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 چکیده

گاه سبک نگارش داستان به شیوة رئالیسم جادویی هیچ

نویسان ایرانی نبوده است. با این حال تعداد غالب داستان

کم نیست. یکی از  ،اندنویسندگانی که این شیوه را آزموده

پور است. رمان آنها نویسندة نام آشنا منیرو روانی

بیشتر به عنوان یک داستان به پور را منیرو روانیاز  

اما این داستان چه  ،شناسندشیوة رئالیسم جادویی می

هاي رئالیسم جادویی وفادار است؟ این همؤلفاندازه به 

حاضر بر اساس آن نوشته شده  ۀپرسشی است که مقال

هاي این شیوه و بررسی است. بعد از برشمردن ویژگی

ه این نتیجه در خوانشی تازه ب رمان  ةدوبار

نگارش به این شیوه در   رسیده است که نویسنده در

اما در بخش دوم از  ،بخش جادویی داستان موفق است

گیرد. در مواردي هاي رئالیسم جادویی فاصله میهمؤلف

همچون شکستن سکوت اختیاري نویسنده (راوي)، 

پذیر کردن داستان، هاي قالبی براي باورآوردن گزاره

هاي نمادین، ایجاد نه در ساخت شخصیتدخالت آگاها

هاي چندگانه، تغییر هویت گمشده و گزارشی شدن تعلیق

شود و از نگارش لحن نویسنده، داستان مخدوش می

 شود.هاي سبک رئالیسم جادویی دور میرمان
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Abstract   
Writing a story in the style of magical realism 

has never been the dominant style of Iranian 

storytellers. However, the number of writers 

who have tried this method is not small. One 

of them is the well-known author Moniru 

Ravanipour. Moniru Ravanipour's novel "Ahle 

Ghargh" is much more known as a story in the 

style of magical realism. But how faithful is 

this story to the components of magical 

realism? This study intends to answer this 

question. After a careful analysis of the 

features of this style and a re-examination of 

the novel “Ahle Ghargh” in a new reading, it 

has been concluded that the author follows this 

style in the magical part of the story; but in the 

second part, he recedes from the components 

of magical realism. In cases such as breaking 

the author's (narrator's) voluntary silence, 

using stereotyped statements to make the story 

believable, conscious interfering in the 

construction of symbolic characters, creating 

multiple suspensions, changing the lost 

identity, and having a reporting tone, the story 

is distorted and it takes some distance from the 

style of magical realism. 
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 قدمهم

اصطالح رئالیسم جادویی را نخستین بار در سال «

براي  1، منتقد هنري آلمان، فرانتس روه1925

توصیف پست اکسپرسیونیسم آلمان و معرفی 

تعدادي از نقاشان این سبک به کار برد. 

ی که فرانتس روه براي تمایز بین خصوصیات

اکسپرسیونیسم و پست اکسپرسیونیسم در هنر 

نقاشی مطرح کرد، در ادبیات نیز توسط 

نویسندگان آمریکایی اسپانیایی زبان استفاده شد. 

ن اولین ظهور رئالیسم اگرچه گروهی از منتقد

 جادویی در آمریکاي التین را به داستان 

نسبت  1920در سال  2اـوگرـو کیـر اوراسیـاث

سال  23گروهی دیگر این ظهور را  اما دهند، می

یعنی در سال  ؛بعد از اظهارات فرانتس روه آلمانی

اي ونزوئالیی به نام دانند که نویسندهمی 1948

این واژه را در کتاب خود به  3آرتور آسالر پیتري

توان به کار برد. می نام 

تا  50هاي کرد که این سبک ادبی بین دهه اذعان

در ادبیات آمریکاي التین شکوفا شد، بازتاب  70

د تحلیل و بررسی بسیاري از جهانی یافت و مور

 )20: 1385روستا، (حق». ن قرار گرفتمنتقدا

از نیمۀ دوم قرن بیستم اصطالح رئالیسم 

جادویی از نقاشیِ نقاشان آلمانی راهش را به 

نه خاص داستان باز کرد؛ این نوع ادبیات و گو

ادبی جدید بالفاصله به آمریکاي التین راه نیافت 

گرچه  ؛و با فراز و فرودهاي بسیاري مواجه بود

 ییایکلمب ةسندیبا مارکز نو ییجادو سمیرئال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Franz Roh 
2. Horacio Quiroga 
3. Arturo Uslar Pietri 

