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چكیده
منتقدان از وجود عناصر رئالیسم جادويی در رمان بیوهکشی اثر يوسف علیخانی نوشتهاند ،ولی تالش آنها در
واکاوی عناصر رئالیسم جادويی و يافتن آنها در اين رمان کافی و نظاممند نبوده است .نويسندگان اين مقاله سعی

میکنند تا پس از معرفی مؤلفههای برجسته رئالیسم جادويی ،به بررسی رمان علیخانی بپردازند .درونمايه بیوهکشی
که تأکید بر تعق در سنن و آيین گذشتگان دارد ،تا حدودی قاب مقايسه با ديگر آثار رئالیسم جادويی در دنیاست.
رئالیسم جادويی برخالف داستانهای فولکلوريک در پی ايجاد تلییر در ادراکات خواننده مبتنی بر تعق و تقويت
قوۀ تجزيه و تحلی حوادث اجتماعی است .در پايان رمان ،علیخانی به قهرمان داستانش اجازه میدهد که خود را از
بند سنتهای غلط و تفکر مريد و مرادی خالص کند و سرنوشتش را خودش بنويسد .در سط ،ساختار داستانی
نیز بسیاری از عناصر رئالیسم جادويی در اين رمان يافت میشوند ،همچون بیطرفی راوی در روايت رويدادهای
شگرف ،اقتباسهای کوچک و بزرگ از قصهها و سنتهای رايج در فرهنگ عامه و توجه بسیار به قدرت حواس
پنجگانۀ انسان در طرح فضای جادويی .اما بر خالف اکثر رمانهای رئالیسم جادويی ،بیوهکشی فاقد پیرنگی پیچیده
و فنی است .روايت اثر تکخطی است و در بخش گرهگشايی اين رمان تمامی تاريکیهای موجود در روايت
باالخره برای خواننده روشن میشود و جايی برای ترديد و تفکر مخاط

باقی نمیگذارد و اين برخالف روح

حاکم بر آثار بزرگ رئالیسم جادويی در جهان است.
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مقدمه

سحرآمیز و رئالیسم جادويی میتوان يافت ،ولی

رئالیسم در للت از واژۀ التین «رِس» 1به معنای

سحـر و جـادو از جنـس آنچـه در بـرنـامـههای

شیء و ماده گرفته شده است (گرانت:1175 ،

تردستی میبینیم ،جزو شالودۀ اين سبک نیست.

 .)02قديمیترين کاربرد اصطالح رئالیسم به

در حقیقت ،در تردستی و شعبدهبازی ،تردست

تفاسیر قرون وسطا و اقتباس آنها از فلسفۀ يونان

میخواهد اين توهم را ايجاد کند که چیزی

بازمیگردد ،اما در اين فلسفه مَدرَسی قرون وسطا

خارقالعاده رخ داده است ،ولی اينچنین نیست و

اصطالح رئالیسم معنايی متفاوت يا حتی مخالف

شعبدۀ او از حیطه خِرد و عق

انسان خارج

آنچه امروز رئالیسم مینامیم ،داشته است .در

نیست؛ درحالیکـه در رئـالیـسم سحـرآمیـز و

فلسفـۀ قـرون وسطـا ،رئـالیسـم در مقـابـ

جادويی واقعاً چیزی خارقالعاده رخ داده که از

مفهومگرايی 3و فلسفه نامگرايی 2قرار میگرفت

حیطه عقـ و منطـق خـارج است (باورز:3550 ،

(پِرِز)5 :3557 ،؛ يعنی به کسانی رئالیست می-

.)33
رئالیسم جادويی را آمیزهای از حوادث

گفتند که برخالف پیروان ارسطو و به پیروی از
افالطـون کلیـات را امـوری عینـی و واقعـی

غري

میدانستند .در ايران واژههای مجیک 0و مجیکال

توصیف کردهاند و آن را نوعی کاويدن در خود و

به معنـای جـادو و شگفـتانگیـز آمـده

گذشتهها دانستهاند (خاتمی و تقوی:1250 ،

است .برای وقوف به مفهوم رئالیسم سحرآمیز يا

 .)115بر اين اساس ،نويسندگان شیوۀ رئالیسم

رئالیسم جادويی بايد به معنای سحر و جادو و

جادويی ،با عناصری چون يأس ،خشونت و فرو

مقايسۀ کاربرد آن در داستانهای رئالیسم جادويی

رفتن در فضاهای سنتی و جادويی ،فضاهايی را

رجوع کرد .در رئالیسم سحرآمیز و جادويی،

بازسازی میکنند که متعاق

در مرز

سحر و جادو به رمز و راز زندگی اشاره دارد .در

بین بـاور و نابـاوری رهـا میشـود .راز بـزرگ

اين دسته از آثار ،جادو به اتفاق خارقالعادهای -

رئالیسم جادويی در چنین نگاهی ،اين است که

بهخصوص اتفاقی ماوراءطبیعی  -گفته میشود

همه چیز براساس استعاره واقعنمايی میشود و

که نیروی خِرد انسان از درک آن قاصر است .بر

بودن و ناباوری از منطقی

بهترتی

و شگفتآور در متن واقعیات ملموس هم

در اين میان ،عجی

آن ،مخاط

شدن،

خاص تبعیت میکند .نويسندۀ رئالیسم جادويی با

معجـزه ،استعدادهای روانـی خـارقالعـاده و

گزينش لحن مؤثر برای روايت داستان خود،

را در رئـالیـسم

تمامی پديدههای غیرملموس و باورهای شخصی

همین مبنا عناصری همچون ارواح ،غی
محیطهای عجـی

و غريـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. res
2. conceptualism
3. nominalism
4. magic

و گاه بیاساس خود را در نظر خواننده حقیقی
جلوه میدهد .از اين منظر ،رئالیسم جادويی نشانه
نوستالژی جهان مدرنیته در تقاب با جهان سنتی
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است .در واقع ،ايـن سبـک يـکی از آخـرين

 .)15:1115در واقع ،بـه نظـر منتقدان پسامدرن

پیامدهای حاکمیت مدرنیسم شمرده میشود.

آنچـه بـه نـام تـاريخ به جوامع عرضه میشود،

فردريـک جیمسـون ،0از منتقـدان مطرح

روايتهايی هستند که حاکمان به مردم میدهند تا

پسامدرن ،در کتاب منطق فرهنگی سرمايهداری

جايگاه خود را توجیه و پايههای قدرتشان را

متأخر (مقاالتی دربارۀ پسامدرنیسم) ادعا میکند

محکمتر کنند .البته چنین برداشتی از ماهیت

که پسامدرنیسم تالشی است برای انديشیدن به

روايتهای تاريـخی بـه نويسنـدگـان رئالیـسم

زمان حال ،در زمانهای که اصالً مردمش فراموش

جادويی در جوامع پسااستعماری مقبول افتاده

کردهاند چه طور تاريخمند فکر کنند (جیمسون،

است.

