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 چكیده

د باورپذيری اولین شرط روايت در ادبیات داستانی استت از آنجا که رئالیسم جادويی يک شیوۀ روايـی بـرای   شگر

بـرای آن،   العاده، فراواقعی، غلوآمیز و شگفت است، طبیعی اسـت کـه برتـرين شـگرد     نقل حوادث جادويی، خارق

روايت باشدت آنچه اين جريان ادبی را به صورت يک شیوۀ روايـی مسـتقل درآورده، از جملـه،    باورپذيری يا منطق 

بـوده اسـتت باورانـدن مـاوراء طبیعـت،      « تکنیک باورپـذيری »و تبديل آن به « زاويۀ ديد»نگرشی متفاوت به عنصر 

ون فلسفه، عرفـان و الهیـات   ای چ برترين کارکرد رئالیسم جادويی است که بايد مورد توجه مروّجان مفاهیم پیچیده

در ادبیات داستانی قرار گیردت رسیدن به اين هدف ممکن نیست جز با مطالعۀ آثارِ بزرگانِ اين شیوۀ روايی بـا تکیـه   
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 مقدمه 

نويسندۀ خوب، يک دروغگوی خوب يک »

نويسان،  اين جملۀ معروف در میان داستان ت«است

های داستانی کاربرد دارد  در تمام مکات  و شیوه

به خصوص در رئالیسم جادويیت باوراندن انبوهی 

از خوارق عادات در رئالیسم جادويی کار بسیار 

داند که  دشواری استت مارکز به خوبی می

ترين چیز برای يک نويسنده آن است که  خطرناک

نتواند او را باور کند؛ پس نويسنده  خواننده

در دروغ » (Ursula) مجبور است همانند اورسال

: 0209)مارکز،  ت«گفتن صداقت به خرج بدهد

( برترين ويژگی مارکز، نه در زبان و نثر و 11

های خوبِ او بلکه در توانايی  پردازی شخصیت

نظیر اوست برای همراه کردن خواننده و  کم

ويژه ماوراء  به ،همۀ موضوعاتترغی  او به باور 

طبیعتت تمام کسانی که در حوزۀ کارشان ايمان و 

نیاز از  باور دينی، عرفانی وتتت اهمیت دارد، بی

 های باورپذيری مارکز نیستندت  تکنیک

نشانیِ واقعیت و جادو، بخش نظریِ هم

رئالیسم جادويی استت در عمل، هنر رئالیسم 

های  که پديدهشود  گر می جادويی آنجا جلوه

باور را باورپذير جلوه  غلوآمیز و جادويی غیرقابل

دهدت برترين مهارت يک نويسندۀ موفق در  می

گمان در همین اصل باورپذيری  اين شیوه، بی

اصل باورپذيری، منطق روايی يا متقاعد  استت

کردن خواننده، برترين وجه ممیزۀ رئالیسم 

شرايطی  در های ادبی استت جادويی با ديگر شیوه

که دنیای هنر و ادبیات اقبال خاصی به 

فراواقعیات برای خلق شگفتی و جاذبه برای 

بازشناسی و تبیین  مخاط  نشان داده است،

وجوه مختلفِ به کارگیری شگرد باورپذيری 

هدفی  از سوی مارکز به عنوان فراواقعیات

کاربردی و قابل استفاده به خصوص برای فعاالن 

انی، مورد توجه نگارنده قرار عرصۀ ادبیات داست

  گرفته استت

هدف اصلی از اين تحقیق، نشان دادن 

کارکردهای باورپذيری در ادبیات داستانی معاصر 

ترين  جهان استت رئالیسم جادويی امروزه مترقی

شیوۀ ادبی است که نويسندگان آمريکای التین از 

اندت  های بسیاری کس  نموده قِبَل آن موفقیت

آثار داستانی آمريکای التین در صد بسیاری از 

در  اندت سال اخیر نوبل ادبیات را از آن خود کرده

نويسی از  دو دهۀ اخیر، کانون خالقیت و داستان

زبان، به  مراکز فرانسوی، ايتالیايی و انگلیسی

ويژه آمريکای التین تغییر  قلمرو زبان هس انوی، به

اين  مکان داده استت يکی از داليل برجستۀ اثبات

ويژه  ترديد آثار گابريل گارسیا مارکز، به نظر، بی

 استت صد سال تنهايیرمان 

دهد که توجه به اين  اين موضوع نشان می

تواند ضرورت داشته باشدت  شیوه تا چه حد می

اين شیوۀ جادويیِ بیان، در متون ادب و عرفان 

ايرانی نیز مورد استفاده بوده استت الزم  -اسالمی

های نويسندگان ن را با توجه به يافتهاست اين متو

رئالیسم جادويی، بررسی مجدد نمود و گام 

نخست در اين مسیر، تحقیق در ساختار، عناصر و 

شگردهای رئالیسم جادويی استت پس از 

يافت  وجوهايی که صورت گرفت، منبعی جست

به موضوع پژوهش حاضر پرداخته باشد که  نشد

یان برخی از و حتی به صورتی محدود درصدد ب

-رئالیسم جادويی برآمده باشدت از اين های تکنیک
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شگرد باورپذيری را که برترين شگرد در اين  ،رو

شیوۀ داستانی است، کانون توجه خود قرار 

 ايمت داده

 

 شگردهاي باورپذیري

های مختلفی داشته  تواند شیوه يک مکت  می

مثل رئالیسم جادويی که يک شیوه از  تباشد

های خاص خود را  مکت  رئالیسم است و ويژگی

داردت اين شیوۀ ادبی رويکردی  در عناصر و شگرد

آيد که  خاص در روايت )فرمِ( داستان به شمار می

برخی اين  آن را از رئالیسم جدا ساخته استت

شیوۀ روايی را با توجه به شالودۀ اصلی آن، اين 

  اند: ريف کردهگونه تع

ها يا  آمیز از آدم های کرامت رخداد کنش»

های فوق طبیعی در يک زمینۀ کامال   حضور پديده

العاده از  ای که تصويری خارق رئالیستی، به گونه

توان واقعی موجودات، انسان و موقعیت زمانی و 

مکانی ارائه داده شود و در پس اين رفتارهای به 

منطقی معنادار از ظاهر غیرواقعی، يک تحلیل 

های اعتقادی، عرفی يا روانی نهفته  منظر مؤلفه

گیری شاکلۀ اصلی يک نگرش  باشد، باعو شکل

شود که به رئالیسم جادويی شهرت  هنری می

 (50: 0259)شیری، ت «يافته است
شکند،  رئالیسم جادويی عقل را در هم می

گیرد و ثابت  نظم واقعی جهان را ناديده می

تمام حوادث اين جهان در مجرای کند که  می

دهدت خروج از سیطرۀ  انديشه و منطق رخ نمی

عقل و منطق، هدفی مهم برای رئالیسم جادويی 

( رئالیسم جادويی 002: 0259 ،نیاز بی) استت

)رئالیسم( است که در آن،  گرايی نوعی واقع

شود و تحت  واقعیت دستخوش تغییراتی می

آيدت در  صی درمیفرمان قوانین علّی معلولیِ خا

خوارق عادات،  بستر اين نوع خاص از واقعیت،

در بافتی  يابند که اجازه می تخیل،جادو و يا 

ت ندنواقعی و ممکن جلوه ک ،رئالیستی و معقول

گرايی خاصی که در رئالیسم  با توجه به واقع

اند:  جادويی وجود دارد، آن را چنین تعريف کرده

 ۀمعناست که همرئالیسم جادويی در قصه بدين »

عناصر داستان طبیعی است و تنها يک عنصر 

ت «جادويی و غیرطبیعی در بافت قصه وجود دارد

 (005: 0250 ،فرزاد)