تنها نویسندة  4مارکز اما ،شودیم یشناخته و جهان

هایش را به این شیوه آمریکایی نیست که داستان

چون همآثار نویسندگان مطرحی  .ته استنگاش

و  ینیآرژانت 6، بورخس5کارلوس فوئنتس مکزیکی

 7تبار همچون جیمز فریزری اروپاییسندگانینو

فرانسوي، برخی آثار  8انگلیسی، لویی استراوس

اهل چکسلواکی و چندین  9میالن کوندراي

که  نویسندة دیگر نیز بدین شیوه است. مارکز

ها بر سر منابع رقدرتاب شاهد جنگ و جدل

به دنبال خلق زبانی  ،کشورهاي جهان سومی بود

براي «گشت؛ هاي استعمارگران میبراي بیان ستم

هاي موجود در توصیف و سنجش واقعیت

اي را پی آمریکاي التین، باید نظام واژگانی تازه

 )34: 1387(شوشتري، ». ریخت

او در پی یافتن راهی براي نشان دادن تمام 

ی بودن هایی بود که به خاطر کوچکی و جزئزچی

 .از نگاه نویسندگان رئالیستی دور مانده بودند

شود به راحتی هاي سیاسی مارکز را نمیاندیشه

نتیجه رسید که این ه ـوان بـتافت و نمیـدری

هایش برگرفته از کدام بعد فکري او انـداست

هستند. اینکه او طرفدار شخصی خاص باشد یا 

 ،به حال دیگران نباید تفاوتی داشته باشد ،نباشد

ام عقاید سیاسی«اما او خودش معتقد است که 

وژي است که مرا ـدئولـان ایـاسته از همـبرخ

». دـکنی میـم راهنمایـهایابـحین نوشتن کت

 )304: 1395 (دموسالوسکی،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Gabriel Garcia Marquez 
5. Carlos Fuentes 
6. Jorge Luis Borges 
7. James George Frazar 
8. Claude Levi-Strauss 
9. Milan Kundera 
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هاي زیادي در تعاریف رئالیسم جادویی اشاره

هاي ا بافت داستانها ببه شباهت این نوع داستان

سوررئالیسم شده است. رئالیسم جادویی در آغاز 

ویژگی ساختاري رئالیسم «ساختاري میانه داشت: 

