
 

 از رگ هر تاک دشت»بازتاب رئالیسم وهمی در رمان 

 وهمناک ادبیّاترئالیسم وهمی با ی و مقایسه« هاسایه
 6 طیبه کریمی

 8علی تسلیمی

 9شهرام مرادی فیروز

 چکیده

های . از این منظر هم ویژگیز میان رئالیسم و فانتاستیک استرئالیسم وهمی مر

های فانتاستیک را دربرداردم بنابراین در تعریف رئالیسم وهمی و رئالیسم و هم ویژگی

اندازه که نیاز به آشنایی با رئالیسم های آن به همانو حدود و ویژگی کردن حدّمشخص

-بوط به فانتاستیک و انواع آن نیز میها و تعاریف مرهای آن هست، ویژگیو مشخصه

 در این پژوهش بهکند. ( کمکوهمی رئالیسم) تر این روش ادبیتواند به شناخت دهیا

تر از معنا و مفهوم رئالیسم وهمی به کنکاش در تر و ملموسمنظور ایجاد درک بیش

و س س  معانی فانتاستیک و انواعی از آن که تشابهات بسیاری با رئالیسم وهمی دارد

فانتاستیک، . در این میان انواع شودها پرداخته میآشکار کردن عناصر مشترک میان آن

های شگرف از دیدگاه فروید، فانتاستیک از وهمناک از دیدگاه تودوروف، داستان ادبیّات

. رئالیسم وهمی تری با رئالیسم وهمی دارنددیدگاه جکسون خصوصیات مشترک بیش

شناختی و و تردید روان کند که در آن غبار شکّ یی را ایجاد میگووفضا، طرح و گفت

. وجود اندرا در آثار داستایوفسکی نشان داده ایدئولوژیک وجود داشته باشد و این شیوه

. این گونه آثار از نتای  این تحقیا استو تردید و دودلی و ترس در این فضای شکّ 

، ارتباط آن با رئالیسم وهمی و تحلیل رمان مقاله به بررسی هر یک از این ژانرهای ادبی

ی خسرو حمزوی از منظر رئالیسم وهمی به شیوه اثر هایهسااز رل هر تاک دشت 

 . ای اختصاص یافته استخانهتحلیلی و کتات –توصیفی
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 و بیان مسأله مقدّمهک 3

رئالیسم وهمی ژانری است که عناصر وهم و خیال و واهعیت و فانتزی را در هوم 

، آلود و سرشار از ترس، رعوب، شوکّای که فضایی تاریک و مهگونهآمیزدم بهمی

هراسوناک  "جهوان زیورین"از عناصور ». این ژانر کندتردید و هیجان ایجاد می

شهری و صونعتی بور زنودگی ی کلانی جامعهکنندهن دادن اثرات فل برای نشا

رئالیسم وهمی  (.685: 6957یران اگان، ) «کندعاطفی و روانی فرد استفاده می

بنابراین فانتزی یکی از  لغزدمای دارد که میان واهعیت و خیال میماهیت دوگانه

 .  دهداساسی رئالیسم وهمی را تشکیل می یدوپایه

بوه  2، وهم، خیال و فانتاستیکتخیّل»های معتبر به معنی نامهدر واژه 1فانتزی   

رو فوانتزی بوه . از اینی، وهمی معنی شده استتخیّلالعاده، معنی خیالی، خارق

بوه عناصور  تخیّلوی. رویکورد باشود تخیّولشود که گووهر آن داستانی گفته می

بهروزکیا، ) «آوردتزی را پدید میهای مختلف فانصر واهعی، گونهای یا عناافسانه

6957 :695 .) 

ی فانتاستیک در مقابل ی فانتزی پیدا است، حوزهطور که از تعاریف واژههمان  

را بوه کنواری  رؤیواو اسوطوره و  تخیّولکه رئالیسوم، هنگامی. رئالیسم هرار دارد

هوان عنووان تنهوا واهعیوت موجوود در ج نهد و به مسائل روزمره و عینی بوهمی

، وهوم، خیوال و اسوطوره رؤیاپردازد، فانتزی در مقابل این واهعیت خشک به می

ی تخیّلوای که عناصر واهعی را هم بوا رویکورد تنها عناصر افسانهبرد و نهپناه می

آبواد و حادثوه در جهوانی نیسوت»گونوه آثوار معمولواً نگردم بنوابراین در اینمی

خیوال و وهوم یوا  ادبیّواتهلمرو  (.6955، میرصادهی) «افتدغیرواهعی اتفاق می

از میوان انوواع گونواگون ایون شواخه از  .فانتاستیک بسیار گسترده است ادبیّات

های از شواخه دوشواخههوای شوگرف هوای وهمنواک و داسوتان، داستانادبیّات

                                                 
1 Fantasy 
2 Fantastic 
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فانتاستیک هستند که از لحاظ ساختار و محتووا هرابوت و نزدیکوی بسویاری بوا 

 .رئالیسم وهمی دارند

هوای بنودی ویژگوی و تکنیوکمبنای این پژوهش بور بررسوی، تحلیول و جمو 

و هیواس آن بوا  فانتاسوتیک ادبیّواتی های وهمناک و شوگرف از حووزهداستان

پوردازان بوزرل از جملوه های منتقودان و نظریوهرئالیسم وهمی بر اساس نظریه

و سو س نود فرویود .جونز، رزماری جکسون و زیگموتزوتان تودوروف، ملکم وی

اثور خسورو حموزوی بور اسواس  «هوااز رل هر تاک دشت سوایه»تحلیل رمان 

 .های رئالیسم وهمی استمؤلفه

 ی پژوهش پیشینه -0

هوایی داستایفسکی پس از باختین، هرائتکتات  ی رئالیسم وهمیدر بات نظریه

پژوهشوی نام و ی امید نیکترجمه( 6955) .جونزاثر ملکم وی از رئالیسم وهمی

به بح  و بررسی از علی تسلیمی  (6931) های ادبیقادی کاربردی در مکتبانت

آثار خسرو حمزوی نیز تاکنون در میان پژوهشگران  اند.در بات این ژانر پرداخته

های کوتواه در چنود مقالوه و کتوات و تر مورد توجه بوده و جز نقد و بررسیکم

ی رموان ها نیوز دربوارههشروزنامه کار شایان توجهی صورت نگرفته که این پژو

است. از رمان مورد بررسی در این پوژوهش توا  شهری که زیر درختان سدر مرد

صوورت نگرفتوه اسوت. ویژه از منظور رئالیسوم وهموی و تحلیلوی بوه کنون نقد

ی رئالیسم وهمی بوا نگارندگان در این پژوهش درصدد هستند از طریا مقایسه

تور بوه تر و عینویئالیسم وهمی را ملموسجوارش، رهای ادبی همژانرها و روش

 .  خواننده بشناساند

 روش پژوهش -6

شوناختی با رویکرد غالوب روان کهتحلیلی است  -روش پژوهش حاضر توصیفی

ای خانوهنگاشته شده است و پس از مراجعه به مناب  و مأخذ نوشوتاری و کتوات
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هوا و مطالوب و تحلیل دادهنامه، مناب  اینترنتی، تجزیه اعم از کتات، مقاله، پایان

 .انجام گرفته است

 مبانی نظری-4

 فانتاستی -4-3

آمووده کووه بووه معنووای  Phatasticی لوواتین از واژه Fantasticی کلمووه»

ی ادبیّواتتر بوه عنوان اصطلاح انتقادی، بیشبه. فانتزی سازی یا تجلی استمرئی

. خصولتی کوه بویش از ددهوگرایانه نمیم را به بازنمایی واه اطلاق شده که تقدّ

ی تعواریف رایو  های ادبی منتسب شده، همانا طورد سرسوختانههمه به فانتزی

فوانتزی  ادبیّوات (.5ت: 6959جکسوون، ) «بوده اسوت "ممکن"و  "واه "امور 

هوا جوادو، حوواد  هایی است کوه در آناصطلاحی فراگیر برای توصیف کتات»

های فوانتزی ریشوه در سیاری از رمان. بسازدانگیز را ممکن میناممکن و حیرت

غلب کنکاش یا کشمکش بین خیر و شور در مرکوز ها دارند و ااساطیر و اسطوره

جکسون به نقول از توودوروف  (.5: 6953یندلمن، ) «شودها دیده میپیرنگ آن

های چوه از طریوا شوکلها اسوت، تموام آنفانتاستیک تمام ناگفتوه: »گویدمی

ترتیب در اینبووه (.64: ت6959، جکسووون) «شوودنی نیسووتگرایانووه بیووانواهوو 

های رئالیستی، از میزان ارتبواط بوا دنیوای واهعوی ها، عکس رمانگونه رماناین

شود و عناصر دنیای خیالی مثل پری، دیو، جن، غول، کوتوله و سوایر کاسته می

نموادین ای تمثیلوی و شود و واهعیت جنبهعناصر خیالی به دنیای رمان وارد می

فانتاستیک نیز همانند رئالیسم دارای انواع و اهسامی است کوه از سووی . یابدمی

 ادبیّواتفوانتزی  . از میان انواعپژوهشگران مورد توجه و بررسی هرار گرفته است

های شگرف از منظر فرویود و فانتاسوتیک از وهمناک از منظر تودوروف، داستان

 .ی هستندمرز با رئالیسم وهمدیدگاه جکسون هم
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 وهمناک از دیدگاه تودوروف ادبیّات-4-0