 .)2 :1111رئالیسم جادويی به عنوان نوع غنی

مثالً به نظر ريموند ويلیامز ،2مارکز در رمان

شده و پختهای از پسامدرنیسم سعی در تصحی،

صد سال تنهايی میداند که تاريخ ،ساخته بشر

اين اشتباه تاريخی اسالف پسامدرنش را دارد.

است و او میخواهد در آن ،هم از نظر فرمی و

اشـارات تـاريخـی در رئـالیـسم جادويی سهم

هم محتوايی بازنگری کند .اين رمان تالشی است

بهسزايی دارد ،ولی بايد ببینیم چطور و از کدام

برای بازآفرينی تاريخ و ابراز ترديد نسبت به

زاويۀ ديد ،اين گروه از نويسندگان حوادث واقعی

«وقايع مسلم» تاريخی که به برداشت رسمی و

تاريخی را در آثارشان نشان میدهند يا در آنها

شدهاند .نمیدانیم

دخ

بهاصطالح موثق تاريخ تبدي

و تصرف میکنند .اين کار به ما کمک

که مارکز فقط از تاريخ کلمبیا میگويد يا تصوير

میکند تا رابطه پسامدرنیسم و سبک رئالیسم

بزرگتری از تاريخ ک آمريکای التین به خواننده

جادويی را بهتر درک کنیم.

میدهد ،ولی در هر صورت او در پی ارائۀ نسخۀ

در واقع ،بسیـاری از متفکـران پسـامدرن
مدعیاند که رسیدن به يک حقیقت واحد در
مورد حوادث تاريخی ممکن نیست و از همین
رو به وجود راستین هر آنچه حقیقت مسلم
خوانده میشود ،با ديدۀ شک مینگرند و هر
روايتی را از تاريخ فقط يک قصه میدانند .يکی
از متفکران پسامدرن به نام الیزابت تانکین
مینويسد که روايتهای تاريخی چیزی نیستند
جز «بح

و جدلهايی که مردم در مواقع

بـهخصوص تاريخـی سـاختـهانـد» (تونکین،

جديدی از تاريخ بوده است تا به مدد آن
روايتهای غال

را به چالش بکشد.

درونمایههای داستانهای رئالیسم جادویی
در سبک رئالیسم جادويی ،نويسندۀ افسانه تاريخ
و جادو را برای احیای خاطراتی از گذشته مردم
يا ملت  -که ضرورتاً نوستالژيک نیستند -با
يکديگر درمیآمیزد .اينگونه نويسندگان اغل
برای برانگیختن آگاهی سیاسی جوامع خود دست
به اين کار میزنند .البته گاهی رئالیسم جادويی يا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. Fredric Jameson

6. Raymond Williams
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گونههای مشابهش برای کمک به رژيمهای

دارند .رمان مرشد و مارگاريتا نوشته بولگاکف

7

بین سالهای  1135تا  ،1105قلمرو اين عالم

خـودکامـه مثـ

نـازیها در آلمان يا آپارتايد

آفريقای جنوبی آمدهاند (وارنز .)35 :3551 ،رژيم

نوشته آلخو کارپانتیه چاپ سال  1101و طب

آلمان نازی خالقانه افسانه و تاريخ را برای توجیه

حلبی نوشته گونتر گراس چاپ سال  1101از

پايههای حکومتـیاش در هـم آمیختـه بـود .در

برجستهترين نمونههای اين آثار هستند .اما صد

آفريقای جنوبی نیز مجموعه داستانی مث به سوی

سال تنهايی گ سرسبد آنهاست و نقطه عطف

مرز 5نوشته جی .سی .استین 1از اين نمونه است.

ادبیات رئالیسم جادويی تلقی میشود .چراکه اين

همچنین در اواي قرن بیست میالدی نويسندگانی

اثر از ادبیات غیرسیاسی و کامالً تجربهگرايانه

سعی کردهاند تا رنگ و بويی بومی و محلی به

اواي قرن فاصله میگیرد و به اثری تبدي می-

کار خود بدهند و از عناصـر مـردمشناسـی در

شود که هم از نظر سیاسی و هم از لحاظ

رمانهايشان استفاده کنند .اين خصیصه را میشود

اجتماعی حرفهای زيادی برای گفتن دارد

در رمانهای جنبش نو ادبی سیاهپوستان آمريکا

(باورز .)27 :3550 ،بیشتر منتقدان اين اثر را

در دهههای

اولین رمانی قلمداد میکنند که از عناصر و

که با نام دورۀ رنسانس هارلم

15

 1135و  1125فعال بود ،مشاهده کرد .زورا نی
13

اسلوب رئالیسم جادويی برای دفاع از حقوق

با کتاب چشمانشان به خدا دوخته

ستمديدگان در آمريکای جنوبی استفاده کرده

بود ،12يکی از شاخصترين رماننويسان اين دوره

است .البته اين به اين معنا نیست که پیش از صد

بود .او با اينکه در اين اثر از افسانه ،فرهنگ ،زبان

سال تنهايی اثری با استفاده از عناصر رئالیسم

و باورهای سیاهپوستان بسیار بهره جسته است،

جادويی نوشته نشده است.

هِرستن

ولی هنوز نتوانسته است درونمايهای سیاسی را
در شک زيبايیشناختی اثرش به خوبی بگنجاند.

دربارۀ ارتباط در هم تنیدۀ رئالیسم جادويی
و تفکـرات سیاسی بسیـار گفتـهاند .لـوئیـس

پس از اثر هرستن آثاری نوشته شدند که

پارکینسون زامورا و وندی فاريس بر اين گفته

هم از رئالیسم جادويی استفاده کردهاند ،هم

تأکید دارند که «رئالیسم جادويی سبکی است

عناصر سیاسی در آنها پررنگ است و هم از نظر

مناس

کاويدن در ــ و فرا رفتن از ــ مرزهای

زيبـايیشنـاختـی حرفهای بسیاری برای گفتن

]فرهنگی و سیاسی[» ( .)0 :1110آنها همچنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Apartheid
8. Op pad na die grens
9. J. C. Steyn
10. Harlem Renaissance
11. Zora Neale Hurston
12. Her Eyes Were Watching God

يادآور میشوند که «متون رئالیسم جادويی
انقالبیاند .حالت بینابینیِ اين متون و بیدرنگی
آنها در اظهارنظر در واقع نشان از ايستادگی اين
سبک ادبی در بـرابـر ساختـارهای سیـاسی و
فرهنگی تکمحور دارد؛ خصیصهای که باع
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شده تا اين سبک نوشتاری برای نويسندگانی که