در عین حال که واقعیت رئالیسم جادويی 

شناسد، اما  عینی و بیرونی را کامال  به رسمیت می

آن را تمام واقعیت ندانسته، واقعیت ذهنی را برتر 

( چنانکه بورخس 201: 0252زامورا، ) داندت می

جهان متأسفانه واقعی است و من »گويد:  می

( 025: 0252)مارکز، ت «متأسفانه بورخس هستم

رئالیسم جادويی هرچند از بستر رئالیسم استفاده 

اش  دغدغۀ اصلیمانندی  حقیقت کند ولی می

که در تعاريف موجود مالحظه نیستت چنان

ه اهمیت دارد، گردد، آنچه در اين شیو می

باوراندن واقعیتِ ذهنی برتر از واقعیت عینی برای 

مانندی در اين شیوه هدف  مخاط  استت حقیقت

غايی نیست و تا جايی که در خدمت باورپذيری 

 خوارق عادات به کار آيد، ارزشمند استت

العاده و جادويی و نحوۀ  های خارق پديده

ويی باوراندن آنها از ارکان اصلی رئالیسم جاد

 است که بايد مستقال  مورد بررسی قرار گیردت 
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گابريل گارسیا مارکز، مشهورترين نويسندۀ 

هايی را برای باورپذيری داشته  تکنیکاين شیوه، 

 تايم است که برخی از آنها را گرد آورده

 

 نظمی نظم در بی
زيستی منطقی نظمی، از طريق هم نظم در بی

بايد برای آيدت  واقعیت و فراواقعیت به دست می

های حاصل از گسست واقعیت، نظم  نظمی بی

خاصی را تعريف نمود و اين ممکن نیست جز با 

نمايى يا  عبو ،پوچى) يا منطق پوچىاستفاده از 

در « نظمی نظم در بی»طبق اصل  (0)(عبو بودن

رئالیسم جادويی، اگر نويسنده نتواند گسست 

را  نظمی حاصل از آن علّی معلولی، پوچی و بی

مديريت کند و به صورت يک منطق داستانی 

ارائه دهد، توفیقی در باورپذيری نخواهد داشتت 

مارکز از خواننده انتظار ندارد که عقل را کنار 

چون و چرا به نظام غیر معقول  بگذارد و بی

او عقل را به رسمیت  هايش تن دهدت داستان

ولی در روش تعقل خواننده تغییراتی  ،شناسد می

مارکز برای اينکه خواننده متوجه  دهدت می صورت

گسست نظام علّی معلولی نشود، نظام عقالنی او 

 ماهیت به جای چیستی اغل فريبدت وی  را می

 طوریيک واقعه جادويی، توجه خواننده را به 

به عنوان  دتکن متوجه چرايی آن می ،نامحسوس

، های عظیم پیرمرد فرتوت با بالمثال، در داستان 

دمند همسايه پس از ديدن پیرمرد بالدار، زن خر

ست  اين فرشته»گويد:  بدون اينکه تعج  کند می

شايد به خاطر بچه اينجا اومده باشه، اما مردک 

ت «درمونده اِنقدر پیره که بارون نقش زمینش کرده

 )همان(

دهد که دغدغۀ  مارکز در اين جمله نشان می

ده العا توجیه عقالنی و باورپذيری امور خارق

برايش کامال  جدی است؛ اما به جای آنکه 

جمالتی منطقی در باب چیستی اين موجود 

عجی  و غري  ارائه دهد، چرايی حضورش را 

دهدت اين وظیفۀ مارکز  در داستان موجه نشان می

نیست که از ماهیت يک فرشته بحو کند، وظیفۀ 

او اين است که بگويد اين فرشته در داستان او 

 کندت چه می

در بخش ديگری بیان او درباره زن  يا

م است که أتو« جهانی اين»عنکبوتی با چنان منطق 

 :بیند نمی ماجراای جز باور کردن  خواننده چاره

های ديدنی گوناگون،  در میان کارناوال»

سیرک سیاری وارد شهر شد که زنی را به نمايش 

عدم اطاعت از والدينش  ۀگذاشته بود که در نتیج

تبديل به يک عنکبوت شده بودت گذشته از آن، نه 

تنها قیمت وروديه برای ديدن اين زن کمتر از 

بلکه مردم اجازه داشتند  ،بهای ديدن فرشته بود

الی خواستند در مورد حالت ؤکه از آن زن هر س

عجیبش ب رسند و حتی باال و پايینش را دست 

ه حقیقت ترسناک او کس نسبت ببزنند تا هیم

 رتیل يک موجود اينشکی نداشته باشدت 

 دوشیزه يک سر با قوچ، يک اندازه به وحشتناک

 شکل اما، ماجرا جنبۀ انگیزترين غمت بود محزون

 در او صادقانۀ غم نبود بلکه او غري  شده مسخ

 )همان(ت «بود مصیبتش بازگويی هنگام

 ،العاده در اين صحنه تنها عنصر خارق

يک قوچ با  ۀای به انداز زن عنکبوتی موجوديت

 به عناصر باقی يک دوشیزه محزون استت سرِ

 والدين، از اطاعت نکردن تواقعی است شدت
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 يا و زن ديدن برای وروديه قیمت بودن کمتر

 او به و کنند سؤال او از داشتند اجازه مردم اينکه

 با مارکزت شود برطرف شان شک تا بزنند دست

 تبديل داليل متوجه را خواننده ذهن ظرافت،

کند و با اشاره به  کبوت میعن يک به زن شدن

اين موجود در هنگام تعريف  ۀصادقان اندوه

 واقعی و انسانی بُعدی او به تنها نهماجرايش، 

 چرايی سمت به را خواننده دهد، بلکه ذهن می

 چرايی اگرچه کند، می هدايت جادويی عنصر

 تنیست جادويی اش چیستی از نیز کمتر ماجرا

های منتس   در بخشی ديگر، راوی معجزه

 ؛ مثلداند به فرشته را دلیل اختالل روانی او می

 جای به شد باعو فرشته معجزۀ که نابینايی مرد

 تازه دندان سه بازگردد، او به اش بینايی آنکه

 در رفتن، راه جای به که افلیجی درآورد و يا

 از که جزامی بیماری شد و يا برنده التاری

مارکز با  دتش سبز گردان آفتاب گل هايش زخم

بدون آنکه به خواننده فرصت  ،زبردستی

زده شدن از وقوع معجزه را بدهد، با  شگفت

آن معجزات را تفريحات مضحکی بیش  ،خیالی بی

 داندت نمی

تواند  دست است که می ای چیره نويسنده وی

رد، ذهن او بگذا شآثار ۀخود را به جای خوانند

اين و  بینی کند را بخواند و واکنش او را پیش

چنین است که آثار او قدرت آن را دارند که 

د، بدون آنکه نخواننده را وارد دنیايی جادويی کن

خواننده مشکلی در درک و يا باور آن داشته 

باشدت همه چیز در جهان جادويی مارکز آشنا و 

منطقی کشیش دهکده با  حتی مدرن استت مثال 

بال داشتن را دلیل فرشته بودن  ،پذيرفتنی و جدی

طور که نوع بال وجه تمايزِ  همان» :داند پیرمرد نمی

ها نیز  شاهین و هواپیما نیست، در شناخت فرشته

 (020)همان: ت «قدرها نقش ندارد وجود بال آن

 

 متنی شدن
متنی شدن نويسی  های جال  داستان يکی از تکنیک

است که رئالیسم جادويی از آن برای برداشتن مرز 

میان واقعیت و خیال و در نتیجه، باورپذير نمودنِ 

کندت برای برداشتن مرز فوق،  خود استفاده می

زند:  رئالیسم جادويی دست به کار عجیبی می

های  مرزهای میان خواننده، نويسنده و شخصیت

ده، دارد! وقتی مرزی میان خوانن داستان را برمی

ها نباشد، مرز میان واقعیت و  نويسنده و شخصیت

شود و  گسلد، کمرنگ می تخیل نیز از هم می

رفته از بین خواهد رفتت وقتی هم که مرزی  رفته

میان واقعیت و خیال نباشد، بديهی است که خوارق 

 کنندت  عادات، طبیعی و باورپذير جلوه می

ر بارزترين و زيباترين نمونۀ متنی شدن در آثا

رقم  صد سال تنهايیمارکز، در فصل پايانی 

گابريل »خوردت آئورلیانو با جوانی به نام  می

ای به نام  شود که معشوقه آشنا می« مارکز

دارد و همانند آئورلیانو به وجود « مرسدس»

