
 74-11، صفحات 6931پاییز و زمستان   ،دوم ، شمارهپنجم سالفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، دو
 

اهل گابریل گارسیا مارکز و  صد سال تنهاییتحلیل قیاسی قهرمان در رمان 

  پورمنیرو روانی غرق
 **الیاس قادری /*محمد چهارمحالی

 

 

 

 
    چکیده

های روند که با رفتار، گفتار و پندار خود کنشداستانی به شمار می ۀکلیدی هر گوناز عناصر « های قهرمانشخصیت»

های منحصر به فرد این گونۀ داستانی را های قهرمان ویژگیشخصیت« رئالیسم جادویی»آورند. در داستان را پدید می

به عنوان شاهکار  ،بریل گارسیا مارکزاثر گا« صد سال تنهایی» در رمانترتیب، اند. بدین به خوبی در خود بازتاب داده

های رئالیسم جادویی در ایران، ترین رمانبه عنوان یکی از برجسته ،پوراثر منیرو روانی« اهل غرق»این سبک و رمان 

ها، باورها و آداب بومی آمیختگی واقعیت تاریخی و اجتماعی با افسانه یعنی درهم ،ترین مؤلفۀ این سبکقهرمانان مهم

این  شود که درها یافت میهای دیگری در وجود این شخصیتاند. عالوه بر این، ویژگیقومی را در خود نشان دادهو 

جایی هکوچ و جاب اند:دوازده مؤلفۀ آنها را  بدین شرح مورد بررسی قرار داده ،با شیوة تطبیقینگارندگان جستار 

ها و  و تناسل جادویی بعضی شخصیتت در بین قهرمانان، قدرت پیشگویی در قهرمانان، توالید قهرمانان، نقش رهبری

های بیگانه در آگاهی قهرمانان از جهان بیرون، جدال و کشمکش بین قهرمانان، عشق، هوس،  تقهرمانان، نقش شخصی

، بیزاری از صنعت و تکنولوژی نفرت از عشق و هوس در بین قهرمانان، تبعات حاصل عذاب وجدان از مرگ قهرمانان

قهرمانان، تجلّی خواهی در بین طلبی و آزادیو پایبندی به حریم سنتی خانواده در بین قهرمانان، روحیه مبارزه

توان  های مشابه میمتوالی، تراژدی در مرگ قهرمانان. با تحلیل تطبیقی این ویژگی های ها در یکدیگر در نسل تشخصی

 آشکار کرد. اهل غرقپور در را بر قلم روانی صد سال تنهاییک نویسندگی مارکز در بازتاب چارچوب و سب

 

 گابریل گارسیا مارکز، قهرمان. ،صد سال تنهاییپور، رئالیست جادویی، روانی منیرو ،اهل غرق :هاکلیدواژه
 Mohamadch120@gmail.com                                )نویسنده مسئول(.اهواز  فرهنگیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات، دانشگاه * 

 .شوشتر، شهر کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی** 

 دریافت مقاله: 

28/09/1395 

 پذیرش:

04/02/1396 



 6931پاییز و زمستان ، ، شماره دومپنجم لنامه تخصصی مطالعات داستانی، سالدوفص       84

 

 مقدمه

های مشهور پس از جنگ جهانی یکی از سبک

پروری در آن پردازی و قهرماندوم که شخصیت

سم ـرئالی» ،شودای دیده میبه شکل برجسته

ها گونه داستاناست که نویسنده در این« جادویی

-واکنش شخصیتها سعی در نشان دادن و رمان

سنتی را دارد که در برابر  ۀهایی از یک منطق

دهند. در هجوم تکنولوژی روز از خود بروز می

ها انبوهی از آداب و رسوم و این فضاسازی

داستان  ۀها در صحنباورهای سنتی و افسانه

شوند و چون اعمال جادویی به شکل آشکار می

ها و قهرمانان طبیعی در رفتار واقعی شخصیت

به رئالیسم جادویی موسوم  ،شودداستان دیده می

 گشته است. 

 واقعیّت مقولۀ دو شامل جادویی رئالیسم      

 کنار در که است( جادویی) تخیّل و( رئالیست)

 این در اگرچه .کنند می قـخل را رـاث یک مـه

 عامیانه و دینی اورهایـب و ادوـج ر،ـسح انـمی

 دارد غلبه تواقعی جنبۀ بر هعمدبه طور 

(www.123help.com ؛)کـی الـح نـای اـب 

 ای گونه هـب را جنبه دو نـای تـزبردس نویسندة

 عادی چیز همه خواننده برای که دهد می پرورش

 شود می تصور که چنان آن و است باور قابل و

 و نیکوبخت) شود نمی سرگردانی و حیرت دچار

   (.143: 1384 نیا،رامین

رین تالش مکتب ـآخادویی ـالیسم جـرئ

های  رئالیسم برای زنده ماندن در مقابل سبک

این  عواض تری همچون پسامدرن است. نوین

هنرشناس و منتقد آلمانی  ،1اصطالح فرانس رو

برای تفسیر آثار م. 1925 است که در سال

نقاشانی ابداع کرد که سبک آنان با قبل از خود 

داشتند هایی داشت و آن هنرمندان سعی  تفاوت

همان: ) واقعیّت را در لباس نوینی ارائه دهند

140.) 

ی به از نیمۀ دوم قرن بیستم رئالیسم جادوی

های  ات داستانای با ادبی طور قابل مالحظه

مریکای التین عجین شد و کسانی همچون آ

میخائیل استوریاس، خوان رالفو، خورخه لویس 

با  2بورخس به پرچمداری گابریل گارسیا مارکز

گذاری و بعضاً به  فرینش آثاری، این سبک را پایهآ

 (.318/ 1: 1384 اوج خود رساندند )سیدحسینی،

های گرایش به سمت این گونۀ  یکی از علّت

ادبی رویارویی با فرهنگ بیگانه و استعمارگرایانۀ 

غرب و سلطۀ آنان بر کشورهای جهان سوّم و 

که مردمان بومی را با بحران  یافته استکمتر توسعه

کند. آنان برای  فکری و از خود بیگانگی دچار می

به سوی باورها و  فرار از این مخمصه به ناچار رو

اق برند و با چاشنی اغر اعتقادات عامیانۀ خود می

ای جادویی و  ها را دگرگون، و عرصه تواقعی

؛ 318/ 1: 1384 آفرینند )سیدحسینی، سحرآمیز می

: 1393الی، ؛ چهارمح253/ 2: 1389 زرشناس،

(. از دیگر دالیل گرایش به این ژانر ادبی به 33

گردد که انسان معاصر را  خود تمدّن غرب برمی

دچار بحران و انحطاط فکری کرده و او را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Franz Roh 

2. Gabriel García Márquez 
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ازساحل آرام زندگی به سوی توفان و امواج 

 (.253/ 2: 1389 پرتالطم کشانده است )زرشناس،

ایرانیان با رئالیست گیری و شناخت  شکل

مارکز  صد سال تنهاییجادویی با ترجمۀ رمان 

صورت گرفت 1353توسط بهمن فرزانه در سال 

و بعد از این فرایند بود که این مکتب در ایران 

ه یوه پدید آمد؛ البترشد کرد و آثاری به این ش

پیش از این جریان در ایران آثاری هم بودند که 

-یی را در خود داشتههایی از رئالیست جادو رگه

اند، بدون اینکه نویسندگان آن آثار نامی از 

اصطالح رئالیست جادویی شنیده باشند یا با 

 )میرعابدینی، مارکز و امثال او آشنایی داشته باشند

ا با ، ام(33: 1393 چهارمحالی،؛ 326/ 1: 1380

بررسی برخی از پژوهشگران آن آثار هم در 

از آن جمله  .گرفتندمکتب رئالیست جادویی قرار 

توان به پژوهش تقی پورنامداریان و سیّدان در  می

( و چهارمحالی از 1388آثار غالمحسین ساعدی )

 ( اشاره کرد.1393) بهرام صادقی ملکوترمان 
 
 لهئبیان مس

نگارندگان در تالش هستند که با  مقالهدر این 

توجه به ماهیّت و چیستی رئالیسم جادویی، به 

صد های قهرمانان دو اثر بررسی تطبیقی ویژگی

بپردازند. به عقیدة ما  اهل غرقو  سال تنهایی

در ایران « صد سال تنهایی»ترجمه و انتشار رمان 

تأثیر شگرفی بر آثار بسیاری از نویسندگان ایران 

سبب رشد این سبک ادبی در ایران شد.  داشته و

بیش از همه از « اهل غرق»رمان  ،در این میان

به  .ثیر پذیرفته استأت صد سال تنهاییرمان 

پور عی آن شد که روانیتوان مد نحوی که می

آگاهانه یا ناخودآگاه فضای رمان و قهرمان 

گرفته  صد سال تنهاییاش را از مارکز در  پروری

زادگاه  –وی جنوب ایران است و رنگ و ب

ی سرزمین  را به آن داده و باورها –پور روانی

مریکای جنوبی در آن آخود را به جای باورهای 

توان ادعا کرد که هیچ اثر ادبی  می گنجانده است.

