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سحر و »هایی همچون نویسی است که در آن نویسنده از شاخصههای جدید داستاناز شیوه« رئالیسم جادویی»

ها و رخدادهای داستان برای کند که شخصیتاستفاده می، چنان ماهرانه «واقعیت»در بستر « وهم و خیال»و « جادو

 نماید.خوانندگان کامالً طبیعی و باورپذیر می

داستانی فارسی  نویسی در ادبیاتاز جمله پیشگامان این سبک داستان« نجیب محفوظ»و « غالمحسین ساعدی»

این  ةهای برجستمحفوظ از نمونه« شبشبهای هزار »ساعدی و « عزاداران بیل» هایروند. رمانو عربی به شمار می

های رئالیسم جادویی، کارگیری گزارهاز نظر به اثر دو این حاضر تالش شده ةند، که در مقالانویسیداستان ةشیو

 مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

 ی حضور« شبهای هزار شب»، در «وهم و خیال»و « سحر و جادو»های رئالیسم جادویی، از میان مؤلفه

و « اسطوره»، «دوگانگی»های بیشتری از عناصر ، نمونه«عزاداران بیل»تر دارد. در عین حال در تر و برجستهپررنگ

نیز بهره « توصیفات اکسپرسیونیستی و سورئالیستی»شود. ضمن آنکه غالمحسین ساعدی از دیده می« صدا و بو»

 برده است.

 .ساعدی، نجیب محفوظ، عزاداران بیل، شبهای هزار شبرئالیسم جادویی، غالمحسین  :های کلیدیهواژ
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 مقدمه -1

های شصت و هفتاد قرن بیستم در در دهه« رئالیسم جادویی»نویسی سبک داستان

اثر  (1967)« صد سال تنهایی»شکوفا شد و با کتاب  ادبیات آمریکای التین مطرح و

دّل گشت. از دیگر نویسی مببه سبکی جهانی در داستان« گابریل گارسیا مارکز»

ایتالو »، «آلخو کارپنتیر»، «خورخه لویس بورخس»توان از نویسندگان بنام این سبک می

 نام برد.« گونتر گراس»و « کالونیو

را از  «نجیب محفوظ»و  «غالمحسین ساعدی»توان فارسی و عربی می در ادبیات

اند. سم جادویی آفریدهنویسانی دانست که آثاری به سبک و سیاق رئالینخستین داستان

نویسی رئالیسم حاضر تالش شده تا از رهگذر اشاره به سبک داستان ةبنابراین در مقال

غالمحسین ساعدی از « عزاداران بیل»جادویی و عناصر آن، به مطالعه و تحلیل رمانهای 

های رئالیسم جادویی در آنها نجیب محفوظ پرداخته، مؤلفهاز « های هزار شبشب»و 

تطبیقی  ةفی و بررسی شود و از نظر میزان و چگونگی به کارگیری آنها مورد مطالعمعر

توان چنین های مطرح در این پژوهش را میترین پرسشقرار گیرند. از این رو اصلی

های آن کدام بیان نمود: مفهوم رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی چیست و مؤلفه

شبهای هزار »و « عزادران بیل»جادویی در داستان های رئالیسم ترین گزارهاست؟ مهم

های مشترک و متمایز رئالیسم جادویی در این رمانها کدامند؟ و کدامند؟ گزاره« شب

های سبک رئالیسم جادویی چه میزان و سهم هریک از این دو اثر در استفاده از شاخصه

 به چه صورت بوده است؟

بمه معنمای مصمطل  و اممروزین آن در      از آنجا که ظهور جریان رئالیسمم جمادویی،  

های آثار و پژوهش ،چندانی در ادبیات مشرق زمین ندارد، در نتیجه ةنویسی سابقداستان

نمونه در میمان   برایصورت پذیرفته در این زمینه نیز از کمیت باالیی برخوردار نیست. 

« تار و پمود تنهمایی  ادبیات: قصری در »هایی مانند: الی کتابمنابع ادبیات فارسی در البه

هویت شناسی ادبیمات  »و  نیاز(اهلل بی)فت « درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی»و 

اندک صفحاتی به سخن از رئالیسم جادویی  )کامران پارسی نژاد(،« های ادبی معاصرو نحله

همای  اختصاص داده شده است. چند مقالمه نیمز در تحلیمل رئالیسمم جمادویی در رممان      
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بررسی رئالیسم جادویی و تحلیمل رممان اهمل    »نگاشته شده است که عبارتند از:  فارسی

 ،1)علی خزاعی فر(«األولیاء رئالیسم جادویی در تذکر»)ناصر نیکوبخت و مریم رامین نیا(،« غرق

)تقمی پورناممداریان و ممریم    « های غالمحسین سماعدی بازتاب رئالیسم جادویی در داستان»

ای از آثار داستانی ساعدی و نه یک اثر خاص وی پرداخته مجموعه (، که در آن بهسیّدان

انمد  داسمتانهایی کمه بمه سمبک رئالیسمم       شده است و این آثار به دو دسته تقسمیم شمده  

همایی از  و داسمتانهایی کمه تنهما رگمه     -از جمله عزاداران بیمل  –اند جادویی نوشته شده

ئالیسمم جمادویی در آثمار غالمحسمین     ر»توان در آنهما یافمت. و   رئالیسم جادویی را می

فضای جانوری رئالیسمم  »که در این مقاله به تعبیر نویسنده بر )حسین مسجدی(، « ساعدی

 2در آثار داستانی ساعدی تمرکز شده است. (95: 1389)مسجدی، « جادویی

توان مثال می برایدر ادبیات داستانی عربی نیز تقریباً وضعیت به همین گونه است. 

)حامد أبو  و  هایی نظیر: ببه کتا

که در این دو کتاب اخیر،  سعد عیسی( فوزي) «أحمد( و 

رئالیسم جادویی در تعدای از آثار داستانی برخی نویسندگان عرب مورد بررسی اجمالی 

« الورم»روایة  –  ةته است. و یا مقالقرار گرف
 6که در  4)مهسان عطاری(« شبهای هزار و یک شب» ةو مقال 3الدین عبدی()صالح-نموذجاً

 5های آن پرداخته است،  اشاره کرد. داستان و تحلیل مختصر شخصیت یصفحه به معرف

نویسی، جریانی ، جریان رئالیسم جادویی در داستاناما همانگونه که گفته شد

نوظهور است و تاکنون آنچنان که بایسته و شایسته است تحقیقات مستقلی در تحلیل و 

میان نویسندگان ایرانی و  –تطبیق عناصر رئالیسم جادویی به ویژه به شکل تطبیقی 

 صورت نپذیرفته است.  -عرب

 های آنرئالیسم جادویی و مؤلفه -2

آمیزند، نویسی رئالیسم جادویی، عناصر واقعیت و خیال چنان درهم میدر سبک داستان

اش کدام از عناصر اولیه سازندهگیرد که به هیچکه در نهایت، نوعی داستان شکل می

که تمامی حوادث فراواقعی و  پذیردمیشبیه نیست. این تلفیق آنچنان استادانه صورت 
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ای که خواننده به کنند، به گونهالً واقعی و طبیعی جلوه میخیالی در بستر داستان، کام

توان گفت رئالیسم بنابراین می (.139: 1384)نیکوبخت و رامین نیا، پذیرد سادگی آنها را می

جادویی ترکیبی است از دو عنصر واقعیت و خیال. به طوری که تشخیص و جداسازی 

 6آنها آسان نیست.

