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 چکیده

عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با »جادویی در داستان موضوع پژوهش حاضر، بررسی رئالیسم

آمیزند که خیال است. رئالیسم جادویی سبکی است که در آن واقعیت و خیال چنان در هم می« بردخود می

 شود. برای مخاطب باورپذیر می

ی خویش همانند سردرگمی انسان مدرن، جنگ ی توانمند کرد برای بیان مسائل جامعهبختیارعلی نویسنده

 و.. از سبک رئالیسم جادویی استفاده کرده است.

یابی و انتخاب موضوع، کتاب عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را  در طول این پروژه، پس از ایده

های مرتبط  و دیگر اثر وی )آخرین انار دنیا( با دقت و تأمل مطالعه گردید و  پروژه ها و برد، مقالهبا خود می

های استخراج شده در دو اثر و بخصوص عمویم های موردنیاز استخراج شد. با توجه به مولفه مؤلفه

ب مقاله آمده، مستندات تکمیل و در قال دست جمشیدخان  تحلیل انجام گرفت و نهایتاً با توجه به نتیجه به

 نگارش شد.

های رئالیسم های بختیار علی است که مولفهها و خط داستانی اثار از جمله توانمندیتناسب بین مولفه

شود. همچنین تعداد جادویی در خط داستانی مستقیم کمتر و در خط داستانی با نوسانات زیاد بیشتر می

ها با ا در ارتباط هستند و این تعداد شخصیتههای تاثیرگذار در روند روایت نیز با این مولفهشخصیت

 شود.موضوع کتاب رابطه دارد و موجب انتقال بهتر مفاهیم مورد نظر نویسنده می

 

برد، آخرین انار دنیا، جادویی، عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود میکلیدواژه: رئالیسم

 بختیارعلی
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 مقدمه-1-1

بختیارعلی نویسنده و شاعر توانای کرد آثار جالب و جدیدی را وارد ادبیات کرد کرده است. چنان 

دانند و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شده را شاهکار ادبیات کرد می آخرین انار دنیاکه  رمان 

عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را  آخرین انار دنیا،است. اما نسبت به آثار قوی وی همچون 

 های بسیار اندکی بر روی آثارش صورت گرفته است.و... پژوهشبرد، مرگ تک فرزند دوم با خود   می

اثری تازه از او است که بار دیگر  بردعمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود می

است. داستان سردرگمی انسان مدرن و دویی در آن نگاشته ی خویش را با سبک رئالیسم جامسائل جامعه

ی ی قادر و توانا توانسته به شیوهثباتی فکری از جمله مسائل حال حاضر بشر است که این نویسندهبی

تر داستانش شده است ی نوشتن او موجب جذابیت بیشرئالیسم جادویی آن را به تحریر درآورد. این شیوه

 بک را از علل جذب مخاطب به این داستان دانست.و شاید بتوان این س

ثباتی و نداشتن خط فکری بشر جادویی بیکارگیری رئالیسمبختیارعلی توانسته در این کتاب با به

در دنیای مدرن را به خوبی و زیبایی به تصویر بکشد. با توجه به این موضوع ضمن آگاهی بیشتر در این 

 پردازیم.در این کتاب میزمینه به بررسی رئالیسم جادویی 
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 بیان مسئله:-1-2

ها ی نقّاشی مطرح شد. برخی آثار نقاشی، که در آنرئالیسم جادویی برای نخستین بار در حوزه 

رئالیسم جادویی نامیده شد.  1352در سال « فرانس رو»شد، توسط هایی از رویا، وهم و خیال دیده مینشانه

ی داستان ی چهل وارد حیطهتر بکار گرفته شد، در اواخر دههطالح در هنر نقاشی بیشپس از اینکه این اص

باره توسط جورج سایکو ارائه شده باشد و رسد که نخستین مطالب جدی و دیدگاه در اینشد. به نظر می

نوانی ، ع1980پس از آن به تدریج این اصطالح توسط منتقدان ادبی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 

 رفت.   ای از داستان به شمار میرایج برای گونه

ای از مکتب رئالیسم در ادبیات است که به صورت یک مکتب مستقل از گونه« رئالیسم جادویی» 

های یکسانی ندارند بلکه نویسندگان با توجّه به ی ادبی، ویژگیشود. آثار نویسندگان این گونهآن یاد نمی

ها درهم آمیختگی عناصر واقعیّت و ی آناند. امّا ویژگی مشترک همهرا نگاشته هاسبک و اصول خود آن

 خیال است.

 آمیختگی دو عنصر واقعیّت و خیال با حوادث روزمره است، به« رئالیسم جادویی»به بیان دیگر  

دلیل را به « رئالیسم جادویی»کند.ساختار ای که مسائل غیرعادی در چشم مخاطب عادی جلوه میگونه

ای و در عین حال بیان واقعیّت سبکی موفق در جذب مخاطب   آمیختگی آن با عقاید خرافی و اسطوره

ی این سبک برانگیختن حس تخیّل نیست بلکه نویسنده قصد بیان واقعیّت در قالب دانند. هدف نویسندهمی

 ی خواندن را در مخاطب برانگیزد.سحر و جادو را دارد که انگیزه

 دانند. ، صاحب این سبک می«صد سال تنهایی»گارسیا مارکز را پس از نوشتن رمان گابریل  

های ی توانمند و مشهور کرد سبک رئالیسم جادویی را به خوبی در داستانبختیار علی نویسنده