انگیوز اسوت های دهشتاز نوع داستان»در اصطلاح ادبی  6های وهمناکداستان

 «کنودها احساس غرابتی مرموز و آزاردهنده در خواننده بیدار میکه خواندن آن

 هووا بوورای رویوودادها و رفتوواردر ایوون نوووع داسووتان(. 855: 6930میرصووادهی، )

تورین . مهومشوودشناختی ارائه میها توجیه روانشخصیتوهمناک( ) نامتعارف

، وهای  و رفتارهای نامتعارف است که به دلیول غیرمتعوارف ویژگی این نوع ادبی

. کنودگونه وهای  و رفتارها نوعی غرابت و شگفتی در داستان ایجاد میبودن این

رو در اکنوود، از ایوونپروحشووت و خوووف می ایوون احسوواس غرابووت در داسووتان

ها و هیجانات و التهابوات روانوی و روحوی عموماً وحشت»های وهمناک داستان

ها اغلب گرفتوار سرنوشوتی های داستانشود... شخصیتها برجسته میشخصیت

 ولرزهای ناشناخته و موهومو ترس خوش نگرانیمحکوم و تغییرناپذیرند و دست

پرداز فرانسوی به نقل از تودوروف نظریه میرصادهی(. 853-855: همان) هستند

عنوان نتوای  تووان بوهها را مویگوید که وهمناکیِّ حاصل از این نوع داستانمی

. تزوتوان راوی یوا شخصویت اصولی توجیوه کورد تووهّم، خطای حسوی یوا رؤیا

گرایی، در فصولی از کتوات دار مکتوب سواختپوردازان نوام، از نظریوه8تودوروف

ی تعبیر ساختارگرایانه، این ژانور به شیوه« شگرف و شگفت»ن ، با عنواوهمناک

 . را مطرح کرده است

 9،فردینان دوسوسوور یتودوروف در رابطه با این نوع ادبی مبتنی بر آرا یاهنظر

شناسی جدید است و همانند سوسوور کوه هور عنصور زبوانی را در گذار زبانپایه

وع ادبوی وهمنواک را در کنوار دو نووع داد، نارتباط با سایر عناصر زبان هرار می

توودوروف فانتاسوتیک را . دهدجوار آنم یعنی شگرف و شگفت هرار میادبی هم

فاصل دو  تر در حدّداند و نظرش بر این مبنا هرار دارد که بیشژانری ناپایدار می

                                                 
1 Uncanny story 

2 Tzvetan Todorov 

3 F.  de Saussure 
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. وی که خود ژانری مسوتقل باشودژانر، یعنی شگرف و شگفت هرار گرفته تا این

، شگرف و رخدادهایی را کوه علول فراطبیعوی ا که علل طبیعی دارندحوادثی ر»

مورز میوان »م بنوابراین فانتاسوتیک (5: 6955حوری، ) «ناموددارند، شگفت می

توانود هوم مویجا است کوه ایون امور موهووم این ی. نکتهموهوم و واهعی است

کوه بنوا بور  واهعیتی امّای خیال و پندار باشد و هم از واهعیت مایه بگیردم زاییده

: 6930حوری، ) «رسودعوامل گوناگون اندکی غیرعادی و اغراق شده به نظر می

ژانر، داستان روایتی به هم تافته از تاروپود خیال و واهعیت اسوت  در این(. 693

و تردیود  شود، دچار شکّچه روایت میکه در آن نویسنده و خواننده عیناً در آن

گوری اسوت کوه در آن وهمنواک، نووعی روایوت ادبیّات. به تعبیر دیگر شوندمی

شوامل ) ( و موتنپوردازیموجودات و صحنه) های دو سطا داستان شاملمؤلفه

ای گونوهبه( شدگی و بازنمایی گفتوار و اندیشوه/ کانونراوی، روایت نیوش، زاویه

شوند که خواننده را در مرز میان اعتقاد به خیال و واهعیوت در حالوت روایت می

هنوور »: گویوودکووه لووویی وکووس میچنان(. 676: همووان) دارنوودگووه میتعلیووا ن

، توودوروف) «فانتاستیک مطلوت بلد است خود را در تردید و دودلوی نگوه دارد

6959 :11 .) 

و  8، معنواییکلوامی() 6ی نحوویتودوروف برای کارکردهای وهمناک سه جنبوه

ی متن روایوی از هامؤلفه (کلامی) . وهمناک به لحاظ نحویهائل است 9کاربردی

که ) شدگیویژه کانونو به ی دیدجمله زمان، مکان، راوی و سطوح روایت، زاویه

 ( وزنودنوعی ابهوام دامون میبوهکنود و تودوروف از آن به دید مبهم تعبیور می

کنود. دهد و در داستان هیجان ایجاد میمی بازنمایی گفتار و اندیشه را سرومان

 فعوالگر و کاربرد اکانونی-خود را به اهمیت راویتودوروف در این سطا، توجه 

                                                 
1 Syntactic 

2 Semantic 

3 Pragmatic 
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ی ماهیت دهیا رخودادهای نما برای به شک انداختن خواننده دربارهناهص وجه

 (.89-88 :6955حری، ) کندشده، معطوف مییتروا

یعنوی جهوانی را توصویف  :دارد 6گویانوهبه لحاظ معنایی وهمناک نقوش هموان

ی زبوان و بیورون از دنیوای برسواختهکند که مخلوق جهان وهمناک اسوت می

از نظور کواربردی  .کندصورت واه  پیدا می ادبیّاتواهعیت ندارد و فق  به لطف 

ی خاص نظیر ترس، وحشت یوا کنجکواوی را در خواننوده ایجواد تأثیروهمناک 

ی ساختارگرایانه پرداختوه تودوروف به فانتاستیک به شیوه (.89: همان) کندمی

. دیودگاه او از ایون نظور ایودئولوژی را نادیوده گرفتوه اسوت و مسائل مبتنی بر

  هایی دارد.کاستی

 های شگرف از دیدگاه فرویدداستان-4-6

ی اولوین حووزه»دارد اظهار موی ی آکسفوردنامهلغترزمری جکسون بر اساس 

 6559بوه سوال  "نه چندان امن برای اعتماد کردن"به معنای  8ی شگرفکلمه

 «گیوردشگرف معنای خطرناک و ناایمن به خوود می 6557ال . در سگرددبرمی

کاوانوه ای است در آثار فلسوفی و روانشگرف واژه (.907: الف 6959جکسون، )

بورای »اصوطلاح داسوتان شوگرف . ای دردسورآفرین و تهویبرای اشاره به حوزه

شوود کوه کیفیوت کاربرده میهایی بوهخصوص رمان و ضدرمانداستان کوتاه به

خووانی و گرایی یا رمانس پیشوین هومها با ویژگی هراردادی واه های آنژگیوی

  (.915-915: 6930میرصادهی،) «مطابقت ندارد

پوردازی اسوت کوه بوه بحو  و بررسوی در بوات شوگرف نظریه 9زیگموند فروید

در »برد. بهره می« 4شگرف»ی فروید برای توضیا این ژانر از واژه .پرداخته است

                                                 
1 Tautology 
2 Fabulation 

3 Sigmund Freud 

4 Uncanny 
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گرایی شود که نویسنده تظواهر بوه واهو استانی، شگرف وهتی ایجاد مید ادبیّات

بوه تموایز میوان رویودادهای واهعوی و اتفاهوات  ادبیّاتی شگرف در تجربه. کند

دهودم ماننودی وعوده می. نویسنده به حقیقت و حقیقتفانتاستیک بستگی دارد

همین تزلوزل . (41-45: 6959حری، ) «گذاردس س این هرارها را زیر پا می امّا

شوود و بوا تردیود در حقیقی بودن یا نبودن است که سوبب ایجواد شوگرف می

 .خواننده همراه است

شگرف چیوز ترسوناک و »فروید از شگرف این است که ابتدایی( ) تعریف آغازی

کنود: تر مطورح میای دهیواگاه فرویود نظریوه(. آن45 :همان) «ترساننده است

های ناخودآگاه در محی  پیراموون زتات امیال و ترسبا تأثیری منزلهبهشگرف »