بهره گرفتهاند ،مث صد سال تنهايی (مارکز) ،خانه

در فرهنگهای پسااستعمار و به خصوص برای

ارواح (ايزاب آلنده) ،بچههای نیمهش

زنان نويسنده سودمند واقع شود» (.)2 :1110

رشدی) ،دلبند (تونی موريسون) ،انفجار در

(سلمان

هومی بابا که از بزرگان نظريههای پسااستعماری

کلیسای جامع (آلخو کارپانتیه) ،سالنامه مردگان

10

است ،بر اين عقیده است که رئالیسم جادويی به

(لسـلی مارمـون سیلـکو )10و زن جنـگجو

12

زبان جهان پسااستعمار تبدي شده است (:1115

(ماکسین هانـگ کینگستن )17نه تنها از لحاظ

 .)7اَن هِگِرفِلت 12نیز باور دارد که اين سبک ادبی

سبکی نسبت به گفتمان رايج عکسالعم نشان

«ذاتاً سبکی پسااستعماری است» ،چراکه اين

میدهند ،بلکه درونمايۀ اين آثار نیز از تاروپود

سبک «با ارائه ارزشهای جديد برگرفته از نظام

مبارزه با قدرتهای سرکوبگر ،تبعیض نژادی و

فکری غیرغربی» در طرز تفکر استعمارگران و

مبارزات طبقاتی و استعماری بافته شده است.

طبقه مسلط بر جامعه بازنگری میکند (:3553
)22؛ که البته اين به معنای نابودی کام

آن

اغل

آثار رئالیسم جادويی عکسالعملی

هستند نسبت به فرديتگرايی غال

در اکثر آثار

ارزشها نیست .عالوه بر آن ،همانطور که الیکه

رماننويسان غربی ،از دنی

بوهمر نیـز ذکـر کـرده است ،رئالیسم جادويی

دِلیلو .همانطور که وندی فاريس گفته جادوی

«عناصر ماوراءطبیعی را با افسانههای محلی و

بهکار رفته در اين آثار هر قدر هم از افسانهها،

تخیالت برگرفته از فرهنگ استعمارگر» يا هر

سیاستها و کلیشههای اجتماعی و گفتمان

فرهنگ سلطهجو در جامعه میآمیزد تا ديالکتیکی

روانکاوانه بهره گرفته باشد ،باز در بطن خود

بین دو فرهنگ متناقض در بطن خود ايجاد کند

جامعهای را نشان میدهد که باورهای مشابهی

(بومر )320 :1110 ،و با اين کار با ديدی انتقادی

دارند  -گرچه نويسنده يا خواننده ممکن است به

به مسئله استعمار ،اشلال کشور و حتی فساد

آن باورها عقیده نداشته باشند (فاريس:3550 ،

سیاسی دولتهای پسااستعمار میپردازد .فردريک

.)75

جیمسـون از نگـاه مارکسیـستی خـود رئالیـسم
جادويی را در بستر نزاع طبقاتی بررسی کرده و
اينطور میگويد که رئالیسم جادويی از ادامه
حیات جهانبینیهای پیش از نظام سرمايهداری
در جوامع پیشرفته در علوم ،فناوری و اقتصاد
پرده برمیدارد ،که به نظر جیمسون اين مشخصه
جوامع پسااستعمار است (بِنیتو.)157 :3551 ،
بنابراين ،کارهايی که از سبک رئالیسم جادويی

دِفو گرفته تا دون

ویژگیهای ساختاری رئالیسم جادویی
آثار رئالیسم جادويی از نظر مبنايی و ساختاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13. Anne Hegerfeldt
14. Almanac of the Dead
15. Leslie Marmon Silko
16. Woman Warrior
17. Maxine Hong Kingston
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دارای ويژگیهايی هستند که اين داستانها را از

نقش اساسی و کلیدی بهعهده دارد .در اين

ديگر داستانها با سبکها و شیوههای ديگر تا

تعريف ،لحن بايد بتواند پديدههای فراحسی و

حدودی متمايز میسازد .از نگاه محمد رودگر،

غیرملموس و اغراق را طوری موجه جلوه دهد

شاخصـههای مبنايی رئالیسم جادويی عبارتاند

که نويسنده از توضی ،بینیاز شود .به عبارت

از :عقايد و باورهای شگفتانگیز ناشی از

ديگر ،وظیفه لحن ،طبیعی جلوه دادن عناصر

بـومـیگـرايـی ،طبیـعتگـرايـی و بـهويـژه

جادويی در داستان است ،آنگونه که خواننده در

رؤيا،

واقعی بودن عناصر مذکور در جهان داستانی،

تصـور ،خیـالبافـی و فانتـزی الهـامگرفته از

ترديدی به خود راه ندهد .در اين تعريف،

مابهازاهای اسطورهای ،بازآفرينی رمانسها ،تأيید

منظور از دوگانگی زيستِ همزمان عناصر متضاد

و گاه رد مضامین نیهیلیستی .اين شاخصهها در

در بستر داستان است .در اين نگاه ،نويسندگانی

زمینه ساختاری هم از اين قرارند :پیرنگ پیچیده

که به شیوۀ رئالیسم جادويی مینويسند

اسطورهگرايی ،تجربههای انسانی به شک

تقاب

و فنی ،تلفیق شخصیت و قهرمان (شخصیتهای

صحنههای ناهمگون و ناساز را در قال

جادويی يا پذيرندۀ عنصر جادويی) ،درهم

صحنههای روستايی و شهری يا غربی و بومی،

ريختگی زمان داستانی ،تنوع و درهمريختگی

واقعی يا خیالی ،طبیعی و مافوقطبیعی بهطور

عنصر روايت (رازگونگی در عنصر روايت و

درهم تنیده در آثارشان میگنجانند .در اين آثار،

کانون روايت) ،درهمريختگی عنصر علیت،

عناصر ذکرشده مدام با هم میآمیزند و جابهجا

شاعرانگی و نوستالژی ،ايجاد فضای چندمتنی

میشوند .نويسندۀ رئالیسم جادويی بیشتر يا تمامِ

(ارتباط رمان با متون ديگر) ،بیطرفی نويسنده در

سنتهای رئالیستی داستان را میپذيرد ،اما چیز

طرح شگفتی ،بهکارگیری افسانهها ،داستانهای

ديگری معرفی میکند ،که با وجود اين نه بهطور

سحرآمیز ،فولکلور ،ايهام و اساطیر ،عینیتبخشی

کام به قلمرو خیال و وهم متعلق است و نه در

به پديدههای جادويی ،درهمريختگی يا مجاورت

قلمرو واقعیت و تجربه جای میگیرد ،بلکه

واقعیت و خیال ،استفاده از مبالله باورپذير ،غلبه

خصوصیتی مستق

از خیال و واقعیت دارد.

واقعیت بر خیال ،استفاده از عنصر غاف گیری و

عالوه بر اين ويژگی ،نويسنده بعد از در هم

باالخره استفاده از توصیفات اکسپرسیونیستی و

آمیختن عناصر جادويی و خیالی ،خود را از آنها

سوررئالیستی.