توان موارد نویسی، میداستان ةار نگاشته شده در این شیوهایی از آثبا بررسی نمونه

 های سبک رئالیسم جادویی برشمرد:ها و شاخصهترین مؤلفهزیر را به عنوان مهم

نویسی، در این شیوه از داستان ؛همزیستی متعادل میان واقعیت و جادو -2-1 

کنند و به هنگام ها در هر دو جهان واقعی و فراواقعی زندگی میرخدادها و شخصیت

در  بنابراینشوند. انتقال از جهان واقعی به جهان فراواقعی، دچار بهت و هیجان نمی

توان مرزبندی مشخصی میان آثار نوشته شده به سبک رئالیسم جادویی از سویی نمی

جهان واقعی و جهان خیالی ترسیم کرد و از سوی دیگر در آنها رخدادها کامالً طبیعی و 

 (.61: 1387  پارسی نژاد، 254: 1387نیاز، )بیکنند لوه میباورپذیر ج

گونه که رئالیسم جادویی همان ةدر شیوبیان حوادث خیالی مبتنی بر واقعیت؛  -2-2

کوشد رخدادهای غیرعادی و عجیب را با بیانی مبتنی بر واقعیت بیان شد، نویسنده می

آن نیست که به بررسی علت و از لحن تردید بپرهیزد. او هرگز درصدد  کندتوصیف 

در واقع (. 109: 1390)کسیخان،العاده بپردازد و یا آنها را توضی  دهد حوادث خارق

رخدادهای خیالی و فراواقعی هرگز در برابر « باورپذیری» ةنویسنده جهت تقویت جنب

 شود.اینگونه اتفاقات غافلگیر و دچار تردید و بهت و هیجان نمی

توان به حضور های سبک رئالیسم جادویی میاز دیگر مؤلفه اسطوره و نماد؛ -2-3

ای گونه ،ها اشاره نمود. اسطورههای محلّی و ملّی در این دسته از داستانپررنگ اسطوره

عقل و تصورات عادی  ةاز حکایت است که مردم آنها را از موجوداتی که از دایر

وادث خارق العاده و خدایان گیرند. در واقع اسطوره به نوعی پیرامون حخارجند می

نویسی چنان است جایگاه اسطوره در این رویکرد داستان (.13: 2012)عیسی، چرخد می
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را متشکل از سه « رئالیسم جادویی» ،ادبیات داستانی ةکه یکی از پژوهشگران حوز

)أبوأحمد، داند می« اسطوره»و « عناصر ماوراء طبیعی»، «وهم و خیال» ةعنصر و مؤلف

2009 :24.) 

و نمادپردازی نیز معموالً در اینگونه داستانها دیده « نماد»در کنار عنصر اسطوره، 

توان نویسی را میها و نمادها در این سبک داستانکارگیری اسطورهبه ةشود. فلسفمی

ها و انتقاد غیرمستقیم از فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم اندیشه ةبیان رمزگون

 سنده دانست.نوی ةبر جامع

رئالیسم جادویی  ةهایی که به شیوهای داستانترین ویژگی  یکی از مهمدوگانگی -2-4

نویسند، اند، دوگانگی موجود در آنها است. نویسندگانی که به این شیوه میشدهنوشته

هایی مانند روستایی و شهری، غربی و های ناهمگون را در قالب تقابل صحنهصحنه

خیالی و طبیعی و مافوق طبیعی، به طور درهم تنیده و پیوند خورده در بومی، واقعی و 

 (.143: 1384  نیکوبخت و رامین نیا، 281: 1377صادقی،  )میرگنجانند آثارشان می

مهمم و عمیمق    ةدرون مایم »ها و عناصر رئالیسم جادویی نیز عبارتنمد از:  دیگر گزاره

ی که به سبک رئالیسمم جمادویی نگاشمته      اساساً داستانهای«اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

اجتمماعی، سیاسمی، فرهنگمی و حتمی اقتصمادی برخوردارنمد و        ةاز درون مای شوندمی

« رویکردی انتقادی»خود  ةمعموالً نویسنده نسبت به این مقوالت و در کلّ شرایط جامع

ن   نویسنده در چنین داسمتانهایی بما حفمی بمی طرفمی در بیما      «بی طرفی نویسنده»دارد. 

اتفاقات داستان و عدم قضاوت در درستی یا نادرستی آنها به باورداشت داستان از سوی 

  نیمز از ابزارهمای مهمم نویسمنده در پررنمگ      «صدا و بو»کند. مخاطب کمک شایانی می

توصممیفات »نمممودن فضممای وهممم آلممود و اسممرار آمیممز اینگونممه داسممتانها اسممت. و     

همای نماهمگون اسمت کمه نمه از      ویر و پدیده  خلق تصا«اکسپرسیونیستی و سورئالیستی

، کمه در اداممه   استطریق منطق و تفکر، بلکه با ضمیر ناخودآگاه قابل کشف و دریافت 

« عمزاداران بیمل  »و « شمبهای همزار شمب   »داسمتانی   ةهایی از آنها را در دو مجموعنمونه

 خواهیم دید.
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 « شبهای هزار شب»و « لیَعزاداران بَ»رمانهای  ةخالص -3

، از هشت داستان پیوسته تشکیل شده 7«غالمحسین ساعدی» ةنوشت« عزاداران بیل»ان رم

نخسممتین اثممری اسممت کممه در « عممزاداران بیممل»اسممت. بممه اعتقمماد برخممی از محققممان، 

 (. 3/318: 1381)سید حسینی،نویسی فارسی به این سبک نوشته شده است داستان

و سرانجام در  (7: 1391اعدی، )سشود آن آغاز می ةبا مرگ و صدای زنگول ،کتاب

به شهر به پایان  -های اصلی داستانیکی از شخصیت -«اسالم»داستانی دیگر، با گریز 

های گوناگون مبتال در سه داستان اول، افرادی از روستا به بیماری (.206)همان،  رسدمی

ی )مشدی شوند. در داستان چهارم، مردروند و اهل روستا عزادار میشده و از بین می

گردد که عقل خود را از دست گاوش چنان غمگین و متأثر می حسن( به دنبال مرگِ

آید و آرامش آن را برهم در داستان پنجم سگی به ده می 8پندارد.داده و خود را گاو می

 تغییراتخیزد، کسی که به حمایت از او برمی ةزند. این سگ مرموز در روحیمی

دارد، در نهایت به دست یکی از او را از کار و زندگی بازمی آورد وبه وجود می بسیاری

اهالی ده، دور  ،در داستان ششم (.140)همان، شود اهالی )پسر مشدی صفر( کشته می

ای شوند و آن را چون امامزادهها افتاده، جمع میصندوقی که از کامیون آمریکایی

دچار « جوع»از اهالی به بیماری در داستان هفتم یکی  9.ستایندمیو  پرستندمیمقدس 

شود، که از خوردن سیرمانی ندارد و تغییرات غریبی در شکل و هیکل او پیدا می

در آخرین  01.(163)همان، گردد شود و دست آخر به جانوری عجیب تبدیل میمی

ها ، بر اثر شایعه و بدگویی بیلی«اسالم»داستان، تنها مرد معقول و مددکار روستا به نام 