کسی کوه جهوان -های نهفته در بطن سوبژه ها و تشویشو افراد دیگر، اضطرات

ی هوای ترسوانندهحس -کنودهای خوود تفسویر میها و واهمهرا در بطن ترس

شگرف موجد آن رده از ترسانندگی است کوه بوه زنند. شگرف را رهم می ادبیّات

 (.907: الف 6959جکسون، ) «شوددیرپا و دیرآشنا است، رهنمون میچه آن

در بوات »ی خود با عنووان ( در مقاله6301) فروید به معادلی که ارنست ینتش

ترس  -شگرف. 6 :کنددهد، اشاره میبرای شگرف ارائه می« شناسی شگرفروان

دل معوا (.45: 6959حوری، ) مبتنی است بور عودم هطعیوت -شگرف. 8 ناآشنا

اولووین ». معنووایی دوپهلووو دارد« Das Heimlich»ی شووگرف در آلمووانی واژه

سطا معنایی واژه به خانگی، آشنا، دوستانه، مطبوع، راحوت و محترمانوه اشواره 

م کنیودو خودموانی بوودن می یحت. بر این اساس شما در دنیا احساس راکندمی

غریوب و بیگانوه متورادف  راحت، بنابراین شکل منفی این واژه با امر ناآشنا، غیر

کنیود، احسواس خواهد بودم به دیگر سخن شما در دنیوا احسواس بیگوانگی می

اهمیووت » (.907: الووف 6959جکسووون، ) «ی خووود نیسووتیدکنیوود در خانووهمی

. شگرف پنهان را آشکار و لذا آشنا را ی آن استشگرف در همین ماهیت دوگانه

و تردیود را  همین امر است که ترس ( و901: همان ) «سازدبه ناآشنا مبدل می
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شناسوی فرویود، کندم بنابر ایون دو سوطا معنوایی شوگرف در اصطلاحایجاد می

 (.45: 6959حری، ) شده استی بازگشت امر سرکوتشگرف نشانه

پیشنهاد کلی فروید ایون اسوت کوه شوگرف تموام چیزهوایی اسوت کوه موا در 

های ی روانی، به یواد جنبوهاولیه کنیم، ما را به یاد مراحلسالی تجربه میبزرل

اندازد یا به عبوارتی شوگرف ی ابتدایی بشر میزندگی ناخودآگاه یا به یاد تجربه

توان به اختگوی، . از این امور میی دوران کودکی استشدهبازگشت امر سرکوت

(، مفواهیم ی سواختار ناخودآگواهمنزلوهبهاجبار در تکورار ) همزاد، تکرار سهوی

( دانودتر می، این هدرت خود را از واهعیت هویهدرت روان) گاری جهاندارانجان

ی کوودکی در شدهم بنابراین با بازگشت امر سرکوت(43: همان) اشاره نمودو ... 

سوازی یوا ی فانتاستیک مرئییکی از معانی واژه .آیدسالی شگرف پدید میبزرل

از نظر فرهنگی نوامرئی  چهبا مرئی کردن آن»وهمناک  ادبیّاتتجلی استم پس 

هوا ی نیستی و مرل کنار گذاشته شده است، پرده از روی فقدانمنزلهاست و به

 «رو اسووتآوری از همووینزنوود و گوورایش فووانتزی بووه سوومت نادلالووتکنووار می

 (.905: الف 6959جکسون، )

ی بوه عقیوده. بنابراین اولین شرط تحقا شگرف از دیدگاه فرویود، تورس اسوت

نوام « ریطوریقوای شوکّ»ین شرطی که برای ایجاد شگرف لازم است فروید دوم

]نویسونده[ ». خووانی داردموردنظر تودوروف همو تردید  . این شرط با شکّدارد

هایی که جهان خیوالی خوود را بور فرضتواند در خصوص ماهیت دهیا پیشمی

توانود بوا مویکه و تردید نگه دارد یا این ها در شکّآن استوار کرده، ما را ساعت

 «ه تا به آخر متن اطلاعات دهیا و مشخصی در اختیار ما هرار دهودزیرکی و حقّ

 (.41: 6959حری، )

ی آثار ادبوی مایهسومین عامل وجود شگرف مربوط به مضامینی است که دست

های فانتاستیک موضوعاتی که موجب خلا شخصیت(. 41همان: ) گیردهرار می

پوذیردم دو هطب هستی و نیستی انسوان صوورت موی شود، معمولاً بر مبنایمی
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مورل  توأثیریعنی مرل و زندگی یا به عبارت بهتر موضوعاتی با تفسیر مرل یا 

کند و نیز انسان مطرح می تحوّلبر اطرافیان و همچنین وجه عشا را در فرایند 

های دیگر و موضوعات موضوعاتی نظیر ارتباط انسان با هستی، طبیعت، فرهنگ

یابی، سوتایش آزادی، هویّتها و موضوعات دیگر چون ی چون نجات انسانمتعال

 خورد.... در آن به چشم مینکوهش جنگ و 

 فانتاستی  از دیدگاه جکسون-4-4

از فانتاسوتیک « یوک روش یمثابهفانتاستیک به»ی در مقاله 6رزماری جکسون

ختین در کتات آورد و معتقد است مطالعات میخاییل بامدرن سخن به میان می

پئا را اعلوام انحطاط مستقیم ژانر ادبی سنتی منیمسائل بوطیقای داستایوسکی 

پئا فرم سنتی هنر فانتاستیک استم بنابراین به اعتقاد جکسون موا . منیداردمی

. فوانتزی رو هسوتیمبوهبا دو نوع فانتاستیک سنتی و فانتاستیک مدرن یا نوو رو

زنود و اریف رای  در مورد واهعیت را به هم میاست که تعسنتی همان نوع ادبی 

. شوودگر فانتزی خصلت اصلی این نووع ادبوی محسووت مویاین کارکرد واژگون

: گویودکند و در تعریف آن میپئا یاد میجکسون از فانتزی سنتی با عنوان منی

شکند و به سادگی در میوان گرایی را میپئا ژانری است که مقتضیات واه منی»

. گذشوته، حوال و آینوده و کندهان و جهان زیرین و جهان بالا حرکت میاین ج

، جنوون، رفتوار و گفتوار رؤیا. حالات وهم، سازدگو با مردگان را ممکن میوگفت

العواده، حالواتی بهنجوار محسووت نامتعارف، تغییرات شخصوی، وضوعیت خوارق

 (.5: ت 6959جکسون، ) «شوندمی

گیورد و معتقود اسوت در آثوار فانتاسوتیک جکسون از این خصوصیت بهره موی

شوکنی این هانون امّایابدم بار تداوم میشکنانه و خشونتمدرن این عملکرد هانون

خواری توأم استم شکنی با شادپئا هانون. در منیدر دو نوع فانتزی متفاوت است

. سوتگونوه ابینانه و جشنتر خوشها کمنیاامهای مدرن این نابسدر فانتزی امّا

                                                 
1 Rosemary Jackson 
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سازند، امر نامنتظره را هوانین را واژگون میگونه آثار مانند آثار داستایوسکی این

گویند و به جهان زیرین اجتمواعی عادی میکنند، از حالات روانی غیرمعرفی می

ت ا کوردن موهّو. این آثار بدون ستایش از معلّبنیان گروهی ندارند امّاخزندم می

این آثوار، از اجتمواع منوزوی  توهّمهای مسوژهند. هانون، بیرون از آن حضور دار

بوه انود. ها نامتعوارف. آنشان مختص خودشان استاند و معتقدند بیگانگیشده

هوای هویّتعنوان بوه. خوود را زننودسر باز می "سازگاری خود"هول باخیتن از 

. ایون تبواهی وحودت فوردی، متفواوت کنندمضاعف و اغلب چندگانه تجربه می

 (.3: همان) «پئای سنتیتی انسجام در منیز تعلیا موهّاست ا

کند، همانند شویطان و صورت امر فراطبیعی جلوه میچه در فانتزی سنتی بهآن

عنوان یکوی بوهشود و ... در فانتزی مدرن به امری طبیعی بدل میو پری و  جنّ

. کننووداز وجووه شخصوویتی زنودگی فوورد و نووعی تجلووی ناخودآگواه جلوووه موی

ترتیب کشمکش فرد با دیگران به کشمکش و سوتیز فورد بوا خوود و روان اینبه

« خوود»و « خوود»گووی  وصوورت گفوتدهد و متن بهخودش تغییر شکل می

 (.85: همان) گیردی دیگری شکل میمنزلهبه

داند تا یک ژانر و همانند تودروروف آن را ادبی می 6جکسون فانتاستیک را روش

تقلیوودی، ) ( و محاکوواتیmarvelous) انگیووزجوواتبووین دو روش متضوواد اع

انگیز گوید فانتاستیک که میان اعجواتوی می دهد.( هرار میبازنمایانه، رئالیسم

گیورد و العادگی یکی و روزمرگی دیگوری را وام میو محاکاتی هرار گرفته، خارق

سون چه جکدر نتیجه آنها نیست. یک از آنبه هیچ تعلّاسازد که مترکیبی می

کنود، هموان فانتاسوتیک نوابی عنوان فانتاستیک مدرن به خواننده معرفی میبه

 .است که تودوروف به بح  در بات آن پرداخته است

 

 

                                                 
1 mode 
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 جونزرئالیسم وهمی از دیدگاه ملکم وی.-4-0