دور نگاه میدارد و بعد از ايجاد فاصله طعنهآمیز

عالوه بـر مؤلفـههايـی کـه ذکـر شـد،

و انتقادی ،سکوتی اختیاری در پیش میگیرد.

نـحـوۀ بـهکـارگیـری دو عنـصـر لحـن و

يعنی هیچگونه اظهارنظر صريحی دربارۀ صحت

شخصیتپردازی در اينگونه آثار حائز اهمیت

و سقم حوادث و اعتبار جهانبینیهای بیانشده

است .عنصر لحن در داستان رئالیسم جادويی

توسـط شخصیـتهـا در متـن وجـود نـدارد.

حدود و ثغور رئالیسم جادویی در رمان بیوهکشی اثر یوسف علیخانی
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روايت های مخالفی که از يک حادثه در يک متن

کرده است .محمدرضا گودرزی هم رمان

رئالیـسم جـادويی آمده بر ضد هم شورش

بیوهکشی را رمانی اقلیمی میداند که هرچند

نمی کنند و يکديگر را به کلی نفی نمیکنند.

ويژگیهای يک منطقه روستايی را بررسی

از ديدگاهی ديگر ،مؤلفههای رئالیسم

میکند ،گرايش به رئالیسم جادويی دارد و

جادويی عبارتاند از :همزيستی متعادل میان

عناصری از رئالیسم جادويی هم در آن هست .از

واقعیت و جادو ،بیان حوادث خیالی مبتنی بر

نگـاه گـودرزی نويسنـده ايـن رمان در پايـان

واقعیت ،حضور پر رنگ اسطوره و نماد و حضور

پیرنگ از عنصر رئالیسم جادويی بهره نجسته و

تقاب صحنههايی مانند

آن را واقعگرايانه نـوشته است .البته به نظر او،

روستايی و شهری ،غريبه و بومی ،واقعی و خیالی

بعد از اينکـه پی میبريم که اعمال دهشتناک اين

و طبیعی و مافوقطبیعی ،که بهطور پیوندخورده

اثر را اژدر (يکی از شخصیتهای داستان) انجام

در آثار رئالیسم جادويی گنجانده میشود

داده ،اساس رئالیسم جادويی اثر از بین میرود و

(ناظمیان .)107-175 :1212 ،اين آثار همچنین

اثر بیشتر متماي

به رئالیسم میشود (گودرزی،

به پر رنگ کردن حواس پنجگانه در رمان توجه

 .)01 :1210با همۀ ايۀن تفاصی هیچ يک از اين

عناصر ناهمگون در قال

میشود اين اثر قاب

خاصی دارند و از اين حواس (به خصوص بینايی

منتقدان عناصری را که سب

و شامه) برای ساختن فضای وهمآلود و اسرارآمیز

مقايسه با ديگر آثار رئالیسم جادويی باشد،

استفاده میکنند.

موشکافانه بررسی و نمايان نمیکند .آنچه در
ادامۀ اين مقاله میآيد توضی ،برخی از عناصری
میشوند اثر علیخانی را در زمره

حادود و ثغاور رئالیاسم جاادویی در رماان

است که باع

بیوهکشی

ديگر آثار رئالیسم جادويی قرار داد.

بیوهکُشی يوسف علیخانی از جمله رمانهايی
است که برخی منتقدان ادبی از آن بهعنوان اثری

بازتاب آداب و سنن در دنیای رمان

با ويژگیهای ساختاری رئالیسم جادويی نام

رمان ،داستان زندگی دختری به نام «خوابیده»

بردهاند .حمیدرضا امیدی سرور نیز اين اثر را

است .در اين رمان به آداب و سنن محلی با

بسیار شبیه رئالیسم جادويی دانسته است

نگاهی ژرف نگريسته شده است .از جمله اين

( .)1210حمیـد عبداللهیان بیوهکشی را اثری

رسم که زنِ شوهرمرده بايد به عقد برادرشوهرش

میداند که به رئالیسم جادويی تنه میزند و

درآيد .اينکه بسیاری از نويسندگان رئالیسم

محمد دهقانی ضمن اشاره به قابلیتهای جادويی

جادويی تجربه زندگی در فضايی بینافرهنگی را

پی آقا (از شخصیتهای اين رمان) ،اين رمان را

داشتهاند ،باع

شده که کمتر شاهد بازنمايی

در زمره ژانر وهم ،خرافه و طلسم و جادو قلمداد

تصورات غلط و کلیشهای از يک قشر ،نژاد يا
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طبقه خاص باشیم .مثالً در رمانهای رئالیسم

مادر و پدر خوابیده خانم هم میمیرند .بعد از

جادويی به قلم نويسندگان انگلیسیزبان ،کسانی

عزيز ،نوبت برادر ديگر يعنی «عطری» میرسد.

همچـون تونـی موريسـون ،15ماکسیـن هانگ

اين برادر هم که دو سال از خوابیده خانم

کینگستن 11و لـزلی مارمون سیلکو 35که متعلق به

کوچکتر است ،ناپديد میشود .اژدر همچنان

اقلیتهای نژادی سیاهپوست ،چینی ـ آمريکايی و

خواهان خوابیده خانم است و خوابیده خانم

سرخپوستان آمريکا هستند ،با توشهای از تجربه

خواستگاری او را نمیپذيرد .بعد از مسلم شدن

زندگی در جوامع متنوع و با تکیه بر ديدگاه

مرگ همسر خوابیده خانم ،نوبت به برادر ديگر،

بینافرهنگیشان از میزان تصورات غلط و گاه

يعنی «درويش» میرسد .اين شوهر خوابیده خانم

نژادپرستانهای که پیشتر در مورد نژادهای مختلف

را هم اژدرمار میبلعد .سپس نوبت به برادر ششم

وجود داشته است ،کاستهاند و زمینه گفتوگو

يعنی «امان» میرسد .امان که با قالبسنگی

بین فرهنگهای گوناگونی را که در آنها رشد و

هدفها را بادقت میزند ،اين امید را در دل

تعلیم يافتهاند ،فراهم آوردهاند (باورز:3550 ،

خواننده به وجود میآورد که بتواند بر اژدرمار يا

 .)55يوسف علیخانی نیز که زاده و بزرگ شده

کشندۀ واقعی برادران غلبه کند؛ اما او هم بر اثر

روستـای میلـک 31المـوت ولـی تحصیـ کـردۀ

فروريختن سنگهايی از کوه کشته میشود .از

دانشگاه تهران است ،از اين قاعده استثناء نیست.

زمان درويش ،پای ژاندارمها به ده باز میشود،

اين رمان او در فضايی آستانهای پیش میرود .از

ولی آنها هم نمیتوانند پاسخ درستی برای معمای

يک سو اين سنن برای نويسنده داستان جذاباند

مرگ برادران پیدا کنند .تا اين زمان ،پدر و مادر

ولی از سوی ديگر ،دستمايهای برای کشمکش-

شوهران خوابیده خانم ،يعنی حضرتقلی و

های بزرگ انسانی میشوند.