جادویی در ابتدا تلفیقی از رئالیسم قرن نوزدهم و 

سوررئالیسم قرن بیستم بود؛ مانند آثار بورخس و 

 ) 33: 1387(شوشتري، ». آلخو کارپینتر

ویی باید نگاهی قبل از تعریف رئالیسم جاد

اجمالی به عقاید کارپینتر در خصوص تفاوت 

العاده انداخت. رئالیسم جادویی و رئالیسم خارق

الیسم با ـوع رئـن نـاوت ایـه تفـر بـارپینتـک

سوررئالیسمی که خود ابتدا از پیروان آن بود 

منظور کارپینتر از آنچه واقعیت «کند: اشاره می

واقعیتی است که  ؛یدنامالعاده میعجیب یا خارق

در فرهنگ مردم آمریکاي التین مشهود است. او 

دن واقعیت در اثر کرمعتقد بود تخیل با مخدوش 

شود، بلکه خصوصیات مشخصی در حاصل نمی

طبیعت و روح زندگی مردم آمریکاي التین 

هست که آثار نویسندگان آنجا را از نویسندگان 

او نویسنده کند. به عقیده ها متمایز میبقیه خطه

آمریکاي التینی نیاز ندارد تخیل را در آثار خود 

وارد کند؛ زیرا به بهترین شکل و در نهایت 

باورپذیري نه تنها در افکار و عقاید مردم، بلکه 

در زندگی روزمره آنان وجود دارد. این مسئله 

ها در آمریکاي التین، حاصل آمیختگی فرهنگ

ي مختلف طبیعت خاص آن منطقه، حضور نژادها

 )33-34(همان: ». و تاریخ آن سرزمین است

ا ـالیسم بـاوت رئـن تفـترییـد اصلـشای

سوررئالیسم، در نگارش عناصر آنها باشد. جادو 

هاي رئالیسم جادویی راهش را به در داستان

بلکه  ،زندکند و آن را کنار نمیواقعیت باز می

(دوگانگی) در  حضور جادو و واقعیت همزمان

ها معتقدند اما سوررئالیسم ،شوندهم دیده میکنار 

که باید از دنیاي واقعی فاصله گرفت تا سلطه 

هاي عقل بر آدمی نباشد و بتواند توهمات و خیال

ترین خودش را در جهانی ذهنی بیابد و به عمیق

 هیجان هستی دست پیدا کند. 

ادویی ترکیبی از دو عنصر ـالیسم جـرئ«

هاي خیال در آن سویهواقعیت و تخیل است که 

آمیزند که اي در هم میو واقعیت به گونه

تشخیص آنها به طور جداگانه آسان نیست. در 

این ترکیب بدیع حوادث فرا واقعی و خیالی به 

شوند و با اي در متن داستان گنجانده میگونه

زند که گویی اتفاق ـآمیم میـت در هـواقعی

و داستان در غیرمنتظره و عجیبی روي نداده است 

رئالیسم  ،بنابراین .رودمسیر طبیعی پیش می

آثار فانتزي و خیالی  ةتوان در زمرجادویی را نمی

گیرد قدر از واقعیت فاصله نمیانگاشت؛ زیرا آن

ها و در تمام که بتوان منکر آن در تمام عرصه

رغم حضور عناصر بهمدت زمان داستان شد. 

خیالی همیشه سحر، جادو، رویا و خیال، حوادث 

با دنیاي واقعی مرتبط است تا مانع از آن شود که 

پردازي داستان در تمامیت خود به سوي خیال

 صرف و رویاگونه درغلتد.

 

 پیشینۀ پژوهش

هاي آن از مباحث مهم مکتب رئالیسم و شاخه

تحقیقی حوزة زبان و ادبیات است. اهمیت 

-رئالیسم جادویی به عنوان یک روش داستان

اي از مکتب رئالیسم آشکار است. و شاخهنویسی 
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هاي برجسته در رمان اهل غرق نیز از داستان

 سم،یرئال ةدربارادبیات معاصر فارسی است. 

 ها،، کتابو رمان  ییجادو سمیرئال

اند. برخی از این منابع نوشته هارساله و هاپژوهش

) 1394سیدحسینی (رضا  بدین شرح است:

حسن انتشارات نگاه؛ ، 

 ) 1387میرعابدینی (

) 1387( شیريقهرمان نشر چشمه؛ 

جمال نشر چشمه؛  

نشر سخن؛ ، ) 1388میرصادقی (

 )1388و میمنت ( میرصادقیجمال 

آرتور از؛ ـاب مهنـکتنشـر 

 ، ) 1395دموسالوسکی (

الج و دیوید ترجمه دکتر روشن وزیري، نشر نی؛ 

ترجمه حسین  ، )1389( دیگران

و محسن  حنیفمحمد پاینده، انتشارات نیلوفر؛ 

 )1397حنیف (

 علمی و فرهنگی. انتشارات 

 نیارامینمریم نیکوبخت و  اصرنها: مقاله

بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان « )1384(

،  )،1391( »اهل غرق

 ، )1382نژاد (پارسیکامران ؛ 54ص  ،8شماره 

، »مبانی و ساختار رئالیسم جادویی«

پژمان عباس ؛ 9الی  5، صفحه 67، شماره 

مون رئالیسم جادویی؛ بخش بحثی پیرا« ،)1385(

، »نخست، ماري داریوسک، رئالیسمی دیگر

ناهمزمانی « ،)1384یاوري (حوا ؛ 

 20، صفحه 41، شماره ، »انسان و داستان

 ،)1393( یـبافقعلیرضا ر و ـمالمیتیمور ؛ 23الی 

، »تحلیل ساختاري رمان اهل غرق«

سیده نرگس ؛ 24الی  7، صفحه 60، شماره 

بررسی و تحلیل حضور عناصر « ،)1395رضایی (

هاي منیرو روانی پور: اهل فولکوریک در داستان

، »هاي شیطان و کنیزوغرق، سیریا سیریا، سنگ

، صفحه 40، شماره 

 ،)1387( شوشتريمنصوره ؛ 135الی  105

! آغاز انگیزرئالیسم جادویی، واقعیت خیال«

الی  32، صفحه 75، شماره ، »رئالیسم جادویی

هایی ها در بخش. بسیاري از این پژوهش44

شان به رئالیسم جادویی، تعریف کوتاه از مباحث

اند و آنهایی آن و نمودش در آثار غربی پرداخته

اند، بر خالف این نوشته شده که دربارة 

ادویی در این مقاله در پی اثبات شیوة رئالیسم ج

 رمان هستند.

 

 هاي رئالیسم جادوییها و مؤلفهمشخصه

هاي رئالیستی در ها و مؤلفهبسیاري از شاخص

شود. شاید هاي رئالیست جادویی تکرار میرمان

اما نه  ،ی از مکتب رئالیسم دانستئبتوان آن را جز

از نوع ابتدایی آن، بلکه رئالیسمی که از وجوه 

هاي رازآلود سرشار است. نبهانتقادي، سیاسی و ج

رئالیسم جادویی به نوعی دربردارنده دوگانگی 

ا، یعنی هم ـه در معنـر و چـه در ظاهـاست؛ چ

شود و هم در در فحواي کالمِ نویسنده درك می

ها به کارگیري کلمات متضادي که در جملههـب

رود. این تضاد حتی در نام این گرایش کار می

ه است؛ جمع شدن دو واژه ادبی نیز قابل مشاهد

 ناهمگون رئال و جادو در کنار یکدیگر. 
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ن ـتریی از مهمـ: یک1یـگـالف) دوگان

هایی که به شیوة رئالیسم هاي داستانویژگی

اند، زیست همزمان عناصر جادویی نوشته شده

متضاد در بستر داستان است. نویسندگانی که به 

و ناساز هاي ناهمگون صحنه ،نویسنداین شیوه می

هاي روستایی و شهري، را در قالب تقابل صحنه

غربی و بومی، واقعی و خیالی، طبیعی و مافوق 

طبیعی به طور درهم تنیده و پیونده خورده در 

گنجانند. در این آثار، عناصر آثارشان می

زند و جا به جا ـآمیا هم میـدام بـده، مـشذکر

ا تمام شوند. نویسنده رئالیسم جادویی بیشتر یمی

پذیرد، اما چیز هاي رئالیستی داستان را میسنت

کند که براي متن، واقعی دیگري معرفی می

به قلمرو خیال و  نه تماماً ،نیست. با وجود این

رو واقعیت و ـه در قلمـت و نـوهم متعلق اس

گیرد، بلکه خصوصیتی مستقل از تجربه جاي می

(نیکوبخت و  .آن دو (واقعیت و خیال) دارد

 )144: 1384نیا، امینر

در زبان یونانی قدیم به هر داستان یا «

هاي بدون شاخ یعنی داستان ،هسته اصلی داستان

گفتند و می mythosمیتوس  plotو برگ یعنی 

اما  ،به راست یا دروغ بودن آن توجهی نداشتند

شود که در به داستانی گفته می mythامروزه 

االساطیر شناسی یا علمچارچوب نظام اسطوره

mythology  قرار داشته باشد و مراد از این

اصطالح اخیر دستگاه و نظام یا مجموعه 

هاي قدیمی موروثی است که متجانسی از داستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Duality 