شود و کارش به . اما در شهر دیوانه می(206)همان،گیرد ده را ترک گوید تصمیم می

شود. تقریباً در هر ها میها و تباهیکشد و به نوعی دچار و اسیر نکبتتیمارستان می

آید که بر ، از مشکالت و مصائبی سخن به میان می«عزاداران بیل» ةداستان از مجموع

 شود و از زندگی دردناک و مشقت آور آنان حکایت دارد.یاهالی روستای بیل نازل م

از نظر ساختاری، متشکل از یک  11،«نجیب محفوظ» ةنوشت« شبهای هزار شب»رمان 

های سه تن از شخصیت ةکه در حدود دو تا سه صفحه است و در آن دربار -درآمد 
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 ةقهوه خان» و یک مکان یعنی« شهریار، شهرزاد و شیخ عبداهلل بلخی»داستان یعنی 

و سیزده اپیزود یا داستان است و هر کدام از آنها  -شود می گفتگوخالصه وار « امیران

 ةاز نقط« شبهای هزار شب»های داستان اختصاص داده شده است. به یکی از شخصیت

شود. به طوری که یعنی از شب هزار و دوم آغاز می« هزار و یک شب»پایانی داستان 

 )نجیب محفوظ، درگذرد و با او ازدواج کند « شهرزاد»گیرد از قتل تصمیم می« شهریار»

جوی شهریار این امر خود نشان از آغاز تحوّل شخصیت خونخوار و سلطه (.6-3بی تا: 

صنعان »هایی از داستان مانند و بازگشت از اشتباهاتش دارد. از سوی دیگر شخصیت

های هایی به نامریک و کمک عفریتبه تح« عبداهلل حمّال»و « جمصه بلطی»و « جمالی

عدالتی و ستم برخاسته و به قتل حاکمان ستمگر به مبارزه علیه بی« سنجام»و « قمقام»

تا اینکه سرانجام . (91-13)همان،  زنندشهر )علی سلولی و خلیل حمدانی( دست می

تخت شود که تاج و های خود و عامالن حکومتی پشیمان میشهریار نیز چنان از کرده

 (.271-263)همان، آورد سلطانی را رها کرده و به زندگی صوفیانه روی می

 « شبهای هزار شب»و « عزاداران بیل»های رئالیسم جادویی در گزاره -4

داسمتانهای   ةهمای شمکل دهنمد   ترین گزارهسحر و جادو از بنیادیسحر و جادو؛  -4-1

تموان  را ممی « عمزاداران بیمل  »در  سحر و جادو ةکارگیری مؤلفبه رئالیسم جادویی است.

چنین تبیین نمود که انس روستاییان با طبیعت و مظاهر آن، همچمون صمدای رودخانمه،    

در شمناخت هسمتی و حقیقمت     21تجربگمی آنمان  بماد، جهمل و بمی    ةآواز پرندگان، زوز

رویدادهایی همچون طوفان، قحطی، مرگ و ... و نسبت دادن آنها به قدرتهای جمادویی  

اهان، ابرها، جنّ و پریان و در نهایت پناه بمردن بمه اعممال و حرکماتی عجیمب      مانند سی

و ... هممه و هممه   13همچون دهل کوبیدن، جارو به دست گمرفتن، آب تربمت پاشمیدن    

آلود داشته باشد موجب شده است که داستان سبک و سیاقی سحرآمیز و جادویی و وهم
 (.64: 1388)پورنامداریان و سیدیان،

بتوان را « عزاداران بیل»سحر و جادو در  ةکارگیری گزارصورت به ترینمهمشاید 

تصری  « جن زدگی»ها دید. ساعدی هرچند به مفهوم برخی شخصیت« مسخ»در 



 1393، پاییز و زمستان 6، سال 2ادب عربی، شمارة / 164

 بدستها ای شخصیتشده و توصیفاتی که از پارهکند اما فضای روستایی ترسیمنمی

اول این  ةاند. نمونشده« جن زده»ی رساند که اینان به نوعدهد، ما را به این نتیجه میمی

است. در داستان چهارم وقتی مشدی حسن گاو خود را از دست « مشدی حسن»افراد 

روانی و درونی، خود  ةشود و طی یک استحالدهد بر اثر فشارهای روانی، دیوانه میمی

مشدی حسن »دهد: از خود نشان می را انگارد و حرکات و رفتارهای گاورا گاو می

« کرد، گفت: من مشد حسن نیستم، من گاوم، من گاو مشد حسنممچنانکه نشخوار میه
 (.106: 1391)ساعدی،

به  که در اپیزود هفتم است« موسرخه»های رمان، دیگر مسخ شخصیت ةنمون

جوع ». او پس از ابتال به بیماری تبدیل شده استموجودی )حیوانی( عجیب و غریب 

جانور »دهد: رفته تغییر شکل میخورد که رفتهنان می)سیرمونی نداشتن( آنچ« الکلب

 ةاش مثل پوزعجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن. شبیه هیچ حیوانی نبود. پوزه

موش دراز بود. گوشهایش مثل گوش گاو راست و ایستاده بود. دست و پایش سم 

خواست از زیر ازه میشاخ کوتاه که ت تا دواش آویزان بود. داشت. دم کوتاه و مثلثی

شد ... چشم هایش که مثل چشم قورباغه باال پوست بزند بیرون، پایین گوشها دیده می

« شد. چند تکه کهنه از اندام هایش آویزان بودکرد از زیر شاخها پیدا میرا نگاه می

کشاند. سهل و ممتنع موسرخه از فرط خوردن، روستا را به فقر جانکاهی می (.176)همان،

داستان، تا آنجا باورپذیر  ةپردازی ساعدی در این مجموعبودن توصیفات و شخصیتن

 «صد سال تنهایی»در  مارکِزآن، ساعدی را پیشکسوت  سببشده است که برخی به 

   (.23: 1392)علوی ایلخچی، اند خوانده

به کثرت و قوت  عنصر سحر و جادواز « شبهای هزار شب»نجیب محفوظ در 

بهره جسته است،که اساساً در وجود پریان « عزاداران بیل»به ساعدی در بیشتری نسبت 

کند. رخدادهای داستان های داستان جلوه میو تصرفات آنان در برخی از شخصیت

که تاجری اهل دیانت و « صنعان جمالی»با حکایت شخصی به نام « شبهای هزار شب»