حال خلق نشده که به شکلی از نویسندگان و هتا ب

ثیر نپذیرفته أآثار ادبی قومی خود یا بیگانگان ت

  (.53: 1388 مقدم، باشد )شرکت

ال است ؤاین مقاله پاسخی تحلیلی به این س

متأثر از رمان  اهل غرقکه بپذیریم رمان که چنان

های  چه ویژگی ،مارکز است صد سال تنهایی

مشترکی بین قهرمانان این دو اثر وجود دارد و 

 شباهت و تفاوت آنها در این زمینه چیست؟
  

 پیشینة پژوهش

حاضر نه  ۀموضوع مورد بحث مقالتاکنون دربارة 

بلکه به شکل مرتبط مقاالت زیر  ،به شکل خاص

 منتشر یافته است.

 لیال هاشمیان و رضوان صفایی صابر

بررسی نمادها در » عنوانبا ای  ( مقاله1390)

انجام دادند که « پورسبک نوشتاری منیرو روانی

های آثار منیرو  در آن به بررسی نمادها و سمبل

 سال تنهایی صدپور و پیوند آنها با روانی

 پرداختند.

( در 1384نیا )ناصر نیکوبخت و مریم رامین

بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل »مقالۀ 

های رئالیسم جادویی و  به بررسی گزاره ،«غرق
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 اند. های آن در این دو اثر پرداخته ویژگی

محمدعلی آتش سودا و خانم اعظم توللی 

بررسی تطبیقی »ا عنوان ای ب مقاله ( در1390)

طبق  ،«و رمان عزاداران بیل صد سال تنهاییرمان 

های رئالیسم جادویی، مشکالت  شاخص

و کشور ایران و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی د

ها و باورهای بومی،  ه به اسطورهکلمبیا را با توج

گرایی و نوعی هراس ناشناخته در مواجهه خرافه

اند. در این  اثر بررسی کرده با مدرنیسم در دو

پردازی رئالیسم جادویی  مقاله به بررسی شخصیّت

در این دو اثر پرداخته شده است )آتش سودا و 

 (. 19-21: 1390توللی، 

( 1393بافقی ) تیمور مالمیر و علیرضا ناصر

تحلیل ساختاری رمان اهل » با عنوانپژوهشی  در

اختاری های س این رمان را بر اساس نظریه ،«غرق

اند و ضمن استخراج  تودوروف بررسی کرده

های داستان به پیوند طرح رمان  ها و گزاره رفت پی

اند. آنان در خالل  ساخت آن پرداختهبا ژرف

رفت  نگاشته، روایت جادویی را با چهل و سه پی

رفت شرح  گرایی را با نود و دو پیو روایت واقع

 اند. و بررسی کرده

ۀ ( در مقال1390)حمیدرضا کسیخان 

های رئالیسم جادویی در  لفهؤبررسی تطبیقی م»

طبل حلبی از گونتر گراس و یک صد سال 

که  معتقد است« گابریل گارسیا مارکز تنهایی از

ویژه، ه های رئالیسم جادویی ب لفهؤبراساس م

، رمان طبل حلبی در «خموشی نویسنده»مقولۀ 

 -انبراساس ادعای دیگر -رئالیسم جادویی ۀگون

در مورد گیرد. در قسمتی از این مقاله  قرار نمی

شخصیّت و قهرمان در این دو اثر پرداخته شده 

 (.118-120: 1390است )کسیخان، 

 

 اهمیت و اهداف تحقیق

ررسی ـه بـها بـهای یادشده تن در همۀ مقاله

اما  ،اند هایی از دو اثر مورد نظر ما پرداخته قسمت

ن است تا با تحلیل در مقالۀ پیش رو، سعی بر آ

هم  اعمال قهرمانان در روند دو اثر، آنان را با

مقایسه کرده تا میزان شباهت و تفاوت این دو 

اهل در  صد سال تنهاییرمان ثیر أمشخّص و ت

 نمایان شود. غرق

 

 شناسیروش

و  سال تنهایی صدنخست با دقت خاصی رمان 

خوانده شد و سپس با توجه به مبحث  اهل غرق

ویژه هرئالیسم جادویی در کتب و مقاالت مرتبط ب

این دو اثر، با شیوة توصیف و  دربارةمقاالت 

های قهرمانان این دو اثر تحلیل به بررسی ویژگی

 پرداخته شد. 

 

 صد سال تنهاییخالصة رمان 

 -« سرهنگ آئورلیانو»تیرباران  ۀرمان با صحن

. او در شود شروع می -یکی از قهرمانان داستان 

ت با یادآوری خاطرات خود فرایند این موقعی

به خیلی عقب  .کند ریزی میداستان را طرح

و « 1اـادیو بوئندیـوزه آرکـخ»ه ـگردد ک برمی

)پدر و مادرش( پس از « 2وال ایگوارانـاورس»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. jose Arcadio Buendia 

2. Ursula Iguaran 
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دورافتاده از همه جا به نام مهاجرت، روستایی 

آرام کنند. پس از آن آرام را بر پا می« ماکوندو»

شود  ها و اختراعاتشان به روستا باز می پای کولی

و اهالی را با دنیای خارج از ماکوندو آشنا 

کنند. پسران خوزه آرکادیو بوئندیا بزرگ  می

)پسر دوم( پس از آشنایی با  شوند. آئورلیانو می

)کالنتر ماکوندو( با سیاست « مسکوته» ةخانواد

ولی  ،کند بر ضد دولت شورش می .شود آشنا می

پس از چند سال جنگ و گریز شکست 

 دهد.  خورد و انزواطلبی را ترجیح می می

داران پس از چندی پای بیگانگان و سرمایه

های شود و آیین شرکت موز به روستا باز می

ان اورسوال کنند. در این می روستا را دگرگون می

)قهرمان داستان( سعی در تحکیم بنیان خانواده 

دارد و همواره اصرار دارد تا مبادا فرزندان و 

ثیر از زندگی مدرن و بی بندوبار أنوادگانش با ت

مهاجران، دچار اشتباه ازدواج با خویشاوندان و 

محارم شوند و فرزندانی با دمچه به دنیا بیاورند؛ 

اورسوال دو نفر از  ولی در انتها پس از مرگ

آئورلیانو »و « آمارانتا اورسوال»نوادگانش به نام 

کنند و فرزندی با  با هم ازدواج می« بابیلونیا

آوردند. با این اتّفاق روستای  دمچه به دنیا می

ماکوندو و خاندان بوئندیا پس از پنج نسل در 

 شود. اثر توفانی به طور کامل نابود می

 

 اهل غرقخالصة رمان 

رهبر گروهی از اهالی  ،«زایر احمد حکیم»

ای  پس از مهاجرت اجباری، در منطقه« فِکسنو»

فارس یا به تعبیر دورافتاده در ساحل دریا )خلیج

را « جُفره»نویسنده دریای جُفره(، روستایی به نام 

کنند. ابتد با خرافات و عقاید  گذاری میبنیان

ی( و )غول دریای« بوسلمه»سنتی زیادی از جمله 

پس   درگیر هستند.« پریان دریایی»و « دی زنگرو»

فاقی روستا را از چندی رهگذرانی شوم صفت، ات

پیدا کرده و مردم را از الک بدوی خود بیرون 

کنند. با این  آورند و با جهان اطراف آشنا می می

رفت و آمد پای اهالی ناخواسته به سیاست باز 

این  .ندگیر شود و در مقابل دولت قرار می می

کشمکش با دولت باعث نابودی بسیاری از 

شود. پس  می« مه جمال دریایی»قهرمانان از جمله 

از چندی کشف نفت و استقرار آن شرکت در 

به  .کند جُفره، اهالی را مجبور به ترک آنجا می

روند یا از آنجا  طوری که اکثر اهالی یا ازبین می

 کنند. مهاجرت می

 

 یک اثر ادبیت عنصر قهرمان در اهمی

است « 1کهرمان»واژة قهرمان معرب واژة پهلوی 

که خود این واژه در زبان پهلوی به معنی 

کاراندیش است. قهرمان معانی چون فرمانروا، 

کارفرما، پهلوان و دلیر، وکیل دخل و خرج و 

، ذیل قهرمان(. از حیث 1336ناظر دارد )معین، 

ادبی قهرمان یکی از عناصر داستان است و 

های داستان کسانی هستند  قهرمانان و شخصیّت»