سرهنگ بوئنديا و کشتار سه هزار نفر به وسیله 

( 225: 0209)مارکز،  شرکت موز اعتقاد داردت

های مربوط به صد سال پیشِ  نوشتهآنگاه وی 

کند که در آن،  ملکیادسِ جادوگر را رمزگشايی می

ريز و درشتِ زندگیِ خاندانِ بوئنديا در صد سال 

آينده، حتی اينکه آئورلیانو در زمانِ اکنونِ داستان 

شان  ها را پیدا کرده و مشغول خواندن اين نوشته

 بینی شده استت  است، پیش
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د که او و پدرانش در اين فهم آئورلیانو می

کردند خود  تاريخ صدساله و وقايعی که گمان می

اند و همه چیز  اند، هیم نقشی نداشته انجام داده

بینی شده بودت خواننده  همان صد سال قبل پیش

نويسِ صد ساله،  فهمد که اين نسخۀ دست نیز می

همین کتابی است که الساعه مشغول خواندن آن 

اسمی که زير نام  تنهايی صد سالاست با نام 

)مارکز( در اين  کتاب به عنوان نويسنده درج شده

داستان نقش چندانی نداشته، همه چیز به دست 

شخصیت جادوگرِ رمان رقم خورده استت از اين 

جهت، میان نويسنده به عنوان خالق اثر و 

 شخصیت آفريدۀ او، تعامل برقرار است:

ر مخلوق جادوگر روستای ماکوندو که به ظاه»

نمود، آفرينندۀ کل اثر است و خالق از درون و  می

بستر داستان برخاسته است، نه از بیرونت با کشف 

زدگی و سرگشتگی  اين حقیقت که سب  بهت

خواننده و آئورلیانو شده است، مرزهای بین 

رود و جهان حقیقی و  واقعیت و خیال از بین می

 (005 :0215)کسیخان،  ت«پیوندند تخیل در هم می

متنی شدن، مرزهايی را که به صورت قراردادی 

ا و خواننده وجود دارد، ه بین نويسنده، شخصیت

ای که هر  سازد به گونه اهمیت می رنگ و بیکم

فیزيکی، روحی و  تأثیريک بتوانند بر ديگری 

تا آنجا که فرقی بین ملکیادس و  رفتاری بگذارند

نده همچنین مرز میان خوان تمارکز احساس نشود

و شخصیت نیز برداشته شده، خواننده کنجکاوانه 

مايل است که در آفرينش وقايع بعدی مشارکت 

پنداری ناشی از متنی شدن،  داشته باشدت همذات

 از نیرومندترين عوامل باورپذيری استت

 توصیف جزءنگرانه و تصویري
هـای   توصیفات واضـح دنیـای عـادی، از ويژگـی    

رئالیسم جادويی بـه  رئالیسم است که نويسندگان 

کننـد: يکـی بـرای     دو علت در آن بسیار مبالغه می

شوشتری، ) تمايز آثار خود با آثار فانتزی و وهمی

و ديگری به خاطر باورپـذيری تخیـل    (29: 0259

ــق و   و جــادوت رئالیســم جــادويی توصــیفات دقی

جزءنگرانه را در جهت مخالف بـا عقیـدۀ اصـلی    

 بـردت  کـار مـی  رئالیسم، يعنی تخیـل و جـادو بـه    

( ونــدی بت فــاريس بــه عنــوان يکــی از همــان)

 گويد: نظران مطرح در اين زمینه می صاح 

ــدادهای   » ــادويی، روي ــم ج ــون رئالیس در مت

توجـه   طبیعـی، موضـوعاتی شـاخص و قابـل     فوق

اند کامال  عادی و هماننـد   نیستند، بلکه موضوعاتی

افتنـد،   وقايعی که در زنـدگی روزمـره اتفـاق مـی    

اند و بـا عقالنیـت و ماديـت     شده و مقبول پذيرفته

ــده    ــم تنی ــورده و در ه ــد خ ــی پیون ــم ادب رئالیس

 فاريس( به نقل از 2: )کسیخان، همانت «اند شده

ــع ــه در واق ــیف   مبالغ ــق توص ــی از طري گراي

 هـای  پديدهنويسنده  پذيردت جزءنگرانه صورت می

هـای علمـی بـه     غیرواقعی را با اسـتفاده از شـیوه  

ای  دهد، بـه گونـه   شکل دقیق و جزئی توضیح می

 يـک  کند کـه ايـن   که گاهی مخاط  فراموش می

ت از ايـن طريـق، نويسـنده    رويداد غیرواقعی است

سـطح بـا ديگـر    تواند خوارق عادات را نیز هم می

يکـی از   واقعیات، نزول دهـد و باورپـذير نمايـدت   

ت يک توصـیف جزءنگرانـۀ باورپـذير و    مشخصا

موفق، توجه دقیق به زمان و مکان وقوع يک امـر  

 العاده استت خارق
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سراسر آثار رئالیسم جادويی، به خصوص 

، مملو از توصیف صد سال تنهايیرمان 

جزءنگرانه استت از جمله يکی از زيباترين 

حوادث اين رمان، پرواز رمديوس به آسمان است 

ترين وجه ممکن بیان  به طبیعیکه راوی آن را 

کرده استت زمان اين اتفاق مشخص است: يک 

به روز عصر در ماه مارست مکان: باغت فرناندا 

کمک ديگر زنان، از جمله رمديوس، خواست 

که نور ماليمی  هايش را در باغ تا کند ملحفه

هايش را از دستانش بیرون کشیدت رمديوس  ملحفه

ها چنگ  ه ملحفهشروع به باال رفتن کرد و ب

عروج رمديوس  (059)همان:  انداخت تا نیفتدت

ها، گره خوردن اين معجزه را با جريان  با ملحفه

عادی زندگی روزمره و با اشیای معمولی تأکید 

ترين  کندت اين شگفتی در يکی از عادی می

دهدت اگر اين اتفاق در  لحظات زندگی رخ می

خ محراب کلیسا و به هنگام عشای ربانی ر

توانست به اين خوبی پرواز  داد، رمديوس نمی می

های سفید، کارکرد ديگری هم  انتخاب ملحفه کندت

داشته که ارائۀ تصويری شاعرانه و رؤيايی از اين 

ها  اعجاز استت رمديوس در میان نور سفید ملحفه

رفت و با حرکات دست خداحافظی  باال می

ی کردت اين شیوه روايت همچنین يک نوستالژ می

کند که وقتی باد شديد  کودکانه را تداعی می

 توان ملحفه به دست، پرواز کرد! وزد، می می

پیرمرد فرتوت با همچنین در داستان کوتاه 
، مارکز يک پیرمرد فرتوت بالدار را های عظیم بال

کند که همه حضورش  ای وارد داستان می به گونه

نگر  توصیف اين موجود، جزئی کنندت را تأيید می

تواند  و تصويری است که خواننده به راحتی می

با او ارتباط برقرار کندت در نهايت، مارکز جملۀ 

قدر از  پاليو و الیزاندا آن»ساده و عجیبی دارد: 

نزديک او را برانداز کردند که چیزی نگذشت 

شان از میان رفت و پی بردند که  تعج 

( وی با اين جمله، 001: 0252 مارکز،)ت «آشناست

ها در  اننده را به تصوير آشنايی که از فرشتهخو

دهد و از او  ها وجود دارد، ارجاع می تمام فرهنگ

خواهد که همانند پاليو و الیزاندا تعج  را  می

 کنار بگذارند و به جای آن، فرشته را باور کنند!