های خود از آثوار داستایفسوکی در نقد و بررسی 6357در سال  . جونزملکم وی

خائیل باختین بود، نام رئالیسم وهمی را به سوبک ی کار میکه بر مبنا و شالوده

(. ایوون 7: 6955جووونز، .وی) ی نویسووندگی داستایفسووکی اطلوواق کووردو شوویوه

در آثار یوهوان موشوک، منتقود آثوار هنوری،  6371ازاین در سال یشپاصطلاح 

ن سوبک جدیود در هنور نقاشوی ااماشان اتریشی کوه پیشوگبرای آثار هنری نقّ

جوونز رئالیسوم .ی ویبوه عقیوده(. 603: 6915کاشوفی، ) بود کاررفتهبهبودند، 

هووایی اسووت کووه هووا و مکتووبوهمووی آثووار داستایفسووکی در ارتبوواط بووا روش

ها گرایش داشتم به همین دلیل به بررسی رئالیسم وهمی و داستایفسکی به آن

انود از اکس رسیونیسوم، هوا کوه عبارتهای آن در ارتباط با همین مکتبویژگی

شوناختی، مدرنیسوم، نیهیلیسوم، ایودئولوژی و روانیسم، مدرنیسوم، پسترمانت

  .پرداخت

های ادبی است که در بطن خود واهعیوت ای نو در مکتبنظریه»رئالیسم وهمی 

آمیزد و درحین پرداختن به واهعیت بیرونی، واهعیوت درهم می و وهم و گمان را

شود که خواننده مر سبب می. همین اکشدرا برمبنای درون انسان به تصویر می

. (17: 6937تسلیمی و کریموی، ) در شناخت حقیقت دچار تردید و دودلی شود

هوایی اسووتوار اسوت کوه در بوواور ی واهعیترئالیسوم وهمووی برپایوه»همچنوین 

ها ممکن است در زندگی روزموره گنجد و از دیدگاه آنگرا میهای عینیتانسان

هوای های عینی و غیرشخصی با زمینوهواهعیتهای رئالیسم، . از ویژگیر  دهد

 (.  11 :همان) «های باورپذیر استبیرونی و صحنه

کنود کوه ها را بدین هصود تشوریا مویی رئالیست صحنهنویسنده»در رئالیسم 

 هوا آشوناتر با ههرمانان و وض  روحوی آنها بیشخواننده از شناختن آن صحنه

هوا وضعیت روحی شخصویت»یان در این م(. 853: 6951سیدحسینی، ) «شود

. ایمصورت به رئالیسم وهمی نزدیک شدهممکن است ناخوشایند باشد که دراین
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های عینی اسوت کوه های رئالیسم وهمی اشاره به آن دسته از واهعیتاز ویژگی

هوا رهوم پریشوی شخصویتهویتی، تردیود و رواندر فضای سرد و بدبینانه با بی

هوا گونوه داسوتانهای این(. شخصیت11: 6937، تسلیمی و کریمی) «خوردمی

اطمینوان و  امّواکننودم کنند جهانی را کوه در آن هسوتند، درک مویمی تصوّر»

(. 96: 6955جوونز،  وی.) «گیوردها بارهوا موردتردیود هورار مویهطعیت در آن

تور از رئالیسوم بوه های رئالیسم وهمی بدبینانوههای داستانشخصیت»بنابراین 

رسوندم زیورا در ها در پسامدرنیسم نمویبه بدبینی شخصیت امّاگرندم نجهان می

کوه در رسند، درحالیو تردید می های داستانی به شکّرئالیسم وهمی شخصیت

رسود توا به فرم اثر می حتّیتردید به کلیت متن و  ی شک وپسامدرنیسم دامنه

چوه آن (.11: 6937تسولیمی و کریموی، ) «د و سردرگم کندخواننده را نیز مردّ

ص در نفسوانیات سیر در عوالم بواطن و تفحّو» شوددر رئالیسم وهمی مطرح می

 «آگواه اسوتآدمی و کشف عوامول و روابو  ضومیر ناخودآگواه در سوطا پیش

طور مطلا را به(، هرچند رئالیسم وهمی دنیای ناخودآگاه 609: 6915کاشفی، )

 (. 667 :همان) کندترک نمی

ی نو، که هِّوردِّر بنیوان گذاشوت، گرانهشناسی بیانمردم در»جونز .به عقیده وی

افراد خود را نه در مناسبت با نظمی آرموانی در فراسووی خوودم بلکوه برحسوب 

جوونز،  .وی) «شوودکنند کوه در درون خودشوان شوکوفا مویچیزی تعریف می

هوا درصودد آشوکار کوردن دنیوای طور که اکس رسیونیسوتهمان(. 89: 6955

ال ها بوه جریوان سویّدادن دنیای درون آدما هستند و برای نشانهدرونی انسان

حوال داستایفسوکی معتقود اسوت کوه تحوت فشوارهای بااین. ذهن روی آوردند

 . بیرونی، انحراف و تحریفِّ این شناخت و تعریف نامحتمل نیست

جونز میوان رمانتیسوم و رئالیسوم وهموی هائول  .های مشترکی که ویاز ویژگی

در رئالیسوم وهموی بور ». آمیز و افراطی رمانتیک استهای اغراقاست، موهعیت

و انحوراف از رمانتیک و ملوودرام( ) آمیز و افراطیهای غیرعادی و اغراقموهعیت
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ترتیب واهعیتی که رئالیسم وهمی در . بدینشودرشد بهنجار روح بشر تمرکز می

عواطفی آشوکار  فشوار هوای حوادّویژه در موهعیتگذارد، بوهاختیار مخاطب می

نظریوه، جهوان رئالیسوم  طبا ایون» (.13: 6937تسلیمی و کریمی، ) «شودمی

وهمی در عناصر آشنا غرابتم در عناصر عینی ذهنیت و در امور روزمره ملوودرام 

 «کنودیابد و میان یکی و دیگری تمایزی ناپایودار و متزلوزل را حفوظ مویرا می

 (.87: 6955جونز،  وی.)

ها پنهان است چه را از دید انسانرئالیسم وهمی این است که آندرواه  کارکرد 

کند و همین آشکارشدگی زوایای پنهان زنودگی و از آن آگاه نیستند، آشکار می

شود دنیایی که تاکنون با آن احساس آفرین است و موجب میبرای بشر شگفتی

بیگانوه بورای او باره به دنیوایی ناآشونا و یککرده است، بهیگانگی و آشنایی می

   .بدل شود و با آن احساس غرابت کند

ن اامومودرن در ی مودرن و پسوتوهوال دورهدر آثار رئالیسم وهمی کوه از هیل

شناختی و گورایش بوه مسوائل مربووط بوه بحوران های معرفتاند، پرسشنبوده

  (.85 :همان) خوردشناسانه به چشم میهای هستیهویت و نیز پرسش

 "ایده و حوس"اهیمی که در رئالیسم وهمی مطرح است، مفهوم دیگر از مفیکی

دیگوور اسووت کووه طبووا آن ایوودئولوژی فووردی و عواطووف شخصووی از یووک

 توأثیردیگور عبارت دیگر حاوی آرایی متضاد است کوه از یوک. بهناپذیرندجدایی

(. بدین 83: همان) شوندی میپذیرند و هریک در وجود فردی مستقل متجلّنمی

سوویی د و هور یوک بهل و فکر او هم سویی نودارساس آدمی با تعقّمعنی که اح

ها هر شخص به واه  یک دیودگاه اسوتم گونه رمان. در اینکندگرایش پیدا می

و تردید است و همین امر پیچیدگی  گاهی این ایده و احساسات توأم با شکّ امّا

واه  بوه یوده بوهیفسکی هر نظر یوا ادر کار داستا»دهد. درون انسان را نشان می

 (. 90 :همان) «شودموجودی زنده بدل می
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آثار به شوکل  . اینگریگووهای داستایفسکی در بنیاد مبتنی است بر گفترمان

همچوون رموان ) هوا راآگاهی واحد سواخته نشوده کوه دیگور آگاهیکلیت یک 

 کندم بلکه شکل کلیتی را دارند که از( به درون خود جذت میصدایی سنتیتک

 شوود،ی دیگوری بودل نمویبه ابژه اًامها تمیک از آنتعامل چند آگاهی که هیچ

هوا تووان گفوت شخصویتعبارت دیگور مویبوه(. 90 :همان) «است شدهساخته

پذیر و شناختنی نیستند و منش درونی هریک در مناسوبت بوا تنهایی تعریفبه

 (95: 6931کریمی و مرادی، ) یابدها معنا میدیگر شخصیت

ها در آثار داستایفسکی، بوا تغییور در گری شخصیتنمایی و خودافشادرپی واه 

ر در هودف اصولی از تغییورات مکورّ»زعم جونزرو هستیم که بهی دید روبهزاویه

زدن تر بورهمدادن سوژه از زوایای مختلفم بلکه بیشی دید روایی نه نشانزاویه

ویژه طرد عناصور ن جهان وهمی و بهپارچگی دریافت خواننده از ایانسجام و یک

دانود در مناسوبت بوا فکر که می دادن خواننده با اینبه نوعی فریبآشنا است و 

و سو س  "شوان کجاسوتجایگواه"ها و زمان و مکان و طرح داسوتان شخصیت

هوای داسوتان در . شخصویتهواهوای آنزدن تموامی فرضویات و برداشوتبرهم

 (.96: 6955جونز،  .وی) «ین وضعیتی هرار دارنددیگر نیز در چنمناسبت با یک

یافته در جهان آثار داستایفسکی، رئالیسم وهمویِّ ی تجلیتحلیل باختین از ایده

های آثار داستایفسوکی شخصیت». دهدشناسی پیوند میداستایفسکی را با روان

ن، دینوی و ایمواپریشی و تعادل، بویهای بیماری و تندرستی، رواندارای ویژگی

: 6931تسولیمی، ) ناک هسوتنددستی و دارندگی در فضای واهعی و کابوستهی

هوا از هوا یوا ایودهتنها معتقد اسوت نشوانهباختین در بح  ایدئولوژی نه (.638

ها مدام با احساسوات عقیده است که ایدهناپذیرندم بلکه بر این احساسات جدایی

رئالیسوم وهموی صورفاً »بنوابراین . گویی جاری و بیناذهنی هستندودرگیر گفت

. ای در شورای  فشوار موادی نیسوتنوعی فانتزی فردی یا انحراف ذهنوی عوده

هوایی اسوت کوه موردم، ... و راهبوردی تعامل اجتمواعیهرئالیسم وهمی فرآورد
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گیرنود و کار مویآگاهی در خود بوه ساختن یغنآگاه یا ناخودآگاه هم برای خود