ی خود، خود پیاده کرده است. بختیار علی سعی دارد در آثارش مسائل اجتماعی،انسانی و سیاسی جامعه

یکی از آثار وی    « بردعمویم جمشیدخان، مردی که باد همواره او را باخود می»ا بیان کند.رمان عراق ر

ی خود را در بطن سحر و جادو شرح دهد. با توجه به باشد که در آن نویسنده سعی داشته مسائل جامعهمی

رئالیسم »سی و تحلیل ی کاربردی از روش این نویسنده به بررتر و استفادهاین موضوع ضمن آگاهی بیش

 پردازیم.در این رمان می« جادویی
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 اهمیت و ضرورت پژوهش:-1-3

ی رئالیسم جادویی وجود دارد و حتّی بسیاری از آثار در ایران نیز آثار حائز اهمیّت زیادی در حیطه 

ه به دلیل نبودن باره این است کی قابل تامل در ایناند. امّا نکتهمعاصر ما تحت تاثیر این سبک نوشته شده

 ی این سبک، مخاطبان و منتقدان درک درستی از آن ندارند.منابع کافی و کامل و جامع درباره

ها و  نامههای موجود و اندکی توضیح در فرهنگنامهها و پایاناکثر منابع در این باره در مقاله 

که به نظر   و کلی هستند. در حالیها به نوعی تکراری ی آنشود که همههای نقد ادبی خالصه میکتاب

رو ضرورت انجام پژوهشی کامل در ی سنتی موجود است. از اینهای اکثر مکتبرسد منابع کافی دربارهمی

 شود.این زمینه احساس می

ارائه کرده « رئالیسم جادویی»ای را با سبک بختیارعلی نویسنده و شاعر مشهور کرد، آثار برجسته 

های اندکی در رابطه با آثار او انجام گرفته است. با در نظر خاطبان بسیار کتب وی، پژوهشاست. به نسبت م

های مناسب کمی نیز وجود دارد و پژوهش« رئالیسم جادویی»ی گرفتن اینکه تعاریف واضح اندکی درباره

« رئالیسم جادویی»نامه قصد دارد با بررسی از ادبیات کرد و به ویژه بختیارعلی در دسترس است این پایان

هم  تعریفی درست و کامل از این « بردخان، مردی که باد همواره او را با خود میعمویم جمشید»در داستان 

 ی برجسته مورد بررسی قرار گیرد.های این نویسندهسبک ارائه شود و هم یکی از اثر

 اهداف پژوهش:-1-4

جمشیدخان، مردی که باد همواره اورا با خود    عمویم» هدف کلی: بررسی رئالیسم جادویی در داستان 

 «بردمی

 اهداف جزئی:

 .تحلیل سبک رئالیسم جادویی نویسنده1

 های رئالیسم جادویی و موضوع کتابی میزان مولفه..بررسی رابطه2

 های این کتاب با دیگر آثار رئالیسم جادویی بختیارعلیهای مولفه.بررسی تفاوت3

 اهداف کاربردی:

 به پژوهشگران دیگر برای پژوهش در آثار مشابه کمک .1
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 هاتر مخاطبان و آگاهی بخشی به آنجذب بیش .2

 

 های پژوهش:پرسش-1-5

 ، رئالیسم جادویی است؟«بردعمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود می».آیا کتاب 1

 ت؟ها و عناصری اس.در صورت مثبت بودن سوال اول، دارای چه مولفه2

 ؟ی این سبک داردشدههای شناختهتر از مولفهتر یا بیشهایی کم.چه مولفه3

 .آیا سبک این اثر، شبیه به اثرهای دیگر این نویسنده است؟4

 ها، ارتباطی با موضوع کتاب دارند؟.آیا میزان مولفه5

 .رئالیسم جادویی این اثر با دیگر آثار نویسنده چه تفاوتی دارد؟6

 

 اروش اجر-1-6

 توان با توجه به دو معیار زیر مشخص نمود:های تحقیق را میبه طور کلی روش

 الف ) هدف تحقیق

 ی گردآوری اطالعاتب ) نحوه

 شود.محدود می ادبیاتی خاص یعنی باشد که هدف آن به یک حوزهمی بنیادیاین تحقیق یک تحقیق 

ای، روشی است که در آن تابخانهای است. روش کروش جمع آوری اطالعات این تحقیق کتابخانه

ها،   آوری اطالعات محقق، همه اسناد چاپی همانند منابع دست اول موضوع مربوط، کتابابزار جمع

 ها، مقاالت، اینترنت و هر منبعی است که به صورت مکتوب قابل شناسایی باشد.نامهپژوهش
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 هش:ی پژوپیشینه-2-1

های مرتبط با این پژوهش در زمینۀ رئالیسم جادویی است که به دو دستۀ عمده تقسیم بیشتر پیشینه

شود: نخست منابعی دربارۀ مسائل نظری رئالیسم جادویی و مکاتب ادبی، و دوم مقاالتی که عنصر می

 اند.رئالیسم جادویی را در متنی بررسی کرده

 2و1شارات نگاه، جلدهای ادبی، انتسیدحسینی،رضا، مکتب

ی رئالیسم جادویی کم است، در حال حاضر، کتاب جایی که آثار جامع و کامل در حوزهاز آن  

آید های ادبی به حساب میی سبکترین منبع دربارهترین و کاملرضا سیدحسینی جامع« های ادبیمکتب»