که با اعمال یا گفتار خود داستان را به وجود 

(. یک قهرمان 133: 1386 )شمیسا،« آورند می

ممکن است تا انتهای اثر شخصیّتی ایستا و بدون 

بر اثر عوامل گوناگون، دچار  تغییر داشته باشد یا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. kuhruman 
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  تتغییر ناگهانی شود که به آن شخصیل و تحو

و  133 :1386 گویند )شمیسا، پویا و متغیر می

(. در واقع 68-31 :1384لو، ؛ اسماعیل134

فی قهرمانان و جدال آنها پیرنگ داستان با معر»

(. بیشتر 303: 1383 )داد،« گیرد با هم شکل می

حوادث و رویدادهای داستان حول محور 

گیرد. خواننده و  عملکرد قهرمانان شکل می

دنبال سرنوشت ، به ر نهایتمخاطب یک اثر د

در دو صورت قهرمان  -ها  گونه شخصیّتاین

در داستان است که تا  -اصلی و ضد قهرمان 

انتهای آن را با ذوق یا تردید حریصانه دنبال 

قهرمان، پویا و کوشاترین کس در »کند.  می

کنندة داستان را او باید کنش تعیین .داستان است

 ،ن راستین قهرمانایثار یعنی نشا .انجام دهد

ن برای عبارت است از آمادگی و شور قهرما

ی جان، به سود گذشتن از چیزی با ارزش حت

 )حدادی و دیگران،« یک آرمان یا یک گروه

1393 :83.) 

ها با توجّه به جایگاهی که  قهرمانان داستان

در اثر دارند و حالت واقعی و آرمانی آنها در 

قادر خواهند  ها و ذهن ناخودآگاه جمعی فرهنگ

بود در مخاطب تغییر و تحوّل مثبت یا منفی 

 ایجاد کنند و رفتار خواننده را کنترل یا تغییر دهند

به همین خاطر است که نویسندة موفّق کسی  و

ساز حاوی است که با خلق قهرمانان انسان

شود. این گونه  التی در جامعه عصر خود میتحو

قهرمانان همواره الگوی افراد در یک حوزة 

 شوند.  تاریخی و جغرافیایی می

 

اهل و  صدسال تنهاییقیاس قهرمان در رمان 

 غرق

گونۀ رئالیست جادویی که سرشار از قهرمانان 

گوناگون است، ذهن خواننده را به کنکاش و 

ل اثربخش نویسنده دارد و تخیّ جو وا میوجست

گونه قهرمانان، آثار آنان را از دیگر در خلق این

گرایی تکند. در آثار واقعی ها متمایز می سبک

پردازی، رمان و قهرمانـق قهـخل»ادویی ـج

شکل عالی پاسخ به آفرینش موجودات زنده 

« پرداز استبراساس خیال و شعور انسان خیال

 (.53: 1388 )میراحسان،

گونه آثار، به نوعی قهرمانان ایناعمال 

اتوری و ـام دیکتـه نظـان علیـرکشی آنـس

استعمارگرایانه است که برای رویارویی با آنان در 

ها و باورهای عمیق سنّتی و بومی  الک افسانه

کنند فراتر از دنیای  روند و سعی می خود فرو می

؛ 258: 1383 واقعی و حقیقت زندگی کنند )داد،

 (.33: 1393 الی،چهارمح

پردازی در این  ت قهرماننکتۀ حائز اهمی

ژانر ادبی، غیرقابل کنترل بودن آنان است؛ چرا که 

ها را وارد دنیای  تگونه شخصیوقتی نویسنده این

گذارد و  کند، دیگر آنها را آزاد می تخیّل می

 روند )کسیخان، سازی میخودشان به دنبال جریان

 سال تنهایی صد(؛ به طوری که در 109: 1390

ی به آسمان پرواز به راحت« رمدیوس خوشگله»

گردد و  کند و نویسنده دیگر به دنبال آن نمی می

( یا 203: 1353 کند )مارکز، علّتش را بیان نمی

« مه جمال»در اثر شنیدن خبر مرگ « ستاره»وقتی 
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دیل ای دریایی تب گیرد و سپس به پرنده آتش می

با حالت عادی  شود، نویسنده فقط صحنه را می

دهد  کند و دلیل خاصی ارائه نمی روایت می

 (.359: 1369 پور،)روانی

گرای جادویی که  در بسیاری از آثار واقع

آنان ط بر آلودی مسلسایۀ یأس و فضای وهم

ت به مرگ و نیستی است، قهرمانان آنان در نهای

قلب تپندة هر داستان، روبه » .شوند کشانیده می

ست. عمل به راستی قهرمانی رو شدن با مرگ ا

هنگامی است که قهرمان، خطر شکست یا مرگ 

)حدادی و « را در راه ماجراجویی به جان خرد

( و این رویارویی با مرگ و 83: 1393 دیگران،

های  به جان خریدن آن به وضوح در شخصیّت

در « سرهنگ آئورلیانو»و  اهل غرقدر  «مه جمال»

 است. به خوبی نمایان صد سال تنهایی

ترین وجوه اشتراک و افتراق  برجسته

 اهل غرقمارکز و  صدسال تنهاییقهرمانان رمان 

توان در موارد ذیل  پور از راه مقایسه میروانی

 یافت:

 

 جایی قهرمانانهکوچ و جاب .6

لۀ ئها همواره مس در زندگی انسان« کوچ»اصطالح 

صد کند. در دو اثر  تداعی می بهبود تغییر را برای
برای قهرمانان داستان  اهل غرقو  تنهایی سال

دهد که منجر به کوچ اجباری آنها  حوادثی رخ می

شود. آنها با این کوچ، به دنبال آسایش و  می

آرامش در زندگی خود هستند. کوچ در هر دو 

اثر شامل دو فصل جداگانه است که داستان با 

شود و قسمت بیشتر حجم  فصل دوم آغاز می

گیرد. در روند داستان،  می داستان را دربر

زنند.  نویسندگان گریزی هم به فصل اولیّۀ آنان می

 -اهالی جُفره  ۀمسکن اولیّدر مورد  اهل غرقدر 

توضیحات بیشتری ارائه  -که فکسنو نام دارد 

 شود و خواننده شناخت بیشتری از آنجا دارد. می

و همسرش « خوزه آرکادیو بوئندیا»

همراه بیست خانواده به به « اورسوال ایگواران»

دنبال راهی دریایی بودند تا با دنیای اطرافشان 

ارتباط برقرار کنند و به سعادت دنیوی برسند، 

آنها پس از بیست و شش ماه راهپیمایی و اینکه 

از تصمیم خود منصرف  ،نتوانستند به دریا برسند

ای سکنا گزیدند و  سپس در منطقه ،شدند

 بنا نهادند )مارکز،« 1ماکوندو»روستایی به نام 

1353 :18.) 

زایر احمد »به رهبری اهل غرق قهرمانان 

 راه خالو، مادر و چند جوان هم سن، به هم«حکیم

-ای ساحل به منطقه« فِکسنٌو»های  و سالش از کوه

را بنا « جُفره»نام نشین مهاجرت و روستایی به 

 (.153: 1369 پور،کردند )روانی

اثر این است که تنها تفاوت کوچ در دو 

اهالی ماکوندو پس از صد سال طی توفانی به 

شود و ساکنان اصلی آن هیچ  کلی نابود می

اهالی ولی در روستای جُفره  ،کنند مهاجرتی نمی

شوند و  پس از حضور بیگانگان به کلی نابود نمی

افراد باقیمانده به شهرهای اطراف مهاجرت کرده 

ی در یی که حتدهند؛ تا جا گی ادامه میو به زند

قهرمان  –فصول پایانی داستان مه جمال دریایی 

( 339: گذرد )همان از فکسنو می –اصلی داستان 

 ،(369 :شود )همان و در قلعه پیر مِلگادو کشته می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Macondo 
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 صد سال تنهاییهای  تولی هیچ یک از شخصی

 د.نکن خود مراجعت نمی مکان اولیۀبه 

 

 ت در بین قهرماناننقش رهبری .5

کانونی روستای   تشخصی« آرکادیو بوئندیاخوزه »

ماکوندر است که هدایت و رهبری روستا را در 

همۀ اهالی برای حل و  .همۀ امور برعهده دارد

: 1353 کنند )مارکز، فصل کارها به او رجوع می

زایر احمد »برای  اهل غرق(. این نقش در 13

بسیار بارزتر و مشهودتر است؛ چرا که « حکیم

-بوئندیا در اواخر عمر دچار روان وخوزه آرکادی

شود و اعتبار خود را در روستا از  پریشی می

ولی زایر احمد حکیم  تا آخر عمر  ،دهد دست می

ای که  به گونه ؛برای اهالی جُفره قابل تکریم است

به آرامگاه او توجّه بعد از مرگش هم مردم 

به سوگ ی دارند و بیش از دیگران برای او خاص

الح ت و به اصطاین نقش رهبری نشینند. می

کشورهای  ۀصدر روستاها از مشخ« کدخدایی»

نشین ایران جهان سوم است و در مناطق زاگرس

 هنوز هم به قوّت خود باقیست.