که مثلواً ) های عاطفی هویانگیزه میان. دراینیگردیک متزلزل ساختنهم برای 

شوویدن خووود در نامیوود یووا نیوواز بووه بالاکی ادیووپ موویچووه فرویوود عقوودهاز آن

ها به شوکلی پویوا فانتزی توانند به این( میگیرندت میمراتب هدرت نشأسلسله

 .وی) «گو منجر شوندوجهت دهند و به تقابل یا تضاد میان افراد درگیر در گفت

 (. 41: 6955جونز، 

. دانودهای نیهیلیستی نیز نمی.جونز رئالیسم وهمی را به دور از برخی ویژگیوی

و تردیوود،  هووای نیهیلیسووم احسوواس سووردرگمی همووراه بووا شووکّاز ویژگووی»

هودفی، احسواس طردشودگی و نیوز معناباختگی و ازخودبیگانگی، ناتوانی و بوی

کریموی و ) «اطات میان پودر و فرزنودویژه ارتبدوگانگی احساسات به خانواده به

 . به رئالیسم وهمی راه یافته است( 40: 6931مرادی، 

 ی نظریات بندجمع-4-3

هایی که بیان شد باید اظهار داشوت کوه بوین در یک جم  بندی کلی از نظریه

در  هواتووان آنی گواهی میهای بسیاری وجود دارد تا حدّها شباهتاین نظریه

هوا ترین تفاوتتری به مهمرو با صراحت بیشداشتم از اینیک نظریه پن مجموع

 د:شوها اشاره میشابهات این نظریهو ت

پردازد و مسوائل مبتنوی وهمناک از منظر ساختارگرایانه می ادبیّاتتودوروف به 

داند گری میوهمناک را نوعی روایت ادبیّاتوی  گیرد.بر ایدئولوژی را نادیده می

شووند کوه خواننوده را در مورز ای روایت میگونهای داستان بههکه در آن مؤلفه

ه خوود ترین توجّتودوروف بیش. میان خیال و واهعیت در حالت تعلیا نگه دارند

نما بورای بوه شوک نواهص وجوه الفعوگر و کواربرد اکوانونی-را به اهمیت راوی

ن بوا وهمنواک توودوروف مکوا ادبیّاتبه طور کلی در  کند.معطوف میانداختن، 

گیرد و روایوت بوه ن، سیر غیرخطی به خود میدنیای واهعی مطابقت ندارد، زما
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کند، س رده و تردید ایفا می ترین نقش را در ایجاد شکّگر که مهمکانون -راوی

 شود.می

ی فروید به مباح  ایدئولوژیکی پرداخته شده و مباح  ساختارگرایانه در نظریه

شوود کوه ی فرویود شوگرف وهتوی ایجواد میهشود. بوه عقیودنادیده گرفته می

 گوذارد.آن را زیر پوا می امّادهدم مانندی وعده میحقیقت و حقیقت نویسنده به

 ادبیّاتپس  .شودهمین تزلزل است که سبب ایجاد شگرف و تردید خواننده می

چوه از نظور فرهنگوی نوامرئی اسوت، پورده از روی وهمناک با مرئوی کوردن آن

سوالی ی کوودکی در بزرلشودهزند و با بازگشت امور سرکوتمی ها کنارفقدان

 .آوردشگرف را پدید می

ی توودوروف توجوه دارد و هوم هانی سواختارگرایرزمری جکسون هم بوه شویوه

ی گیورد. بوه عقیودهبنا بر نظریات باختین( را در نظور می) مباح  ایدئولوژیکی

خوورد. ای سونتی بوه چشوم میهنی فانتزیاامها نابسگونه رمانجکسون در این

ها آید، شخصویتگردد، از حالات غیرعادی سخن به میان میهوانین واژگون می

های بنیوان گروهوی نودارد، ایون سووژه امّواخزندم به جهان زیرین اجتماعی می

مضاعف و چندگانه معرفی  هویّتاند و خود را به عنوان از اجتماع منزوی توهّمم

 . ا و سرگشتگی در فانتزی مدرن همیشگی استکنند. بنابراین تعلیمی

ی پیشوین را ها و نکوات اصولی هرسوه نظریوهی ملکم وی.جونز شاخصوهنظریه

دربردارد. وی هماننود توودوروف و جکسوون ایون نووع ادبوی را موابین دو ژانور 

توجه دارد و چون فروید  داند و به مباح  ساختارگرایانهگرایی و فانتزی میواه 

گیورد. وی ی این نوع را در نظر میشناسانهیدئولوژیک و به ویژه روانهای اجنبه

های گوناگونی که رئالیسم وهمی داستایوسوکی بوا آن در ها به روشعلاوه بر این

ها و توری شاخصوهنگوری بیشارتباط بوده پرداختوه و از ایون طریوا بوا جزئی

ای رئالیسوم وهموی هترین شاخصههای این نوع را بازگو کرده است. مهمتکنیک

 ص از این هرار است: به طور خلاصه و مشخّ
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های سنتی. بر هم زدن جریوان خطوی بندی نسبی به طرح و چارچوت رمانپای

هوای روایت داستانی بر اساس نادیده گرفتن توالی زموانی و اسوتفاده از تکنیوک

ال ذهوون. ای چووون روایووت تودرتووو، راوی چندگانووه و جریووان سوویّروایووی

های مکوان رئالیسوتی و یختگی زمان. نوآوری در مکان و ترکیب ویژگیآمدرهم

شناختی. حضور معناباختگی، ی اجتماعی، شناختی و روانمایهفانتاستیک. درون

حوس(. بحوران  -ایوده) اندیشی و گرایش به مفهوم ایدئولوژیصدایی، شکچند

ناسوانه. ششناسوانه و معرفتهای هستیها و پرسش، چندپارگی شخصیتهویّت

ای، باورهوای توجه به عناصر فرهنگ بومی و سنتی. استفاده از مضامین اسطوره

« مون»رنوگ وضوعیت . گرایش به توصیف و ترسویم موبهم و کومرؤیاخرافی و 

در « مون رئالیسوتی»های انگاری، نفی و انکار ویژگیداستانی و همچنین نادیده

در ارتباط « واهعیت»م ذهنی گرایی و توجه به مفهوچهارچوت اثر داستانی. ذهن

اکس رسیونیسووتی و  و توصوویفات« واهعیووت»و تعاموول آن بووا مفهوووم عینووی 

متعارف و ضد و نقوی  در کنوار هوم، مثول سوررئالیستی. هرار دادن عناصر غیر

 هستی و نیستی. تمایل به استفاده از ایهام، طنز و ابهام. 

 های پژوهشیافته-0

 معرفی نویسنده و آثارش -0-3
را در « رانزخیو»در تهران، اولین کتات خوود  6905رو حمزوی متولد سال خس

( و در سوال 6978) ( و دلارام6991) منتشر کرد. پس از آن پادزهر 6994سال 

را منتشور کورد کوه موردپسوند « وزیدوهتی سموم بر تن یک ساق می» 6956

ه را بو« شهری که زیر درختوان سودر مورد» 6953خواص هرار گرفت. در سال 

سوال  یچاپ رسانید که مورد استقبال واهو  شود و بوه عنووان رموان برگزیوده

را در سال « هااز رل هر تاک دشت سایه»ی جایزه شد. به دنبال آن رمان برنده

ی آثوار خوود بوه ثبوت و چند مجموعه داستان و جنوگ را در مجموعوه 6959

 رسانده است. 
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 های رمان از رگ هر تاک دشت سایهخلاصه-0-0

ی سرکش اسوفار ماجرای بازگشت مهریز نوهها از رل هر تاک دشت سایه رمان

خووری کودکانوه از . مهریز در کوودکی بور سور یوک دلبه ارل نزد اسفار است

هوا . حالا پس از سالرودشود و دیگر به دیدار اسفار نمیاسفار، نیایش، بریده می

بغورن  و نابهنجوار روحوی و  با مرل اسفار و شورای  امّاگرددم به آن خانه بازمی

 اسفار، در زمان حیوات. یگانه، برادر شودرو میبهعاطفی اعضای خانواده اسفار رو

شده و اسفار و پدرشان مان  از به هدرت و ثروت رسیدن یگانوه وی نادیده گرفته

یگانه از نظر روحی در شرای  مساعدی نیست و برای رهایی  .انددر خانواده شده

پوردازد اش به آزار و اذیت خانواده و اهوام و اطرافیان خود مویی روانیهااز عقده

دهود و نقوش ای هورار مویدر فشارهای روحی و عاطفی تلو و گزنودهرا ها و آن

بسزایی در ایجاد فضایی سرشار از احسواس تورس، بهوت، حیورت، سوردرگمی، 

 .در زندگی این افراد دارد... ی، پوچی، تردید و هویّتبی

 هاحلیل رمان از رگ هر تاک دشت سایهت-0-6

احسوواس طردشوودگی و نیووز دوگووانگی  و ازخودبیگککانگی، هویّککتبحککران 

هایی است که برای رئالیسوم وهموی هائول احساسات به خانواده از جمله ویژگی

از دست دادن پدر و موادرش در  علّتاند. مهریز شخصیت اصلی داستان به شده

و  هویّوتاز خوود بیگوانگی و گسسوت از  و بریودن از گذشوتگان دچوار کودکی

 :احساس طردشدگی است

آن رها  تواند خود را از شرّمهریز گفت دچار احساس غفلتی شده است که نمی»

داند کیست ی غایبی که او را به دنیا آورده و او نمیموجود ناشناخته تصوّر: کند

ین دلخوری (. هم455 :6959حمزوی، ) «برایش رازی گزنده و هولناک شده... 