خیزد، از صب  از خواب برمینم ةشود. زمانیکه وی برای اقامعبادت است، آغاز می
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شنود. صدا متعلق کند و صدایی عجیب میناگهان با جسمی سخت و خشن برخورد می

علی »خواهد که . او از صنعان می(12)نجیب محفوظ، بی تا: بود  41«قمقام»به پریی به نام 

ولی حاکم شهر را بکشد تا مردم از ستم او برهند و قمقام نیز از جادوی سیاه سل« سلولی

خود گرفته بود، آزاد شود. تالش صنعان جمالی برای  ةآن او را تحت سیطر ةکه به وسیل

با  شود وفایده است. اخالق و رفتار صنعان دچار تغییر میقمقام بی ةسرپیچی از خواست

کشد. بدین ترتیب با تهدیدها و فشارهای قمقام و در فرصتی مناسب، علی سلولی را می

اورای طبیعت، حاکم مستبد شهر از بین رفته و قمقام از جادوی دخالت نیرویی از م

 (. 34-15)همان، یابد سیاه او رهایی می

نقش جن و پریان و سحر و جادوی آنها در خلق اتفاقات  ةدرباررا دیگر  ةنمون

« جمصه بلطی»توان در داستان مربوط به ها میداستان و به حرکت درآوردن شخصیت

بیند که تور سنگین است و گیرد، ناگهان میکه دارد ماهی میالیدید. جمصه بلطی درح

یابد. آن را در دستان خود باال و پایین کرده و به به جای ماهی، گویی فلزی در آن می

کند. صدایی شبیه انفجار از آن برخاسته و غباری متراکم ایجاد کف قایق پرتاب می

آید و از او از درون گوی بیرون می« سنجام»شود. در همین لحظه عفریتی به نام می

از که سازد کند. سرانجام سنجام، جمصه را متقاعد میگذشته بازخواست می ةدربار

انتقام بگیرد. جمصه بلطی، خلیل همدانی را به قتل « خلیل همدانی»حاکم شهر 

دهد گردنش را بزنند. در رساند و شهریار پس از اعتراف جمصه بلطی، دستور میمی

کند و هنگام اجرای حکم شهریار، روح جمصه بلطی مداخله می« سنجام»زمان نیز  این

سازد. جمصه بلطی پیشین متجسّد می« عبداهلل حمّال»را در کالبد شخص دیگری به نام 

رسد و جمصه بلطی حاضر دچار استحاله و تناسخ شده و در به مجازات عملش می

 (. 61-35)همان،دهد دگی خود ادامه میبه زن« عبداهلل حمّال»قالب شخصی به نام 

های سحر و جادو در داستانهای رئالیسم جادویی بنابراین یکی از مصادیق و نمونه

حضور غیرمستقیم پریان و اجنه و تصرفات آنها در عالم واقع است. هرچندگاهی این 

موجودات مانند آنچه در شبهای هزار شب شاهد آنیم، حضوری مستقیم در واقعیت 
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 بر بنا –ندارند. اما گاهی به طور غیرمستقیم « عزادارن بیل»های رمان دگی شخصیتزن

با ورود به روح و روان برخی  -باورهای مردم در جوامع روستایی و سنتی مانند بیل

حضور خود را  ،و استحاله و مسخ آنان -مانند موسرخه و مشدی حسن –ها شخصیت

 دهند.نشان می

وهم و خیال همچون  ةدهد که گزاراین دو اثر نشان می ةعمطالوهم و خیال؛  -4-2

حضوری « عزاداران بیل»نسبت به « شبهای هزار شب» رمانعنصر سحر و جادو، در 

-دارای فضایی جادویی« شبهای هزار شب»پررنگ تر و چشم گیرتر دارد. در واقع رمان 

« پریان» ةر برجستهای وهم آلود این رمان، حضوتر و وهم آلودتر است. یکی از جنبه

بیشتر به شکل شنیده شدن  «عزاداران بیل» رمانعنصر وهم و خیال در  . حال آنکهاست

صدای زنگوله بر سرتاسر  برای نمونهشود. صداهای عجیب و نامعلومی ظاهر می

را سوار بر گاری به سمت « ننه رمضان»که داستان نخست سایه افکنده است. هنگامی

یابد و شنوند. بحث بر سر چیستی صدا ادامه میدای زنگوله میبرند، همگی صجاده می

خانه نیز در مریض(. 11: 1391)ساعدی، « میرمدارم می»گوید: نهایتاً ننه رمضان می

 (.19)همان، شنود گذارد، صدای زنگوله میکه دکتر گوشی را بر سینه مریض میهنگامی

بمرای دزدی بمه روسمتای    « ارمشمدی جبم  »و « حسمنی »که سوم نیز، هنگامی ةدر قص

شود و هم زمان صدای زنگوله در سرنشینی رد می بیرسند، ناگهان گاری می« پوروس»

هما امموال   رونمد کمه پوروسمی   پیچد. پس از آن نیز هنگامی که بر سر چاهی میفضا می

شنود، اما هنگمامی  گذارند، مشدی جبار از ته چاه بوی گوسفند میشان را آنجا میدزدی

بینمد. بما ایمن هممه هنگمام بازگشمتن از       رود، گوسمفندی نممی  سنی داخل چاه میکه ح

 (.76)همان، « شنوندگوسفندی از ته چاه می ةصدای نال»پوروس: 

یابند و هنگامی که هر یک سر خود ها صندوقی در دره میدر اپیزود ششم نیز، بیلی

 ای گریه و... شنود: صدای باد، صدای آب، صدچسباند، صدایی میرا به آن می
 (.154)همان، 
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 برده است،بیشتری  ةاین در حالی است که نجیب محفوظ از عنصر وهم و خیال بهر

جویی از اشرار و در داستان. نقش پریان تنها به انتقام« پریان»به ویژه در قالب حضور 

، عفریت و «و دنیازاد نورالدین»شود. در اپیزودی با عنوان حاکمان ظالم محدود نمی

ازدواج خیالی نورالدین و  ةبا یکدیگر نقش« زرمباحه»و « سخربوط»های ای به نامعفریته

. زرمباحه این ازدواج وهمی (93)محفوظ، بی تا: کنند دنیازاد، خواهر شهرزاد را طراحی می

 (.96)همان، ها رخ نداده است نامد، که تاکنون مانند آن میان انسانمی« عشق ناممکن»را 

انجامد پیوندد و حتی به باردار شدن دنیازاد نیز میزدواج خیالی به وقوع میاما این ا

کارگیری تکنیک جریان سیّال نجیب محفوظ با به ،در واقع در این داستان (.101)همان، 

 دهد.خوانندگان را در فضایی میان رؤیا و خیال قرار می ،ذهن

ای با عنوان مربوط به قصه وهم و خیال در این داستان ةدیگر مؤلف ةبرجست ةنمون

 ةها در چهراست. در این داستان یکی از عفریت )طاقیة اإلخفاء(« نیروی غیب شدن»