زمانی در اعتقاد گروهی از مردم جنبه حقیقت 

 )87: 1389(شمیسا، ». داشت

ها و مناسک در رئالیسم جادویی نیز آیین

ا بومی به داستان و قدیمی که رنگ و بوي ملی ی

هایی دهند، حضور شخصیتهسته اصلی آن می

ها و که نیروهاي مافوق طبیعی دارند؛ توتم

تابوهایی که مردم در طول زمان با آنها زندگی 

اي اند و البته حوادثی که شاید در نظر عدهکرده

اما در روند داستان با آن همراه  ،واقعیت ندارند

ها را نیز هـن حادثـیل اـشوند و به طبع دلیمی

 پذیرند.می

ناپذیر رئالیسم عناصر جداییها اسطوره

بررسی آثار نویسندگان «جادویی هستند؛ 

رئالیست جادویی اروپایی و آمریکاي التین نشان 

دهد که دو جریان مهم در نوع ادبی، رئالیسم می

جادویی وجود دارد: نوع اول محققانه است و 

کوریک. در نوع اي و فولنوع دوم اسطوره

هاي ادبی محققانه آن نویسنده با استفاده از هنر

البته در بستر رئالیسم جادویی دنیاي تذهیب 

آفریند. این حوزه اي را براي خواننده مییافته

قلمرو عمل نویسندگان اروپایی است. نوع 

اي و فولکلوریک آن در آثار نویسندگان اسطوره

: 1387تري، (شوش». آمریکاي التین مشهود است

35( 

هاي رئالیسم جادویی و چه در چه در داستان

شناسی وجود دارد هایی از روانها جنبهاسطوره

 Collectiveکه همان بحث ناخودآگاه جمعی (

Unconscious: the collective 
unconscious contains archetypes 

common to all human beings است. در (
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ویی که به نوعی حضور هاي رئالیسم جادداستان

اي نوین، اما به شیوه ،هاستاره اسطورهـدوب

اي به عهده دارند و هاي عمدهها نقشتایپآرکی

هاي فراانسانی، آمال و به شکل شخصیتبیشتر 

 کنند. آرزوهایشان یا یک حادثه حضور پیدا می

در مرزي دور از  رئالیسم جادویی معموالً

و ردپاي شود شهر ساخته و پرداخته می

شهرنشینی و مشکالت خاص مردمی که در شهر 

آید. این در این مرز به چشم نمی ،ساکن هستند

مرز شاید فاصله کمی با شهر و مدرنیته قرن 

اما بنا به دالیلی ناشناخته از مدرنیسم  ،داشته باشد

دور مانده و گویی سالیان ابتدایی زندگی بشر بر 

رز، دهکده، شود. مردم این مروي زمین مرور می

آبادي، روستا و یا هر مکانی که نشان از نخستین 

 ،آثار حیات انسانی را با خود به همراه داشته باشد

هایی و قصه گیرند. اسطورهدر این دسته قرار می

کشند، واژگان که خودشان را تمام قد به رخ می

استعاري که در عین سادگی بار معنایی دیگر را 

 کشند.به دوش می

: نویسنده باید 1آمیزي و کنایهعنهب) ط

بینی آمیز و انتقادي از جهاناي طعنهفاصله

گرایی داشته باشد که با آن جادویی نسبت به واقع

یعنی هنگامی که نویسنده  ؛در سازش نیست

اده ـعناصر جادویی و خیالی را با باورهاي س

آمیزد، خود را از آنها دور وریک در هم میـفولکل

طور به نظر نرسد که امور و ، تا اینداردنگه می

کند صریحاً و به هایی که متن توصیف مینگرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sarcastically 