  

 قدرت پیشگویی در بین قهرمانان  .9

که در است پیشگویی و خبر از آینده از مواردی 

ها و قهرمانان  رئالیست جادویی در بین شخصیّت

اهل و  صد سال تنهاییوجود دارد که در رمان 
 دهد: شکل نشان می خود را به دو غرق

وع ـاین ن :ای و درونی پیشگویی اسطوره. 6-9

توان تعریف کرد: به  گونه میپیشگویی را این

ر و ـه در اساطیـود کـش ه میـویی گفتـپیشگ

سرنوشت کسی ان برای وگرهای کهن، جاد داستان

کردند و این نوع  بینی میپیشیا قومی در آینده 

ه به قدرت درونی جادوگران، بینی با توجپیش

شد. نماد بارز این  مورد پذیرش دیگران واقع می

  تدر شخصی صد سال تنهایینوع پیشگویی در 

 –تی جادویی دارد که شخصی –« 1ملکیادس»

بازتاب یافته است. اوست که سرنوشت و آیندة 

ی را با رموز خاصو خاندان بوئندیا ماکوندو 

نویسد که بعد از گذشت صد سال، رموز  می

توسط آئورلیانو بابیلونیا کشف و ماکوندو نابود 

 (.353 و 352 :1353 شود )مارکز، می

سرهنگ  صد سال تنهاییان ـر قهرمـدیگ

که دارای قدرت پیشگویی آئورلیانو بودئندیا است 

العاده از است و حتی قادر به انجام اعمال خارق

جا کردن اشیا از طریق تمرکز حواس همله جابج

(. در جای دیگر از چند روز قبل 22: است )همان

آئورلیانو به اورسوال » .کند ورود ربکا را اعالم می

و به راستی ربکا  آید..... گفت: یک نفر دارد می

(. این ویژگی 42: )همان« روز یکشنبه وارد شد

نین شود. همچ م مشاهده میدر پسران سرهنگ ه

صه در اورسوال هم تا حدودی وجود این مشخ

را   دهد دارد و حوادثی که برای پسرش رخ می

 آتش سودا و توللی،؛ 158: شود )همان ه میمتوج

های  پیشگوییدر مورد (. از موارد دیگر 22: 1390

حقیقت این » .او در مورد آیندة ماکوندو است

« رسد است که دنیا آهسته آهسته به پایان می

( که اشاره به نزدیک شدن 165: 1353 )مارکز،

 سرنوشت ماکوندو دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Melquiades 
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که  –« مَه جمال دریایی» اهل غرقدر 

 -انسانی(نیمه –آبی )نیمه تی جادویی داردشخصی

قادر به پیشگویی است. از جمله موارد جالب در 

که زایر احمد حکیم برای  این زمینه زمانی است

اش را ببرد  خواهد انگشت سبابه فریب بوسلمه می

 .دهد کند و بازویش را نشان می ولی او قبول نمی

 دانست روزی سر این عمل برای آن بود که می

دارد و برای استفاده از اسلحه و  به شورش برمی

اش استفاده خواهد  کشیدن ماشه از انگشت سبابه

(. همچنین تنفر مه 48: 1369پور، کرد )روانی

-رود مردان موبور حاصل نوعی آیندهجمال از و

 (.129: نگری بود )همان

پسر مه جمال پیشگویی را از پدر « بهادر»

سوار ه است. با ورود مردان موبور قایقبه ارث برد

 –دزد »)خیجو( فریاد  به جُفره در شکم مادرش

نگر آغاز این پیام بیا .(129: را سر داد )همان« دزد

سرنوشت شومی است که دامان اهالی جُفره را 

 گرفت. می

زن زایر احمد حکیم گاهی اوقات « مدینه»

بی  مدینه.....» .بینی حوادث استقادر به پیش

به این نتیجه رسید که  ،آنکه به روی خود بیاورد

« بوبونی روزی عقل خود را از دست خواهد داد

 (.143: )همان

در این نوع  دست بینی: گیری یا کف فال. 5-9

کف دست  ،ای مانند ورق پیشگویی حتماً وسیله

گیر یا پیشگو با یا فنجان قهوه وجود دارد که فال

پردازد و تفاوت بارز  بینی حوادث میآن به پیش

این نوع پیشگویی با نوع قبل در همین مورد 

فال ورق « پیالرترنرا»، صد سال تنهاییاست. در 

دهد  ر این حرفه را ادامه میگیرد و تا آخر عم می

ال ـدام در اعمـن اقـ(. ای333: 1353 ز،ـارکـ)م

ها و  جمال هم بارز است و بیشتر پیشگوییمه

دیدن  ةاز شیو د،ریگ هایی که برای خودش می فال

  :1369 پور،دهد )روانی کف دست خود انجام می

 (.63 و 18

 

ها و  تتوالید و تناسل جادویی بعضی شخصی .8

 قهرمانان

 الیست جادویی مملو ازـر رئـدگی در اثـزن

های جادویی و ماورالطبیعه است. با این  صحنه

وجود فرایند توالید و تناسل در آثار این ژانر ادبی 

 های شگفت مبرّا باشد. تواند از صحنه هم نمی

در شکم « آئورلیانو» صد سال تنهاییدر 

( و 213: 1353 گریه کرده بود )مارکز،« اورسوال»

( این 22: با چشمان باز به دنیا آمده بود )همان

 زده کرد.صحنه اطرافیان را شگفت

ت گان از شدروز مرگ اورسوال که پرند

، «آنتونیو ایزابل»مردند، پدر روحانی  گرما می

یهودی »سبب مردن پرندگان را تأثیر بد 

دانست که به شکل موجودی بود  می« سرگردان

ماده و اگر چشم  یک کافرمتشکل از بزغاله نر و 

تازه عروسی به او بیفتد، به جای بچه یک جانور 

(. اوج تولّد 292: زاید )همان الخلقه میعجیب

د فرزندانی است ، تولصد سال تنهایی جادویی در

ای شبیه دم خوک  و با دمچه 1که به شکل ایگوانا

سبب این رویداد، ازدواج اعضای  .شدند د میمتول

که وحشت  -یک خانواده و محارم با هم است 

 .(291: آن همیشه در وجود اورسوال بود )همان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Iguana 
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این حادثه در تولّد فرزند خالۀ اورسوال با دایی 

( و تولّد فرزند 26: خوزه آرکادیو بوئندیا )همان

فاق افتاد بابیلونیا و آمارانتا اورسوال اتآئورلیانو 

 (.343: مان)ه

 ۀجمال دریایی حاصل نطفمه اهل غرقدر 

 پور،)پری( بود )روانی پدر زمینی و مادر آبی

(. بهادر در شکم مادرش حرف 30-29: 1369

جمال وقتی به  (. مریم دختر مه129: زد )همان می

از سکوت دخترک حیرت کرده، »دنیا آمد همه 

کرد و آنچنان با چشمان درشت  دخترک گریه نمی

د که خیجو در میان یاهش به جهان خیره شو س

« کرد زده به اطراف نگاه میدرد خود، وحشت

را از نزدیک « غالم زایر« »نباتی(. »193: )همان

خواستند  جمال که میشدن به زایر احمد و مه

بر  ،جمال و خیجو درست کنندایوانی برای مه

داد ایوان بر سر مردان  هشدار می» .داشت حذر می

آورد  رمبد و خیجو جانوری غریب به دنیا می می

: )همان« شود نمای جهان میو آبادی انگشت

124.) 