قشنگ هم بدرود حیات گفتهاند .اژدر هم که در

خوابیـده تنهـا دختـر ننـهگ و پی آقا ،به

قزوين زندگی میکند ،زن گرفته و گاهی به

خواستـگـاری پسرخالهاش ،اژدر پاسخ منفـی

روستای میلک میآيد .حاال دختر خوابیده خانم

میدهد و با «بزرگ» ،چوپان خانـواده ،ازدواج

يعنی عج ناز هفدهساله شده است و از هفت

دختری

برادران هم تنها آخرين برادر يعنی «کوچک» باقی

میشود ،ناگهان اتفاقی غیرمنتظره میافتد .شوهر

مانده است .سید نامدار ،که پیشتر به ده میآمده و

خوابیده را اژدرمار میگزد و او میمیرد .خوابیده

حق اوالد پیلمبر را میگرفته ،به میلک میآيد و

میکند .وقتی خوابیده از بزرگ صاح

بعد از آن به همسری برادر کوچکتر بزرگ،
يعنی «داداش» درمیآيد؛ اما داداش را هم اژدرمار
میکشـد .سپـس نوبت به «عزيز» ،برادر ديگر
میرسد که بندباز است .او هم کشته میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18. Toni Morrison
19. Maxine Hong Kingston
20. Leslie Marmon Silko
21. Mialk
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میگويد که خوابیده خانم بايد زن کوچک بشود

آنکه از همان ابتدا نشانههايی هست مبنی بر اينکه

و عج ناز هم بايد قربانی اژدرمار شود .خوابیده

قات

اصلی بزرگ و برادرانش اژدر است و نه

خانـم بـا ايـن انديشـه کـه همـه قتـ ها بـه

اژدرمار و اين يعنی جادويی در کار داستان

گونهای به اژدر ارتباط دارد ،پسرخالهاش اژدر را

نیست ،اما فضاسازی عالی و تأثیرگذار علیخانی

میکُشد و دست دخترش را میگیرد و از میلک

چنان خواننده را در چنبرۀ خود میگیرد که از

کوچ میکند.

دنیای واقعی بیرون میرود و با دنیای پر از وهم

انتخـاب جلرافیـايی محـدود (میلک) هم

و هراس مردم میلک همراه میشود .از اينرو،

میتواند در کنار پرداختن به سالهای طوالنی در

میتوان گفـت بیوهکشی الاقـ

داستان اين باور را در خواننده به وجود بیاورد که

ويژگیهای رئالیسم جادويی هست.

امکان وقوع چنین حوادثی در چنین محلی

واجـد بـرخی

داستاننويس عناصری را به کار گرفته است

کوچک وجود دارد؛ بهخصوص وقتی اغل

تا اثرش فضايی غیرعقالنی بگیرد .يکی از اصلی-

رمانهای رئالیسم جادويی از جلرافیايی محدود

ترين اين عناصر را بايد در شیوۀ زيست مردم

استفاده کردهاند .همچون ماکوندوی صد سال

میلک جستوجو کرد .مردمی که سبک عادی

غرق ،شهر ناشناس در

است،

تنهايی و جُفرۀ اه

زندگی آنها نیز به سحر و جادو متماي

ملکوت ،روستای بَیَ و پوروس در عزاداران بی ،

مردمی که به جادو اعتقاد دارند و برخی عقايد

يک روستا در داستان کوتاه گرگ و غیره .استفاده

محکم آنها و کارهای روزمرۀ زندگیشان برای

از طلسم و اوراد ،اشاره به بخت و اقبال و غیره را

خواننده حالتی جادويی دارد .آن چنان که شايد

هم بايد به ويژگیهای جادويی جامعه بسته میلک

ارزش اجتماعی و مردمنگاری اثر بر ارزش ادبی

افزود.

آن بچربد .حتی گاه نويسنده بیش از آنچه به کار
داستان بیايد ،به توصیف آداب و رسوم محلی

ایجاد فضای وهمآلود

پرداخته است .اصوالً اساس حوادث داستانی بر

بیوهکشی يوسف علیخانی اثری است که -

باورها و آيینهای بومی میلک است؛ يعنی جايی

همچون رمانهای مشهورتر اه غرق و روزگار

که به نظر میرسد زندگی ناشناختهای در آن

سپریشدۀ مردم سالخورده  -میتواند هم در

جريان دارد .علیخانی داستانش را بر رسمی بنیان

گونه ادبیات اقلیمی بررسی شود و هم در گونه

نهاده است که با منطق زندگی امروزی همخوانی

رئالیسم جادويی .يکی از درخشانترين عناصر

ندارد:

داستانی در بیوهکشی ،فضاسازی است که

اين چه رسمیه که بايد زن داداشت بشوم؟

نويسنده در انتقال فضای وهمآلود مورد نظرش

بزرگ نبود که جواب میداد ،صدا از پشت

موفـق عمـ کـرده است .از همیـنروست که با

سر نزديک میشد.
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عروس جان! قديمیان چیزها بدانستند که ما
ندانیم ،تا روز يکصد و هزار روز هم نخواهیم

فولکلور ،بیوهکشی را به سمت رئالیسم جادويی
سوق داده است.

دانست .اونا چیزی بدانستن که بگفتن زن برادرِ

پايۀ داستان بر يک باور عامیانه نهاده شده

مرده بايد زنِ برادر زنده بشود( .علیخانی:1210 ،

است ،يعنی عقد زن شوهرمرده برای برادر متوفا.

)102

اين باور در درجۀ نخست جنبۀ سحر و جادو
عالوه بر اين ،باورهای مردم دربارۀ قربانی

کردن که از زبان سید نامدار بیان میشود:
ـ بايد زنِ آخری هم بشود .قربانی هم بايد
جوان باشد و هم باکره و هم(...همان)311 :

ندارد ،اما وقتی پای هفت برادر به میان میآيد و
اصرار برای جانشینی هريک از هفت برادر بهجای
ديگری ،حالتی فراواقعی و جادويی به خود
میگیرد .همچنین است استفاده از عدد هفت
توسط نويسنده .اينکه رمان در هفت فص نگاشته

زمان داستانی درهمریخته

شده است ،از هفت چشمه ،هفت ش

بیوهکشی همچون داستانهای رئالیسم جادويی،

ديدن و ...سخن به میان میآيد ،با توجه به مقدس

که پیشتر نمونههايی از آنها ذکر شد ،دارای زمان

بودن اين عدد در فرهنگ مردم و اساطیر و باز

داستانی درهمريختهای نیست .زمان همه داستان

هم استفاده از قصههای عامیانه (باور فولکلوريک

خطی و کامالً ساده طرح شده است.