بینی نویسنده اقتباس شده طور قطع از جهان

 )144: 1384نیا، (نیکوبخت و رامین. تـاس

این امر بدان معناست  :2ج) سکوت اختیاري

ی ـارة درستـی دربـگونه اظهار نظر صریحکه هیچ

شده توسط هاي بیانبینیانوادث و اعتبار جهـح

ها در متن وجود ندارد. این تکنیک شخصیت

منجر به تحمیل پذیرش و باور در رئالیسم 

زیرا تبیین حوادث مافوق طبیعی  ؛شودجادویی می

و عناصر خیالی، باعث از بین رفتن نگرش واقعی 

شود. به همین دلیل و باورداشت داستان می

فرا واقعی در حوادث و عناصر مافوق طبیعی و 

شوند رئالیسم جادویی قابل بحث نشان داده نمی

تا خواننده دریابد که معقول و غیرمعقول، دو 

قطب متعارض و متضادي هستند که بر ضد هم 

 ؛زنندکنند و یکدیگر را بر هم نمیشورش نمی

ها و زیرا مافوق  طبیعی در هنجارهاي شخصیت

از  .راوي در جهان روایی به تکامل رسیده است

 -طرفغرض و بیحضور یک راوي بی ،رواین

که حال و هواي کامالً متعادلی را در تمام داستان 

دیگر از مشخصات ذاتی  یکی -دهدنشر می

 (همان)». رئالیسم جادویی است

هاي رئالیسم جادویی که ترین مؤلفهبرجسته

 ند از:اهاي گوناگون آمده است عبارتدر پژوهش

ریزد و هم میزمانی بهترتیب و توالی  .1

 شوند.ها جا به جا میروایت زمان

ها، هایی شبیه به قصهها با ویژگیداستان .2

هاي کمی از هـمایگـو رن 3یـعلوم پنهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Optional Silence 
3. Occult 
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هاي اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی توصیف

 شوند.روایت می

گرا و هاي واقعبیشترین تفاوت رمان .3

وادث، ها، حگراي جادویی در شخصیتواقع

صحنه و فضایی است که داستان در آن شکل 

 گیرد.می

هاي فرا انسانی و وجود شخصیت .4

ها، کهن الگوها و ورهـور اسطـه، حضـناشناخت

اي خیالی و به داستان صبغه 1هاتایپآرکی

 دهد.جادویی می

هاي کهن بافت و شکلی مشابه قصه .5

دارند که گاهی در ضعف طرح و پیرنگ داستان 

 دهند.را نشان می خود

ور ـال، حضـت و خیـی واقعیـآمیختگ .6

ها، وجه ی شخصیتـن برخـا و همچنیـنماده

 تمثیلی دارند.

ممکن است در ابتداي داستان زمان  .7

اما در پی پیوند  ،تعریف دقیقی نداشته باشد

ها، داستان یک سیر خوردن با برخی واقعیت

 کند.تاریخی را طی می

هاي نعنصر یگانه رماحقیقت مانندي  .8

رئالیسم جادویی است که پذیرش یا عدم پذیرش 

 داستان را به عهده دارد.

ها بازگشت به موضوع اکثر این رمان .9

ن ـاه و یافتـاي اشتبـهگـا فرهنـه بـود، مقابلـخ

هاي ت ملی و زنده کردن تمدنـاره هویـدوب

 پیشین است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Archetype 

ردن ها، پیدا کزبان در این نوع داستان .10

راهی است براي رسیدن به عمق تفکر و روح 

 خوانند.ها را میخوانندگانی که این داستان

ها و رئالیسم جادویی پر از صحنه .11

: 1389 (زرشناس، ت.ـک اسـاي اروتیـههـجنب

255-248( 

 

 ییجادو سمیرئالو  

بیشتر از آنکه پرداخت شخصیتی  رمان 

ري و خلق حوادث فکر گیبه شکل ،داشته باشد

ها در گرو کند. به همین دلیل رشد شخصیتمی

شود که همین امر باعث می و است حوادث

ها باشد؛ یعنی عناصر این رمان بیشتر شبیه به قصه

این  محور اصلی داستان بر حوادث بنا شده است.

ها کمک حوادث هستند که به رشد شخصیت

قهرمان  یک شخصیت را به قهرمان، ضد ؛کنندمی

کنند. نویسنده براي گر بدل مییا یک عنصر یاري

ه حوادث متعدد متوسل ـان بـردن داستـپیش ب

ها شود و در پی هر حادثه جدیدي شخصیتمی

 کنند.ظهور پیدا می

از ـص آغـوم شخـدید سۀ روایت با زاوی

نقلی دارد.  -ها زبانی روایتیشود و مانند قصهمی

ري و پیرنگ ضعیف نگحوادث خرق عادت، کلی

 که شوددر بخش میانی و پایانی داستان باعث می

 مانند داشته باشد.رمان ساختاري قصه

ها و واژگان به خاطر برخی از موضوع

مانند  ،شوندتبدیل می 2تکرارهاي زیاد به بن مایه

هاي سرخ و آبی، اهل غرق و حتی بوسلمه، ساکن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. motif 