   .(94-99) «کودکانه مرا از خیلی چیزها کند... خودم شدم و خودم ...
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های رئالیسوم نیز در کنار از خودبیگانگی شخصیت بیگانگی با دنیای پیرامون

خواهم ساتگین کوچکم را از هدح : من نمیمهریز گفت»گردد: وهمی نمودار می

 (. 637) «"آوایی دور هستم.. من تکبزرل دیگران پر کنم

. شوودهای رئالیسوم وهموی محسووت مویمایوهیکی از بن معناباختگی جهان

ی ابعاد زندگی مهریز از جمله اعتقوادات و باورهوای موردم، معناباختگی در همه

آذر  امّوا -بلوه"»یابود: مکان ِّ زندگی و احساس عشا و محبت به دیگران راه می

مهریز  "-اعتقاد خرکی -اد داشت. فرامرز خیلی با آذر اعتقآتشتون رو تندتر کرد

 (.  415) «".اعتقاد همیشه خرکیه"خندید: 

های نگواه جامعوه بوه شخصویتشخصیت متفاوت و گاه متضاد با جامعکه، 

رئالیسم وهمی در مقایسه با دیگران متفواوت اسوت و او را در تضواد بوا دنیوای 

موه یوک خووای مثول هچرا نموی! چرا! جوری مهریزچرا این»: دانندمی تمدّنم

 (.451) «!موجود متعادل منطقی باشی

از دیگر عناصر رئالیسوم وهموی ها، گسیختگی و چندپارگی شخصیتاز هم

مهریوز در خووات و ناخودآگواه او بوروز  هویّوتاین ویژگوی در . آیدبه شمار می

... سوراپا ریوزم ام را بیورون مویی دل و اندرونوههمه... سردم است ... »: کندمی

ای ایسوتاده ... گوشهخودم هستم ... آینده نیست ... بینم . خودم را می..لرزم می

-5) «...استوار ایسوتاده ... دیگر ... دو مهریز جدا از یکزند ... به من پوزخند می

5.) 

هوای از دیگور ویژگوی اندیشی(ش ّ) و تردید احساس سردرگمی و ش ّ

یون احساسوات دسوت بوه رئالیسم وهمی است که مهریز همیشه با ا نیهیلیستیِّ

دانوم اینوک نموی... ارل همیشه کانون تردیدهای مون بووده ... »: گریبان است

... یوا نشوینان کوردهی ارلی ارل مورا دچوار تردیود دربوارهتردیدهایم دربواره

 (.97) «...نشینان دلم را نسبت به ارل چرکین کرده ی ارلتردیدهایم درباره
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و تردیود و  ی داستانی اسوت کوه ایون شوکّهاهستا نیز یکی دیگر از شخصیت

چیزی که نگرانم کرده اسوت ایون اسوت کوه مصوباح »کند: نگرانی را تجربه می

کونم حوس موی... های پزشکی آغاز کردهپیشنهاد زناشویی را ناگهان با آزمایش

 (. 658 :همان) «خواهد مرا ارزیابی کندمی

ه بکه ایکی و توجّکگرو ذهن و خیال توهّمها در نوعی گرفتاری شخصیت

گرای داستان را به فضایی وهمی و تاریک و فضای واه  مفهوم ذهنی واقعیت،

ترین و تردید حاکم بر داستان از مهم کند و این در کنار شکّآلود نزدیک میمه

 تووهّمگاه دچوار ایون نووع مهریز نیز گاه. شودعناصر رئالیسم وهمی شمرده می

... بوه کردم مشتی آدمک خیلی کوچولوزد فکر می... مادرم که تار می»: شودمی

 (. 959) «...ریزندی تار بیرون میبند انگشت از درون کاسهی یکاندازه

هوایی بوا آن هوای فکوری و تناه ها و درگیریها و ناکامیهستا در پی شکست

... در ارل هوم احسواس »: شوودپریشوی مویو روان توهّمشود، دچار مواجه می

 جورقجرق... صودای ندیار در اتاق دیگری پهلوی اتاق من خوابیودهکنم اسفمی

کس یچهو... امهوا را روشون کورده... چراغام... بارها بلند شدهشنومتختش را می

... دیگر این بیم و احسواس »(. 873) «... اتاق پهلوی اتاق من خالی است...نبوده

 (.810) «...ام یک پستاندار پندار زدهمن دیوانهدر شب نیست... 

های پرسوش) ثمر ماندن تلاش مهریز برای شکناخت دنیکای پیرامکونبی

شناسانه و معرفت شناسانه(، از دیگر عوامل رئالیسم وهموی در شخصویت هستی

خوره و با یوک چورای میچراهای ما همیشه به یک دیوار ستبر بر»: مهریز است

 (. 454) «گردهدیگه برمی

ز تغییور خوود و دنیوای پیراموون از دیگور ا قکدرتی و نکاتوانیاحساس بکی

ها است. این احساس در شخصویت مهریوز گونه شخصیتهای روحی اینویژگی

خوات و بیدار بودم ناتوانی از انجام کاری که به گوردنم انداختوه » ور است:شعله

 (.  60) «.رماند. خوات خرگوشیم را میت یدبودند چون نبضی در سرم می
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ی از جملوهسالی، ی کودکی در بزرگل سرکوب شدهبازگشت امور و امیا

ی رئالیسم وهمی است. یگانه شخصویتی اسوت کوه اموور شناسانهخصایص روان

جویی و بوه تبو  آن ی دوران کودکی در او احساس حقارت، برتریشدهسرکوت

کودکان فراموش شده ممکن است در کنوار ». خشم و نفرت را پدید آورده است

رو نسوبت بوه های زندگی احسواس حقوارت کننود و از ایونآمدن با درخواست

هوا . در نتیجه ممکن اسوت سوبک زنودگی آندیگران بدگمان و متخاصم شوند

جویی، بیزاری از موفقیت دیگران یا انجام دادن هور : انتقامشامل این موارد شود

 (.609: 6955هبادی وهوشنگی، ) «ها استکنند سزاوار آنچه احساس میآن

عاع هرار الشّو احساسات یگانه را تحت ی زوایای زندگیساس حقارت همهاین اح

و چشم دیدن موفقیت دیگوران  برد. او از دیدن حقارت دیگران لذت میدهدمی

او هم به من زل زده ... ... به یگانه نگاه کردمدمدستم را توی آت فروبر» را ندارد:

بوذار "...زدخنود موییگانه پووز ...کش... دستو بکردندها داد و هال می... بچهبود 

 (.81 :6959حمزوی، ) «"روش کم شه ... تابشه دستش چلاق و چنگک

رود کوه اسوکلت همسور ی پویش مویجویی او تا حودّپریشی و حس انتقامروان

... ام ...خسوته»: زنودکند و هر روز او را تازیانه میاش را از سقف آویزان میمرده

 .(666) «... نزدمآیدیادم نمی ...نه امروز زدم... 

طلبی این برتری. آوردجویی رو مییگانه برای جبران احساس حقارتش به برتری

هودر بوا سوماجت از خداونود آن»: فرما اسوتدر ارتباط او با خدا هم حکم حتّی

کنند که سرانجام کارشان با خدا به ستیز و چک و چانوه زدن طلب بخشش می

کنند و مغرور سر ه و براهین محکم مجات میدا را هم با ادلّ. سرانجام خکشدمی

 (.  474) «.دارنداز مهر و سجاده برمی

هوای روحوی و از ویژگیپریشکی، احساسات متناقض، جدال درونی و روان

ی عشوقی ها اسوت. هسوتا کوه سوه تجربوههای این نوع داستانروانی شخصیت

دارد، دچار این جدال درونوی  های متفاوت داستاننسبت به سه تن از شخصیت
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در ... لخت شودم. ای باکره باشم خواهم بیوه... نمی»و احساسات متناه  است: 

. اسفندیار نگاه کردم زیبا هستم... به -من جوان هستم. آینه به خودم نگاه کردم

 (.  911) «شوم...بستر می... با او همازپادرآمده...پژمرده... 