دربارۀ ماری به نام «شديد» و قصه دختری که با

جايی برای فعالیت فکری برای خواننده گذاشته

توطئه نامادریاش به کوکوهه تبدي شده است)،

نشده است .همه چیز در آخر روشن میشود و

از ديگر خصوصیات بیوهکشی است که آن را با

هیچ سايه ،تاريکی يا ابهامی در داستان ناگفته يا

رئالیسم جادويی پیوند میزند.

به شک

خواب

دوپهلو باقی نمیماند .که اين بر خالف اغل
رمانهای رئالیسم جادويی در ملربزمین است.

خارقالعاده نشان دادن مسئله خواب

همینطور از تنوع و درهمريختگی عنصر روايت

ديگر عنصری که به بیوهکشی حالتی جادويی

بهرهای نبرده است .زاويه ديد رمان تلییر نمیکند

بخشیده ،برخورد حساستر و متفاوت نويسنده با

و بیشتر معطوف به ذهن خوابیده است .گرچه

عناصری چون خواب ،حواس پنجگانه و فولکلور

رازگونه نبودن زاويه ديد لطمهای به بیوهکشی

است؛ يعنـی عنـاصری کـه در حـالت عادی

وارد نکرده است ،حداق آن را از فضای جادويی

غیرطبیعی نیستند ،اما گونۀ برخورد نويسنده با

دور سـاختـه ،اما شاعـرانـگی زبان و بیطرفی

آنها و شیوۀ بیانشان حالتی مرموز و در اين رمان،

نـويسنـده در طـرح شـگفـتـی و بـهخصـوص

گاه حالتی دهشتناک به داستان بخشیده است.

بهکارگیری افسانهها ،داستانهای سحرآمیز و

يعنـی همـان عملـی کـه در ديگـر آثار رئالیسم
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جادويی به کار گرفته میشود .داستان با شرح

يک خواب در داستان فقط رئالیسم عادی خواهد

خواب خوابیده خانم آغاز میشود« :هفت

بود .معموالً در آثار رئالیسم جادويی ،خوابها

شبانهروز بود خواب میديد هفت کوزهای که به

حالت خاصی دارند .در يکی از رمانهايی که من

هفت چشمه میبرد ،بهجای آب ،خون در آن پُر

اخیراً خواندم ،شخصیت اول رمان زنی است که

میشود و هفت بار که کوزهها میشکنند ،آب

میتواند کاری کند که آن فرد رؤيايش را به

چشمهها دوباره برمیگردد و ديگر خون در آنها

شکلی ببیند که او دلش میخواهد .يا در يک

جوش نمیزند» (همان .)1 :خواب ديدن امری

رمان ديگر ،يکی از شخصیتها که در قرون

طبیعی است ،اما وقتی خواب اينگونه حالتی

وسطا زندگی میکند ،دائم خواب کسی را میبیند

نمادين به خود میگیرد و خبری هولناک را

که در قرن حاضر در پاريس زندگی میکند و باز

تداعی میکند ،بهخصوص وقتی از عدد هفت

اين شخصیت دوم هم دائم خواب آن شخصیت

استفاده میکند ،خواب از حالت طبیعی بیرون

اول را میبیند .مخصوصاً در داستانهای بورخس،

می آيد و خواننده از همان اولین صفحه برای

خوابها حالت خیلی زيبا و شگفتانگیزتری پیدا

پذيرش فضايی غیرطبیعی آماده میشود،

میکنند( .پژمان)171 :1210 ،

بهخصوص اينکه اين خواب در صفحات بعدی
برخورد حساستر با حواس پنجگانه

نیز استمرار میيابد:
چشمانش که رفت ،کوزه آمد توی خوابش
و بـاز چشمش سرخی ديد و اژدر چشمه و

نحوۀ برخورد نويسنده با حواس پنجگانه (به ويژه
حس شامه) هم اينچنین است:

سیاهچشمه و گـاوچشمـه و پلنـگچشمه و

خوابیده برگشت به ايوان .بو جای ديگری

سرخچشمه و زردچشمه و سفیدچشمه .اينقدر

بود .فکر کرد شايد غذای ش مانده دارد و اصالً

خون از کجای زمین میآمد توی سینه چشمهها؟

بو از رختخوابها نیست .با عجله دويد توی

(همان)10 :

اتاق .دمپايیهای جلوبسته سبزش يکی رفت يک

اين نحوۀ برخورد با خواب و بهنوعی بیان

سو و يکی افتاد يک سوی ديگر .از شیربرنج

براعت استهاللگونه ،خبر مرگ بزرگ و خونبار

ديش

کمی مانده بود .بو کشید .بويی نداشت و

شدن چشمه ،خواب را از حالت طبیعی خود

خنکای برنج و شیر توی دماغش لوله شد...

بیرون میآورد و به آن يک حالت جادويی می-

فوری چشمش پريد و سرش را پايین گرفت و

دهد .عباس پژمان ،مترجم بسیاری از آثار رئالیسم

چشم باز کرد و يادش افتاد« :خون ...خون...

جادويی به فارسی ،درباره خارقالعاده بودن

خون(...علیخانی.)32 :1210 ،

خواب میگويد:
خواب هرچهقدر هم که عجی

در اين پاراگراف ،نويسنده بويی غیرطبیعی
و غري

باشد ،يک پديدۀ طبیعی است و بنابراين ،خلق

را وارد مجرای بینی خوابیده خانم میکند ،بويی
که فقط برای او قاب حس کردن است و ديگران
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قادر به استشمام آن نیستند ،بويی که باالخره به

روش باز بکنه» (همان.)17 :

خواب او و خون و چشمه پیوند میخورد و

اين باور عامیانه هم دقیقاً در راستای القای

همین بیان غیرطبیعی از حسی طبیعی از ديگر

فرودآمدن بدبختی بر زندگی خوابیده خانم بیان

ويژگیهايی است که به رمان بیوهکشی يوسف

شده است .از همینرو ،اشارۀ نويسنده به افسانه

علیخانی رنگ و بوی رئالیسم جادويی بخشیده

تنها اشاره به افسانه نیست ،بلکه بهکارگیری

است.

عاملی غیرعقالنی برای نشان دادن باورهای مردم
میلک است؛ باوری که به عمیقتر کردن فضای

باورپذیر جلوه دادن باورهای عامیانه

وهمآلود داستان کمک کرده است.
گرايش رئالیسم جادويی به استفاده از

همچنین است بیان قصههای فولکلوريک که با
مضمون داستان همخوانی پیدا میکنند .مث

اساطیر ،افسانهها و فولکلور باع

داستانهايی که ننهگ برای خوابیده میگفت:

سبک ادبی به سنتهای روايی شفاهی شده است.