 1400اول، بهار و تابستان ه ، شمارهفتمدوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال     168

 

هاي اصلی همچون مه جمال باعث نام شخصیت

ها مانند نماد و تمثیل در ذهن شوند که اسممی

 ،خواننده جا باز کنند و در پی معناي ثانویه باشند

ترین عنصر تکرارشونده همان بحث اما مهم

هویت است که در نیمه اول کتاب بسیار به چشم 

-داند یک آبیطور که مه جمال نمیآید؛ همانمی

مام تواند تنها انسان باشد یا خیر، تانسان می

هاي درونی و بیرونی مهم بودن بحث کشمکش

 کند.هویت را مطرح می

هاي سنتی از یاد نبردن هویت، حفظ ارزش

پور و بازگشت به اصل از مسائلی است که روانی

سعی دارد در خالل داستانش به آن بپردازد. شاید 

اي که نویسندگان جنوب هاي عمدهیکی از علت«

ندیشه بازگشت به داري سرسخت از ارا به جانب

فرهنگ و باورهاي بومی و به تبعیت از آن، 

احیاي زندگی اقلیمی واداشته است، قرار گرفتن 

در قلمرو گسترده استعمار و استثمار تاریخی 

پور نیز یـروان )173: 1387(شیري، ». است

مایه این اثر را از حوادثی که در اجتماع رخ درون

 دهد برداشت کرده است. می

ستان با توجه به روابط علت و دا طرح

هاي براي معلول پی کشف علت معلولی در

هاي رئال جادویی داستان نیست. در داستان

هایی گفته شود ممکن است براي حوادث علت

یک  فقطاي و که متعلق به یک باور بومی و محله

و  انـل طوفـدلی د. مثالًـانی باشـه انسـتجرب

مه است؛ این ره، خشم بوسلـهاي جفالبـسی

نیروي ماورایی که دلیل بیشتر حوادث آبادي 

 ؛براي همه مردم این خطه باورپذیر است ،است

هرچند که رمان تنها به شیوه جادویی نوشته نشده 

هاي میانی و پایانی آن بافتی رئالیستی و در بخش

گذراند. پیرنگ دارد و یک خط سیر تاریخی را می

بخش بررسی کرد: در سه  تواناین داستان را می

 سنت، پیش از مدرنیته و ورود مدرنیته.

 اي کامالًبخش اول (سنت): پیرنگ جنبه 

ها براساس جادویی و ماورایی دارد و علت حادثه

باور مردم شکل گرفته است. نویسنده کامالً 

کشد تا خواننده تصمیم بگیرد خودش را کنار می

 ا ذهنی. یکی ازـکه آیا این منظر عینی است ی

در و ها قرار است با بوسلمه عروسی کند آبی

نتیجه آبادي باید یک ماهیگیر خود را به عنوان 

ش کند براي اینکه ـا پیشکـه دریـزن بیـن

و  ترین مروارید نصیب اهالی آبادي شوددرشت

جمال داوطلب از فقر و بدبختی رها شوند. مه

شود، او شخصیتی آرام و متین دارد و نباتی می

اما چون  ،دختران آبادي عاشق اوست یکی از

ن ـال آماده رفتـجمکند، مهترسد ابراز نمییـم

دهد، شود، خیجو دختر زایر به او هشدار میمی

دهد تا آبادي رنگ اما مه جمال به راهش ادامه می

خوشبختی را ببیند. مه جمال با پري دریایی به 

برد که مادرش از تبار رود و پی میعمق دریا می

ها و پدرش اهل غرق بوده است. مه جمال بیآ

زند پس شروه می .سوزددلش براي اهل غرق می

 شود، عروسی بهتا گریه کنند، پري عصبانی می

م خوردن ه خورد، بوسلمه خشمگین از بهم میه

براي اینکه او را  .کندعروسی دریا را طوفانی می

ریزند و خون مه جمال را به دریا می ،آرام کنند

کنند که او مرده است، ماهیگیرها به نمود میوا

فهمد مه جمال بوسلمه که می .گردندآبادي برمی

زنده است براي انتقام، اهل غرق را به روي دریا 
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برد تا مردم آبادي را عذاب دهد، آبادي قصد می

