرگونهاما در سوررئالیسم نویسنده تالش می

نفی کند که نمونه برجسته آن در تاریخ ادبیـات داسـتانی،   راپنداشتن حادثه غیر واقعی
دریافـت  .)132ص،1388طـاهري و هوشـنگی،   : رك(دهـد  اثر کافکا رخ میمسخدر داستان 
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میرصـادقی،  (احتمـاالت، تعبیرهـا و تفسیرهاسـت    نیز بایمعانی استعاري رئالیسم جادوی
.اي سیاسی، اجتماعی و روانشناسانه دارندکه این تفسیرها اغلب وجهه.)497،ص1387

-پژوهش حاضر را تشکیل میمبناي نظريهاي رئالیسم جادویی، ها و مؤلفهویژگی

) دمشـق در آتـش  (» «هاي مجموعه ها در برخی از داستاناین مؤلفه. دهد
: هـا عبارتنـد از  این داسـتان . شودنوشته زکریا تامر، مورد کنکاش قرار داده می

«، )خورشیدي براي کودکان(» «، )کودك خواب است(، )کمک(
پرسش اصـلی پـژوهش حاضـر    ). درخت سبز(» «و ) آب و آتش(» 

یري شگرد رئالیسم جادویی، ها، با به کارگاین است که نویسنده در این مجموعه داستان
هـاي خـود را در قالـب هنـر بیـان و بـه       مایه اصـلی اندیشـه  به چه میزان توانسته، درون

خواننده القا کند؟ 

»االستغاثه«خالصه داستان
یسنگياهیپايروبه شکل مردي کهرسد یميابه گوش مجسمهاز دور دست يادیفر

سويفلم ؛ اسـت در دست گرفتهاش رار آختهیقرار دارد و شمشیدر باغ
-را فقط مجسـمه یاد کمک خواهیفر()143،ص1994تامر، (يسي

.)را در دست گرفته بوديریبود که شمشيد که متعلق به مردین شنیمسيا
در يردو مجسمه بـه صـورت مـ   شودیده میدر آن دمیهچون روح،ناشناسادیفر

ابـان یدر خاو . زنـد یاد میشود و فرین میخشمگد،یگویسخن مرود،ید که راه میآیم
مـانع او  نگهبـان شـب  به ناگـاه کهنامشخص در حرکت استیهدفيسرگردان به سو

از یبخشـ ،سـالح ن است که یخ او اسپاو؟کندیشود که چرا با خود سالح حمل میم
. ر جنگ اسـت ید که وزیگویپرسد و او میمرد منگهبان از شغل . اوستو وجودشغل

گـاه وزارت  یدهـد کـه جا  یح مـ یتوضـ ش یو برابرد که او مست استینگهبان گمان م
ر یشمش،نکه شبانهیگاه اوست نه ایمناسب جارفتار کند که ير طوریکند که وزیاقتضا م

د کـه  یـ گویخواهـد و او مـ  یمییسپس از او کارت شناسا. ابان شودیآواره خ،به دست
ان به یوسه به هنگام حمله فرانیر جنگ سوریوز»ةي«همراه ندارد و او  یکارت
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-ین امر باعث تعجب نگهبان میا. ه استز کشته شدین جنگ نیکه در هماستسلون یم
وسف العظمه خود ی. شودیا میرسد و امر را جویسر مسیپلنین لحظه ماشیدر ا. شود

در مقـر  . برنـد یمـ ین او را با خود به مقر فرمانـده یماشاننیسرنشکند امایمیرا معرف
چرا مانع کند کهیشناسد و به او اعتراض میوسف العظمه را میس یس پلی، رئیفرمانده

بـه  . شـود یدارد که زنگ تلفن مـانع مـ  دادن وسف قصد پاسخ یان نشد و یورود فرانسو
م یسـلون هسـت  یاو در جنـگ م یوسف و پزشک جنگیيکباره در داستان شاهد گفتگوی

خواهد که عقـب  یوسف میکند و پزشک از یمیوسف را زخمیدست یکه ترکش بمب
.شودیجنگد و کشته مین لحظه میرد و تا آخریپذیوسف نمیکنند اما ینینش

رد و یپـذ یل دهد و او در ابتدا نمیرش را تحویخواهد که شمشیاز او مس یس پلیرئ
ـ ا کشته شـود  یداده که یل میرش را تحویشمشیتنها زمانشتهدر گذيود کهیگویم ا ی

ن خاطر یاما به ا)148ص،همان(» ييال ي«؛ میتسل
کنند تا یاو دعوت ماز سپس .دهدیل میر را تحویس هموطن اوست شمشیس پلیکه رئ

دوبارهاو در اتاق. برود)مارستان استیک تیاصل که در (یاستراحت به ساختمانيبرا
که در را یپنجره اتاقيهالهیکند که میالش مت؛ او شنودیرا مآغاز داستانادیفريصدا
فرد اد یبا فراد او یست و فریاز دست او ساخته نيکار، بشکند، اماشده استیزندانآن 

.)149–143صص،1994تامر، (شوند یمیکیناشناس 

ل داستان یتحل
ش در جنـگ جـان باختـه اسـت،     یپن سال یرا که چندیتیامر در داستان، شخصا تیزکر

شـود یباعـث مـ  کـه دهـد  یملموس قـرار مـ  يو بستریواقعییکند و در فضایزنده م
باور در راه ا او یآنجاست کهیما سؤال اا. فتدیاتفاق بیواقعيدر بسترییجادوياحادثه

؟کنديسازنهیزمیبه خوبتوانسته، یلیتخيدهین پدیر کردن ایپذ
وسف العظمه و زنـده  یيهام که او حرفیدی، دوسف العظمهیبا برخورد نگهباندر