توانود بوه کالبود برد که نمیو تلاشی بیهوده، پی می زدن وپادستهستا پس از 

گیورد شود و تصمیم مویسرد اسفندیار گرما ببخشد، از اسفندیار هم مأیوس می

تونم از کشومکش بوا او خوودم ... لبریوز از نیواز... »: اش را از نو آغاز کندزندگی

ی او زده تواند پیکر انگار کوافور... و این گرمای تن من است که نمینمناک شده

 «... باید از ایون پیکور دل بکونم...کنم وجورجم باید خودم را ... را گرما ببخشد

(915  .) 

های روایی چون روایوت تودرتوو، راوی ، تکنیکی روایتی دید یا زاویهزاویه

. کنودچندگانه و جریان سیال ذهن به ایجاد فضای وهمی در داستان کموک می

شودگی درونوی بهوره نویسنده از کانون« هایهاز رل هر تاک دشت سا»در رمان 

شوودم شدگی مهریز آغاز مویی دید اول شخص با کانون. رمان با زاویهبرده است

. ی دید یکی است و هور دو بور دوش مهریوز اسوتشدگی و زاویهبنابراین کانون

آید و زمان با جهان بیرونی به روی صحنه میترتیب جهان درون مهریز هماینبه

 . شودها آشنا میی آناندک با همهنده اندکخوان

نویسنده  606ی . از صفحهبه همین منوال است 600ی تا صفحه 1ی از صفحه

 ایونکنودم بنوابرشدگی را از مهریز به فرامرز بدل میدهد و کانونتغییر رویه می

جا که خواننوده تنهوا . از آنشدگی فرامرز استی دید اول شخص با کانونزاویه

دهود، بوا تغییور گور بوه او نشوان مویبیند که ذهن و زبان کوانونیچیزی را می

یابد و جهان را از منظور نظور گر شده راه میگر به ذهن شخصیت کانونیکانونی

کند ها میگر شروع به چرخش بین شخصیت. به همین ترتیب کانونیبینداو می

و نایین و لوازار در نوسوان  و بین مهریز و ریاض و هستا و مروا و مشکان و یگانه

چوه آن. یابودشود و با دید او پایان می. در انتهای رمان به هستا س رده میاست
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در این تغییر حائز اهمیت است، این است که هر بار زموان روایوت بوه مودتی از 

گردد و هر شدگیم یعنی مهریز آغاز شده، بازمیپیش از زمانی که با اولین کانون

شود، بوه ه میهای مختلف دیدگرواحد است که از دیدگان کانونی بار یک اپیزود

 953تا  954ی . از صفحهگری اپیزودهای جدید و مخصوص به هر کانونیاضافه

گوردد، کند و از اول شخص به سوم شوخص بودل مویی دید هم تغییر میزاویه

کوه در دسوت جا به بعد در حین ایون. روایت از اینشدگی مهریزدوباره با کانون

ال ذهون یوا حودی  نفوس صورت جریوال سویّدانای کل محدود است، گاهی به

 .بخشدتر به داستان میآید و باز بعدی درونیمیگر درهای کانونیشخصیت

شودگی اسوت کوه بارهوا ویژه کوانونی دید بههمین نوسان بسیار زیاد در زاویه

. دهودام داستان را افوزایش مویاندازد و رمز و ابهو تردید می خواننده را به شکّ

توان به حال و احوال خان بابا اسفار در اواخر عمرش اشواره کورد برای مثال می

احووال او بوه گووش مهریوز  و ی اوضاعهای متفاوت و متضادی دربارهکه روایت

. عموه خواور، موروا، کنندداند کدام یک حقیقت را بیان میرسد و مهریز نمیمی

: کننودیک چیزی متفاوت از دیگری برای مهریوز بوازگو موی یگانه و مشکان هر

... چهار توا کلموه نانگار دهن خان بابا اسفار رو کچ گرفته": ... عمه خاور گفت»

!... اسفاری گوی  و گنوگ... کشهخواد بزنه یک ماه رمضون طول میحرف که می

ان بابوا خو"... مشوکان گفوت:... »(. 61-65) «...گفتمشکان چیز دیگری می امّا

... مووو رو از ماسووت حووال و حواسووش سوور جاسووت... اسووفار سوورحال و هبراهووه

 (.  91) «"...کشهمی

گرهوا خاصویت چنودآوایی بوه موتن چین در حدی  نفوس کوانونیروایت نقطه

ای از ایون شوگرد عنوان نمونوهتوان بوهال ذهن یگانه را می. جریان سیّبخشدمی

... تازیانوه زدن ی مون؟... از تازیانوهالود؟نکه موی... این صدای اوست »: مثال زد

 !... یوادم نیسوت...ی چندم بوود... این ضربهام... خیس عرق شدهکندام میخسته
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... نفسوم امخسته شوده ...کنمهای نمازم سهو میها را هم مانند رکعتاین ضربه

 (. 913) «گرفته...

یی از هارگوهت کوه ی مدرنیستی اسهاداستانیختگی زمان ویژگی رهمبهزمان، 

بوا روایوت « از رل هور تواک...»رموان . شوودیمآن در رئالیسم وهمی نیز دیده 

بعد از چند صفحه روایوت  امّاشودم ال ذهن مهریز آغاز میغیرخطی و جریان سیّ

بواوجوداین . روایت خطی روایت غالب رمان اسوت. گیردحالت خطی به خود می

گر با بازگشت به . هر کانونیشودلی میدر بسیاری جاها روایت غیرخطی و تحلی

ریوزد و گذشته و بیان ذهنیات و درونیات خود نظم خطی رموان را بوه هوم موی

 .  آمیزدها را در هم میزمان

ی ذهن نویسونده اسوت. پرداخته و ساختهعنصر مکان در این نوع ادبی مکان، 

شونا پرداختوه هوایی آهایی جدید با ویژگویدر این رمان نویسنده به خلا مکان

هوا و دانگوه، شوهرهوایی مثول دشوت مشونگ، پیور. روایت رمان در مکواناست

... در جریان اسوت. ی ماک وروستاهایی مثل سومار، هزار چشم، زرخان، چشمه

انگیوز از های ناآشنا و ابداعی نویسونده هموراه اسوت بوا توصویفات وهماین اسم

 .گیردگر صورت میها که از دید کانونیمکان

از رل هر تاک ». خسرو حمزوی در رمان از عناصر اصلی رمان است زبانبان، ز

: شواعرانگی کلوام، از سه شگرد زبانی رئالیسم وهمی سود جسته« هادشت سایه

 .ت اکس رسیونیستی، طنز در کلامتوصیفا

 شاعرانگی کلام-

 دهد و فضای وهموی رئالیسوم ایونگونه میرؤیاشاعرانگی کلام به زبان خصلتی 

های بارز زبوان حموزوی شاعرانگی در کلام از ویژگی. کندنه آثار را تقویت میگو

... تارهوا »: کنودال ذهن بروز میها و جریان سیّتر در حدی  نفساست که بیش

هوای بوا تنوه... خواموش... رنجور... درختان تناور سرو... تار ها بی ... پودپود بی 
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اند ... نه به جرزها جوش خوردهاندخرام افتادهها از لای دیوار... پوک... چاکچاک

 (.1: همان) «... اند... چنگ در زمین زدهرهایند... نه 

 توصیفات اکسپرسیونیستی-

گون شودن زبوان و ایجواد فضوایی رؤیاتوصیفات اکس رسیونیستی نیز از عوامل 

-تر به چشوم مویدر رمان مذکور توصیفات اکس رسیونیستی کم. وهمناک است

شودگی ریواض در زیور آورده ای از ایون توصویف از نگواه و کوانوننمونوه .خورد

افتاد، نگران مکو   عور و لخت. چشمش به حیاط ها پایین رفتاز پله»: شودمی

ی گوشوه و . آفتات زلی کوه هموهنمودجایی تهی و حقیر و ترسناک می . ...کرد

چیز در زیر آن همه. مودنچه بود میتر آنجا را تهیکنار حیاط را گرفته بود، آن

رما افتاده بود و گویای آسایش و آرامشوی نبوود کوه منوادا بوه ،آفتات رک، بی

ی زیرزمین که چون دهان اسکلتی رو پلهی راهای رنجور باشد، جز حفرهجوینده

حوس کورد در صوحن . ... ش بودمتوحّ. ... زدبود و سیاهی می بازماندهبه آفتات 

 (.448 :همان) «.خواهد تصرفش کندموجودی پلید می ای ایستاده است وبقعه

   طنز در کلام و جندصدایی و گفتمان-

. در کنودیمچندصدایی یا گفتمان در آثار رئالیسم وهمی نقش کلیودی را ایفوا 

کند، بهتورین صدایی را ایجاد میی تکسالارانه و استبدادی که پدیدهفضای مرد

صدایی به چندصدایی استفاده از طنز در راه برای شکستن این فضا و تبدیل تک

شود که ههرمان شخصیت ثابتی نداشوته یمهمین چندصدایی سبب . کلام است

. درواهو  بوه شخصویت هودرت باشد و در مناسبت با افراد و جهان تعریف شوود

   .دهدمیخودافشاگری 

صودایی کوه توسو  یگانوه ایجواد شوده بوا در این رمان فضای استبدادی و تک

. شوودجای رمان شکسته مویهای مهریز و دیگران در جایها و طنزنیشکسنت

سوتیز ترین بسامد طنز در کلام مهریوز کوه شخصویتی هنجارشوکن و ظلمبیش

. بورای مثوال زموانی کوه شوودوگوهایش با یگانه، دیده میویژه در گفتدارد، به
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د، مهریز بوا دهخدایی مانویی را با عصبانیت به مهریز نشان می یگانه عکس مانو