ديگر اينکه در رئالیسم جادويی همیشه 

ه شود، بلک جادو با توصیف جزءنگرانه توجیه نمی

گاهی توصیفات جزءنگرانه همراه با اغراق، جادو 

کنندت امروزه رئالیسم جادويی بیشتر از  را خلق می

کلنل »کندت به عنوان مثال،  اين شیوه استفاده می

شورش مسلحانه را رهبری  20آئورلیانو بوئنديا 

زن  09کرد و در تمام آنها شکست خوردت او از 

 پسر داشت و پیش از آنکه 09مختلف، 

سالگی برسد، آنها را  20ترين پسرش به  بزرگ

 00يکی پس از ديگری در يک ش  کشتندت او از 

توطئه و يک بار هم از جوخۀ آتش  92ترور، 

( خود 12: 0209، نماه)ت «جان سالم به در برد

اين حقايق که با ذکر دقیق عدد و رقم توصیف 

 نوعی افسانه استت اند، شده

 

 استناد به تاریخ
از شواهد وفاداری محض رئالیسم  يکی ديگر

)رئالیسم( پرداختن به مسائل  جادويی به واقعیت

تاريخی و توصیف دقیق آنهاست که از اين نظر 

توان آن را وجهی از توصیف جزءنگرانه  می

دانست و به آن ملحق کرد اما نه با ذکر جزئیات 
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ای  عینی بلکه با طراحی بافتی ويژهت وقتی پديده

های  تر زمان به عق  برود و با آدمفراواقعی در بس

های باستانی و حوادث و تحوالت  قديمی، مکان

ای  تاريخی پیوند بخورد، بافت، هويت و شناسنامه

کند که باورش برای  مستند به تاريخ پیدا می

 خواننده آسان خواهد بودت

های  در واقع، اين رشتۀ در هم تنیدۀ پديده»

يا حوادث  ها تاريخی و واقعی است که به آدم

دهد  غیرواقعی يا حتی جادويی اين فرصت را می

تا با منتس  کردن خودشان به آنها، باورپذير 

 (00: 0252)سناپور، ت «شوند

مارکز بارها از تاريخ برای مستندسازی 

به  بهره گرفته استت العادۀ کتابش حوادث خارق

وی از کشتار کارکنان شرکت موز که عنوان مثال، 

صد سال فراوانی در  یا رخ داده، بهرۀدر تاريخ کلمب

 (025-020: 0209مارکز، ) برده استت تنهايی

 

 توصیف اكسپرسیونیستی

از کشـته شـدن خـوزه     پـس  صد سـال تنهـايی  در 

هـای خـانواده بوئینـديا(     آرکاديو)يکی از شخصیت

را طـی   طـوالنی  و مسـافتی  يابد جريان می او خون

 ترسـد  مـی رسـال  وا ۀ مـادرش کند تا به آش زخان می

ــارکز،  ــده، 005: 0209)م ــن پدي ــیتی  ( اي خصوص

تـوان آن را   دهـد و مـی   شناختی را بازتاب می روان

چنین تعبیر کرد که پیش از آنکه مـادر خبـر مـرگ    

 تفرزند را بشنود، مرگش به دل او افتاده بوده اسـت 

)انتقال عواطـف   توصیف اکس رسیونیستی اين، يک

ت و سـاير  احساسـا  استتدرونی به جهان بیرونی( 

هـا و   های تجربی درونی و عـاطفی بـا شـگرد    جنبه

ت گرايانه به نمايش در آمده اسـت  تمهیداتی غیر واقع

چه چیزی به مارکز ايـن اجـازه را داده کـه از ايـن     

واقعه، چنین توصیفی را ارائه دهد و انتظـار داشـته   

داند باشد که مخاط  باور کند؟ مارکز به خوبی می

مادرانـه، يـک تجربـۀ مشـترک      پاتی و الهـام  که تله

های مشـابهی از   همه مخاطبان داستانبشری استت 

گونه نیست کـه اورسـال    اندت اين اين موضوع شنیده

تنها در اين مورد صاح  ايـن الهـام مادرانـه شـده     

باشد، بلکه پیشتر نیز بازگشت فرزنـدش سـرهنگ   

( 000همـان:  ) آئورلیانو بوئنديا به دلش افتاده بـودت 

افتد، ممکـن اسـت    وقتی فرزندی به خطر میاينکه 

مادرش از کیلومترها دورتر به قلبش گـواهی شـود   

ای اسـت کـه    که برای او مشکلی پیش آمده، مسئله

 ،هیم توجیهی برايش نداريم، ولـی بـاورش داريـم   

 چون بارها تجربه شده استت  

زاويۀ ديد مارکز از دريچۀ رئالیسم جـادويی  

ــی  ــازه را م ــن اج ــه او اي ــد ب ــیفات  ده ــه توص ک

اکس رسیونیسـتی خـود را بـه ايـن بـاور غیرقابــل      

توضیح تکیه دهد و داستان متفاوتی از اين تجربـۀ  

مشترک بشری ارائه دهدت يعنی وقتی خیال مـارکز  

از باورپذيری يک پديده راحت اسـت، بـه خـود    

دهد که چنین توصـیفاتی را ارائـه دهـدت     اجازه می

البتــه يــد، اينکــه خــون مســافتی طــوالنی را ب یما

غیرقابل باور است ولی وقتی در کنار پديدۀ الهـام  

گیـرد کـه خواننـده بـدون هـیم       مادرانه قرار مـی 

پــذيرد، منطــق داســتان حکــم  تـوجیهی آن را مــی 

 کند که آن را هم ب ذيردت می

 

 باور عمیق راوي به روایت
دريافته  صد سال تنهايیمارکز پیش از نگارش 

بايد با همان حسی که مادر بزرگش بود که 



 23    هاي ماركزشگردهاي باورپذیري در داستان
 

کرد، از خوارق عادات بنويسد:  سرايی می داستان

 :خوانیم در اين کتاب می ت«ای کامال  جدی با قیافه»

شد ازدواج آنها را از روز تولدشان  گرچه می»

بینی کرد، با اين حال روزی که حرف ازدواج  پیش

را بر زبان آوردند، پدر و مادر هردوشان سعی 

ترسیدند اين دو ثمره سالم  میت کردند مانع بشوند

ها بین خود زاد و  دو خاندانی که در طول قرن

 )سوسمار( عاقبت از خود ايگوانا ،ولد کرده بودند

چنین چیز وحشتناکی اتفاق افتاده بود؛  بزايند! قبال 

های  يکی از خاله های اورسال با يکی از دايی

ده بودند و بوئنديا ازدواج کر خوزه آرکاديو

صاح  پسری شده بودند که تمام عمر مجبور 

بود شلوارهای گشاد ب وشد و پس از آنکه چهل و 

 )نتوانست ازدواج کند( دو سال پسر باقی ماند

عاقبت در اثر خونريزی شديد مردت اين پسر با 

روی نوکش  دم خوک کهدمی غضروفی به شکل 

رگ بز ت پسرک با آن دمدنیا آمده بود به مو داشته

ولی هرگز نگذاشت که هیم زنی آن را  شده بود

ببیند و زمانی که يکی از دوستانش که قصاب بود 

به او لطف کرد و دمش را قطع کرد، باعو 

مرگش شدت خوزه آرکاديو بوئنديا، با چابکی 

اش، مشکل را فقط با يک جمله حل  سالگی نوزده

کرد: برايم مهم نیست که بچه خوک داشته باشم، 

 (02)همان:  تن است که بتواند حرف بزندمهم اي

توان برای توجیه  در عبارت فوق نیز می

تولد فرزندی که دُم دارد، انبوهی از توصیفات 

توان زاويۀ  جزءنگرانه را ديد، اما عالوه بر آن می

ديدی را مشاهده کرد که خاص رئالیسم جادويی 

صد سال گويی در رمان  ت اين اولین پیشاست

با اعتقاد، باور و تعهد کامل  مارکزاستت  تنهايی

های ايشان  بینی گذرد، پیش به آنچه در ماکوندو می

توانست بگويد که  نمايدت مارکز می را تأيید می

ها، محصول اين ازدواج فامیلی، به  بینی طبق پیش»