شـود؛  یمـ ییجـادو ییجـاد فضـا  یکه مانع از گسـترش ا رد؛ یگیشدن او را به تمسخر م
د؛ در شویک میت نزدیشتر به واقعیچراکه با باال گرفتن تمسخر نگهبان، داستان هر چه ب
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زیسحرانگهوايوحالجادیاوفضاسازيبهاریبستوجه،مهمآثار،نگونهیاکه دریحال
ورعـب گـاه ویسـردرگم ،یشـگفت دلهره،هیماکه هموارهاستداستاندرییجادوو

کـه کنـد القاخوانندهبهز،یفضاسازي سحرانگنیهمتبعبهکهشود؛یمخوانندهوحشت
واسـت تیـ واقعجهـان نیقوانقراردادها وفاقدایدننیاوداردقراروتمتفاییایدندر

سـم یرئالداسـتان درنیاسـت، بنـابرا  زیسـحرانگ فضـاي نیهمـ تابعآن،درروابطهمه
وکـرده سسـت رازیو سحرانگییجادوجهاننیادینباريیتصوایمفهومچیهییجادو

.)51ص،1389، ياصغر(کندکینزدملموسویواقعجهانبه
وسف را بـه  یچ وجه زنده شدن یاو به ه. استوارونهه یس قضیس پلیاما در مورد رئ

کـه چـرا   کندیاعتراض موسفیآن را باور کرده که به يبه حدرد و یگیباد تمسخر نم
ن مورد توانسته که هماهنگ بـا اصـول   یمانع از اشغال کشورشان نشده است و تامر در ا

چـون زنـده شـدن    همییجادوياحادثهکردن ر یپذباور يبرايانهی، زمییسم جادویرئال
را ییت جـادو یـ ن رهگـذر روا یـ جاد کنـد و از ا یایداستانيایدر دنیخیتاریتیشخص

فضـا  «کمـک کـرده اسـت؛    يریپـذ ن باوریز به ایخوب تامر نيفضاساز. گسترش دهد
يهـا نگـرش ان آن بـا حـوادث و   یـ داستان به اضـافه روابـط م  يهامجموعه همه مکان

زنده شـدن  ییجادوس به امریس پلینگرش رئ.)33ص،1388، ياصغر(» هاستتیشخص
س یرئـ تیشخصیوارگن رازیو همچنن است آيریباورپذید اصلی، کلوسف العظمهی
ناشـناس ينم که دائم در حال صحبت با فردیبین جهت است؛ او را میز در همیس نیپل

آن دو بـه خواننـده   يهااز حرفيزیه او است اما چفرماندایاست که گوق تلفنیاز طر
وسـف را از او  یر یشمش،يش با ویهااتمام حرفس به دنبال یس پلیشود و رئیگفته نم

در زمـان  یخیتـار ياهبرهـ نـده  یوسف که نمایت یحضور شخصعالوه بر آن، . ردیگیم
شناس از قالـب  نايادیدن فریبا شن؛ او ییجادوییجاد فضایايبرااست يشگردست، ما

وسـف و پزشـک در داسـتان،    یيفصل گفتگو. دیآیدر میانسانیش به قالبیخویسنگ
-یز نمـ یـ مرگ نیوسف است؛ او که حتیزنده شدن يبرايسازنهیجاد زمیايدر راستا

کنـد،  یمـ يپافشـار هن ین لحظه بر حفظ میشود و تا آخرشاینیتواند مانع از عقب نش
ن یـ و تامر از استیب نیخواننده عجيبراناشناس یانسانیرسدایفريزنده شدنش برا
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کـرده  فـراهم زمـان را ریناپـذ وار نفـوذ یاز د»وسف العظمهی«عبوريسازنهیزمرهگذر
. است

م شـخص و  ت سـو یـ روا. بودن حوادث داستان اسـت ینیعو ملموس،گریدلهمسئ
کـه  یهـن و حـوادث  ال ذیان سـ یجریعنی؛ یت ذهنیتامر در استفاده از رواجستنيدور
ـ نیهمـه در خـدمت ع  خواننده ملموس استيبرا ـ افتن روایـ ت ی جـه بـاور   یو در نتت ی
.رندیگیقرار مب داستان، یت عجیروايریپذ

سـم  یرئاليهـا ن داستان همچون داستانیمحور کشمکش در اکرده، یا تامر سعیزکر
بـه دنبـال   »وسـف العظمـه  ی«شکستن حصار زمان توسط . باشدییجادوي، امرییجادو

شـود و  یوسـف بـا نگهبـان مـ    یجاد کشـمکش  یناشناس در ابتدا باعث ايادین فردیشن
ـ از اياجلـوه ،نگهبانيسوازير ویر شمشیوسف به تحقیيهااعتراض ن کشـمکش  ی

.است
از یم کـه بـدون آگـاه   یس هستیس پلیوسف با رئیشاهد کشمکش در ادامه داستان، 

وسف یکند که یدر راه حفظ خاك کشورشان میهوسف او را متهم به کوتاییفشانجان
و قیـ عمیمفهـوم ر است که ین دو بر سر شمشیکشمکش ا. ابدییفرصت پاسخ دادن نم

-بن«شود؛ یه میمابه بنل شدنش یتبدباعث،ر آنحضور مکرّدر داستان دارد و نینماد
ـ   يا فکریر ی، جمله، حالت، تصوه، کلمهیما شـود؛ بـه   یتکـرار مـ  یاست کـه در اثـر ادب