 :  ایستدطنز در برابر خشم یگانه می

مهریز گفوت:  "بله؟"به مهریز خیره شد:  "شناسیش که؟می»": یگانه خروشید»

نخیور »یگانوه فریواد زد:  ".وزن بایود باشوهکه ههرمان مشت سونگینمثل این"

خدایی است که رفیقت به پابوسوش رفتوه!  -مانوست -خودت رو به تجاهل نزن

بردتش به من بگو ببینم اون دو حیوان در این کاکاسیاه هندی چوی  اون پتیاره

موهوای ": خند زد... مهریز لباند؟اند که برایش سر به کوه و بیابان گذاشتهدیده

 . (475: همان) «".ریش و سبیلسر و صورتی بی -سیاه سشوار کشیده

د اسوت، هوم اعتقاها بیدیگران که نسبت به آنطنز مهریز در تمسخر اعتقادات 

نوایین  "اسوت؟ گفتم مانویی چوی هسوت؟ بیمواری توازه"»: خوردبه چشم می

. گفت آیینی است که آرامش و آسایش پایودار گفت یک آیین تازه استخندید. 

: هموان) «.هوم کشویدنایین ابرو در ".پس مرل است". گفتم: دهدرا به آدم می

76 .) 

 گیرینتیجه-3

وهمنواک توودوروف و شوگرف فرویود و  دبیّواتای رئالیسم وهمی بوا از مقایسه

ها و عناصر مشترک بسویاری میوان ایون ژانرهوا یوا فانتاستیک جکسون ویژگی

تورین ویژگوی هوا مهمهای ادبی و رئالیسم وهمی یافت شد که از میان آنروش

 و فانتاسوتیکواهعیوت( ) ا بوودن میوان رئالیسومرئالیسم وهمی که همان معلّو

از دیگر مشترکات این نظریات حضوور . کندی را ایفا میاست، نقش اساسوهم( )

اندیشی، گورایش بوه مفهووم ایودئولوژی، بحوران معناباختگی، چندصدایی، شک

شناسوانه، شناسوانه و معرفوتهای هستیها، پرسش، چندپارگی شخصیتهویّت

شوناختی و اجتمواعی، تمایول بوه اسوتفاده از طنوز و زبوان هوای روانمایهدرون

هووای رئالیسووتی و هووای مکووان، نوووآوری در مکووان و ترکیووب ویژگوویگونووهرؤیا
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های روایوی چوون روایوت آمیختگی زمان و استفاده از تکنیکهمفانتاستیک، در

 . ال ذهن استدرتو، راوی چندگانه و جریان سیّتو

در پایووان بایوود گفووت کووه ویژگووی اساسووی رئالیسووم وهمووی کووه آغووازگرش را 

. شووودکارا در آثووار خسوورو حمووزوی دیووده موویانوود، آشووداستایفسووکی دانسووته

معناباختگی و ازخودبیگانگی، احساس سردرگمی همراه با شک و تردید، ناتوانی 

ویژه هدفی، احساس طردشدگی و نیز دوگانگی احساسوات بوه خوانواده بوهو بی

یختگی و چندپارگی و چندگانگی روحوی و گسازهمارتباطات میان پدر و فرزند، 

و خیوال کوه فضوای  توهّمها در نوعی ، گرفتار بودن شخصیتهایتشخصروانی 

کنود، آلوود نزدیوک مویگرای داستان را به فضوایی وهموی و تاریوک و موهواه 

جویی، خشوم ها و امیال در کودکی و احساس حقارت، برتریشدن آرزو سرکوت

ویژه نسبت به دین و مذهب و چندصدایی یوا ها بهگوی شخصیتوو نفرت، گفت

هوای شخصویتی شوود از ویژگیمانی که از طریا طنز در داستان ایجواد میگفت

ظهوور مهریز، یگانه و هسوتا( ) های داستانرئالیسم وهمی است که در شخصیت

 . یافته است

شدگی درونوی، یکانونها و عناصر رئالیسم وهمی در رمان مذکور از دیگر تکنیک

ی ی متفواوت و متضوادی دربوارههوای دید که روایتنوسان بسیار زیاد در زاویه

ال ذهونم زند، روایت تودرتو، راوی چندگانوه و جریوان سویّیک واهعیت رهم می

. عنصور مکوان نیوز ریختگی زمان و ترکیب زمان خطی و غیرخطوی اسوتهمبه

هوایی جدیود بوا نویسنده به خلا مکوانی ذهن نویسنده است. وپرداختهساخته

ها همراه است انگیز از مکانبا توصیفات وهمهایی آشنا پرداخته است که ویژگی

اکس رسیونیستی، طنز و ابهوام در کلوام کوه  و در آخر شاعرانگی کلام، توصیفات

گونوه آثوار را دهند و فضای وهمی رئالیسم اینگونه به زبان میرؤیاهایی خصلت

 .  کندتقویت می
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 منابع 
، کتات ماه کودک و نوجوان، «ددوران جدی ادبیّاتفانتزیم » (6957) بهروزکیا، کمال-

 . 695-644، خرداد و تیر و مرداد، ص 604-601ی شماره

بازتات رئالیسم وهمی در رمان شهری که زیر »( 6937) تسلیمی، علی و کریمی، طیبه-

، بهار و 50ی ، شماره84، سال فارسی ادبیّاتی زبان و نامهدو فصل ،«درختان سدر مرد

  .53-17، ص 6937تابستان 

 .آمهتهران:  ،پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی (6931) ووووووووووووو-

-، شمارهارغنونی انوشیروان گنجی، ، ترجمه«از غریب تا شگفت» (6959) تودوروف، تزوتان-

  .19-55، پاییز، ص87ی 

اکبری،  ی لیلا، ترجمه«کاوانه به فانتاستیکرویکردهای روان»( الف6959) جکسون، رزماری-

 . 909-968ص  زیبا شناخت،

ی آریان احمدی و ، ترجمه«یک روش یمثابه فانتاستیک به» (ت6959) ووووووووووووووووو-

 . 5-90، ص 6ی ، شماره4ی ، دورهفارابیاحسان نوروزی، 

ی ، گردآوری و ترجمه«درآمدی بر شگرف از دیدگاه فروید» (6959) حری، ابوالفضل-

 . 47-14، ص 79ی ، شماره6، سال 64ی ، دورهابیفارابوالفضل حری، 

، نقد ادبی، «شگفت در فر  بعد از شدت: شگرف/ ژانر وهمناک»( 6955) ووووووووووووووو-

 . 5-90، ص 4ی ، شماره6سال 

-وهمناک با نگاه به برخی کتات ادبیّاتی منزلهبهها عجایب نامه» (6930) ووووووووووووووو-

 .695-614، صص 67ی ، شمارهنقد ادبی، «ندی هنامههای عجایب

 : افا.تهران ،هااز رل هر تاک دشت سایه (6959) حمزوی، خسرو-

 .: نگاهتهران ،(چاپ هفدهم)   اول،، های ادبیمکتب( 6936) سیدحسینی، رضا-

ی شخصیت زال از کاوانهنقد و بررسی روان( »6955) علی و مجید هوشنگیهبادی، حسین-

 . 663-36ص ، پاییز ،5ی ، شمارهسال دوم ،نقد ادبی «آدلرنگاه آلفرد 

ها در لباس و : مکتبی برگرفته از واهعیتفانتاستیک رئالیسم» (6913) الدینکاشفی، جلال-

 . 38-665، ص6913و بهار  6915، زمستان 65ی ، شمارههنر، «فضایی سحرانگیز

ان وهتی سموم بر تن یک ساق بررسی رم» (6931) کریمی، طیبه و مرادی فیروز، شهرام-

 .75-90، ص6931، پاییز 8ی شماره رخسار زبان، ،«آلودوزید از دیدگاه رئالیسم وهممی

نویسیم فرهنگ ی هنر داستاننامهواژه (6955) میرصادهی، جمال و میمنت میرصادهی-
 : مهناز. تهران ،چاپ دوم، داستانی ادبیّاتتفضیلی اصطلاحات 

 .: سخنتهران ،چاپ هفتم ،عناصر داستان( 6930) ووووووووووووووووو-

-، ترجمههایی از رئالیسم وهمیداستایوسکی پس از باختین، هرائت (6955) ، ملکم.جونزوی-

 .: مینوی خردتهران ،چاپ دومنام، ی امید نیک
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، کودک و نوجوانی شیوا خویی، ، ترجمه«رئالیسم فانتاستیک»( 6957) یران اگان، کن-

 . 686-696، ص 6957و فروردین و اردیبهشت  6954، اسفند 606-690ی شماره

ی حسین ، ترجمه«فانتزی فرار از واهعیت یا ارتقای واهعیت» (6953) یندلمن لین، را -

 .5-96، ص 84ی ، شمارهکودک و نوجوان، اِّلوند() ابراهیمی

 

 