 نیروی « فاضل صنعان»های داستان به نام مردی ظاهرشده و به یکی از شخصیت

کند سر بزند، بی آنکه کسی بخشد. او قادر است به هر مکانی که اراده میشدن میغیب

 (230-214)همان: و را ببیند بتواند ا

کارگیری وهم و خیال در داستان های بهنیز از دیگر نمونه« معروف اسکافی»داستان 

قهوه خانه »است. معروف اسکافی یک شب که با دوستانش در « شبهای هزار شب»

کند که صاحب انگشتر حضرت سلیمان است. جمع شده بودند، ادّعا می« امیران

کند، از او گیرند. اما وقتی بر ادّعای خود پافشاری میتمسخر میدوستانش او را به 

کنند که به سمت آسمان پرواز خواهند و به او پیشنهاد میای برای اثبات آن مینشانه

ای »گوید: کند و پس از آن به زمین بازگردد. معروف اسکافی نیز با حالت نجوا می

کشد که نیرویی او را از زمین جدا ساخته، طولی نمی« انگشتر سلیمان مرا به آسمان ببر!

کند. سپس به خانه حرکت میقهوه برد. معروف اسکافی به سمت درِبه آرامی باال می

کم فرود شود. پس از آن کمتا اینکه در تاریکی شب ناپدید می رودمیسمت آسمان 
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د به حالت گردد و در نهایت در مکان خوآید و شبحی از او در تاریکی پدیدار میمی

 (.232-231)همان، نشیند نخست می

نیز شاهد کاربست عنصر وهم و خیال از سوی « سندباد»در داستان دیگری با عنوان 

« هزار و یک شب»های داستان نجیب محفوظ هستیم. سندباد که خود از شخصیت

ای بیگانه»... کند: است، پس از قرنها دوباره در این داستان زنده شده و حضور پیدا می

الغر اندام و بلند قامت، با ریشی سیاه و عبایی بغدادی بر تن، دستاری دمشقی بر سر، 

پا و تسبیحی با مروارید های گرانبهای ایرانی در دست وارد قهوه در هایی مغربی کفش

امراء شد ... ناگهان رجب حمال از جا پرید و فریاد کشید: سبحان اهلل، تو  ةخان

دی! شملون احدب از او پرسید: چند سال غیبت داشتی؟ سندباد با حیرت و سندبا

ام. عجر حالق گفت: فکر کنم سرگردانی گفت: در واقع من مفهوم زمان را از دست داده

در « خیال»عنصر  نبارز به کار بست ةکه این امر خود نمون(. 247)همان، « ده قرنی باشد

 این رمان است. 

 ة، سندباد در یکی از سفرهای خیالی خود هنگامی که زیر سایاین داستان ةدر ادام

تخمی  ،شود که صخره در حقیقتتخته سنگی به خواب رفته، پس از بیداری متوجه می

تر از آن باالی ای مانند عقاب اما صدها برابر بزرگای بزرگ است. پرندهخانه ةبه انداز

که پرنده قصد دارد پرواز کند، خود را  دیابمی درسندباد  (.252)همان، آید تخم فرود می

نشیند. سندباد در پایان داستانش بیان کوهی به زمین می ةبندد و در قلبه پای پرنده می

یکی از  ةبرد و شیفتخواند، پناه می« رؤیاها ةجزیر»ای که باید آن را کند که به جزیرهمی

زمانیکه ساکنان جزیره به سندباد  کند.شود و با او ازدواج میزنان زیباروی آن جزیره می

تواند هر زمان که گویند میگذارند و به او میکنند، زیر کتف او پری میاعتماد پیدا می

که  یابدمی درشود، اما از طریق همسرش اراده کند، به پرواز درآید. سندباد خرسند می

آید و به واز درمیبه پر آنانخون شیطانی در رگهای آنها جاری است. بنابراین از ترس 

 .15(256-255)همان، گردد شهر و دیارش بازمی



 169/... و ساعدی غالمحسین «لیَبَ عزاداران»رمانهای در جادویی رئالیسم هایگزاره بررسی 

هایی شاهد نمونه توانمیدر هر دو رمان مورد بررسی در این نوشتار، دوگانگی؛  -4-3

 ةدر ایمن ممورد، دارای عناصمر دوگانم    « عزاداران بیمل »بود، هرچند « دوگانگی»از عنصر 

هما  هما و تقابمل  ای از جدالل را مجموعهتوان عزاداران بیبیشتری است. به طوری که می

برنمد. ایمن   دانست که دست به دستِ هم ماجراهای داسمتان را شمکل داده و پمیش ممی    

هما، تقابمل سمنت و    هما و پوروسمی  در تقابمل بیلمی   توانمیها را در یک نگاه کلی تقابل

توصممیفات (. 183: 1382عمرانممی،  )مهممدی پممور مدرنیتممه و تقابممل روسممتا و شممهر دیممد   

از دیگمر  « بمادکردگی آن »یما  « رنگ پریمدگی مماه  »کسپرسیونیستی و سورئالیستی مانند ا

های دوگانگی در این رمان است که به دلیمل اهمیمت و جایگماه آن در داسمتانهای     جلوه

 رئالیسم جادویی مستقالً نیز بدان پرداخته خواهد شد.

وان در وجود ترا می« شبهای هزار شب»دوگانگی در رمان  ةاز سوی دیگر مؤلف

و « سندباد»موازی دو جهان واقعی و فراواقعی دید. در دو داستان پایانی این اثر یعنی 

، دو شخصیت محوری یعنی سندباد و شهریار، در دو جهان واقعی و «کنندگانگریه»

کنند و کنند و هرکدام اتفاقات و رخدادهای غیرطبیعی را تجربه میفراواقعی زندگی می

ای نمونه سندباد سوار بر کشتیی به جزیره برایگردند. می ان واقعی خود بازنهایتاً به جه

شود در رگهای رود ... در عین حال متوجه مینامد میمی« رؤیاها ةجزیر»که خود آن را 

. شهریار نیز (256-255 محفوظ، بی تا:)ساکنان آن جزیره خون شیطانی جاری است و ... 