ـ از ریشمشـ .)69ص،2002، یتـون یز(» ردیـ گیبر عهده میدر اثر ادبیکه نقشيطور ک ی
ـ  یـ ه کافران و جهاد انسـان عل ین علینماد جهاد مؤمن«سو , کـوپر (»اش اسـت یه شـرّ درون

،ص1387هـال،  (و قهرمانان اسـت يگر سو، نماد قدرت، دادگستریو از د)232ص،1386
يد بـرا یشـه یاسـت در دسـت قهرمـان   يوسـف، ابـزار  یر یشمشکهین معنیه اب.)155

.انسان امروزيایان برداشتن شر در دنیبرپاساختن عدالت و از م
ـ از طررا یخـواه يو آزادیرسـ ادیفرهیروحشود تایمزنده وسفی ینیبـازآفر ق ی

د چـراغ راه و  یچون او بایقهرمان. کندایاح،استگذشتگان راثیمکهگذشته افتخارات
نـد تـا او را   نکیاو را زنـده مـ  يپـس از و يهـا رد اما نسلیندگان قرار گیآيبراییالگو

يمانع او برا.)59ص،2009، يعبد(سازندهمش و به جنون و حماقت متّنمودهمحاکمه 
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يس و فرمانده ناشناس ویس پلیرئچون همیحاکماصرعناد خواهان،یبه فریادرسیفر
ییبه جـا تالشش ،خانهوانهیدر ديکردن ویو زندانن دویايهاياندازاست و با سنگ

ـ یا«. ماندینمیباقيادیجز فراورسد و ازینم ـ  ین افراد در پ ن بـردن  یسـرکوب و از ب
.)94ص،1389، ینیحس(» خواهانه و وطن پرستانه او هستنديها و تفکرات آزادشهیاند

ا یزکر. م معاصر استعالَيهاتناقضنایعرصه بییسم جادویرئالگفته شد،چنان که
هـا را در مقابـل   کند تا آنیرا زنده م»ةي«از جمله یخیتاريهاتیتامر شخص

-بـا ارزش ک گذشته ینيهاارزشان یو تفاوت متناقضات عصر حاضر به چالش بکشد

.)57ص،همان(اندیرا بنمااکنونپستيها
ـ   ینوشته مییسم جادویکه به سبک رئالییهاداستان ه آن سـبک شوند گـاه، کـامال ب

دان، یان و سـ یپور نامـدار (توان مشاهده کردیرا مآناز ییهاشوند و گاه تنها رگهینوشته م
یلـ یتخيادر داسـتان و حادثـه  يت جـار یـ واقعیدگیتنبا توجه به درهم.)51ص،1387

ـ توان گفت کـه ا یخ میاز دل تاریتیبرآمدن شخصهمانند امال بـه سـبک   ن داسـتان، کـ  ی
اد یـ ک فریدن یا شنییسنگياکرهیپ, قصهيدر ابتدا.نوشته شده استییسم جادویرئال
زنـدان  يهـا لـه یشـت م پهمان انسان در , داستانياما در انتها, شودیمیل به انسانیتبد
. نداردهم را ها شود و قدرت شکستن آنیر میاس

»الشجرة الخضراء«خالصه داستان 
«ه کردن است؛ یمشغول گریاست که در کنار درختیدخترک» طالل«

تامر، (» 
ست به ناگاه سنگ شکافته شد و از یستاد و گریک سنگ ایدختر بچه نزد) (47ص،1994

.)ستادیه باز ایاه خارج شد، پس دختر بچه از گریسيبا موهاياداخل آن پسر بچه
ه یـ پسر علـت گر . دیآیرون میاه از دل آن درخت بیسيبا موها» رندا«به نام يپسر

د کـه مـادرش بـه    یگریمیراهن سرخیبه خاطر پ: دیگویپرسد و دختر میدخترك را م
سرشـار از لطافـت   ییدختر و پسـر در فضـا  . ستیدن آن نیقادر به خریخاطر تنگدست

در کنـار  يمـرد ربـاران  یتيبرا،یکباره حضور گروهینکه به یکنند تا ایميکودکانه باز
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رهـا مـرد و   یت. کنـد یبا لطافـت مـ  ياین آن دنیگزیترس و خشونت را جا،سبزیدرخت
یشوند و بـه سـنگ  یمیکیدرند و دختر و پسر از ترس و وحشت یدرخت را از هم م

.دگردنیمبدل سخت 

ل داستان یتحل
ـ با بییز و جادویانگشگفتییداستان، فضايتامر از همان ابتدا از يرون آوردن پسـر ی

-یل بـه سـنگ مـ   یان که دو کودك تبـد ین فضا را تا پایکند و ایجاد میسرسبز ایدرخت
ییسم جادوین داستان، کامال به سبک رئالیتوان گفت این، میکند؛ بنابرایشوند، حفظ م

ز خروج پسرك از یکه در جهان سحرانگیچ حرکتیدخترك داستان، ه. شده استنوشته
هسـتند و  ینـ یهمـه حـوادث داسـتان ع   . دهدیجاد کند از خود بروز نمیایدرخت خلل

.کندیجاد نمیانقطاع اییت جادویجاد روایسنده در اینوییگراتیذهن
ر آنقـدر بـا   ینوا و فقیبیکودکياینداست؛ برخوردار ياستعاریاز مفهومن داستان یا
يتوانـد قـدر  یمیالیخییایاز دنیتنها حضور کودکگانه شده است که یو لذت بيشاد

يریـ ز دیـ ن آرامـش ن یاما همـ . دیاد او بزدایاز درد فقر را یو ساعتبکاهدش یهارنجاز
تـوان  یتنها مـ ین حالتیرود و در چنین میام آوران وحشت از بید که با حضور پیپاینم