 اشد و دارای نواقصی نیز هست.ولی این بدین معنا نیست که مطالب این کتاب کامل و بدون اشکال ب

های مشهور هر مکتب نیز ذکر شده این کتاب به شرح و تفسیر مکاتب ادبی پرداخته است و اثر 

 پردازان آن مکتب نیز نقل شود. هایی از آثار نظریهاست همچنین در این کتاب سعی شده است تا قسمت

 های ادبی، نشر قطره شمیسا، سیروس، مکتب

مکاتب ادبی اروپایی به نحوی ساده و ملموس توضیح داده شده است و در کنار  در این کتاب، 

های جدید نظیر پست مدرنیسم، اگزیستانسیالیسم، رئالیسم جادویی و... هم پرداخته مکاتب سنتی به مکتب

یر شده است در این اثر ـهایی از اثرهای مشهور هر مکتب نقل و مواردی تفسشده است.همچنین نمونه

 تر سعی شده است روایتی ساده و قابل فهم ارائه شود .بیش

توان گفت اکثر مطالب آن برگرفته از کتاب های ادبی سیروس شمیسا کتابی کامل نیست و میمکتب 

نه ـهای ادبی رضا سیدحسینی است ولی باز به سبب کمبود منابع و نبودن اثری جامع در این زمیمکتب

رو این کتاب جزء منابع پژوهشگران در این تاب به عنوان منبع نیست. از اینای جز استفاده از این کچاره

 رود. شمار میحوزه به

 های ادبی، نشر سخن ثروت، منصور، آشنایی با مکتب

های ادبی ترجمه شده است و های اخیر تنها چند اثر از نویسندگان غربی در حوزه مکتبدر سال 

است و در این اثر های ادبی رضا سیدحسینی باشد تا امروز تالیف نشده کتابی که به جامعی و کاملی مکتب

بندی ترتیب تاریخی مکاتب ادبی ذکر شود. بنابراین مخاطب قادر است هم تنها سعی شده است همان طبقه
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ها، علل و عوامل زایش، بسط و فروکش هر یک، از مکاتب را به ترتیب تاریخی مطالعه کند. در مورد مکتب

های همراهی ادبیّات با سیر زمان مشروحتر و در اجتماعی و فلسفی و ضرورت_ های تاریخیزمینهقبیل 

 حدّ الزم مورد بحث قرار گرفته است

 های ادبی جهان، نشر فاطمیحسینی، مریم، مکتب

کرد رآوری و به کتابت درآمده است. این کتاب کاای از مکاتب ادبی جمعدر این کتاب نیز مجموعه

 ندارد.ی مکاتب ادبی ای در عرصهتوان گفت رویکرد تازهو می ارد و هدف این کتاب آموزش استدرسی د

 های غالمحسین ساعدیپورنامداریان، تقی،سیدان، مریم، بازتاب رئالیسم جادویی در داستان

آثار بندی اند و سپس با دستهدر این مقاله، پژوهشگران ابتدا مفاهیم رئالیسم جادویی را شرح داده 

های اند و آثاری که رگهی آثاری که به سبک رئالیسم جادویی نوشته شدهغالمحسین ساعدی به دو دسته

 اند.رئالیسم جادویی دارد، به بررسی هر دو دسته و علل گرایش ساعدی به این سبک پرداخته

 های رئالیسم جادوییحنیف، محسن، رضایی، طاهره، زبان روایت در رمان

های این سبک  و های رئالیسم جادویی و نویسندهی اول به شرح ویژگیشده در مرحلهی ذکرمقاله 

 گونه آثار پرداخته است.های زبان روایت در اینهای بعدی به بررسی و تحلیل مولفهدر گام

های سبز ممتحن، مهدی، لک، ایران، بررسی تطبیقی رئالیسم جادویی در دو رمان سرزمین گوجه

 یو صدسال تنهای

های مطرح، های رئالیسم جادویی خارج از بطن رمانپس از بررسی و شرح مولفه مولف این مقاله 

ها با یکدیگر و ها به صورت جداگانه در هر اثر و سپس تطبیق آنبه بررسی و تحلیل هر کدام از این مولفه

 پیدا کردن وجوه تشابه و اختالف پرداخته است.

 ی در تذکره االولیاءفر، علی، رئالیسم جادویخزاعی

ی رئالیسم جادویی شرح و ارائه شده است. سپس مولف به تعریف در این مقاله ابتدا تاریخچه

االولیاء را ها در تذکرههای آن پرداخته و در فصول بعدی این ویژگیمفهوم رئالیسم جادویی و ویژگی

 گیری کرده است. بررسی و تحلیل و نتیجه
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 ی عطف رئالیسم جادویی ایراننقطهچهارمحلی، محمد، ملکوت 

های مرجع و ابتدا در این مقاله سیر تاریخی رئالیسم جادویی بررسی شده است. سپس به مقاله 

ی تقی پورنامداریان های ادبی شمیسا و مقالههای مکتبهای منبع که مانند دیگر مقاالت به کتابکتاب

های این سبک در رمان ملکوت مورد بررسی قرار گرفته شود، اشاره شده است و در ادامه ویژگیخالصه می

 است.