خوابیده خانم میدانست کوکوهه دختری

نزديکی اين

نويسندۀ رئالیسم جادويی از اين عناصر برای
الگوهای علم و دانش غربی

بوده که از دست زنبابايش پرنده شده و هر ش

مقابله و تکمی

خدا می گويد کوکو ...کوکو ...اما چوچوهه چی؟

استفاده میکند .با اين حال نويسندۀ اين آثار بايد

او هم دختـری بـوده که از دست زنبابايش

مراق

باشد که برخالف اصول سبک روايی

چـوچـوهـه شـده؟ اصـالً فرقـشان چیـست؟

شفاهی کامالً در گفتمان اين گونههای ادبی غرق

(همان)13 :

نشود و نیمنگاهی انتقادی به آنها داشته باشد.

بقیه حکاياتی هم که در بیوهکشی به کار
رفته است ،بهگونهای در راستای ايجاد حس

استفاده از مضامین اسطورهای

دلهره و تشديد فضای وهم و وحشت است .از

استفاده از اسطوره هم از ديگر عناصری است که

آن جمله است اعتقاد مردم برای چگونگی چیدن

اثر علیخانی را به آثار رئالیسم جادويی پیوند زده

ريواس ،اعتـقادی کـه در قصـهای کـوتـاه و

است .در داستان به دو شاخه ريواس اشاره

فولکلوريک بیان میشود:

میشود .اين دو شاخه درهم پیوسته ريواس مشی

ننهگ زياد نق داشت که نبايد ريواس را
با بوته کَند ...
خوابیده خانم گفت« :خ

و مشیانه است .نخستین جفت بشر در فرهنگ
اساطیری ايران .در فرهنگ اسطورهای ايرانیان،

چی بشود مگر

آدم ريواس را با بوتهاش جاکن کنه؟»

هنگامی که کیومرث میمیرد ،در واپسین دم
حیات او نطفهاش بر زمین میافتد ،تابش

ننهگ جواب میداد« :هرکی اين کار بکنه،

خورشید آن را بارور میکند و بعد از چه سال

زندگیاش زير و رو بشود و جهنم درش ره به

از آن دو گیاه ريواس میرويد که بههم پیوسته
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هستند .اين دو گیاه سپس کالبد انسانی میيابند و

جهانی که علیخانی براساس اعتقاد راسخ

مشی و مشیانه يا ماری و ماريانه نام میگیرند

مردم میلک به جادوی اژدرمار آفريده ،آنچنان

(ياحقی.)720 :1257 ،

مستحکم است که تنها با افسونی از جنس

اژدرمار و چشمهای که اين موجود جادويی
را در خود جای داده است ،در ذهن مردم دارای

جادوی همان مار امکان مقابله با آن هست:
 ...خوابیده خانم نگاه کرد .اري

و درهم

هويتی رازآلود است و توانايیهای فوقالعادهای

بودند کلمهها .کلمهای خوانا و ده کلمه ناآشنا

دارد« :صدای پی آقا بود که داشت توی يک ش

توی چشم میآمدند .فقط توانست بخواند:

میگفت و

«کوکجا کوکجا ،کرکو تا کرکوت .به حق حقیاش

سرد زمستانی و پای کرسی ،نق

خوابیده خانم فکر میکرد که همۀ اينها خیاالت

بستم  ...کوکبون ،کوکبون ،سالمون حول من

است« :يک اژدرماری توی اژدرچشمه عقبی

الرحیم ،يظلون ،يجوفون ،تع  ،تعلی  ،مرمیت،

رودخانه میلک هست .جدان ما بگفتن که وقتی

بعبريت ،الزنزانه ،کتکات ،کتکوت ،کنگره،

بیدار بشود ،ماالن ره هو ببرد و هرچی که بیايه دم

کبريش ،کوفه ،کوفه ... ،بستم نیش مار سیاه ،بستم

دهانِ تشنهاش( »...علیخانی )35 :1210 ،و چندين

نیـش مـار سفید .بستم به حق کیانی ،بستم به

صفحه بعد علیخانی توضی ،میدهد که «از

حـق سبـع سبعـاف شجعـا شجعـاف کرکع...

اژدرمار مارتر هم بداريم در روز آخرت که نامش

قات الـحـی ،الـزهـر ،بستـم بـه حـق حضـرت

شديد است .اين مار ،سرِ مارهاست و هر ماری

امیرالمؤمنین( »...همان.)125 :

هر خطايی کرده باشد ،حساب و کتابش با شديد
است» (همان.)117 :
جال

زبان شاعرانه روایت

اينجاست که همه اين افکار نهتنها در

علیخانی بهرغم اينکه با استفاده از الگوی زبانی

بـاور مـردم کـه در ادبیـات شفـاهـی آنهـا نیـز

ناآشنا و گاه از لهجه يا گويش محلی در زبان

جـاری است« :اينها فقط چیزهايی بود که ننهگ

شخصیتها خواندن اثر را کُند و با مشک

تـوی نقـ هايش گفتـه بـود .گفتـه بود کـه يک

روبهرو کرده ،به ايجاد فضای وهمآلود و خلق

سـالی چشمـه از سـرچشمه خشک بشد .پادشاه

داستانی بومی کمک شايانی کرده است .برخی

حکم بکرد هر جوانی که بتانه بفهمه چی بشده و

کلمات در داستان نیاز به توضی ،بیشتر برای

آب ره به سرچشمه برگردانه ،دخترم مال اون.

خواننده دارند ،از جمله چوالگوی ،المبه ،کتاری،

همه جوانا برفتند به هوس دامادِ پادشاه شدن.

اوشانان و ...اين کلمات ناآشنا گاه به زبان راوی

اژدها هر کدامشان ره يه باليی بیاورد سرشان.

نیز راه پیدا کردهاند و خوانش متن را مشک تر

آخرش فقط بماند دختر پادشاه .اون که برفت»...

کردهاند« :خوابیده خانم دو گوشِ برزنت را

(همان.)313 :

گرفت و انگار بخواهد بتکاندش و تمام پیش بام
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را بگیرد ،دو گوش ديگران را پرتاب کرد توی دل
آسمان .برزنت نشست درست وج

به وج

رئالیسم جادويی ،بیوهکشی مهمترين شاخصه،
يعنی عقايد و باورهای شگفتانگیز ناشی از

نیاسِ بام» (همان .)23 :در اينجا نیاس چه معنی

بومیگرايی را دارد .طبیعتگرايی در بیوهکشی

میدهد؟ اگر اين واژۀ نامأنوس (که حتی در

موج میزند و تجربههای انسانی در میلک به

للتنامۀ دهخدا نیز نیامده) از زبان يکی از

رؤيا يا تصاوير شگفت خود را نشان

شک

قبول

میدهند ،همچنین خیالبافی و فانتزی الهامگرفته

بود ،اما استفاده از آن از زبان راوی پذيرفته

از مابهازاهای اسطورهای هم از طريق نشان دادن

نیست؛ مگر نويسنده با هدفی خاص که بر

عقايد و خرافات مردن نشان داده شده است .اما

روشن نیست ،چنین کاری انجام داده

بازآفرينی رمانسها جايی در بیوهکشی نیافته

باشد .همچنین است واژۀ چَلک در جملهای

است .عالوه بر اين ،بیوهکشی بر خالف اکثر

ديگر« :خوابیده برگشت توی اتاق .بوی تندی آمد

رمانهای رئالیسم جادويی ،فاقد پیرنگی پیچیده و

توی مشامش« .يعنی چی؟ اين بو از کجا بیايه؟»

فنی است .همچنین شخصیت اژدر و نسبت دادن

مانده.