ولی برای اينکه اعتقاد « دنیا آمدن يک ايگوانا بود

فامیلی خود را به اين اتفاق نشان دهد، ازدواج 

ديگری را که منجر به همین ناهنجاری شده بود، 

های عجی   شاهد آوردت وی همچنین روش

را نشان  تفسیر واقعیت در اهالی روستای ماکوندو

دهد، بدون اينکه توضیحی از خود ارائه دهدت  می

بینی را قطعی و  مارکز به همان اندازه اين پیش

 داند که اهالی ماکوندو غیرقابل بازگشت می

گويد:  دانندت آنجا که خوزه آرکاديو بوئنديا می می

و « برايم مهم نیست که بچه خوک داشته باشمتتت»

کند، در واقع  مشکل را فقط با اين جمله حل می

اين مارکز است که مشکل باورپذيری را با تأيیدِ 

باورمندِ اين جمله از زبان خوزه آرکاديو حل 

ی به دست کندت مارکز با اين جمله، آب پاک می

ريزد که منطق اعتقادات مردم ماکوندو  همه می

کند که اگر اين ازدواج صورت بگیرد،  حکم می

دهدت اهالی ماکوندو نه تنها اين  اين واقعه رخ می

کنند بلکه نشان  بینی و جبر را باور می پیش

توان با آن کنار آمد: حرف زدن و  دهند که می می

  است!تر از خوک بودنش  سالمت بچه، مهم

مارکز از طريق نشان دادن تصاويری واضح 

از باورهای اين مردم، اوج باور خود را به اين 

دهد که  تصاوير نشان داده، به خواننده نیز ياد می

توانند با اين  مردم در چنین جوامعی چگونه می

باورها کنار بیايند و زندگی خودشان را داشته 

ر باشند؛ چون پذيرش يا عدم پذيرش آنها د

آن پديدۀ جادويی نقشی نداردت  تأثیرحضور و 
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بینی  تواند با اين پیش حاال که خوزه آرکاديو می

کم  وحشتناک کنار بیايد، چرا خواننده نتواند دست

در فضای اين کتاب و اين داستان، با اين چیزها 

های  حال که شخصیت کنار بیايد و باورشان کند؟

کنند و  می داستان اين جبر فراواقعی را هم باور

آيند، خواننده اگر هم نتواند باور  هم با آن کنار می

 تواند با آن کنار بیايدت کند، الاقل می
 

 ها و گسترش زمان تعدد شخصیت

وقتی خوارق عادات و حوادث محیرالعقول برای 

های بسیار در بستر زمانی طوالنی  شخصیت

همچون شش نسل از يک خانواده رخ دهد، بسیار 

است تا اينکه تنها برای يکی دو  باورپذيرتر

شخصیت در زمانی کوتاه رخ دهدت رسیدن به 

فضای داستانی خاصی که منطق باورپذيری 

جادويی بر آن حاکم باشد، از طريق روايت 

ر بستر تاريخ میسر خواهد های مختلف د شخصیت

کارگیری شش نسل از يک خانواده، نوعی بودت به

آن است برای  استناد تاريخی به شیوه داستانیِ

باورپذيری منطقیِ عجاي  غیرمعقول و روزمره 

های اين  کردن آن به خاطر تکرار آن در شخصیت

ها را  نسلت برای اين کار کافی است که آدم

 نو های يک تاريخ طوالنی بدانیم که نوبه شخصیت

 شوندت آيند و عوض می بر سر کار می

 

 لحن

رئالیسم جادويی برای نیل های  يکی ديگر از شیوه

به باورپذيری، استفادۀ درست و به هنگام از لحن 

استت لحن با زبان و سبک فرق داشته، عبـارت از  

آهنگ احساسات گوينـده اسـت کـه از هـدف و     

در رئالیسـم جـادويی    کنـدت  انگیزۀ او تبعیـت مـی  

ـ  نويسنده متبحر می از بیـان   لحـن، يـاری   هتواند ب

در آثار رئالیسم وجودشان هايی که  داليل و برهان

: 0259 ،نـژاد  پارسـی ) گرددتضروری است، معاف 

( مــارکز از کارکردهــای لحــن آگــاه بــودت او 095

دانست از اين عنصر چگونـه اسـتفاده کنـد تـا      می

های خـارق عـادت را حقیقـی جلـوه دهـد       ه پديد

 آنکه نیازی به دلیل و استدالل باشدت بی

 «غلو و قاغرا» عنصر اى گونه به بايد لحن»

 فراحسى و هاى  پديده که بنشاند متن در را

 خواننده نکه آ  بى بیفتد اتفاق سادگى به فراواقعى

وقوع آنها دچار شک و ترديد شودت  به نسبت

، «جذابیت داستان»سه خصلت  لحن بايد همزمان،

 «اغفال کردن خواننده»و « متقاعد کردن خواننده»

ممکن امر ت اين وردخودى خود فراهم آ  به را

مگر در آمیزش صناعت و صراحت،  ،نیست

اسطوره و جادو و واقعیت، شور سیاسى و 

هنرورزى غیرسیاسى، کاريکاتور و شخصیت 

افکنى، تغییر و ثبات،   طبعى و هراس پردازى، شوخ 

 ت«سعشقى، عنصر وهم و عنصر ملمو  عشق و بى

 (002: 0259، نیاز بی)

بايـد بـه   در رئالیسم جادويی لحن نويسـنده  

ای باشـد کـه خواننـده احسـاس کنـد آنچـه        گونه

لحن گزارشگری  تخواند، برابر با حقیقت است می

دهد گرچـه عجیـ     طرف که آنچه گزارش می بی

است، ولی مسـتند و مبتنـی بـر حقیقـت محـض      

استت الزم نیسـت فراواقعیـت را توضـیح، دهـیم     

بلکه بايد در هنگام گزارش آن، ترديد و تشـکیک  

از خود دور نمـوده، بـا قاطعیـت تمـام،     را بالکل 

حقیقت امر را مبتنی بـر مسـتندات داسـتانی بیـان     
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کنیم؛ گويا هیم اتفـاق عجیبـی رخ نـداده و همـه     

چیز برابر با حقیقت، در جـای درسـت و واقعـی    

گويـد:   ای مـی  خود قرار داردت مـارکز در مصـاحبه  

اين بود کـه   صد سال تنهايیکلید اصلی نگارش »

هـای بـاورنکردنی صـحبت     ز پديـده من توانستم ا

 ت«ام برافروخته و عصبی گـردد  ه چهرهکنم، بی آنک

 (  9: 0250نژاد، پارسی)

تــرين و  مهــم ،عنصــر لحــن بــه عقیــدۀ او،

تت منظـور  ترين عنصر رئالیسم جادويی اس کوبنده

از اهمیت لحن در جملـۀ مـارکز، همـان اهمیـت     

رواج ديـدگاه عینـی و   عنصر باورپـذيری اسـتت   

منجر به تضـادی بـا عناصـر     ،طرف راوی بیلحن 

وهم و خیال و جـادو در آثـار رئالیسـم جـادويی     

شود که اين ويژگی به باورپـذيری و جـذابیت    می

نويسـنده بـرای مقبـول نشـان دادن      افزايـدت  اثر می

دهـد   حوادث، نه تالش آشکاری از خود نشان می

کندت به طور کلی، به هر واقعۀ  و نه آن را تأيید می

اعتناستت تنها نفس    و غیرمعمول، کامال  بیعجی

اش  کند و احساس و عقیـده  رويداد را گزارش می

 تـأثیر کنـدت   را از هر نوع کـه باشـد، آشـکار نمـی    

هــای رئالیســم  )از شاخصــه «خموشــی نويســنده»