شود ... نزدیک کند و به سوی بیرون شهر رهسپار مییک شب که قصر خود را ترک می

رسد و دری زیر صخره شود، صدایی رسا از درون صخره به گوشش میای میصخره

شود رود و وارد دنیایی عجیب و فراواقعی میشود، به درون صخره میگشوده می
 (.264-263)همان، 

های رئالیسم ین گزارهتررا یکی از اساسی« تقابل» توانمیدر مجموع  بنابراین

شبهای »به شمار آورد، در حالی که این شاخصه در  «عزاداران بیل»جادویی در داستان 

 شود. دو و فرعی دیده می ةهای درجبه عنوان یکی از گزاره «هزار شب
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های مشترک رئالیسم جادویی در این دو یکی دیگر از گزارهاسطوره و نماد؛  -4-4

 است. به عبارت دیگر هر دو اثر فضاسازی « اسطوره» رمان، به کارگیری عنصر

محلّی از سوی ساعدی هستیم.  –های ملّی ای دارند. و شاهد کاربست اسطورهاسطوره

زایندگی شناخته  ةها است که به عنوان اسطوریکی از این اسطوره« گاو»برای نمونه 

گاو « آل احمد»به تعبیر  (.602-601: 1374  عفیفی، 458-457، 58: 1383)ر.ک: هینلز، شود می

ترین چارپای عالم ترین و اساطیریانسان با زمین است و قدیمی ةرابط ،در یک دِه

های اوستا، بعضی از بندها با سوگند است. این اسطوره، به حدّی قوی است که در گات

 (.9: 1344)آل احمد،به نام گاو آغاز شده است

خاصیت نماد و سمبلی هستند از افرادی بی «یلعزاداران ب»نیز در داستان « هاموش»

آیی دیگری ندارند و در همه جا ریشه  کار ،که جز تخریب و تباهی اموال دیگران

جا که  هایش را موش پر کرده است. هرها و مزرعهدوانده و حضور دارند. بیل و جاده

، پررو و گپاید. چقدر هم بزره و تو را میبروی موش سرش را از سوراخ بیرون آورد

 (.85 :1391)ساعدی، کشندفضولند و به همه جا سر می

ای های اسطورهرخدادها و شخصیت ةنجیب محفوظ نیز هرچند اثر خود را بر پای

« شبهای هزار شب» خواندنبنا نهاده، اما خواننده در طول « هزار و یک شب»داستان 

شود. هرچند ازی مواجه نمیبا اسطوره و اسطوره پرد کندمیآنگونه که در ابتدا تصور 

ای داستان هزار و یک شب های اسطورهنجیب محفوظ از سویی با استفاده از شخصیت

مانند شهرزاد، شهریار، سندباد، عالءالدین، معروف اسکافی و ...، و با الهام از 

رخدادهای آن، مانند سفرهای سندباد و حوادث عجیب و غریبی که با آنها روبرو 

ای به داستان خود بخشیده است، و از ، فضایی اسطوره(262-246ظ، بی تا: )محفوشود می

توان به مثال می برایسوی دیگر تالش نموده خود نیز به نوعی اسطوره پردازی کند. 

عبداهلل »های مختلفی مانند اشاره کرد که با حلول در شخصیت« جمصه بلطی»شخصیت 

پردازد و و قتل افراد شرور و حاکمان ظالم می جویی، به انتقام«عبداهلل برّی»و « حمّال

گیرد، و به ای در رویارویی با ظلم و پلیدی به خود میدر پایان شخصیتی شبه اسطوره
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او مأموریت داشته تا »کند که هنگام بازداشت در حضور شهریار اینچنین اعتراف می

 (.57)همان، « خداوند را در برقراری عدالت محقق سازد ةاراد

و « نمادگرایی»های ساعدی های رئالیسم جادویی در داستاندیگر از مؤلفه یکی

های بارز ها، نمونههای شخصیتها و نامکارگیری سمبل و تمثیل است. مکانبه

خود تمثیلی است از « بیل»هستند. روستای « عزاداران بیل»نمادگرایی و تمثیل در رمان 

نده در آن روز و روستاییان غافل و غارت های کشروستاهای مرگ زده و اسیر بیماری

اند. شهرها نیز به زنند و مرگ را به انتظار نشستهشده که اغلب در تباهی دست و پا می

کرده و نماد فقر و پناهگاهی نوعی امتداد روستاها و به عبارتی دیگر، روستاهایی بزک

هستند. در شهرها  -«اسالم»مانند شخصیت  -ناامن برای روستاییان فراری و ناتوان 

کند فقر گدایان است و نکبت های برجسته خودنمایی میآنچه به عنوان چهره

سخن مانند « بیل». گفتگوها و مسائل و مشکالت اهالی (48: 1387)زرشناس، ها بیمارستان

، بیماری عمومی روستای مجاور، کشت و «پوروسی ها»از آب، گاو، دزدی شبانه  گفتن

 (.96: 1382عمرانی،  )مهدی پورمادی از مشکالت اصلی جامعه است کار و ... همگی ن

اند. های فراوانی را در آنجا پنهان کردههم دارند که عَلَم« عَلَم خانه»ها یک بیلی

هایی هستند که آنها را از تاریکی بیرون آورند و بلند کنند. شمایل ها به انتظار دستعلم

پرده را کنار »ضرت چنین وصف شده است: بزرگی از حضرت هم آنجاست. شمایل ح

 (.48: 1391)ساعدی، « زدند حضرت پیدا شد که با دو شمشیرش سرپا ایستاده بود

رسد برخالف حضور پررنگ نماد و نمادپردازی در عزاردارن بیل، به نظر میاما 

 «لعزاداران بی»نجیب محفوظ از این گزاره چندان بهره نبرده باشد. به طوری که این امر 

 .سازدمیمتمایز  «شبهای هزار شب»را از این لحاظ از 

 عناصر وجود «بیل عزاداران» در جادویی رئالیسم هایمؤلفه دیگر از بو؛ و صدا -4-5

 ،(83 همان،) «شب نیمه در بیل اهالی و هاپیرزن نوحة صدای» مانند. است «بو» و «صدا»

 آباد خاتون به که هایینهگرس نفس نفس صدای و چرخیدندمی که چرخهایی صدای»
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 باد، صدای» ،«بیل هایسگ واق واق و زوزه صدای» (82 همان،) «شدندمی نزدیک

 پوروس در چاهی ته از که گوسفندی صدای» ،(154 همان،) «گریه صدای و آب صدای

 ویژه به و (76 همان،) «رسدمی مشام به چاه از که گوسفندی بوی» یا و «شودمی شنیده

 و 26 ،14-11 ،7 همان،) رسدمی گوش به داستان سراسر در که «زنگوله ناکهراس صدای»

 .است مرگ آورپیام واقع در و( 82

باد »کند و وقتی قحطی در ده بیداد می« مشدی حسن»در اپیزودی دیگر از داستان، 

آورد و می« بوی مرده»بارد و از قبرستان های پوسیده بر بیل میکفن پاره« کثیف و تندی

خورند، او همچنان به فکر گاوش است و ای میاالغ مرده ةردم از گرسنگی الشم

خواهد صدای کاه خوردنش را نشنود، خواهد مرگ گاوش را باور کند، حتی نمینمی

 (.113)همان، 61آوردخورد و صدای گاو درمیمثل گاو کاه می

 عنموان   بما « شمبهای همزار شمب   » نجیب محفوظ در یک ممورد و در داسمتان پایمانی   

. آنجا که شهریار پس از ترک قصمر، در  بردمی، از عنصر صدا و بو بهره «گریه کنندگان»