.احساس بود تا عمق فاجعه را احساس نکردیچون سنگ ب

»الطفل نائم«خالصه داستان
خواهد که بـا او بـه   یاو از عروسکش م. ش استیبایبا عروسک زيدر حال بازیکودک

سـت  یچون او نییباید که در شأن عروسک زیگویاما عروسک مح برود یو تفرگردش 
«؛ شودیناراحت مکودك. زداز فقرا به گردش بپردایکودککه با 

کودك از خشم بر افروختـف و  ()73ص،1994تامر، (» ي
.)ن انداختینه آن را بر زمیعروسک را دشنام داد و با ک

ق اسـباب  یبه سـراغ قـا  است ته سر رفیحسابيک همبازیاز نبود اش او که حوصله
ق به هنگـام حرکـت   یآورد؛ اما قایود و آنرا در حوض خانه به حرکت در مریمشیباز
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ق فـرو یـ عمیک حوض به خـواب یهمان جا نزديو.کندیرا خسته مکودكستد و یایم
ـ  یتبـد عروسک، بزرگیکشتک یه ل بیق تبدیقان هنگام، یدر ا. رودیم بـا یزیل بـه زن
ند کـه در  یبیمدر خوابکودكو شودیمپهناور ییایدرل به یز تبدیو حوض نشود یم

در ساحل پهلو یکشت. استبایکوچک و زیسر سبز در حال دنبال کردن خرگوشیباغ
ـ با او را مـورد آزار و اذ یدن زن زیبا دینان کشتیو سرنشردیگیم و دهنـد یت قـرار مـ  ی

.رسدیکودك نمزن به گوشيادهایفر

ل داستانیتحل
داسـتان  يایـ دندر يت جاریواقعو رونیبيآشنات یواقعانیمیشاهد تناقضدر داستان 

و تجـاوز و  یمهربـان نايایـ خود را بـه دن يجاینه کودکمهربانايایکه دنییم؛ جایهست
اطراف، نمـود  يایش به دنیتوجهیق کودك و بیدهد؛ که خواب عمیمتیمسئولفرار از

ت اسـت؛ بـه   یواقعيایدر دنيان تناقض در درون خود آبستن استعارهیا. ن فرار استیا
ت یـ واقعانیمق یفاصله عمازسندهینویاست به سرخوردگین معنا که داستان، واکنشیا

.ض و تجاوزیو تبعیپر از نامهربانیتیواقع. قتیحقو 
ـ از روحین انعکاسیازد ویآمیمو قساوت را با هم دریمر کودکا تایزکر ات خـود  ی
و هر اندازه ند یبینده نمیآو یزندگبه يدین امیرتکه تامر کوچکت است؛ چرایشخص

ن یبنـابرا .)12ص،1983تـامر،  (شـود  یتـر مـ  دهیچیش پیبرایزندگرود یش میپبه شتر یب
ها بـه  یناز خود تامر است که به علت نامهرباياکودك داستان استعارهد بتوان گفت یشا

-یت مـ یاز واقعیرد و به عبارتیگیده میاطرافش را ناديایدنرود،یق فرو میعمیخواب
.زدیگر

ییا محـدود بـه فضـا   ها رمصداق داستانها، داستانیمکانیبو یزمانیبا ب،سندهینو
ـ ان در یاو همچن. مشخص نکرده است داسـتان  يهـا تیشخصـ يبـرا ینـام ن راسـتا، ی

یمکه اسـا ... با ویداستان به شکل کودك، عروسک، زن زيهاتیشخص. استدهیبرنگز
رسـالت نـوعی ت بـه ین شـگرد در پـردازش شخصـ   یا«. شوندیميهستند نامگذارعام

بازنمـایی بشـر برايرابحراناینتوصیف، ویفراملّوفرافرديجایگاهیدرراداستان
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نوعیبهباشد،کهیگاهیجاهرمخاطب درکهاستآندرموضوعایناهمیت.کندمی
ایـن ازیکـی درراخـود توانـد لحظه میهروکندمیپنداريهمذاتهاشخصیتاینبا

بیازحاکیخودهاشخصیتنام بودنبیاین،برعالوه.دهدقرارشدهترسیمهايقالب
دیگـران ازرااووبخشـد مـی انسان هویـت بهنامزیراهاست؛آنخودباختگیوتیهوی
یر واقعیبا روند غخوانندهیینواهمنیا.)134ص،1388، یو هوشنگيطاهر(» کندمیجدا

.آن استیلیحوادث تخيریدر جهت باورپذیگامداستان
ـ پر تخيایر دنین داستان، از تصویتامر در ا يبـرا یزمیبـه عنـوان مکـان   یل کـودک ی

بهـره  یواقعيدر بسترییجادويهادهیرش وقوع و حضور پدیدر جهت پذيسازنهیزم
ن داستان زمان و مکان مـبهم  یدر ا.اردز امکان وقوع دیکه در آن هر چییبرده است؛ جا

رش یو او را مجبـور بـه پـذ   سـازد یت دور مـ یـ ش از واقعیش از پیاست و مخاطب را ب
امـا  . ن داردیر نمـاد یت تفسیهر عنصر قابلن داستان،یادر . کندیداستان مییجادويایدن

ییایـ دادن دنقـرار  نشدهمراعات یخوببه ، آنکه در ییسم جادویرئاليهاان مؤلفهیاز م
گر یو دیدن کودك جزء حادثه ذهنینجا خواب دیدر ا. استیذهنییایدر کنار دنینیع