 

گاهی قهرمانان از آهای بیگانه در  تقش شخصی. ن0

 جهان بیرون

ل ورود افراد بیگانه به هر مکانی حاوی تباد

و ی است. دهای خاص اطالعات، فرهنگ و آیین

، سرنوشت مردم اهل غرقو  صد سال تنهاییاثر 

هایی  دو روستای ماکوندو و جُفره است که مکان

ه ب .دورافتاده از شهرها و مناطق دیگر هستند

با سایر نقاط، با فرهنگ، نداشتن ارتباط سبب 

باورها و اعتقادات بومی خود دست به گریبان 

د آلوهستند. در این میان افرادی به این فضای وهم

دوی خود خارج گذارند و آنها را از الک ب قدم می

 کنند. تری به آنان القا می بینانهکنند و نقش واقع می

نخستین گروه  صد سال تنهاییدر 

گذارند،  ای که قدم به ماکوندو می ناشناخته

هایی هستند که به رهبری ملکیادس، اهالی  کولی

بین، ربا، ذرهرا از اختراعات جهان از قبیل آهن

و  23، 1353کنند )مارکز،  اه میدوربین و یخ آگ

 1(. پس از آن ورود پیترو کرسپی12و  11، 24

(، افراد 55: (، نظامیان )همان59: ایتالیایی )همان

داران شرکت موز حکومتی و سرمایه -سیاسی

اهالی ( هستند، تا با آگاه کردن 198-199: )همان

شفتگی را لین جرقۀ آماکوندو از جهان معاصر، او

های  در آنجا رقم بزنند؛ به طوری که وسواس

ها را  اورسوال هم نتوانست جلوی آن نابسامانی

 بگیرد و کانون خانواده را از فروپاشی نجات دهد.

روستای جُفره با باورها و  اهل غرقدر 

اگرچه نوعی  -های خود سرگرم بودند،  افسانه

هراس از بوسلمه، دی زنگرو، پریان دریایی و 

های آبی در وجود آنها رعب و وحشت  ساکن

دریایی دریا آبی بود و صدای مرغان  -انداخته بود

ولی با ورود  ،ی برای آنان داشتلذت خاص

 پور،فروش )روانیبیگانگان از جمله مرد نفت

که باعث مرگ مادر زایر احمد شد  -(163: 1369

که  -( 123: مردان موبور قایق سوار )همان -

 -)رادیو( را برای آنان آوردند  جعبۀ جادویی

 ( و به دنبال او مرتضی139: )همان ابراهیم پلنگ

( آنان را با دنیای واقعی خارج از 185 :)همان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pietro Crespi 
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زایر خوشحال بود. ناگهان » .جُفره رهنمون کرد

جهان برایش بزرگ شده بود، جهان با چیزهای 

عجیب و غریب که عقل هیچ آدمیزادی به آنها قد 

(. از آن به بعد بود که پای 184: مان)ه« داد نمی

های  ها به شهر باز شد و در صحنه ای جُفره

سیاسی شرکت جسته و هویّت خودشان را در 

(، سپس 223: ثبت احوال ثبت کردند )همان ةادار

فرزندان آنها به مدرسه رفته و از طریق آذر، خانم 

ت و سخنان ( و مجال323: معلّم روستا )همان

: )همان ( و دکتر نجفی353: )همان دکتر عادلی

( با کشور خود و کشورهای دیگر آشنا 333

 شدند.

 

 جدال و کشمکش بین قهرمانان. 1

این آثار، مربوط به جدال و  ای از بخش عمده

ها  است. جدال تنش بین قهرمانان با یکدیگر

های زن نمود پیدا  تبیشتر در بین شخصی

 کند. می

خوزه »جدال بین  صد سال تنهاییدر 

وجود دارد « 1پرودنسیو آگیالر»با « آرکادیو بوئندیا

: 1353، شود )مارکز که به مرگ آگیالر منجر می

بر سر تصاحب « 3ربکا»و « 2آمارانتا»(. بین 23

ستیز  ( نیز80-193: )همان« پیترو کرسپی»عشق 

وجود دارد که در آخر هر سه در این ماجرای 

به همدیگر  خورند و عاشقانه شکست می

فرناندا »رسند. از دیگر موارد، برخورد  نمی

با آمارانتا و اورسوال است؛ چرا که هر « 4کارپیو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Prudencio Aguilar 

2. Amaranta 

3. Rebeca 

4. Fernanda Carpio 

کدام در صدد سلطه بر خانواده و پیاده کردن نظم 

-186 :و قوانین خود در زندگی هستند )همان

 - «5پیترا کوتس»(. تنش بین فرناندا و 185

لیانوی آئور»بر سر زندگی با  -معشوقۀ شوهرش

( از دیگر موارد جدال 185-301: )همان« دوم

 قهرمانان در این اثر است. 

لین کشمکش پنهان بین او اهل غرقدر 

 .جمال استبرای دستیابی به مه« خیجو»و « نباتی»

رسد  اش می در این میان خیجو به خواسته

« دی منصور»(. تنش میان 109: 1369 پور،)روانی

نامشروع او با پسرش  و نباتی، به خاطر ارتباط

ای که از او در دل پنهان کرده  و کینه« منصور»

(. جدال 156-135: آید )همان پدید می ،بود

زن دوم ناخدا  -« زری»غیرعلنی زنان جُفره با 

هایش و همچنین  خاطر وسواسه ب –علی 

رفتارهای خارج از عرف و ضد فرهنگ روستایی 

شود  می او که در آخر به فرار او از جُفره ختم

اهل ( از دیگر موارد جدال در 345-355: )همان

 است. غرق

های آشکار و پنهان بین زنان  در کشمکش

پور، احساس و عاطفۀ قهرمان در دو اثر، روانی

زنان را در برخورد با هم بهتر بیان کرده و در این 

زمینه درک بهتری از زنان نسبت به توصیف 

ت این موفقی. مارکز از جدال زنان داشته است

پور از جنس شاید مرهون این نکته باشد که روانی

و مسلّط بر حیطه روانی و عاطفی آنان است  نزنا

 (.31: 1388)کهدویی و دیگران، 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. Petra Cotes 
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عشق، هوس، نفرت از عشق و هوس در بین  .5

 قهرمانان

عشق و هوس و نفرت از این دو عمل، یکی از 

سال صد های پررنگ این دو اثر است که در  جلوه

بخش حجیمی از رمان را به خود  تنهایی

ر مذکور های اث اختصاص داده است. بیشتر عشق

هاست که در  تهای جنسی شخصی حاصل شهوت

 هعمدبه طور شود.  ارتباط با همدیگر حاصل می

ها پایدار نیست و افراد دوباره، جای دیگر و  عشق

ورزند. این آزادی ارتباط و  به فرد دیگر عشق می

بند و بار حاصل سبک زندگی  بی های هوس

 مریکای التین است.آواقعی جوامع غربی و 

صد سال اوّلین جرقۀ عاشقانه )شهوت( در 
است « 1پیالرترنرا»و  «خوزه آرکادیو»، بین تنهایی

( که یک فرزند نامشروع به 31: 1353 )مارکز،

( و پس از آن ارتباط با 35: دنبال دارد )همان

: آن از ماکوندو است )هماندختر کولی و فرار با 

رمان   (. جریان عاشقانه دیگر بین سه شخصیّت33

دست آوردن پیترو ه یعنی ربکا  و آمارانتا برای ب

کرسپی است که با ورود خوزه آرکادیو از سفر 

طوالنی و تصاحب ربکا، عمالً کرسپی به سمت 

ولی با لجاجت و  ،شود آمارانتا سوق داده می

نسبت به عشق او، در نهایت غرور ورزی آمارانتا 

: شود )همان به مرگ و خودکشی کرسپی ختم می

(. با مرگ پترو کرسپی فصل جدیدی از 102

شود و سرهنگ  عشق به روی آمارانتا گشوده می

باختۀ دیگر، اقدام به ازدواج جان 2خرینلدو مارکز

ولی باز هم غرور آمارانتا مانع  ،کند با او می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pilar Ternera 

2. Gerineldo Marques 

نشین رکز منزوی و خانهما .شود رسیدن به هم می

شود و آمارانتا تا آخر عمر تنها به زندگی ادامه  می

( و به بزرگ کردن فرزندان 244: دهد )همان می

گمارد؛ اگرچه در این  خانوادة بوئندیا همت می

میان با آئورلیانو پسر سرهنگ آئورلیانو مدتی 

ولی خیلی پایدار  ،شود دچار نوعی هوس می

ترین فرایند  کی از پاک(. ی129: نیست )همان

عاشقانه در این رمان، عشق سرهنگ آئورلیانو به 

ه . البت(64: است )همان 3رمدیوس مسکوته

سرهنگ در این میان از پیالرترنرا هم صاحب 

( و با دختری 66: یک فرزند نامشروع بود )همان

مادربزرگش مجبور  ۀکه به جرم آتش زدن خان

ارتباط  ،پردازداو را از راه فاحشگی ب ۀبود هزین

های  (. تقریباً بیشتر شخصیّت52: داشت )همان

به نوعی دچار عشق و هوس  صد سال تنهایی

شوند. این روند تا عشق آئورلیانوی دوم با  می

یابد  اش پتراکوتس ادامه میفرناندا و معشوقه

اوج رمان که تولّد فرزندی با  تا با ،(336: )همان

نیا با نتیجۀ شهوت آئورلیانو بابیلو -دمچه است

: )همان یابد پایان می -اش آمارانتا اورسوال خاله

343). 