 ةدر حرکمت اسمت، صمدای گریم    « زبمان سمبز  »حالی که خارج از شهر به سمت جزیره 

شناسمد.  می اندبودهاو  هایرعیتشنود و صاحبان برخی از صداها را که از افرادی را می

و چندبار بمر صمخره    شودمیصدا را بیابد. نزدیک صخره ای  تا مصدر شودمیکنجکاو 

کنمد  خیزد و نور مالیمی فضا را روشن میمی . صدای محکم و رسایی از آن برکوبدمی

بنمابراین ایمن    (.264-263 محفوظ، بی تا:)رسد و بوی مطبوعی از درون صخره به مشام می

 « شمبهای همزار شمب   »ری نسبت بمه  با کمیت و کیفیت بیشت« عزاداران بیل»مؤلفه نیز در 

 شود.دیده می

ای ساعدی در واقمع بیشمتر نویسمنده   توصیفات اکسپرسیونیستی و سورئالیستی؛  -4-6

اساساً بمه   -از جمله عزاداران بیل –های سورئال در بعضی آثار او رئالیستی است و مایه

  49: 1387)زرشمناس،  گونمه ظماهر گردیمده اسمت      آلمود و رؤیما  های وهمم صورت جلوه

در « بممادکردگی آن»یمما « پریممدگی ممماهرنممگ»توصممیفاتی ماننممد (. 224: 1382میرصممادقی، 

، توصمیفاتی اکسپرسیونیسمتی و   (47: 1391)سماعدی،  هایی از داستان عزاداران بیمل  قسمت
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های ناهمگون بیافریند و کوشد تصاویر و پدیدهسورئالیستی است که در آن نویسنده می

ها نه از راه تفکر منطقمی بلکمه   میان این تصاویر و پدیده ة. اما رابطدر کنار یکدیگر بنهد

همای رئالیسمم   هما و گمزاره  شود. این مورد از ویژگیبا بخش ناخودآگاه ذهن کشف می

رود که در شبهای هزار شمب شماهدی بمرای    جادویی در رمان عزاداران بیل به شمار می

 شود. آن یافت نمی

های دیگری های یاد شده، به مؤلفهت عالوه بر مؤلفهدر پایان این قسمت الزم اس

که مجموع آنها از این  کرداشاره  «شبهای هزار شب»و  «عزاداران بیل»نیز در رمانهای 

نویسی رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی داستان ةهایی برجسته در شیونمونه ،دو رمان

. ستمند امهمی بهره« اجتماعی ةدرون مای»فارسی و عربی ساخته است. هر دو رمان از 

شرایط سخت اقتصادی و فقر فرهنگی روستای بیل، و به   کشیدن تصویرساعدی با به 

روستاها، از اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فساد فراگیر در  ةنوعی هم

کند. نجیب محفوظ نیز در شبهای هزار شب رویکردی واقعی خود انتقاد می ةجامع

ساعدی داشته و در قالب داستان از شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن روز  مانند

نیز دارند. « رویکردی انتقادی»هر دو داستان در جوهر خود  بنابراین. کندمیمصر انتقاد 

به رخدادها و عدم واکنش و « بی طرفانه»سرانجام اینکه هردو نویسنده با نگاهی 

عادی و یا شرح و توجیه آنها، ضمن رعایت اصل گیری در برابر رویدادهای غیرجهت

اند. در دهکربه خوانندگان در باور داشت داستان نیز کمک شایانی « خموشی نویسنده»

یک راوی بی طرف، در برابر اتفاقات داستان  ةواقع در چنین داستانهایی نویسنده به مثاب

   .کندو درستی یا نادرستی آنها هیچ گونه اظهار نظر صریحی نمی

 نتیجه

نجیب محفوظ « شبهای هزار شبِ»غالمحسین ساعدی و « عزاداران بیلِ»رمانهای  ةمطالع

در آنها و بررسی تطبیقی میان آن دو، ما را « رئالیسم جادویی»های و جستجوی مؤلفه

 ةهایی هستند که به شیوداستان ةها در زمرگمان این داستانرساند که بیبه این نتیجه می

ها، به مانند اند. از سویی هر دو نویسنده در این داستاننگاشته شده« جادوییرئالیسم »
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خود را خمیرمایه آفرینش رمان خود  ةاجتماعی جامع -دیگر آثارشان، مشکالت سیاسی

را برای آفرینش هنری خود  -«رئالیسم جادویی»یعنی  –و هر دو یک شیوه  قرار داده

شالوده « واقعیت»پس از عنصر « وهم و خیال»و « ادوسحر و ج»اند. بر این پایه برگزیده

دهد. هر دو نویسنده افزون بر دو عنصر یاد شده، از ها را شکل میو اساس این داستان

نیز به عنوان دیگر « صدا و بو»و « اسطوره»، «دوگانگی»عناصر دیگری همچون 

بی »و « رویکرد انتقادی»، «اجتماعی ةدرون مای»اند. های رئالیسم جادویی بهره بردهمؤلفه

 های مشترک رئالیسم جادویی میان دو داستان است.نیز از دیگر مؤلفه« طرفی نویسنده

وهم و »و « سحر و جادو»از نظر کاربست عناصر « شبهای هزار شب»در این میان    

« عزاداران بیل»است. در عین حال در « عزاداران بیل»، پررنگ تر و برجسته تر از «خیال

شود. دیده می« صدا و بو»و « اسطوره»، «دوگانگی»های های بیشتری از مؤلفهنهنمو

 نیز بهره برده است.« توصیفات اکسپرسیونیستی و سورئالیستی»ضمناً ساعدی از 

  هانوشتپی

 ، 1 ة، دور 7فرهنگسمتان، سمال   ة، نامم «األولیما   تذکرة  رئالیسمم جمادویی در   »خزاعی فمر، علمی،    -1

 .12-6صص 

تحریر درآمده است.  ةلبته آثار دیگری نیز در بررسی، تحلیل و نقد آثار غالمحسین ساعدی به رشتا -2 

ای نرفته است. مانند: اشاره« رئالیسم جادویی»حاضر یعنی  ةمورد نظر مقال ةهرچند که در آنها به مسأل

نقد آثار غالمحسین داستانهای غالمحسین ساعدی )روح اهلل مهدی پور عمرانی(،  ةنقد و تحلیل و گزید

ساعدی )جواد  ةش(، شناختنام1354ساعدی )دستغیب، عبدالعلی، تهران، انتشارات چاپار، چاپ دوم، 

 مجابی( و بختک نگار قوم: نقد آثار غالمحسین ساعدی از نگاه نویسندگان )علیرضا سیف الدینی(.