ابراهیم نصراهلل و  « براری الحمری» محمدی، چنور، بررسی تطبیقی رئالیسم جادویی در رمان 

 بختیارعلی« روانهی پهئیواره»

نامه به بررسی رئالیسم جادویی در این دو رمان فلسطینی و کردی پرداخته است. ابتدا این پایان

ها را ها در دو کتاب آنهایش را ارائه کرده و سپس با بررسی تک تک آناریخ رئالیسم جادویی و مولفهت

های رئالیسم جادویی در  بررسی مؤلّفه»ای با عنوان نامه مقالهنگیری کرده است. از این پایاتطبیق و نتیجه

 استخراج شده است .« ی بختیار علی روانه ی په رمان ئیواره

های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر ، نقد مولفهی، محسن، طایفی، شیرزادرحیم

 بختیارعلی

هایش پرداخته است و سپس این ی رئالیسم جادویی و ویژگیی تاریخچهمقاله در ابتدا به ارائهن ای 

که نمود بیشتری در این رمان ای با معرفی مولفهخرین انار دنیا بررسی و ها را در رمان آها و مولفهویژگی

 گیری کرده است.دارد، نتیجه
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ود یدخان مردی که باد همواره او را با خـی معاصر کرد کتاب عمویم جمشبختیار علی نویسنده

آید به حساب می برد را به سبک رئالیسم جادویی نگاشته است. این اثر یکی از آثار درخشان ادبیات کردمی

که پس از رمان مشهور وی آخرین انار دنیا نوشته شده است. در این فصل به ارائه سیرتاریخی رئالیسم 

 های آن اشاره شده است. همچین به معرفی نویسنده و آثارش پرداخته شده است.جادویی و ویژگی

 

 رئالیسم جادویی-3-1

 ی رئالیسم جادوییتاریخچه-3-1-1

رای بار نخست توسط منتقدی آلمانی به نام فرانس رووه برای توصیف گروهی از این اصطالح ب

 (140ص  1390)ثروت،  ارائه شد. 1925نقاشان پست اکسپرسیونیست در سال 

وی این اصطالح را برای نامیدن گروهی از نقاشان استفاده کرد که در آثارشان عناصر خیالی و  

در  40ی بار در اوایل دههذار بودند. این اصطالح برای نخستینشد و به شدت تاثیرگگونه دیده میوهم

های معاصر آمریکا نمایشگاهی از آثار نقاشان سرشناس تحت عنوان ی هنری آمریکا ارائه شد: در موزهموزه

نویس ها احتماال توسط جورج سایکو، رمانگرایان آمریکا و رئالیسم جادویی برپا شد. نخستین کوششواقع

این بر   لیایی صورت گرفت. سایکو آثاری منتشر ساخت که ماهیتی نیمه سورئالیستی داشتند. عالوهاسترا

منتشر ساخت. اصطالح  1952نامید در سال جادویی میچه رئالیسمی آنهای خود را دربارهوی دیدگاه

ی جا که در دههتا آنتدریج در محافل ادبی و توسط منتقدان مورد استفاده واقع شد، جادویی بهرئالیسم

 (46ص  1388رفت. )پورنامداریان و سیدان، شمار میعنوانی رایج برای برخی از انواع داستانی به 1980

ویژه گر نام آمریکای جنوبی و بهتوان سبکی تلقی کرد که هرچند بیشتر تداعیجادویی را میرئالیسم

ست. ظاهرا برخی از نویسندگانی که به این سبک گابریل گارسیا مارکز، اما بیشتر خاص ملل جهان سوم ا

اند، پیش از آشنایی با نام آن و حتی گاه پیش از ظهور بزرگان این سبک)مارکز و...( هایی نگاشتهداستان

 (318-317، ص 1381اند.)سیدحسینی، هایشان را در وطن خویش منتشر ساختهداستان

های جهان ملت« ارتباطات غریب ذهن ابتداییدر »کاوی است جادویی در حقیقت کندورئالیسم 

اند. فرهنگی که در دنیای جدید و بر اثر مشکالت اقتصادی، فشار سوم که به کلی با فرهنگ غربی بیگانه
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آمیخته و در آن ادغام شده ی زندگی امروزه درهای روزمرهدیکتاتوری و دیگر عوامل با واقعیت

 است.)همان(

که تعجب یا حیرتی را بر شیوه ای است که در آن نویسنده بی آن ورسرئالیسم جادویی به نظر فل

 (1فر، ص امور خیالی را همچون اموری واقعی توصیف می کند.)خزاعی ٬انگیزد

گردد که در آن عناصر سحر و جادو، خیال و وهم در در واقع این مکتب به مجموعه آثار داستانی اطالق می 

اصر اولیه شبیه نیست. در این آید که به هیچ کدام از عنگاه قالبی پدید می هم آمیخته باشند. در این ترکیب

پذیرد که تمامی حوادث خیالی، داستان ترکیب و آمیختگی دو عنصر واقعیت و خیال، آنچنان دقیق انجام می

ها و حوادث فراواقعی    کند تا جایی که خواننده به آسانی پذیرای کنشکامال طبیعی و حقیقی جلوه می

ویسنده در آن است که چنان بافت موقعیتی را بسازد که در ی هنر ن( همه12، ص 1394گردد.)محمدی، می

آن تنش بین رئالیسم و جادو یا ضد رئالیسم به تعادلی در ذهن خواننده منجر شود و به او حس نوعی 

 (225، 1390رئالیسم دست دهد. )شمیسا، 

 