راه نهـا  کـه ت آن اسـت مفهوم خواب رفتن،. کنندیداستان را بازگو مینیعحوادث جنبه 
ـ تـامر بـا ا  . ا اسـت یـ ب و رؤخوايایپناه بردن به دنمحقق کردن آرزوها، يبرازیگر ن ی
ییجـادو يایـ ق دنیـ ن طریبدکند ویبنا مییایرؤیجهان، ینیعيایدنوه، به موازاتیش

کـه در طـول   ییو نه آن عناصر جادودینمایمیکودك معرفذهنيایرا همان دنلیاص
و ییه در آن عناصر جادوکینگارش داستانيکه برای؛ در حاله استردوآد یداستان پد

.اصالت داردینیعییجادويایاند، دنده شدهیهم تندریواقع
یدگاه افراطـ یـ د«. میهسـت یسـت یناتورالداسـتان  يهـا یژگـ ین داستان، شاهد ویادر 
» ننـد یها را نبها و فالکتیجز زشتيزیها در آثار خود چشد آنیباعث مهاستیناتورال

ـ اما تامر با توجـه بـه سـبک   .)148،ص1389، یان و رحمانیفیشر( ـ بـر تلف یمبتن ا و یـ ق رؤی
ییای؛ دنپرداخته استان و تلخیعريهاتیواقعيبه القاییسم جادویم رئالت با فریواقع

خـود  يجـا کودکانه يایست و دنینيخبر،هکودکانيایدنینیریو شین از زاللکه در آ
ـ تـامر ن . دهـد یض مـ یوحشتناك چون تجـاوز و تبعـ  يرا به حضور عناصر ز همچـون  ی
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يایـ ت پـر تالطـم دن  یـ واقعییبه بازنما، در داستان مذکور،ییسم جادویئالسندگان رینو
یر منطقیب، سین ترتیو بداقدام کرده است ال یت و خیواقعیختگیآموهیشاطرافش، به 

ک یـ در ییزداییآشنا«. استییزدایین راه آشنایابزار او در ا. کندیت را دگرگون میروا
از آن بهـره ا شـاعر یـ سـنده  یاست که نویشگردها و فنونیف گسترده، شامل تمامیتعر

ص،1381، يمحمـد (» انـد یگانه بنمایش چشمان مخاطبان خود بیبرد تا جهان متن را پیم
با توجه به غرابت مضـمون  . دهدیدر دو عرصه مضمون و فرم رخ مییزداییآشنا)212

یـی زداییا تامر با آشنایکه زکرفت توان گیداستان، من یادر کودکانه يایدنز یانگوحشت
ییفضـا جادیدر جهت ایو گامنمودهرا دگرگون داستان ت یروایر منطقی، سیمضمون
. برداشته استییجادو

» شمس للصغار«خالصه داستان 
دو برادر انیم. ک مادر و دو پسرشی؛نفره است3ياتگر قصه خانوادهین داستان، روایا

يخواهد که بـرا یتر ماز پسر کوچکمادر . ی به وجود می آیداختالفیکودکيبه اقتضا
-یفـروش از او مـ  در مغازه، ماسـت . ردیپذیمبا اکراه اوو دن ماست به مغازه برودیخر

یخواهد یر بز میشپرسد که ماستاز در بازگشـت بـه خانـه   و پسـر  ؟ر گاویشا ماست
از سـرانجام پسـر همـراه ماسـت     . ر گـاو یشماست :دیگویرسد و مادر به او مپیممادر

شود و کاسه ماستیر میگوش درگیبازيدر راه با پسر. گرددیبر مانه خيبه سومغازه 
-یمرسد و به اویسر ميانکه گربهیتا اه کردن است یمشغول گراو .زدیریاز دستش م

د یگویدهد و گربه به او میح میپسر ماجرا را توضست؟یاش چید که علت ناراحتیگو
غـول  . متوجـه او نشـود  یر آمده تـا کسـ  ن شکل دیکه او غول چراغ جادو است و به ا

خواهد که کاسه شکسـته ماسـت را بـه او    یاز او مگرداند و پسر،یماست را بر مچراغ، 
و بعـد  ) 109ص،1994تامر، (» ي«بازگرداند؛ 

.دیآیمخوشحال به خانه کند، او ینکه غول چراغ جادو خواست پسر را برآورده میاز ا
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ل داستانیتحل
هرگـاه  «. انه به کـار گرفتـه شـده اسـت    یعاميهااست که در داستانيچراغ جادو ابزار

در برابـرش ظـاهر شـده    یابد و با دست بفشارد غولیبه آن دست یشخص خوش اقبال
ن دسـت  انسايبراها ن درخواستیزان که ای، به هر مبرآورده کندش را یهاتا درخواست

انـه سـر   ین عنصـر عام یا»شمس للصغار«در داستان.)78ص،1987سرحان، (باشد یافتنین
ـ را بـرآورد، امـا بـا ا   يانسان امروزيهاآورد تا خواستهیبر م نجـا  ین تفـاوت کـه در ا  ی

بار خود غول نیاافته، ییانه که فرد خوش اقبال به آن دست میعاميهابرخالف افسانه
.از کودك داستان را برآوردیشود تا نیاز حاضر میبه وقت نچراغ 

ان یـ م و تنهـا در پا یسـت یال نیـ ت و خیـ واقعکامل یدگیتنشاهد درهماستان، ن دیادر 
حـوادث  امـا بـا وجـود   دهـد؛ یمـ خرت یدر کنار واقعیلیتخياداستان است که حادثه