که برگرفته از فرهنگ پاک و  اهل غرقدر 

ت، ـالمی اسـاس -رانیـدّس ایـادات مقـاعتق

های هوس و بی بندوباری کمتری وجود  صحنه

های کوچ زایر احمد حکیم و  تدارد. یکی از علّ

همراهان، به خاطر عذاب وجدان ناشی از کشتن 

 –خواهر زایر احمد  -و  قطعه قطعه کردن فانوس

ای عالقه نشان داده بود  است که به جوان غریبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Remedios Moscote  
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های عشق در  لین جرقه(. او64: 1369 پور،)روانی

ا ، امشود جمال ظاهر میرمان، در رفتار نباتی با مه

چندی با ازدواج خیجو با او، نباتی به پس از 

شود. آن دو پس از  سمت منصور سوق داده می

صاحب  ها( بعد150: ارتباط پنهانی )همان

شوند که نطفۀ آن قبل از  فرزندی نامشروع می

 (. 153: ازدواج بسته شده بود )همان

خیانت منصور و نباتی به اینجا ختم 

« یناییگروهبان س»شود و در آخر نباتی با  نمی

( این خیانت جنون 351: کند )همان فرار می

(. 351: پدرش زایر غالم را به دنبال داشت )همان

 ۀخان» پس از آن منصور با زنی به نام تاجی در

دارایی  ۀشود و هم آشنا می «مردان عالم ۀزنان هم

ناخدا  .(353: دهد )همان خود را از دست می

شود،  که صاحب فرزند نمی -همسر بوبونی -علی

آمد به شهر و رو آوردن به  پس از رفت و

ها و  خواری، پرسه زدن در فاحشه خانهمشروب

دوری از همسرش، بوبونی را برای صاحب فرزند 

 .کند شدن دچار نوعی خیانت و وسوسه می

روزهای اول با شرمساری، رد مردان خسته را »

و کرد  شنای آنان را نشانه می گرفت، محل می

صبح فردا، به بهانه شستن ظرف و یا آوردن آب 

 (. 351: )همان« زد... به دریا می

دیگری که دچار هوس و خیانت   تشخصی

« کارگر تبریزی»است که با « خاتون» ،شود می

کند و صاحب فرزندی نامشروع  ارتباط برقرار می

ترین  مقدّس اهل غرق(. در 349: شود )همان می

خاطر ه جمال است که بعشق، عشق ستاره به مه

حجب و حیای روستایی خود، هیچ وقت آن را 

 (.91و 102: ابراز نکرد )همان

از تشابهات این دو اثر در این زمینه، وجود 

« خانۀ زنان همۀ مردان عالم»و « میکدة کاتارینو»

با فانوس مشابه است  1است. عشق رناتا رمدیوس

 شود. تبعید و دیگری کشته میکه یکی تا ابد 

 

 تبعات حاصلِ عذاب وجدان از مرگ قهرمانان .4

هر مرگ و قتلی برای بازماندگان و قاتالن عذاب 

صد سال وجدان و تبعاتی را به دنبال دارد. در 

ای که  ، خوزه آرکادیو بوئندیا به خاطر طعنهتنهایی

به او زده بود، مرتکب قتل او  2پرودنسیوآگیالر

پس از آن حادثه،  .(23: 1353شود )مارکز،  می

دهد و روح آگیالر با  پشیمانی به او دست می

گلوی زخمی، مدام مزاحم خوزه آرکادیو بوئندیا 

(. 28: دهد )همان شود و او را عذاب می می

ای که نسبت به  خاطر لجبازی و کینهه آمارانتا ب

گیرد او را با زهری که در  میتصمیم  ،ربکا داشت

فاقی ، ولی به طور اتریزد، مسموم کند قهوة او می

رسد و همان  قهوه به دست رمدیوس مسکوته می

شب به همراه نطفۀ دو قلویی که در وضع حمل 

شود. این جریان  مسموم و کشته می ،داشت

آمارانتا را دچار عذاب وجدان شدیدی کرد 

رفتار و عادات  خاطره (. اورسوال ب82: )همان

کرد که پس از  ناپسند ربکا با او بد رفتاری می

منزوی شدن ربکا تأسف آن همه آزار و اذیّت 

(. ارتباط پنهانی 218: خورد )همان کردن او را می

اش  )ممه( باعث مرگ معشوقه رناتا رمدیوس

شود. چون آن حادثه را  می 3مائوریسیو بابیلونیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Renata Remedios 

2. Pradencio Aguilar 

3. Mauricio Babilonia 
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ر حرف نزد و دانست تا آخر عم تقصیر خود می

 (.255: سکوت اختیار کرد )همان

عذاب وجدان ناشی از تکه  اهل غرقدر 

تکه کردن فانوس در فکسنو، همواره دامان اهالی 

کرد و این عذاب مدام در نگاه کردن  را رها نمی

-182 :1369پور، شد )روانی به آینه نمایان می

های او  (؛ تا زمانی که مریم و ستاره استخوان163

فکسنو پیدا و دفن کردند و « دره دلتنگ»را در 

پس از آن بود که اهالی از این عذاب رهایی 

جمال توسط عوامل (. مرگ مه342: یافتند )همان

سرهنگ صنوبری با همکاری دو نگهبان قلعۀ پیر 

ملگادو صورت گرفت، عذاب آن خیانت سبب 

یوانگی یکی از نگهبان و سحرشدن دیگری شد د

(. آوازهای پس از مرگ مه جمال و 369: )همان

رنگ سبز و بلورین قلعه باعث شد تا مردم به 

 (.330: ها پناه ببرند و از آنجا بروند )همان کوه

 

بیزاری از صنعت و تکنولوژی و پایبندی به  .3

  حریم سنتی خانواده در بین قهرمانان

د را شده رویارویی سنت و تجدیاددر دو اثر 

 : 1390 کنیم )آتش سودا و توللی، مشاهده می

ورود صنعت و  هاگرچه در ابتدا اهالی ب .(15-14

وسایل جدید به روستاها عالقۀ وافری نشان 

شوند که  دهند، ولی پس از چندی متوجّه می می

یکی از دالیل شوربختی آنان همین ورود صنعت 

بکر و بدوی و دوری از و تکنولوژی به فضای 

 هاست. حریم سنتی خانواده

ها  ، اختراعاتی که کولیصد سال تنهاییدر 

سبب جنون فکری خوزه  ،آورند با خود می

ی دشود و شوق کشفیّات متعد ئندیا میآرکادیو بو

ل فکری منجر به کند. این تحو را در او زنده می

اش  فراموشی سپردن کانون صمیمی خانواده

همین صنعت جدید است که  ،واقعشود. در  می

« 2جک براون» ،«1مستر هربرت» پای کسانی چون

کشی و گروه مهندسین کشاورزی، آبیاری و نقشه

 و کند را برای شرکت موز به ماکوندو باز می

های خودشان را از  های خاردار خانه سپس با سیم

( 198-199 :1353کنند )مارکز،  ماکوندو جدا می

با همان قطاری که روزی  و این یعنی تبعیض.