 جادویی های رئالیسمویژگی-3-1-3

 شود عبارت است از:جادویی نگاشته می های داستانی که به سبک رئالیسمترین ویژگیمهم

آمیختگی یا مجاورت واقعیت و خیال یا وهم، چرخش هنری زمان)روایت(، روایات یا   درهم»

های پریان)در بافت ها و قصهپیج، کاربرد متنوع رویاها، افسانهدرهای پیچیده یا حتی بسیار پیچپیرنگ

انگیز، عنصر      های شگفترئالیستی، )عقایدو( باورهای اکسپرسیونیستی و حتی سورداستان(، توصیف

 (2، ص 1388)پورنامداریان و سیدان، « ناپذیری)برخی وقایع(گیری و شوک ناگهانی، دهشت و توجیهغافل
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 بختیارعلی-3-2

 نامهمعرفی و زندگی-3-2-1

ی عراق متولد در شهر سلیمانیه 1960بختیارعلی شاعر، نویسنده و متفکر سرشناس کرد، در سال  

دنبال آن شد. در دوران دانشجویی در پی مشارکت در تظاهرات خیابانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به

ی اعتراض ترک  کرد و مدتی در ایران پناهنده شد و بعد به سوریه و بعد از نه ماه زندگی عراق را به نشانه

ی رگی تاقانهمه»مقیم است. نخستین رمان او با نام جا اکنون در آندر دمشق، به کشور آلمان رفت و هم

« ی په روانهئیواره»در سوئد منتشر شد و دومین رمان او  1997)مرگ تک فرزند دوم(، در سال « دووهم

-مین ههدواهه»توسط انتشارات رهند استکلهم سوئد و سومین اثرش رمان  1998)غروب پروانه( در سال 

های عربی، در سلیمانیه به چاپ رسید. آثار او تا کنون به زبان 2002نیا( در سال )آخرین انار د« ناری دونیا

 (13، ص 1394فارسی، انگلیسی، روسی، اسپانیایی، فرانسوی ترجمه شده است.)محمدی، 

 

 بردعمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود می-3-2-2

ر علی است که در آن نویسنده روایتی فراتر از عمویم جمشیدخان داستانی جذاب و گیرا از بختیا 

 شود.ها در جهان میزمان و مکان خلق کرده که مشمول تمامی آدم

های زیاد به تدریج تمام جمشیدخان که به جرم کمونیست بودن در زندان افتاده به خاطر شکنجه

جا کند. این اتفاق را جابه تواند اوراحتی میشود که باد بهقدر سبک میدهد و آنوزنش را از دست می

دهد. تغییر می کلیده اش ساالر و اسماعیل را بهانگیز و عجیب زندگی جمشیدخان و دو برادرزاشگفت

 شود.کند، نقل میای که برای پرواز او را یاری میداستان از زبان ساالرخان برادرزاده

هایی که جمشیدخان را ل طنابانگیز آن است که در برخی مواقع کنتراما اتفاق جذاب و شگفت

برد و او با هر بار سقوط از آسمان شود و او را با خود میهایش خارج میدارد از دست برادرزادهنگه می

افتد به این داستان جذابیت کند و اتفاقاتی که در این راستا برای او میهایش به کلی تغییر میافکار و عقیده

 بخشیده است.

هایی است که با سستی عقیده و نداشتن خط فکری متمرکز در جریان ر آدماین داستان روایتگ

 ها را ندارند.  شوند و توان ایستادگی در برابر این کششتاریخ به هر سمتی کشیده می
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 آخرین انار دنیا-3-2-3

ی ترجمه شده، که ترجمه _دو بار_، ازجمله زبان فارسی نار دنیا، به چندین زبانرمان آخرین ا  

انتشاریافته و تا « افراز»ی نشر  وسیله به« آرش سنجابی»ی  و ترجمه« نشر ثالث»از سوی « ای  مریوان حلبچه»

 .استبه چاپ پنجم نیز رسیده 98ال س

تری به رو است اولین داستان که نقش محوریمخاطب در طول خواندن این رمان با دو داستان رو 

است. مظفر صبحدم که در « مظفر صبحدم»یت اصلی این رمان نسبت به داستان دیگر دارد مربوط به شخص

گردد و دنبال شود پس از بیست و یک سال اسارت برمیاسیر می« یعقوب صنوبر»جنگ، بخاطر دوستش 

شود که تنها یک سریاس وجود ندارد و در واقع داستان اول حول گردد اما متوجه میپسرش سریاس می

 محور پیدا کردن سریاس است.

دوست « شیشهمحمد دل»ای دیگری نیز در این رمان وجود دارد که مربوط به ما داستان حاشیها 

است و داستان آشنایی او با خواهران سپید. در واقع نویسنده در این رمان سعی داشته است ها سریاس

ا به مسائل و... را نشان دهد. بختیارعلی در این رمان کوشیده است تمفاهیمی مهم از جمله جنگ و عشق 

 ی خویش بپردازد و مشکالت ملت کرد را به تصویر بکشد. جامعه
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 بخش یک

« آخرین انار دنیا»برای سنجش بهتر عنصر رئالیسم جادویی در داستان عمویم جمشید خان، آن را با کتاب 

 ایم تا رابطۀ داستان و عناصر رئالیسم جادویی کرده مقایسه

 بردعمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود می-4-1

 ناپذیری وقایعتوجیه-4-1-1

ها      ای را در روند داستان به کار گرفته است که برخی از آندر این کتاب بختیارعلی واقعه