ه و در حافظـه  آمـد ک شب بریغ جادو که از دل هزار و غول چرایگرا و فراخوانتینیع
ـ ،دارديجـا یصاحبان آن در فرهنگ شرقیجمع کـه بـا حـوادث    ین ارتبـاط یو همچن

ییسـم جـادو  یر بر اساس اصول رئالیت تفسیقابلازداستاننیاکند، یدا میامروز پيایدن
در مـورد داسـتان   ک شـب،  یپژوهشگر هزار و ،نیروین راستا ایدر ا. شودیبرخوردار م

ز برخـوردار  یآماسـرار یین داسـتان از فضـا  یکه ادیگویجادو من و غول چراغیعالءالد
.)218ص،1383ن، یارو(است 

پسـر  ؛ دوجود ندارکند سستآنراییجادوکه جهانیمفهومچیه، حاضردر داستان
نیـ و اخواهـد یدر برخورد با گربه که در اصل غول چراغ جادو است، از او کمـک مـ  

یتیمـوقع کند؛ یمک مکییجادور یتفسياستان بران دیادا کردنیپتیبه موضوعحادثه
فـراهم بـودن   ، بـا غـول چـراغ   یـی روبرویعنـ یشود، یکه پسرك داستان با آن مواجه م

و سـت ین نبـه آ یابیکه در عالم واقـع تـوان دسـت   ییزهایبه چیابیدستيت برایموقع
کـه یشـگان یپاستیباشد از سياتواند استعارهیمآنيز به جایناچيشدن به امریاضر

کـم  يبه امـور مشغولند و معطوف شدن توجهشانیاسیسيبه دعواهاچون کودکانهم
و هـر  دیربایاز دستشان مار دارندیرا که در اختییکوینيهافرصتیبه سادگت، یاهم
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ـ ا.مانندیشرفت جامعه باز میپازرشتیچه ب يت در امـر یـ قشـود کـه موف  ین باعـث مـ  ی
. دیبنمارخ درخشانيدیکوچک چون خورش

»الماء و النار«خالصه داستان 
موفق به مالقات اد یگر را دارند، با وجود موانع زیکدیکه قصد ازدواج با يدختر و پسر

ياز روزهـا ،ها در محلهآن. شوندیمشان رانهیمحله فقدور از خانه و یگر در مکانیهمد
ـ یفقشـوند و  یمـ نابود و ست یمندان نکه همه ثروتییند؛ روزهایگویمندهیخوش آ یران

رسـند و آن ین هنگام چند دختر سـر مـ  یدر ا.خواهند گرفتها را آنيچون آن دو جا
آن ين دو عاشـق از سـو  یر شدن ایتحق. رندیگیبه باد تمسخر مدو را به خاطر فقرشان

ن دهـان  ینجاست که زمـ یا. سازدیور ممرگ را در دل آن دو شعلهيدختران، آتش آرزو
ـ بـرد و چ یفواز و الهام را بـه کـام خـود فـرو مـ     یعنیکند و دو جوان یباز م جـز  يزی

«.گذاردینمین باقیزميباشکوه و ساکنان ان بر رويهاساختمان
،1994تـامر،  (» هاها سويعلي، 

.)247ص

ل داستان یحلت
یی، فضایشود و به طور کلیده میدییسم جادویاز رئالییهارگهتنها ز ین داستان نیدر ا

ـ پایلـ یحادثـه تخ بروز وجود ندارد؛ اما ییجادوکامال یموضـوع ان داسـتان در بسـتر  ی
داسـتان را  ر یتفسـ ينهیزمر، یان دو طبقه ثروتمند و فقیچون فقر و کشمکش میاجتماع

ن دو یبـ یقـ ین داستان شـکاف عم یدر ا. کندیفراهم مییسم جادویصول رئالبر اساس ا
جـاد  ین ایدل زمـ دران داستان یکه در پایشود و شکافیمر و ثروتمند مشاهدهیطبقه فق

است که ياو عمق فاصلهیاز گستردگينمودبلعد، یر را در خود میو طبقه فقشود، یم
ثروتمند است کـه دسـت   ن طبقه یا، از نظر تامرو سنده در داستان به آن معتقد است ینو

بـه  کنـد، ین شکاف را به نفع خود پر مـ یاو شودیر میمحو کردن طبقه فقآخر موفق به 
نیـ در ااو. ستیدو طبقه معتقد ننین ایبیگانگیو یبه دوستيدیچ امیکه به هیشکل



99.........................»دمشق الحرائق«هاي مجموعه تحلیل برخی داستان

که بر یوت و تالطمو ثررفقیجنجالمسئلهمعترض، به ياسندهیدر کسوت نوداستان،
بـا  ین مضـمون یپـرداختن بـه چنـ   يپردازد و فرم مناسب او بـرا یت، مسر آن حاکم اس

انتقـادي  ینگاهتامر در این قصه، . استایت و رؤیق واقعیتلفسته آن، یباییهدف بازنما
و در نهایـت  که روند تـاریخ  را بـه سـود فقیـران     دارد یستیمارکسهاي چپ به گرایش

.تفسیر می کردندآنها يپیروز

جهینت
بیانگر نگـاه ناتورالیسـتی و بدبینانـه    ،هااین داستانتحلیلنقطه مشترك معانی حاصل از 

واقعـی  -لیاخیـ در دنیـاي  . اسـت و سیاسـی  زکریا تامر در برخورد با مسایل اجتماعی 
میان فقر وغنا، آرامـش و خشـونت، و زشـتی و    دائمی چالشهاي این مجموعه، داستان