جادويی( در لحن، باعو به وجود آمدن اين طرز 

روايت شـده، بـه هرچـه باورپـذيرتر نشـان دادن      

وقـايع و رويـدادهای    کندت ها کمک می فراواقعیت

ــوق ــالی ف ــی و خی ــ ،طبیع ــز تبی ــل یهرگ ن و تحلی

زيـرا   ؛شـوند  شوند و حتی توضـیح داده نمـی   نمی

چنــین رويکــردی موجــ  تضــعیف باورپــذيری 

از سـوی  امـور فراواقعـی    وقتـی ماهیـت  شودت  می

 نیـز  خواننـده  نويسنده مورد توجه قـرار نگرفـت،  

امـور طبیعـی و    تشـود  یدرگیر ايـن موضـوع نمـ   

ــوق ــول و    ف ــی، معق ــی و غیرمنطق ــی، منطق طبیع

غیرمعقول دو قط  متضادی هستند کـه در تقابـل   

ديگر را فـرو  يکگیرند و ارکان  قرار می با يکديگر

ها و نـوع لحـن روايـت     رفتار شخصیت ريزندت می

 ايـن  حضـور  کنـد کـه   راوی و نويسنده، کاری می

سوی خواننده  از ،متضاد و متعارض عناصر اساسا 

 دتنشو« حس»

مارکز خموشی نويسنده را نه تنها در برابر 

ها نیز  های جادويی، در مواجهه با اغراق پديده

کندت حتی در مواجهه با خبری که  رعايت می

امکانش حداقل در داستان بسیار محتمل است، باز 

کندت به عنوان مثال،  هم خموشی راوی را رعايت می

از حادثۀ قتل عام سه هزار نفر  صد سال تنهايیدر 

مردان  کندت اين کشتار همیشه از سوی دولت ياد می

شود اما آئورلیانو بابیلونیا، تنها بازمانده و  تکذي  می

شاهد عینی اين کشتار، در آخرين لحظات عمرش 

همیشه يادت باشد که آن روز، بیش از »گويد:  می

ريا شان را به د سه هزار نفر آنجا بودند و همگی

( نويسنده اين خبر را 255: 0209مارکز، )ت «انداختند

فقط اين جمله را از کند و نه تأيیدت  نه تکذي  می

کند و با سکوت خود، قضاوت را  آئورلیانو نقل می

 گذاردت به عهدۀ خواننده می

تنها در يک صورت است که نويسنده 

اش را کنار بگذارد: اگر  طرفانه تواند لحن بی می

ز خود اثر و نه از پیش خود، تفاسیری به بتواند ا

اش کمک نمايدت به  بدهد که به باورپذيری خواننده

عنوان مثال، کمی پیش از پرواز رمديوس 

در واقع رمديوس به جهان هستی »خوانیم:  می

( نويسنده آگاهانه لحن 090همان: )ت «تعلق نداشت

اش را کنار گذاشته تا وقتی عروج اتفاق  طرفانه بی
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خواننده به اين نتیجه برسد که رمديوس به  فتد،ا می

 جايی رفته که بدان تعلق داشته استتهمان

 

 محدودیت صحنه

دهـد   محدوديت صحنه به نويسنده اين امکان را مـی 

تـر جلـوه دهـدت     که حوادث جادويی را قابل توجیـه 

دهد کـه   محدوديت مکان به خواننده اين حس را می

پهنـاور، وقـوع چنـین    ای از اين جهان  شايد در نقطه

نويسنده بـا انتخـاب يـک     پذير باشدت حوادثی توجیه

مکان و ويژه جلوه دادن آن برای خواننـده، بـه ايـن    

دهـد کـه جـادو و     محدودۀ ويژۀ جادويی اجازه مـی 

تخیل را همچون قطرات ريز، بـه تمـام اثـر سـرايت     

و  صـد سـال تنهـايی   دهدت برای مثـال، ماکونـدو در   

شوشتری، ) تل آب برای شکالتمثآش زخانۀ تیتا در 

ــانِ بســیار   (25: 0259 ــک دهکــدۀ نوبنی جــادو از ي

کوچک، از يـک خانـه و حتـی محـدودتر از آن، از     

ــا ــ زخانۀ تیت ــکوئیول، ) آش ــام 05: 0292اس ــه تم ( ب

باور يک محدودۀ خاص کـه   کندت داستان سرايت می

دهـد و   تمام حوادث عجی  داستان در آنجا رخ مـی 

يـک آشـ زخانۀ    مثـل  ،يابـد  رفتـه گسـترش مـی    رفته

در سـطح يـک   تـر از بـاور آن    کوچک، بسیار آسـان 

شهر مدرن استت ويژه بودنِ ماکوندو به عنـوان   کالن

، تا حـدی اسـت کـه    جغرافیايی ناشناخته و استثنايی

ها آنجا  ، باز هم شخصیتحتی اگر بالکل نابود شوند

حتـــی راوی نیـــز وقتـــی  کننـــدت را تـــرک نمـــی

گـاه  روند، هـیم  اده از آنجا میهايی از خانو شخصیت

از اين نظر، بايـد گفـت    شودت از ماکوندو خارج نمی

 که مارکز به يک نوع وحدت مکانی قائل بودت

همچنین يکی ديگر از مواد صحنه، زمان 

العاده در گذشتۀ دور،  استت باور يک حادثۀ خارق

تر از باور آن در زمان حال استت  بسیار آسان

حوادث  در آثار رئالیسم جادويیبنابراين، معموال  

کوچکی از مکان و گسترۀ العاده در محدودۀ  خارق

دهدت اصوال  عنصر  تری از زمان رخ می وسیع

پردازی در باورپذيری بسیار مؤثر استت هیم  صحنه

ای خارج از محدودۀ زمان و مکان رخ  حادثه

آور و ماورايی  ای شگفت اگر حادثهدهد و  نمی

های زمانی و مکانی خاصی  ويژگیباشد، حتما  بايد 

داشته باشد؛ مکان محدود همراه با توصیفات دقیق 

و جزءنگرانه، همراه با زمانی گسترده و غیرمعمول 

دهدت  سوق می« زمانی بی»که گاه مخاط  را به 

صد سال يکی ديگر از رازهای موفقیت مارکز در 

آن بود که نه تنها مکان خاص داستان خود  تنهايی

)ماکوندو( بلکه در کتابش زمان خاصی را  درا آفري

گر حوادث  هم بازنمايی و تعريف کرد تا توجیه

 جادويی داستان باشدت

 

 (2)تنزّل و انحرافِ اعجاب

داننـد   نويسندگان شیوۀ رئالیسم جادويی نه تنها مـی 

 که نبايد در برابر خوارق عادات ابراز شگفتی نمود،

خواننـده در  دانند که بـا اعجـاب    بلکه به خوبی می

مواجهه با خوارق عادات چه کنندت آنـان بـه حکـم    

آنچه در مورد اهمیـت لحـن در باورپـذيری و نیـز     

گفتیم، به هـیم وجـه بـه    « خموشی نويسنده»اصل 

اظهار شـگفتی نمايـدت آنـان    دهند که  قلم اجازه نمی

صـد سـال   هـای   همانند فرناندا يکـی از شخصـیت  
يوس، هســتند کــه بــه هنگــام پــرواز رمــد تنهــايی

او  (059: 0209مـارکز،  هاسـتت )  اش ملحفه دغدغه

پذيرد، آن را امری  معجزه را بدون اظهار تعج  می

ــديهی ــی ب ــارد و م ــی  انگ ــدا م ــه   از خ ــد ک خواه
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رويـدادهای  ( همان) هايش را به او برگردانَدت ملحفه