قت ها به او خود مانع از تعلق بیوهکشی به

رفت طرف سماور .همه چیز مث دسته گ تمیز

رئالیسم جادويی است .ولی روی هم رفته ،اين

بود .پارچه گ دوزیشده روی چَلکِ استکان

رمان بسیاری از شاخصههای ساختاری رئالیسم

نعلبکیها بود» (همان .)17 :البته همانگونه که

جادويی را در خود جای داده است.

شخصیتهای داستانی بیان میشد ،قاب

مخاط

فکر کرد شايد ظرف نشُستهای از ش

پیشتر نیز اشاره شد ،زبان شاعران نويسنده و لحن

همچنین بايد بدانیم که اغل

آثار رئالیسم

کالم او هم به فضاسازی کمک کرده و هم داستان

جادويی عکسالعملی هستند نسبت به فرديت-

را به اثری در راستای رئالیسم جادويی نزديک

گرايی غال

در اکثر آثار رماننويسان غربی .قصه

کرده است.

رمان علیخانی نیز در چنین جامعهای میگذرد.

بحث و نتیجهگیری

تقريباً همگی به يک اصول پايبندند .شخصیتهای
رمان در نادرست بودن اين سنت ازدواج شک

بیـوهکشـی اثـری اسـت کـه از ارزشهـای

نمیکنند چون جزئی از ک جامعه هستند و عقايد

جامعهشناختی زيادی برخوردار است ،چنانکه

بی پايه و اساس و متحجرانه در آنها جاری است.

برخی از توصیفات دقیق نويسنده را میتوان

ولی علیخانی میداند که آگاهی جمعی گاهی

بهعنوان گزارشی فولکلوريک از آيینهای مردم

ممکن است به از دست دادن نیروی فرديت و

منطقه بهصورت مجزا ارائه داد .هنر ديگر نويسنده

تفکر و تصمیمگیری بینجامد و اين درست همان

در استفاده از برخی شیوههای قصهگويی کهن

چیزی است که بسیاری از جوامع پیش از ورود به

فارسی نمود پیدا کرده و هويتی ايرانی به

دورۀ صنعتـی يـا پیـش از استعـمار از آن رنج

بیوهکشی بخشیده است .از شاخصههای مبنايی

میبردند؛ بدين معنا که احترام بیچونوچرا به

حدود و ثغور رئالیسم جادویی در رمان بیوهکشی اثر یوسف علیخانی

سنتهای بهجایمانده از گذشتگان گاهی راه به
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خاتمی ،احمد و تقوی ،علی (بهار و تابستان

ناکجاآباد میبرند و اين چیزی نیست که

« .)1250مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات

نويسندگان رئالیسم جادويی بخواهند از آن دفاع

داستانی» .مجله پژوهش زبان و ادبیات

کنند.

رئالیسم

جادويی

مانند

داستانهای

فولکلوريک گذشته ،مردم را به واماندگی ،عدم
تعق و بهتزدگی در برابر هرآنچه مبهم و ماورائی
است فرانمیخواند ،بلکه درپی باال بردن اخالقیات
مبتنی بر تعق

و تقويت قوۀ تجزيه و تحلی

فارسی .شمارۀ ششم ،صص .11 - 111
علیخانی ،يوسف ( .)1210بیوهکشی .تهران:
آموت.
گودرزی ،محمدرضا ( 2مهر « .)1210نقد رمان

بیوهکشی نوشته يوسف علیخانی» .سیصد و

حوادث اجتماعی در خواننده است .اگر خوابیده

نود و هشتمین نشست هفتگی کانون ادبیات

همان شخصیتهای تکراری در قصههای عامه بود

ايران.

نبايد با بزرگ روستا ،يعنی سید نامدار ،سر

ناظمیان ،رضا

و همکاران (« .)1212بررسی

ناسازگاری میگذاشت .چون که «صالحش» در

گزارههای رئالیسم جادويی در رمانهای

اين بود و به قول مردم داستان بیوهکشی «قديمیا

عزاداران بَیَ غالمحسین ساعدی و ش های

چیزا بدانستن که ما ندانیم» و او بايد در اين راه،

هزار ش

محفوظ» .مجله ادب عربی.

بی چون و چرا قربانی میداد .ولی علیخانی به

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

شخصیتش اجازه میدهد که باالخره از بند سنت و

تهران .دورۀ  ،2شمارۀ  ،3صص .107 - 175

نجی

تفکر مريد و مرادی خود را خالص کند و

ياحقی ،محمدجعفر ( .)1252فرهنگ اساطیر و

سرنوشتش را خودش بنويسد .در واقع اصالً

داستانوارهها در ادبیات فارسی .تهران:

خوانندۀ ايدهآل متون رئالیسم جادويی کسانیاند

فرهنگ معاصر.

که ديگر به آن عناصر جادويی اعتقاد راسخ ندارند،
ولی به پتانسی آنها برای ايجاد تلییر و تحول آگاه
هستند.
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Abstract
Critics have written points on the elements of magical realism in Biveh-Koshi novel by
Yusof Alikhani; however, their efforts to scrutinize these elements in this novel have not
been sufficiently systematic. The researchers and authors of this article have been tried to
study this novel after introducing the prominent elements of magical realism.
Thematically and structurally speaking, this novel has emphasized the past rituals and
traditions and it has special features which distinguish it from the other magical, folkloric,
fantasy and gothic literature around the world. Magical realism in contrast to the folkloric
ones tries to change the perceptions of readers based on their wisdom and strengthening
their minds toward the analysis of social events. At the end of the novel, Alikhani allows
his heroines to question wrong traditions, and to free him/herself from the wrong
traditions, especially the idea of master-disciple relationship, and create her/his own
destiny. Moreover, many elements of magical realism are incorporated in the surface
structure of this novel such as neutrality of the narrator in narrating astonishing incidents,
adaptation of folkloric stories and traditions, and special attention to the five senses of
humans in order to create a magical atmosphere. Unlike the majority of magical realist
novels, Biveh-Koshi lacks a technically complicate plot. The narration of this story is in a
linear style and all the ambiguous points of this puzzle will be put together and will be
clear for the readers and there won't be any room to suspect; this issue is against the spirit
governing the major magical realist works of the world.
Keywords: Biveh-Koshi (Killing Widows), Yusof Alikhani, Magical Realism, Theme,
Structure.
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