منظور به .سازداو را پریشان میذهن و کند سلب میرا مخاطب آسایشهمواره ، یزیبای
و »رؤیـا «متشـکل از  متناسـب بـا آن و   فرمـی  ، نویسـنده  دو قطبـی مایـه دروناین بیان

در ،شـدند ییی که در ایـن مقالـه بررسـ   هاهر کدام از قصه. استبرگزیدها ر»واقعیت«
تـا  انـد  شـده واقعیت و رؤیا در هم آمیختـه نرمندانه، هاي به گونهقالب رئالیسم جادویی 
از در هرکدام هر چند .اي از این نوع استکه زندگی خود پدیدهاین مفهوم را بیان کنند 

-، اما بـن شده استتنیدهدر هم واقعیت و رؤیا از دو عنصر یمتفاوتمیزان، هااین قصه
و »شـیرین حقیقـت  «میـان بسـیار  فاصـله ،است و آنیتقریباً یک،هاهمه آناصلی مایه 

تلخـی ملمـوس   ،واقعیـت ، امااستئی دست نیافتنیواست؛ حقیقت آرز»تلخواقعیت«
.که همگان همواره با آن دست به گریبان هستنداستايزندگی روزمره

هانوشتیپ
م از 1927در سـال  ات آلمـان، یـ د حیسنده در قین نوی، بزرگتر)Günter Grass(گونترگراس.1

پس از خدمت نظام و اسارت بـه دسـت   . نگ لهستان متولد شدیدر دانزیآلمانین لهستانیدوال
م برنـده  1999در سال يو. ساکن شدیدوم، در آلمان غربیدر جنگ جهانییکایآمريروهاین
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ات یـ زه نوبـل ادب یگـونترگراس برنـده جـا   «؛ )1378(نـو  ی، ميریمش. (دیات گردیزه نوبل ادبیجا
)  126ص:7اره ، شمبخارا، »م1999

م در شـهر  1929ل یـ سنده معاصر اهـل چـک، در آور  ی، نو)Milan Kundera(الن کوندرایم.2
وسـت و در دهـه   یسـت پ یبـه حـزب کمون  یدر هجده سـالگ . ا آمدیا به دنیالت موراویبرنو از ا

کوتـاه تحـت عنـوان    يهـا از داسـتان يان کتاب داستان او مجموعهیاول. شصت از آن جدا شد
م و 1965آن در يبعـد يم و جلـدها 1963بود که جلد اول آن در سـال  » خنده داريهاعشق«

افتن یـ ان یـ قبـل از پا ین رمان منتشر شده از اوست که اندکینخست» یشوخ«. م منتشر شد1968
يجـا یزنـدگ «تـوان بـا   یگر آثار و مـ یاز د. افتیموسوم شده، انتشار » بهار پراك«آنچه که به 

زرشـناس،  (. نام برد»یجاودانگ«و »یبار هست«،»جشن وداع«، »یاموشخنده و فر«، »گر استید
، يو هنـر ی، فلسـف یالن کوندرا و تجربه انسان مدرن؛ مجموعه مقاالت ادبی؛ م)1375(ار یشهر

)15ص: هنرینیتهران، دفتر مطالعات د
م1899در )Jorge Luis Borges(»دووس بورخس آسهییدورو لویسیسکو اینسخورخه فرا«.3

در خـانواده او بـه دو زبـان    . ا آمـد یـ بـه دن یپرتغـال -ییایاسـپان يو پدريااوروگوئهياز مادر
م 1914در . دو زبانه بودیشد و بورخس از همان دوران کودکیصحبت میولیو اسپانیسیانگل

حرفه م همراه آنها به زادگاهش بازگشت و1921به ژنو رفتند و در یزندگيهمراه خانواده برا
تال بـه  م به علت اب1986در يو. ها و مقاالتش در مجالت آغاز کردرا با انتشار شعریسندگینو

، 1390ور یشهرماهنامه آزما، ، »ور روز بورخس بزرگیدوم شهر«. سرطان کبد در ژنو درگذشت
م بـه  1955در . دادیمـ خـود را از دسـت   یینـا یبورخس بـه مـرور زمـان ب   )54ص: 81شماره 

یچـون از العالجـ  کننـد کـه   یت مـ یـ حکا.رس منصوب شدینوس آیبویلت کتابخانه میریمد
را که در کتابخانـه بـود حفـظ    یهزار کتاب800خود خبر داشت، شروع کرد تا موضوع يماریب

، ی، ترجمـه عبـاس آگـاه   »زیـ رت انگیحينایبورخس؛ ناب«؛ )1375(هروهالر، یدوسنت ه! (کند
کتابخانـه  «: از آثار اوست. نا شدیز مرگ کامالً نابقبل ااو)23ص: 30و 29ه جهان کتاب،  شمار

دشنه «، »بورخسيهزار توها«، »اطلس«، »مدوريرانه هایو«، »گریالف و چند داستان د«، »بابل
... . و »جاودانه ها«، »ها
العـدد  ، فصـول،  »لم بورخسلۀ؛ حیألف ل«؛ )1994(أبو العطا، محمد :نکشتر یباطالع يبرا.4

. 347-338صص،50
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منابع و مآخذ
کتاب) الف

. ، دار سندبادالقاهرة، »ۀیۀ السحریالواقعیف«،)م2002(أبو أحمد، حامد -
. ، تهران، فرزان روزيادون بدرهیفر: ک شب، مترجمیاز هزار و یلیتحل،)ش1383(ن، رابرت یرویا-
، دمشـق، قیوسـف حـال  ترجمـۀ ،ةنصـوص مختـار  ،)م1980()فیساربون غریغـوریفتش (بیلینسکی -