جادویی به حساب های پراهمیت رئالیسمین مولفه که یکی از ویژگیناپذیر هستند. اانگیز و توجیهشگفت

ناپذیر است که ای توجیهآید در این کتاب نقش محوری و اساسی دارد. پرواز عموجمشید واقعهمی

 هایی از این ویژگی:بختیارعلی از آن برای بیان بهتر روایتش استفاده کرده است. نمونه

طوری که در مواقع ل یک کشتی در حال غرق بوده... همونجسم جمشیدخان توی زندون، مث» 

ی ریزه، جسم اون هم توی زندون همهشو رو توی دریا میی بارهای اضافیخطر، ناخدای کشتی همه

« های اصلی و ضروری رو برای یک زندگی ابتدایی باقی گذاشته.شو تخلیه کرده و فقط اندامبارهای اضافی

 (42، ص 1394)بختیارعلی، 

 

و درازترین پرواز خود را در آسمان ایران برایم باز گفت، دیگر یقین  وقتی داستان آخرین و دور»

سپارد و شخصیتش از نو افتد، بخشی از خاطراتش را به فراموشی میکردم که او هر بار که از آسمان فرو می

 (50، ص 1394)بختیارعلی، « شود.دگرگون می

 

هم بافت، گفت که جمشید در ان شب توفانی تصمیم به پرواز ی ما بهای که براناز طی قصهصافی»

اند او را تصمیمش باز دارند. در هنگام پرواز وقتی به اند نتوانستهگرفته و او و احسان هم هر کاری کرده

 (75، ص 1394بختیارعلی، « ) اوج آسمان رسیده، ریسمانش پاره شده و باد او را با خودش برده است.
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 خیالی شخصیت-4-1-2

ی موجود در این کتاب که به دنبال پرواز عمو جمشید در داستان پدید آمده است، دیگر مولفه 

ناپذیری وقایع در داستان پررنگ نیست اما وجود ی توجیهشخصیت خیالی است. گرچه این مولفه به اندازه

 هایی از این ویژگی:شود. نمونهاین ویژگی در داستان حس می

طمئن شده بود که پروازش در زندان، آخرین پرواز نبوده و سراسر عمرش فرصت پرواز دیگر م»

 (24، ص 1394)بختیارعلی، « تواند همچون پرندگان زندگی کند.دارد و می

 

ها اندام در برخی قسمتبینند که بدن این مرد باریککنند، میوقتی او را برای معاینه برهنه می»

که پزشکان را قانع کند که او را به سربازی ماند. جمشیدخان برای اینزک میکاغذ نابیشتر به یک تکه

 «برد.گوید که او آدم بی وزنی است که باد همواره و هرجا او را با خودش مینفرستند، به آنان می

 (30، ص 1394) بختیارعلی، 

 

تی بکشه و تشکیل ترین مرد دنیا، نفس راحترین مرد دنیا، سبکحاال وقتش رسیده که بدبخت» 

« ها رو به هر جایی ببره...هایی شدم که مثل خودم باد اونخونواده بده... شاید هم بعدها صاحب بچه

 (65، ص 1394)بختیارعلی، 

 

ناپذیر پرواز واقعۀ توجیه« عمویم جمشید خان..»شود، هرچند که عنصر اصلی رمان همچنان که دیده می

شوند. برای دانستن علّت ئالیسم جادویی در این رمان کمتر دیده میجمشید خان است ولی سایر عناصر ر

 کنیم.مقایسه می« آخرین انار دنیا»این امر، این رمان را با اثر دیگر بختیار علی، 

 

 بخش دو
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 آخرین انار دنیا-4-2

 خیالیشخصیت-4-2-1

د اما به سبب شوی شخصیت خیالی دیده میدر این رمان مانند کتاب عمویم جمشیدخان مولفه 

تر است. های اصلی بیشتر که در روند داستان تاثیرگذار هستند این مولفه در این رمان پررنگشخصیت

 های این ویژگی:نمونه

خندد جوانی که جای آنکه بترسد میکند و بهتوانم جوان خشنود را ببینم که به آسمان نگاه میمی» 

داند تا از شیشه درست کرده زندگانی که تنها خودش میای تنها مدت کمی است که برای خودش زندگی

 (20، ص 1396)بختیارعلی، « شکند.چه اندازه نازک است و چقدر زود می

 

آمدند مانند ها از خانه بیرون میلرزهعجیب بود که خواهران سپید همیشه چند دقیقه قبل از زمین» 

ها بوده باشد یا اهریمن با زمزمه که ساعتی جادویی نزد آنها را بشناسند مانند آنلرزهکه زمان وقوع زمینآن

 (92)همان، ص « ها آگاهشان کندلرزهاز وقوع زمین

 

که طوفانی از نهایت امتداد دارد مثل اینکردم موهاشان تا بیترین موها را داشتند حس میعجیب» 

یا باران حتی اگر برف و یخبندان هم  ها دمیده باشد عادت عجیبی بود هر شب در بادسر دنیا بر سر آنآن 

 (148)همان، ص « ها بنشینند و آواز بخوانند.بایست لب رودخانه روی سنگبود می

 

طور بود، هر وقت دروغ امدند. از بچگی همینی پرندگان به پرواز در میگفت همهوقتی دروغ می» 

کردند یا پرندگان جملگی باالی سرمان به میبارید، درختان سقوط افتاد: باران میگفت اتفاق غریبی میمی

 (7)همان، ص « آمدند.پرواز در می
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 فضای خیالی-4-2-2