ــاقض ــیم متن ــا ه ــیف   نم ــل توص ــه طورکام ــاه ب گ

هـا يـا    امـا اغلـ  از سـوی شخصـیت     ؛شـوند  نمی

های موجـود در اثـر هنـری، طبیعـی قلمـداد       نگاره

کـه در   نبايد به اغراق يا امـر غیرعقالنـى   شوندت می

توضیح امـور  بازگشتت  ای از داستان رخ داده، نقطه

ــول ــراق و غیرمعقـ ــین   ،اغـ ــاختار چنـ ــت سـ آفـ

نه تنها بدين خـاطر کـه توجیـه     هايى استت  داستان

ــاور ــک دروغ، ب ــختي ــل   ش را س ــرده، اص ــر ک ت

اصــوال   ســازد، بلکــهباورپــذيری را مخــدوش مــی

هـايى،    لزومى هم نـدارد؛ چـون در چنـین داسـتان    

بـه  کننـد و    ها در هر دو جهان زندگى مى  شخصیت

انتقال از اين جهان بـه جهـان ديگـر، دچـار      هنگام

ـ   شوند؛ آن  بهت و هیجان نمى  ۀسان که گويى حادث

ــه ســته اســت و رخــدادهاى وقــوع ن یو  شــگفتى ب

ى از کلیــت رخــدادها و حــوادث ئــفراواقعــى، جز

و « جهـان حقیقـى  »بین  ،اندت بنابراين  نمادى زندگى

هـا مرزبنـدى     شخصـیت « جهان تخیلى و فراحسىِ»

 دتخاصى وجود ندار

اين در مورد تنزل اعجاب در لحن نويسـنده  

بودت رئالیسم جادويی اما برای اعجـاب خواننـدگان   

برنامه داردت مارکز کسـی اسـت کـه بـه     خويش نیز 

کنترل اعجاب خويش بسـنده نکـرده، بـا اعجـاب     

شگرد مـارکز ايـن اسـت     کندت خواننده نیز بازی می

غیرطبیعـی را در کنـار يـک     ای که نـه تنهـا حادثـه   

 تنـزل رديـف بـا آن    حادثۀ معمول و طبیعـی و هـم  

دهـد، تـا    دهد، بلکه نفس اعجاب را نیز تنزل می می

کمال ناباوری، اعجاب را بـه آن حادثـۀ    آنجا که در

ای  به شیوه او دهد و نه غیرطبیعی! طبیعی نسبت می

عجی  به امور بسیار ساده که برای خواننده بسـیار  

ترين  پردازد و بر خالف آن، عجی  عادی است، می

های عجیـ    چیزها را مانند پرواز رمديوس يا اتفاق

گار عـادی  کند که ان توصیف می ای به گونهديگر را 

گذاری و واداشتن تأثیراين بر قدرت و  اند و طبیعی

در دت کنـ  خواننده به پذيرفتن اين پديده کمـک مـی  

میـرد و خـونش    سرهنگ می وقتی صد سال تنهايی

را آنقـدر   موضوع شود، اين ها سرازير می در خیابان

ــا شــرح جز ــويی  ئواقعــی و ب ــه گ ــات نوشــته ک ی

 ديگـر يی از سـو  تترين اتفـاق روزمـره اسـت    عادی

ای از  به شـیوه  ،آيد می روستا وقتی قطار به ايستگاه

کند که انگار يـک اتفـاق غیرطبیعـی     آن صحبت می

آيد هـم   رخ داده و باورپذير نیستت وقتی سینما می

 افتدت همین اتفاق می

ملکیادس شخصیتی است که بیشترين بارِ 

شود  جادويی را داردت او زمانی در رمان ظاهر می

ای است: با  ر پیش پا افتادهکه مشغول کا

( راوی 00: 0209 مارکز،) رود! ربايش ور می آهن

کنندۀ محیرالعقول  های خیره به عمد، تمام ويژگی

گیرد و او را مانند فردی  ملکیادس را ناديده می

 در فصل نخست، وقتی کندت عادی وارد داستان می

را « يخ»آيد که پدرش او را برد تا  يادش می راوی

 گويد سخن میاز يخ  ای به گونهبه او بشناساند، 

طور که در خود کتاب  همان گويا به راستیکه 

 :«ترين اختراع عالم است بزرگ»آمده 

رغــم قبیلــه ملکیــادس، در مــدت زمــان  بــه»

کوتاهی نشان دادند کـه از پیشـگامان پیشـرفت و    

ه تـاجران سـرگرمی و تفـريح    توسعه نیستند، بلکـ 

باشندت حتی وقتی يـخ را بردنـد، آن را جهـت     می

ها معرفی نکردنـد، بلکـه    استفاده در زندگی انسان

نگريسـتندت   آن را به عنوان يک کنجکاوی ساده می
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های ساختگی ديگـر،   اين بار، بین بسیاری از بازی

بردنـدت ولـی آن را وسـیلۀ     يک حصیر پرنـده مـی  

نستند بلکه به عنوان سـرگرمی  دا حمل و نقل نمی

ــه بعــد،  از آن اســتفاده مــی ــدت مــردم از آن ب کردن

ــاک    ــر خ ــان را از زي ــات طالهايش ــرين قطع آخ

های ده  درآوردند تا از يک پرواز سريع روی خانه

لذت ببرندتتت يک روز عصر کـه کـولی راهنمـا و    

های ده با حصیر پرنده با سرعت از  چند تا از بچه

گذشـتند و بـا دسـت     اه میجلوی پنجرۀ آزمايشگ

هـای ديگـر روسـتا     کردند و بچه شادمانه سالم می

نیز به وجد آمده بودنـد، خـوزه آرکـاديو بوئنـديا     

بگـذار کـه در   »حتی به آنها نگاه هم نکردت گفت: 

خواب و رؤيا باشند، مـا بـا اسـتفاده از امکانـاتی     

های فقیرانه، بهتـر از آنهـا    تر از اين روتختی علمی

 (20و  20همان: )ت «یم کردپرواز خواه

عبارت فوق از معـدود مـواردی اسـت کـه     

کنـد، آن هـم اظهـار     راوی تفسیر و اظهار نظر می

نظرهايی سخت سـطحی و عامیانـهت گرچـه زبـان     

آمیز اسـت ولـی در واقـع از خواننـده      راوی طعنه

خواهـد حـرفش را نشـنیده بگیرنـد و هماننـد       می

ارضـای   اهالی ماکوندو، اصالت را به سـرگرمی و 

ديگـر   حس کنجکاوی بدهد، نه معرفت عقالنـیت 

 اينکه وی اعجاب را تنـزل و توأمـا  انحـراف داده   

است؛ يعنی راوی به جـای اينکـه از پـرواز يـک     

حصیر متعج  شـود، نفـس تعجـ  را بـه جـای      

ديگری منحـرف کـرده، از اينکـه مـردم از آن بـه      

کردند،  عنوان يک وسیلۀ حمل و نقل استفاده نمی

کند! تعجبی که مزيد بر اعجاب پیشـین   یتعج  م

اينجاست که به دلیل دخالت راوی در ايـن   استت

بـريمت در واقـع مـارکز از موضـع      عبارت پی مـی 

اعتنايیِ خوزه آرکاديو بوئنديا به قالیچـۀ پرنـده    بی

نگاه کرده و به نقد خود پیش از ديگران پرداختـه  

استت ديالوگ خوزه آرکـاديو بسـیار مهـم اسـت:     

ار که در خواب و رؤيا باشند، ما بـا اسـتفاده   بگذ»

هـای فقیرانـه،    تر از اين روتختی از امکاناتی علمی

 )همان(ت «بهتر از آنها پرواز خواهیم کرد

 ای که با دنیای جادويی ماکوندو خواننده

وجه با اين ديالوگ و ارتباط برقرار کرده، به هیم

 آمیز مارکز در اين سطور موافق نیستت لحن طعنه

)کنايه از  های فقیرانه او پرواز با همین روتختی

های بومی( و قالیچۀ  های ديرين و افسانه سنت

پرنده را، بسیار بیشتر از پرواز با هواپیماها دوست 

داردت مارکز در اين عبارت زيرکانه با انتخاب 

گويد:  لحنی انکاری، به منتقدان احتمالی خود می

یم! ما با همین بگذاريد که در خواب و رؤيا باش»