با خود به ماکوندو آورد « 3آئورلیانو تریسته»

( در نهایت سه هزار و چهار صد و 195: )همان

هشت کارگر به همراه زن و کودک توسط نظامیان 

شوند  کشته و در دویست واگن به دریا ریخته می

ظ ـاد حفـه نمـوال کـ(. اورس286: انـ)هم

دست رفتن زندگی هاست، همیشه نگران از  سنّت

ا این آرزو محقّق ، امشیرین و سادة خودشان است

 (.23: 1390 شود )آتش سودا و توللی، نمی

نخستین صحنۀ تجدّد ورود  اهل غرقدر 

فروش به جُفره است که با آوردن آینه مرد نفت

شود. پیدا  باعث مرگ مادر زایر احمد حکیم می

)مشروب( در ساحل،  های جادو شدن شیشه

تعدادی از اهالی را برای همیشه از حریم سنتی 

(. پس 106: 1369، پورکند )روانی خانواده دور می

سواران خارجی قایق -از آن با ورود مردان موبور

و  -(123: که برای کشف نفت آمده بودند )همان

)رادیو( به جُفره، اهالی را از  جادو ۀآوردن جعب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mr.Herbert 

2. Jack Brown 

3. Aureliano Triste 
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نان را به قالب فرهنگ سنّتی خود خارج کرده و آ

کند. در پی  نوعی دچار پریشانی و شوق کاذب می

آن پای نظامیان و با شناخت بیشتر از جُفره ورود 

جُفره  ةله استخراج نفت، چهرئشرکت نفت و مس

گونه که دریای پاک شود؛ آن به کلی دگرگون می

و آبی رنگ جُفره به دریای خاکستری تبدیل و 

 شنود. یدیگر کسی صدای مرغان دریایی را نم

 

خواهی در بین طلبی و آزادیروحیه مبارزه .65

 قهرمانان

مبارزه برای »های اصلی این دو اثر  یکی از شاخه

حمایت از محرومان بر »و « فقرزدایی»، «آزادی

است که به اشکال « علیه استبداد و بیگانگان

 دهد. مختلف خود را نشان می

 

 کارانطلبان و محافظهمبارزه با سلطنت. 6-65

مارکز رمان خود را از همان ابتدا با فلش بکی از 

کند.  صحنه و مبارزة سرهنگ آئورلیانو آغاز می

نقطۀ عطف آغاز حکومت نظامی و سیاست در 

رئیس  -« 1دون آپولینار مسکوته»ماکوندو، ورود 

به همراه چند سرباز  -کالنتری اعزام به ماکوندو 

ستقرار (. کالنتر با ا55: 1353 است )مارکز،

ویژه خوزه هکالنتری در آنجا، با مخالفت مردم ب

(. 56: شود )همان رو میهآرکادیو بوئندیا روب

است: به  لین دستورش در ماکوندو بدین شرحاو

ها که  ی رنگ خانهخاطر سالروز استقالل مل

(. آئورلیانو 55: همیشه سفید بود، آبی شود )همان

و ازدواج  -از طریق ارتباطش با خانوادة مسکوته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Don Apolinar Moscote 

با سیاست آشنا  -با رمدیوس دختر کالنتر 

پیوندد، سر  شود و به جبهۀ آزادی خواهان می می

های خود را به  دارد و جنگ به شورش برمی

همراه دوستش خرینلدو مارکز و بیست و یک 

: کند )همان نفر از اهالی بر ضدّ دولت شروع می

که در همه  -او پس از سی و دو بار قیام .(94

قصد، یک تیرباران  چهارده سوء -ست خوردشک

: برد )همان در میه و هفتاد و سه دام جان سالم ب

-های متمادی سرانجام گوشه از شکست(. پس 96

پذیرد و تا آخر عمر به  لت را مینشینی و عز

پردازد  های کوچک طالیی می ساختن ماهی

 (.232: )همان

که  -ابراهیم پلنگ و مرتضی اهل غرقدر 

مردم جُفره را  -کردند به صورت حزبی عمل می

کنند. آنها  با نظام استبداد شاهنشاهی آشنا می

ها برای رسیدن به مقاصد  ای خواستند از جُفره می

خود استفاده کنند، بنابراین آنجا را به درگیری و 

 :1369، پورکشانند )روانی مسائل سیاسی می

یاغی جنوب  -م و آوازة نیرو(. نا208-203

کند و پس از  جمال را محو خود میمه -کشور

(، 293: )همان« نیرو»مالقات با او و کشته شدن 

جمال به همراه دلیران تنگستان سر به طغیان بر مه

دارد و علیه نظام و سرهنگ صنوبری قیام  می

جمال در قلعه پیر ملگادو تا فرجام کار، مه .کند می

)سرهنگ صنوبری( و  لمۀ زمیندست بوسه ب

 (.369: شود )همان عوامل او کشته می

 

 مخالفت با بیگانگان. 5-65

مردم مخالف ورود هرگونه  صد سال تنهاییدر 

داران شرکت موز هستند و دستۀ نظامی و سرمایه
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کنند. یکی از این مبارزان خوزه  با آنان مبارزه می

آرکادیوی دوم است که مقابل رؤسای شرکت، 

کند  زند و قیام را رهبری می دست به اعتصاب می

 (.259-262: 1353 )مارکز،

مه جمال و بقیه مردم با ایجاد  اهل غرقدر 

لین اخطاریۀ ( و او239: 1369 پور،پاسگاه )روانی

گیری  که اهالی باید با اجازه  پاسگاه ماهی -آن

دهند  العمل نشان میمخالفت و عکس -کنند

مچنین خواهان خروج (. آنها ه246: )همان

های سرهنگ  شرکت نفت و دست نشانده

 صنوبری هستند.

 

 های متوالی ها در یکدیگر در نسل تی شخصی. تجل66

های نسل دوم  گاهی نویسندة یک اثر شخصیت

کند و  برداری میلیه گرتههای او به بعد را از نسل

. این خلق آورد هایی بین آنان به وجود می شباهت

ها در یکدیگر  توان تجلی شخصیت میهنری را 

 گذاری کرد.نام

مارکز در فصول آخر رمان خود، نسل 

م دة بوئندیا را به نوعی از نسل دوچهارم خانوا

د دوقلوها گیرد. در واقع رمان پس از تول میوام 

شود تا صد سال  های جدیدی تکرار می با سرنخ

از مکاتیب ملکیادس بگذرد و رموز کشف شود. 

وهای آرکادیو )خوزه آرکادیوی دوم و در دوقل

 آئورلیانوی دوم(، پدربزرگشان خوزه آرکادیو

)همسر ربکا( و برادرش سرهنگ آئورلیانو را به 

شباهت ه دلیل آنها ب، اما کند ذهن متبادر می

برای  ،عمیقی که در دوران کودکی با هم داشتند

دست انداختن دیگران نقش خود را با یکدیگر 

و هر کدام نام دیگری را بر خود کنند  عوض می

نهد؛ به نحوی که خوزه آرکادیوی دوم به  می

هیبت سرهنگ آئورلیانو و آئورلیانوی دوم به 

شود  شکل خوزه آرکادیو به تصویر کشیده می

 (. 161: 1353 )مارکز،

خوزه آرکادیو بوئندیا در   تتجلی شخصی

)خوزه آرکادیو( که به دنبال  نتیجۀ پسری خود

آمیز خود مثل تأسیس های جنون و نقشه کشفیّات

 -( 131: خط کشتیرانی در آبراهه را دارد )همان

ها را ناتمام  و پس از اندک زمانی آن طرح

های خود سرانۀ کشف  هیادآور نقش -گذارد می

  تکیمیاگری جدش است. تجلّی شخصی

سرهنگ آئورلیانو در وجود خوزه آرکادیو در 

موز و آنجا که شرکت  ةزمان اعتصاب و مبارز

ای را   در اعتصاب، نقش محوری و فرمانده

 (. 255-262: برعهده دارد )همان

های نویسنده رمان را در  توان آرمان می

شخصیّت، سخنان و اعمال فاضل اسپانیولی 

مشاهده کرد که به مهاجرت نویسنده از کلمبیا 

گاهی  .(338: به اسپانیا نزدیک است )همان

از آنجایی که  -اسپانیولی()فاضل  فروشکتاب

کند تا  مدام آرئورلیانو بابیلونیا را راهنمایی می

به  -ا به کشف رموز برساندناخودآگاه او ر

شود و نقش یک  ملکیادس نزدیک می  تشخصی

کند. این ادعای  راهبر و راهنما را اجرا می

شباهت قهرمانان به هم و تکرار حوادث و 

انان هم ابراز ها گاهی از زبان خود قهرم صحنه
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شود. اورسوال با عمر طوالنی خود و دیدن  می

حوادث گوناگون، چندین بار تکرار تاریخ و 

هایی در نوادگانش را زمزمه  وجود شباهت

 (.132و  131، 194، 256: کند )همان می

جمال به نوعی دارای مه اهل غرقدر 

اش است و  های پدر زمینی و مادر دریای ویژگی

ولی گرایش او به  ،ا باهم داردهر دو ویژگی ر

نیمۀ زمینی و انسانی بیشتر است. بهادر از همان 

مند به مادربزرگ آبیش است و هابتدا عالق

این را از  .های او را با خود دارد ویژگی

توان فهمید  هایش با او در رخ دریا می مالقات

عالوه بر آن به  .(149 و 196: 1369پور، )روانی

)مدینه(  پدرش مه جمال و مادربزرگ دیگرش

(. مریم 261و 388: هایی دارد )همان هم شباهت

بازتاب نیمۀ زمینی پدرش است و به ثبت حوادث 

و روایات زندگی و ماجراجویی عالقه نشان 

های  (. انعکاس رشادت198 و 343: هد )همان می

 و دالوران تنگستان در« علی دلواریرئیس»

(. 291-292: نمایان است )همان« نیرو»  شخصیّت

 ۀاز زمانی که مدینه در کنار دریا، پاهایش به نیم

نقش یک آبی  ،(109: وار بدل شد )همانماهی

(. تجلّی 353: دریایی را به خود گرفت )همان

و روشنگری  که به پیشرفت -زایر احمد حکیم 

اش حمایل و  نوه ت در شخصی -عالقه داشت 

که پایبند محیط سنتی  -جمال و مدینه مه انعکاس

در وجود  -و مخالف تکنولوژی و صنعت بودند 

ه شمایل یکی از شمایل مشهود است. البت

أثیر های پویای رمان است که با ت شخصیّت

به  -معلم روستا  -های آذر نشینیپذیرفتن از هم

شود و به آزادی و دنیای  مرور افکارش عوض می

وقتی آزادی باشد، ». اندیشد خارج از جُفره می

« همه با هم برابرند؛ آهو، شیر، مرد و زن......