چنان شود هر چند این مولفه در طول روایت آندر این رمان همچنین فضای خیالی نیز دیده می 

 شخصیتهای خیالی در طول رمان فضای خیالی متناسب با ی خلق شخصیتواسطهمشهود نیست، ولی به

 ی این ویژگی:شد. نمونهمی نیز دیده

ای کوچک بر بلندای تر از پیاله... خانهتر و نازکی جام باده، روشنتر از شیشهای نازکخانه» 

هایش   هایش از آهن است و بخش عظیمی از دیوارههای بزرگ و بتونی. ستونکوچکی بین ساختمان

 (45، ص1396)بختیارعلی، « بینی.اهش کنی تمام جوانب آن را میای که از هر جا نگای اند، خانهشیشه

 

 ناپذیری وقایعتوجیه-4-2-3

ناپذیری توان به توجیهشود میجادویی که در این رمان دیده میهای مهم رئالیسماز دیگر ویژگی 

 ن ویژگی:هایی از ایخورد. نمونهوقایع اشاره کرد  که در حد قابل توجهی در این رمان به چشم می

-جوشد، راه  میاش میای از سینهبینند که خون مانند چشمهبار است مردم کسی را میبرای اولین» 

-شکنند و پودر  میافتند، اشیا میتکه فرو میاش تکههای خانهخواند، با هر قدمش شیشهرود و چیزی می

 (53)همان، ص « شوند.

 

ماند، قایق نامرئی کوچکی نشسته باشد، روی آب می که رویکه غرق شود مانند آناو بدون آن» 

ریز، و صندلی،   کند، سیالب، ماشین، خردهنشیند و با لبخند به دنیا نگاه میچهارزانو روی سیالب می

«          کند.ها نگاه میغلتاند و او به آنشیشه میشده را از این طرف و آن طرف محمد دلهای غرقانسان

  (21) همان، ص 

 

ها نازل شدند. وقت خواهران سپید ناگهان مثل دو فرشته، دو پری آسمانی روبروی آندر همان» 

آورد... مانند ها را به یاد میلرزهظهور شادریای سپید و الوالوسپید به قدری غافلگیرانه بود که حکایت زمین

هر دو بعد از چند دقیقه به سریاس ها الهام کرده باشد. که ندایی اسرارآمیز خبر زخمی شدن را به آنآن

 (121، ص 1396)بختیارعلی، « صبحدم رسیدند.
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 پیرنگ پیچیده-4-2-4

در روایت رمان آخرین انار دنیا تعداد زیادی شخصیت وجود دارد که هر کدام به طرز قابل توجهی  

رو در اینهستند. از ها با یکدیگر در تعامل و ارتباطدر پیشروی داستان دخیل هستند. همچنین این شخصیت

ها نیز به های زندگی دیگر شخصیتکنار پیشروی سیر کلی داستانی که روایت مظفر صبحدم است داستان

های گوناگونی زمان شاهد روایت داستانطور همخودی خود در حال جلو رفتن است پس ما در این رمان به

 پیرنگی پیچیده است.هستیم و این بدین معنی است که این رمان به نحوی دارای 

 چرخش هنری زمان و روایت-4-2-5

اش در حال حرکت برای رمان اخرین آنار دنیا از زبان مظفر صبحدم که بر فراز کشتی ره گم کرده 

های کند و داستانشود اما این رمان در طول روایت زمانش تغییر میپیدا کردن سریاس است روایت می

های زندگی مظفر صبحدم و کارهایش در زمان گذشته همچنین داستان شود.اشخاص دیگری نیز گفته می

 گردد.شود و دوباره با بیان احساس او به زمان حال برمینیز روایت می

 

 ی پریان کاربرد افسانه و قصه-4-2-5

رسد تعاریفی که از خواهران سپید )شادریای سپید و الوالو سپید( در این رمان ارائه شده به نظر می 

های ظاهری های پریان دارد زیرا این دو شخص در کنار داشتن ویژگیها و قصهست ریشه در افسانها

های کهن دید را نیز توان در افسانهها را میعجیب و در عین حال زیبا صفاتی غیرعادی که برخی از آن

 های این ویژگی:دارند.   نمونه

 

ترشان در زندگی  آواز دختری نشنیده ه بیشکاران محروم کآن غروب فرصتی بود تا آن هرزه»

ها از طالست. آن شب شادریا و های آنگفت حنجرهبودند به شادریا و الوالو  گوش کنند که سریاس می

 (153، ص 1396بختیارعلی، « ) الوالو تا دیر وقت برایشان آواز خواندند.
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ابدی یادکرده بودند که تا مرگ تن  ها پیش برای هم سوگند الوالو سپید و شادریای سپید از مدت» 

به ازدواج ندهند. موهایشان را نچینند، در غیاب یکدیگر آواز نخوانند و جز پیراهن سپید، رنگی دیگر 

گردد که طوفان محمد دل شیشه را با خود  نپوشند، این پیمان به چهار سال قبل از آن غروب بارانی برمی

 (39آورده بود. )همان، ص 

  

هاشان شد و ناخنهاشان سرخ میشدند، گونهآورد آشفته میها رابه هیجان میزی آنهر وقت چی»

تر   وقت چشمانشان گشادتر و فراخکردند. آنی گیسوهاشان را رها میجویدند با نگاهی به هم بافهرا می

 (98همان، ص « ) کردند.رحمانه جلوه میشد. اما همچنان سرد و بیمی

 

 

 تحلیل-4-3

شده از دو اثر عمویم جمشیدخان مردی که باد های استخراجی به دست آمده با توجه به مولفهنکته 

ها با خط داستانی اثر در ارتباط برد و آخرین انار دنیا این است که میزان این مولفههمواره او را با خود می

 است. 