سومی، با همین فرهنگ  امکانات محدود جهان

کهن، بومی و آمیخته به جادو، افسانه و خرافه، 

 ت«ها پرواز خواهیم کرد بهتر از شما غربی

ای در وصف ماهیت  و اما اينکه مارکز کلمه

نويسد و  جادو، مثل نحوۀ پرواز رمديوس نمی

د، کشان دهد و به انحراف می اعجاب را نزول می

تصوير داردت وی از  ريشه در برتری تجسیم بر

صدد تصرف در قوۀ خالقۀ خیال اين طريق، در

خواننده استت تنزل و انحراف اعجاب شگردی 

دهد که خود  است که به خواننده اين امکان را می

دربارۀ آنچه به نظرش عجی  است، تصويرسازی 

نموده، از تصاوير ذهنی خود کمک بگیردت برتری 

مارکز تا حدی است که بر تصوير نزد تجسیم 

به نوعی از آن  گرچه خود کارشناس سینما بود،

 پرهیز داشتت
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 ،های پنج ساله يادداشتدر کتاب  وی

« مزخرفات آنتونی کوئین»ای دارد با عنوان  مقاله

های سینمايی را  که دلیل نارضايتی خود از اقتباس

هايش  مارکز کسی بود که داستاندهدت  توضیح می

کرد  اش تقديم می را به معنای واقعی، به خواننده

گفت، همه باور  آنچه می ،روو نه تحمیلت از اين

کردندت ايجاد صمیمیت و فضای همدالنه، از  می

طريق حذف جزئیاتی چون توصیف عجاي ، به 

دهد و نتیجۀ  نفع تجسیمِ خواننده به او دست می

ا دلخواه نويسنده را در پی خواهد داشت که همان

 باورپذيری استت

 

 گیرينتیجهبحث و 

شگرد باورپذيری يا منطق روايت، برترين شـگرد  

رئالیســم جــادويی اســتت برخــی از راهکارهــای 

ويـژه در آثـار مـارکز     دستیابی به اين شگرد را بـه 

)رئالیسـمِ(   گرايیتوان دريافت و آنگاه به واقع می

جديدی همراه بـا توجیـه فراواقعیـات منطبـق بـا      

بومی خويش انديشـیدت بـه عنـوان مثـال،     فرهنگ 

از طريـق همزيسـتی منطقـی    « نظم در بی نظمـی »

متنـی  »آيـدت   واقعیت و فراواقعیت بـه دسـت مـی   

مرزهــای میــان خواننــده، نويســنده و    « شــدن

داردت از ايـن طريـق    های داستان را برمی شخصیت

مرزهای میان واقعیت و خیال نیـز برداشـته شـده،    

کننـدت   باورپذير جلوه میخوارق عادات، طبیعی و 

گرايی از طريق توصیف جزءنگرانه  مبالغه در واقع

طبیعی را نیز هماننـد   و تصويری، رويدادهای فوق

افتنـد، بـا    وقايعی که در زندگی روزمره اتفاق مـی 

ــد داده،   ــی پیون ــت رئالیســم ادب ــت و مادي عقالنی

 دهدت شده و مقبول جلوه می پذيرفته

 کنـد  ا گوشزد مـی شیوۀ استناد به تاريخ به م

ای فراواقعی در بستر زمـان بـه عقـ      وقتی پديده

هـای باسـتانی و    های قديمی، مکـان  برود و با آدم

حوادث و تحوالت تاريخی پیوند بخـورد، بافـت،   

کنـد   ای مستند به تاريخ پیدا می هويت و شناسنامه

کـه بــاورش بــرای خواننــده آســان خواهــد بــودت  

 های تجربـی  هاحساسات و ساير جنب همچنین اگر

هـا و   بـا شـگرد   دارند درونی و عاطفی که قطعیت

 آيــدگرايانــه بــه نمــايش در تمهیــداتی غیــر واقــع

ی(، منجر بـه باورپـذيری   توصیف اکس رسیونیست)

خواهد شدت باور عمیـق راوی بـه روايـت، زاويـۀ     

گذارد کـه خـاص    ديدی را در اختیار نويسنده می

اورپذيری رئالیسم جادويی بوده، باز هم منجر به ب

خواهد شدت عالوه بر اين، وقتی خوارق عادات و 

های بسیار در  حوادث محیرالعقول برای شخصیت

بستر زمانی طوالنی همچون شـش نسـل از يـک    

خانواده رخ دهد، بسیار باورپذيرتر است تا اينکـه  

تنها برای يکی دو شخصیت در زمـانی کوتـاه رخ   

 ها و گسترش زمان(ت )تعدد شخصیت دهد

ب زاويـه ديـد دانـای کـل و اسـتفادۀ      انتخا

ای که  ( به گونهTone) درست و به هنگام از لحن

خوانـد برابـر بـا     خواننده احساس کند آنچـه مـی  

محدوديت صـحنه بـه زمـانی     و نیز حقیقت است

به نويسنده بسیار دور و مکانی کوچک و محدود، 

دهد که حوادث جادويی را قابـل   اين امکان را می

رئالیسـم جـادويی نـه تنهـا     تر جلوه دهـدت   توجیه

داند که نبايـد در برابـر خـوارق عـادات ابـراز       می

نفـس اعجـاب را نیـز تنـزل      شگفتی نمود، بلکـه 

دهـد   دهد و آن را به حوادث طبیعی نسبت می می

 و نه غیرطبیعیت  
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 هانوشتپی
منطـق پـوچی،   روشن اسـت کـه در اينجـا مـراد از     ت 0

 خالف نظـر برخـی  گرايـی نیسـتت بـر    نیهیلیسم و پوچ

نگاهی به دو حلقه ادبیـات بحـران   » ،)زرشناس، شهريار

 ت22ماره شـ  تادبیات داستانی، «و انحطاط: کافکا و مارکز

انگار بـوده   ( نه کافکا فردی نیست00-2 ص ت0250 آذر

ــوانین    ــده انگاشــتن ق ــارکز بلکــه منظــور، نادي ــه م و ن

باشد که الزمۀ عالم مادی است برای بسط  میقراردادی 

 تخیل در جهت پذيرش قوانین عالمی فراتر از مادهت

در پــی نمــايش نمــايی يــا اکس رسیونیســم  هیجــانت 0

چون ترس، نفـرت،   و احساسات درونی بشر عواطف

ای که نظـم موجـود را    است به گونهعشق و اضطراب 

تبديل به کند و  گیرد، واقعیت را تحريف می ناديده می

ــی   ــی م ــیفی انتزاع ــوير و توص ــودت تص ــت ش -درياف

اما در پی دريافت وجوه ذهنی و  ام رسیونیسم يا گری
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Abstract 

The believability device is the first condition for narration in the fictional literature. 

Since the magical realism is a narrative approach to quote the magical, fantastical, 

supernatural, exaggerative and wonderful accidents, so it is natural that its best device 

will be the believability or the logic of narration. What has made this literary 

movement as an independent narrative style is a different approach toward the 

element of "point of view" and turns it into "the believability device". Believing in 

metaphysics is the greatest work of magical realism that must be considered by the 

promoters of the complex concepts like philosophy, mysticism and theology in the 

domain of literary fiction. Achieving this goal is not possible except by studying the 

works of the great writers of this field by relying on their recognition and their skills 

in the other fields such as how to achieve a native, real and the hyper-real realism. In 

this article, some examples of the use of believability device, especially in the works 

of the greatest writers of magical realism, Gabriel Garcia Marquez, have been 

recognized. The most important result of this study is twelve points extracted from 

the believability skills of Marquez along with explanation and clarification toward 

how to use them. 
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