. واالرشاد القومیوزارة الثقافۀمنشورات 
. اض الکتب  للکتب و النشریدمشق الحرائق، دمشق، ر،)م1394(ا  یتامر، زکر-
.األدب المقارن، دمشق ، اتحاد الکتاب العربیۀ فیقیمقاربات تطب،)م2000(حمود، ماجده -
. دیر، تهران، مروایفرهنگ اصطالحات ادب،)ش1385(ما یداد، س-
.دار النهار للشر. روتیۀ، بیمعجم مصطلحات نقد الروا،)م2002(ف ی، لطیتونیز-
. ه للدراسات و النشریروت، المؤسسۀ العربیۀ، بینیۀ الفلسطیۀ الشعبیالحکا،)م1988(سرحان، نمر -
. ب، دمشق، اتحاد الکتاب العرظاهر التجدید فی القصۀ القصیرة بالجزائرم،)م1998(عامر، مخلوف -
ان، تهـران، فرهنـگ   یحه کرباسـ ی، ترجمه ملیسنتيفرهنگ مصور نمادها،)ش1386(یسیکوپر، ج-

.نشر نو
. ی، تهران، نشر نیی، ترجمه رضا رضایسی؛ هنر داستان نو)ش1388(د یویالج، د-
. ، تهران، سخنیسینوداستاني؛ راهنما)ش1387(، جمال یرصادقیم-
، تهـران،  يه بهـزاد ینمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقياه؛ فرهنگ نگار)ش1387(مز یهال، ج-

.فرهنگ معاصر

مقاالت) ب
ات یـ ه دانشکده  ادبی، نشر»عنصر مکان در داستانیشناختییبایزیبررس«،)ش1388(، جوادياصغر-

.)23یاپیپ(، 26د، شماره ی، دوره جدید باهنر کرمان، ادب و زبان فارسی، دانشگاه شهیعلوم انسان
ـ ی، مجله انجمـن ا »م نصر اهللایابراهیدر آثار داستانییروايهاوهیش«،)ش1389(ــــــ - زبـان و  یران

.16، شمارهیو پژوهشی، علمیات عربیادب
ل یت؛ تحلیو داستان موقعییسم جادویرئالیدگیدر هم تن«،)ش1389(ین و احمد رضیر، نگینظیب-

.6یاپیراز، سال دوم، شماره چهارم، پیله بوستان ادب دانشگاه ش، مج»نهیرنطدر قیاهیداستان گ: يمورد
، یات داسـتان ی، ماهنامه ادب»ییسم جادویو ساختار رئالیمبان«،)ش1382و1381(نژاد، کامران یپارس-

. 67و 66شماره 
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ن یغالمحسـ يهادر داستانییسم جادویبازتاب رئال«،)ش1387(دانیم سیو مریان، تقیپور نامدرر-
. 64، شماره 17، سال یات علوم انسانی، مجله دانشکده ادب»ياعدس
مجلـه الدوحـۀ، العـدد    » )اتهیدافع عن حیض یالورق األب(خواطر تسر الخاطر «،)م1983(ایتامر، زکر-

93 .
، مجلـه  »تیصـادق هـدا  يهـا داسـتان ینقد مکتبـ «،)ش1389(یومرث رحمانیو کيان، مهدیفیشر-

. 59/ 1یاپیشماره سوم، پبوستان ادب، دوره دوم، 
ـ ؛ واقعییسم جادویرئال«،)ش1387(، منصوره يشوشتر- ، »ییسـم جـادو  یآغـاز رئال ! زیـ ال انگیـ ت خی

. 75فصلنامه هنر، شماره 
یم الرازحـ ی؛ عبدالکررةیۀ القصیمنیالقصۀ الیفۀیۀ السحریالواقع«،)2011(صالح مسرور، مسعد أحمد -

. 66، العدد ينزوۀیفصل،»أنموذجا
، »کرگـدن وکـوري مسـخ، ادبـی اثرسهبینامتنینقد«،)1388(ید هوشنگی، قدرت اهللا و مجيطاهر-

.4، شماره اول، سالیفصلنامه نقد ادب
ـ ۀ الدولیاالنسـان العلـوم  مجلۀ، »ا تامریأدب زکریاستدعاء التراث ف«،)2009(نی، صالح الديعبد- ، ۀی

.3)16(العدد 
، ماهنامه صحنه، یفی؛ ترجمه قاسم غر»نیالتيکایدر آمرییم جادوسیرئال«،)ش1385(فضل، صالح -

. 56شماره 
.135یاپی، پ21، شماره»سمیسوررئال: جهانیادبيهامکتبیبررس«،)ش1387(ات یکتاب ماه ادب-
. 16، شماره ی، دوماهنامه رودک»ییسم جادویرئال«،)ش1386(قهرمان لو، ماندانا -
ات و علوم ی، مجله دانشکده ادب»ات شمسیدر غرلییزداییآشنا«،)ش1380(نی، محمد حسيمحمد-

،یانسان
. ، کتاب ماه هنرییسم جادویاسطوره و رئال،)ش1384(ا، نوراینيموسو-
، »بررسی رئالیسم جادویی و وتحلیل رمان اهل غرق«،)ش1384(این نیم رامیکو بخت، ناصر و مرین-

.8، شماره یادبيفصلنامه پژوهشها

هاان نامهیپا)ج
مـورد  یبررس(ا تامر یزکريهادر داستانیسیاسلوب داستان نویبررس،)ش1389(ی، شمسینیحس-

.یمیسلیعل: ارشد، استاد راهنمایان نامه کارشناسی، پا)مجموعه داستان کوتاه دمشق الحرائق: پژوهانه
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