د خط داستانی اثر با در داستان عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود می بر 

نوسانات زیادی همراه نیست بلکه ما شاهد روایتی هستیم که در راستای پرواز شخصیت اصلی داستان سعی 

 ثباتی شخصیت داستان را به تصویر بکشد. در نشان دادن استمرار این قضیه دارد تا بی

ها زیاد نیست میزان مولفه از این رو با توجه به خط داستانی مستقیم اثر و نداشتن نوسانات زیاد،

ناپذیری وقایع که پرواز جمشیدخان است را در طول ی توجیهی داستان مولفهبلکه بختیار علی نویسنده

های تنها با روایت بلکه با میزان مولفهثباتی شخصیت اصلی داستان را نهکند تا استمرار بیداستان تکرار می

 تقل کند.  اش نیز به خواننده منرئالیسم جادویی

اما در رمان آخرین انار دنیا مخاطب شاهد روایتی است پر از نوسان و فراز و فرود. در این رمان 

رو می شود که نقاط اوج زیادی در روند داستان دارد و خط داستانی روایت مستقیم خواننده با داستانی روبه

 نیست بلکه پر از فراز و فرود است.
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های گوناگونی نظیر فضای خیالی،  ناسب با روایت پر نوسان اثر مولفهبه همین دلیل بختیارعلی مت

گیرد تا بتواند کشمکش و کار میتوجیه ناپذیری وقایع، پیرنگ پیچیده، چرخش هنری روایت و ... را به

 نوسان داستان را بهتر به مخاطب منتقل کند.

های دخیل در روند داستان است. های این آثار تعداد شخصیتاز دیگر عوامل تاثیرگذار در مولفه

برد جمشیدخان تنها شخصیتی است که در داستان عمویم جمشیدخان مردی که باد همواره او را با خود می

هایش آنچنان نقشی در جلو بردن داستان ندارند. نقش محوری و اساسی در طول داستان دارد و دو برادرزاده

کار تری نسبت به آخرین انار دنیا را بهی کمهایش مولفهیتاز این رو بختیارعلی متناسب با تعداد شخص

 ناپذیری وقایع )پرواز( برای بیان روایت شخصیتش بهره گرفته است.گرفته است و فقط از توجیه

اما در آخرین انار دنیا تعداد زیادی شخصیت که در روند تاثیرگذار باشند، وجود دارد از این رو 

اش استفاده     پردازیها برای  بیان بهتر اتفاقات و شخصیترا زیادتر کرده و از آن هابختیارعلی تعداد مولفه

 کند. می
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 نتیجه-5-1

بود مولفه در توان نتیجه گرفت که کمها، میها و تحلیل آناز اطالعات حاصل از بررسی ویژگی

ی نقص این نویسنده و یا عدم مهارت وی در سبک رئالیسم جادویی دهندهداستان عمویم جمشیدخان نشان

توان علت کمبود عناصر رئالیسم ها و موضوع آثار وی مینیست. بلکه با نگاهی دقیق به تناسب بین مولفه

 جادویی در این اثر را درک کرد.

برد با توجه به شیدخان مردی که باد همواره او را با خود میبختیارعلی در کتاب عمویم جم

هایش را نسبت به دیگر آثارش کمتر کرده های تاثیرگذار داستانش و خط روایتی آن میزان مولفهشخصیت

ناپذیری وقایع  بهره برده است. این امر با بررسی ی این سبک یعنی توجیهترین مولفهاست و تنها از برجسته

 ی آن با رمان آخرین انار دنیا قابل مشاهده است.سهو مقای

های تاثیرگذار متعدد در رمان آخرین انار دنیا مخاطب شاهد روایتی با نوسانات زیاد و شخصیت

تر است؛ اما در کتاب عمویم جمشیدخان تنها های رئالیسم جادویی بیشاست و به همین سبب تعداد مولفه

های روایی در آن کم است؛ از این رو خط داستانی مستقیم و پیچش یک شخصیت اثرگذار وجود دارد و

هایش را کم کرده است تا در کنار رساندن مفهوم با داستانش، نویسنده با درک کافی و مهارت، میزان مولفه

 هایش نیز به تصویر بکشد.ها و ویژگیاین رابطه را با مولفه

ها جادویی( ایجاد تناسب بین مولفهن سبک )رئالیسمتوان گفت که هنر بختیارعلی در ایدر واقع می

اش همانند های جامعهکند تا مفاهیم و مسئلهو مفاهیمی است که قصد نشر آن را دارد. این نویسنده سعی می

جادویی اراده دهد و بدین صورت با  ثباتی انسان مدرن، جنگ و معضالتش و یا ... را با سبک رئالیسمبی

 تر کند.تر و در عین حال جذابو موضوعاتش امکان انتقال مفاهیم را راحتها تناسب مولفه
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 پیشنهادات-5-2 

 نقد و بررسی دیگر آثار بختیارعلی 

 ی رئالیسم جادوییهای معتبر در حیطهانجام پژوهش

 نقد و بررسی دیگر آثار ادبیات کرد
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