پویای رمان   ت(. حمایل دیگر شخصی381: )همان

دهد. ترس او از  است که مدام تغییر عقیده می

 دریا و اینکه مبادا از دریا باردار شود، سادگی و

: کند )همان خرافاتی بودن مدینه راتداعی می

برد  )پری دریایی( دل نباتی را می ال(. وقتی ی380

از او زنی  .(161: کند )همان و در او حلول می

آورد که نقش  خبیث و خیانت کار به وجود می

کند. تجلّی  را میبوسلمه را روی زمین اج

پور( در خود نویسنده )منیرو روانی  تشخصی

م دبستان جُفره( که )خانم معل آذر  تشخصی

حقوق مردان و زنان  خواهان آزادی و برابری

ماندگی فکری و فرهنگی ه خاطر عقباست و ب

کشور قصد مهاجرت به خارج از کشور دارد 

 (.330: )همان

 

 تراژدی در مرگ قهرمانان .65

سایۀ یأس، غم و اندوه و ناامیدی یکی از 

ذیر رئالیست جادویی است. ناپهای جدایی ویژگی

کام  صه در بیشتر موارد قهرمانان را بهاین مشخ

کشاند. در این دو رمان همۀ  مرگ و نابودی می

یا ناپدید  -به جز خیجو  -قهرمانان شاخص 

ی مثل رمدیوس خوشگله که به راحت - شوند می

کند و دیگر خبری از او  به آسمان پرواز می

 شوند. رو میهیا با مرگ و نسیان روب -شود نمی

، ملکیادس که یک بار صد سال تنهاییدر 

 ،(24: 1353 نگاپور مرد )مارکز،در سواحل س

گردد  شود و به ماکوندو باز می دوباره زنده می

او در اواخر عمر سخن گفتنش  .(50: )همان
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( و یک بار دیگر 68: شود )همان نامفهوم می

خواست  که می -میرد و به توصیۀ خودش می

سه روز در اتاقی که  -مرگ جاودانه داشته باشد

سوزانند، سپس او  جسدش در آن بود، جیوه می

کنند  لین مرده در ماکوندو دفن میرا به عنوان او

(. روز مرگ خوزه آرکادیو بوئندیا 30: )همان

(. مرگ رمدیوس 123: باران گل بارید )همان

 -همسر سرهنگ آئورلیانو -نه ساله  ۀمسکوت

( و تا آخرین نفر 82: کند )همان همه را متأثر می

عکس او به  از خاندان بوئندیا، چراغی زیر

دارند. آمارانتا در سوگ  یادگار روشن نگه می

بندد و تا  پیترو کرسپی روبان مشکی به دست می

: کند )همان آخر عمر از دست جدایش نمی

های پدر و  (. ربکا تا قبل از دفن استخوان244

برد، تا آنها را  سر میه مادرش مدام در نگرانی ب

: هماندفن کرد و بعد از آن به آرامش رسید )

(. بوی باروت حاصل از کشته شدن خوزه 32

: داد )همان ها اهالی را آزار می آرکادیو تا مدت

خاطر مرگ همسرش تا پایان ه (. ربکا ب121

روز  .(293: شود )همان نشین میزندگی خانه

میرند  مرگ اورسوال، پرندگان در حال پرواز می

(. رناتا رمدیوس به سبب قتل 292: )همان

بابیلونیا تا آخر عمر سکوت اختیار  مائوریسیو

 (.255: کند )همان می

د فانوس در آینه تصاویر متعد اهل غرقدر 

ها را آزار  ای ( جُفره163: 1369 پور،)روانی

( 333: جمال )هماندهد. ناپدید شدن جسد مه می

ی پیر ملگادو، مردم  های او در قلعه و صدای ناله

(. 359-330: کند )همان کوه و بیابان می ةرا آوار

توان به مرگ گلپر دختر  های دیگر می از تراژدی

ده سالۀ ستاره در اثر ازدواج با ابراهیم پلنگ 

خاطر مرگ ه ( و آتش گرفتن ستاره ب328: )همان

ای تبدیل شدن و به  جمال و سپس به پرندهمه

 -(. فلک ناز359: پرواز درآمدن اشاره کرد )همان

س مردان مه جمال، شیرمحمد دی زخمی از جنمر

با تن زخمی از ملگادو به جُفره  -علیو رئیس

ها در جهان از بین  آمد و برای این که نسل یاغی

شود و برفراز  نرود، به مرغ دریایی تبدیل می

 (.251و  250: کند )همان دریای جُفره پرواز می

 

 گیرینتیجهبحث و 

اهل مارکز و  تنهاییسال  صدقهرمانان در رمان 
تی نزدیک به پور عملکرد و شخصیروانی غرق

دهندة تأثیر آشکار هم دارند و همین امر نشان

گارسیا مارکز بر قلم سبک نویسندگی گابریل 

است.  اهل غرقپور در رمان منیرو روانی

اند به دلیلی،  قهرمانان این دو اثر از جایی که بوده

ع شده کوچ به مکانی که داستان در آن واق

اند. برخی از این قهرمانان نقش رهبری  کرده

ای دارند. عنصر پیشگویی به دو شکل  العاده فوق

-ای یا درونی و فالگویی با ورق و کف اسطوره

بینی خود را در قهرمانان نشان داده است. تولدها 

ها در وجود قهرمانان جنبۀ جادویی و  و تناسل

رخی از آنان ای که ب به گونه ؛انگیز داردشگفت

اند. با وجود اینکه  حاصل این تولد جادوی

 پایبند تکنولوژی بیزارند و و صنعت قهرمانان از

ورود قهرمان یا  ،خانواده هستند سنتی حریم به

ضد قهرمان بیگانه فضای سنتی قهرمانان 
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زند و آنها را به دنیای  روستانشین را بر هم می

ن دو اثر مبارز سازد. غالباً قهرمانامدرنیته وارد می

انگیز طلبند و برخی از اینان مرگی غمو آزادی

با وجود اینکه عشق و هوس در دارند. 

ای که بر سر آن  زند به گونه ها موج می تشخصی

رند و اما از آن هم متنف ،کشمکش و جدال دارند

های قهرمانان در این دو اثر  از دیگر ویژگی

قهرمانان  مرگ از وجدان عذاب حاصلِ تبعات

رغم این همه وجوه اشتراک این دو اثر، بهاست. 

قهرمانان به دلیل فرهنگ بومی و اعتقادات دینی 

هایی نیز دارند که به آنها  و سایر موارد تفاوت

 تشخص ویژه بخشیده است.   
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Abstract 

Hero characters" are the key elements of any Fiction type that create story actions with 

their behavior, speech and thought. In "magical realism", the hero character perfectly 

reflects on the unique features of this kind of story. Thus In the novel of "one hundred 

years of Solitude" by Gabriel Garcia Marquez as the masterpiece of this genre and the 

novel of "Drowned" or "ahl-e-ghagh" by Maniro Ravanipour as one of the most 

prominent magical realism novels in Iran, the heroes indicate the most important 

component of this style scilicet the merging of historical and social reality with 

indigenous and ethnic legends, beliefs and customs. In addition, other features are 

found in the presence of these characters. In this comparative study, the writers of the 

twelve components have been described as such: The Immigration of the heroes, the 

role of leadership among the heroes, the power of predicting the heroes, the magic of 

some sort of characters and heroes, the role of alien characters in the awareness of 

heroes from the outside world, the struggle between the heroes, love, passion, hatred of 

love and desire Among the heroes, the consequences of the torture of conscience from 

the death of heroes, the hatred of industry and technology, and adherence to the 

traditional family of heroes, the spirit of struggle and freedom among heroes, the 

manifestation of characters in each other in successive generations, the tragedy in the 

death of heroes. By comparative analysis of these similar characteristics, the reflection 
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