، مجلة العلوم «روایة الورم نموذجاً(الواقعیة السحةیة في أعمال إبةاهیم الکوني )»عبدی، صالح الدین،  -3
 108-89، صص 2012/1433، 19العدد  اإلنسانیة الدولیة،

، 82، شماره 1383، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مرداد «شبهای هزار و یک شب»عطاری، مهسان،  -4

 65-60صص 

از جمله:  آثار بسیاری نیز در بررسی و تحلیل آثار داستانی نجیب محفوظ نگاشته شده است. - 5

للنشة و التوزیع،  لدار العةبیةمحمد سلیمان، سعید، القاهة ، اروایات نجیب محفوظ ) فيتوظیف التراث 
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، مصطفی، مصة، مکتبة األسة (، يم(، نجیب محفوظ الثور  و التصوف )عبدالغن2000الطبعة األولی، 
لمصةیة العامة للکتاب، الطبعة األولی، نجیب محفوظ و الةوایة العالمیة )أبو أحمد، حامد، القاهة ، الهیئة ا

م(، نجیب محفوظ من الجمالیة إلی نوبل )األلفی، أسامة، القاهة ، الهیئة المصةیة العامة للکتاب، 2009
و نه بحث رئالیسم  –م( و ... که در آنها ابعادی از داستانها و ادبیات نجیب محفوظ 2012، الطبعة األولی

 پرداخته شده است. –جادویی 

های مشابه، از جمله در بیان تشابه و تفاوت میان این سبک داستان نویسی با دیگر سبک - 6

 اتحاد تناقضات ،باید توجه داشت که مسأله مشترک میان این دو سبک داستان نویسی« ئالیسمرسور»

و و است. بدین معنا که در متون رئالیسم جادویی، نویسنده با استفاده از تکنیک داستان نویسی، جاد

ئالیستی اشیائی معمولی در فضایی ردهد و در متون یا نقاشی های سورخیال و واقعیت را یکی نشان می

درهم آمیختگی عناصر واقعی و عناصر خیالی مفهومی است  بنابراین. شوندمیغیر معمول تصویر 

مفهوم  نیز هنگامی که (Franz Roh)« فرانس روه»ئالیسم. رمشترک میان رئالیسم جادویی و سور

ئالیسم بر هنر و ادبیات اروپا غلبه داشت. وی رجادویی را مطرح کرد، زمانی بود که مکتب سور مرئالیس

متأثر از آن به طرح رئالیسم جادویی پرداخت. بسیاری از نویسندگانی مانند مایکل آنجل استوریاس و 

ئالیسم رمعترفند که متأثر از سور اندجادویی آثاری آفریده رئالیسم ةآلخو کارپنتیر و دیگران که به شیو

ئالیسم پایه و اساس رسور بنابراین(. 12: 2012  سعد عیسی، 41: 2002)ابواحمد،  اندبودهفرانسوی 

رئالیسم جادویی است. اما باید توجه داشت که امور فراواقعی موجود در این دو سبک، یک تفاوت 

شود به ئالیسم بررسی میروانبی که در سورماهوی دارند، به طوری که برخالف رئالیسم جادویی، ج

گردد. همچنین در رئالیسم جادویی، شود بلکه تصورات و ذهنیات را شامل میواقعیت مربوط نمی

حوادث خارق العاده از سویی تفسیر منطقی ندارند و از سوی دیگر نیازی به توجیه نیز ندارند 

 (.44-43: 2002)ابواحمد، 

ش در شهرستان تبریز است. دوران تحصیالت ابتدایی و  1314ولد سال مت« غالمحسین ساعدی» - 7

( و سرانجام 8-7: 1378پزشکی تبریز شد )مجابی،  ةعالی خود را در تبریز گذراند و وارد دانشکد

دکترای پزشکی، گرایش روانپزشکی در دانشگاه تهران به پایان رساند  ةتحصیالت خود را با درج

 (.310-297تا: الدینی، بی)سیف

اسالم سرفه کرد و در حالیکه مواظب حرفهایش بود گفت: مشد حسن، سالم علیکم، اومدیم »...  - 8

گفت: من مشد حسن  کردمیببینیم دماغت چاقه؟ احوالت خوبه؟ مشدی حسن همچنانکه نشخوار 

 (.106: 1391)ساعدی، « نیستم، من گاوم، من گاو مشد حسن هستم
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یه مشد اسالم؟ اسالم گفت: این ... این یه امام زادس مشدی خانم. ننه ننه خانوم گفت: این چ» - 9

 (.155)همان، « فاطمه گفت: چی؟ امامزاده؟ اسالم گفت: آره، این ضریحه، یه آقاس، یه امامزاده س

کدخدا گفت: من که عقلم قد نمی ده. همه چیز دیده بودم جز این که آدمیزاد مات و مبهوت می » - 10

اصالً سیرمونی نداره. پسر مشدی صفر گفت: چه جوریه که این همه می خوره و نمی مونه که چرا 

ترکه؟ ... پسر مشدی صفر دست موسرخه را گرفت تو دستش و نگاه کرد و گفت: پشم درآورده و پهن 

(. جانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن، شبیه 163)همان، « شده، درست مثل پنجه خرس

موش دراز بود و گوشهایش مثل گوش گاو راست ایستاده بود اما  ةمثل پوز اشپوزهنی نبود. هیچ حیوا

از  خواستمیآویزان بود، دو تا شاخ کوچک که تازه  اشمثلثیدست و پایش سم داشت. دم کوتاه و 

 (.176.... )همان،  شدمیزیر پوست بزند بیرون، پایین گوشهایش دیده 

قاهره به دنیا « الحسین» ةای متوسط در محلّم در خانواده1911دسامبر  11در « نجیب محفوظ» - 11

 ةم موفق به کسب جایز1988نویسان معاصر عرب است که در سال ترین داستانآمد. او یکی از بزرگ

مقاله از او برجای مانده  300مجموعه داستان کوتاه و  3داستان،  150رمان،  33نوبل ادبی شد. بیش از 

 (.17: 1995درگذشت )نقاش،  2006محفوظ سرانجام در سال  است. نجیب

که ناشی از جهل آنان بوده، چگونگی برخورد آنان با صندوقچه ای است  هابیلیبارز رفتار  ةنمون - 12

کنند ای تلقی کرده و تقدیس میها آن را ضری  امامزادهافتد و بیلیها بیرون میکه از کامیون آمریکایی

 (.155)همان، 

-به در و دیوار خانه پاشیدمیبه آب تربت و  زدمیننه فاطمه جاروی کوچکی را که دستش بود » - 13

 (.60)همان، « خواندها، و دعا می

 است.« هزار و یک شب»داستان  هایشخصیتقمقام یکی از  - 14

 ن در داستانهایی با عنوا توانمی نیزرا « وهم و خیال» ةنمونه های دیگری از مؤلف - 15

 مالحظه نمود )همان،« البکاؤون»( و آخرین داستان کتاب با عنوان 174)نجیب محفوظ، بی تا: 

260-269.) 

زنی صدای گاو زنه. اسالم گفت: حرف هم که باهاش میمشدی جبار گفت: دیگه حرفم که نمی» - 16

 (.113: 1391اعدی، س« ) هم یونجه و علوفه می خوره اشهمهدرمی آره. مشدی جبار گفت: 
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