کشتن مه جمال را دارند. مه جمال به جنگ 

خورد، مردم ولی شکست می ،رودبوسلمه می

اش رهـده و مسخـه دیوانه شـک کنندمیگمان 

کنند. نباتی دیگر دوستش ندارد، اما خیجو می

شود. پري دریایی به اش میدختر زایر عاشق

آید، بوسلمه دنبال مه جمال به خشکی می

شود و این بار آبادي را با موج زیر خشمگین می

رد، مه جمال جواب عشق خیجو را ـبآب می

 ،شوداحتی دشمن او میدهد، خیجو از نارنمی

اما  ،د مه جمال را نجات دهدـخواهر میـزای

اش کمک بنابراین مه جمال از مادر آبی .تواندنمی

گیرد؛ خیجو و مه جمال گیرد، آبادي آرام میمی

کنند تا به حرمت دامادي زایر کسی ازدواج می

 اذیتش نکند.

ها بخش دوم (پیش از بخش دوم): خارجی

آیند. تکنولوژي دشان به آبادي میهاي خوبا قایق

کنند، رادیو را به مردم را وارد خاك آبادي می

زده نگاه دهند، مردم اول وحشتآبادي نشان می

ها خارجی .شوداما بعد سرشان گرم می ،کنندمی

بار  آورند و مردم هرهر بار چیز جدیدتري می

کنند. زایر داروهایی که بیشتر به آنها اعتماد می

کند؛ اند؛ بین مردم آبادي پخش میآورده آنها

ها آورده بودند را دور هایی که خارجیمشروب

کم مردم به افتد و کمریزد. رادیو از کار میمی

ها گم ه بچهـد کـفهمنآیند و میخودشان می

اما  ،هاستداند کار خارجیجمال میاند، مهشده

 کنند که بچه برو از دریا آمده ومردم گمان می

 ها را برده است.بچه

هاي در این بخش ردپاي واقعیت و خیال

شود. مردم آبادي دلیل جادویی با هم دیده می

ها را همچنان بوسلمه و نیروهاي خیلی از اتفاق

کنند. یک نوع رئال انتقادي جادویی تصور می

)Critical Realismگیرد و نویسنده ) شکل می

واننده را کند تا خنظرهاي خودش را اعمال می

قدم شود. در این بخش مجاب کند که با او هم

شود تا همراهی واقعیت و خیال در هم تنیده می

پذیرد این حوادث جایی که خواننده هنوز می

 طبیعی است.

بخش سوم (مدرنیته): حضور ابراهیم پلنگ 

شود که مردم و مرتضی در آبادي باعث می

زبی راهشان به شهر باز شود؛ قاطی دعواهاي ح

کنند و به زندان ها دستگیرشان میشوند، امنیهمی

اما  ،رودافتند، زایر براي آزادي مه جمال میمی

آید، سرگرد صنوبري که از مه جمال بدش می

مگر اینکه زایر سند بیاورد، زایر  ،کندآزادش نمی

هایشان نیازمند سند رسمی فهمد که براي خانهمی

روند، اسناد میهستند. به اداره ثبت احوال و 

ره را ـري دستور ساخت پاسگاه در جفـصنوب

کم به فکر آباد کردن زایر کم ،بنابراین .دهدمی

رو ا با مشکالتی اساسی روبهـام ،افتدجفره می

کم پریان را فراموش مـشود. مردم آبادي کمی

ها یکی از یاغیان به نام کنند، در خالل درگیريمی

ان ـر پنهـه زایـدر خان آید ورو به آبادي میـنی

شود و ال با او دوست میـشود، مه جممی

ش ـود و دلـشناي دلیري او را میـهانـداست

خواهد کاري بکند، نباتی نیرو را به پاسگاه لو یـم

ري او ـراي دستگیـها بهـامنی ،بنابراین .دهدمی
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کشد که به جمال نیرو را میآیند. مادر مهمی

ر ـجمال دستگیهـپس م ،فتدها نیهـت امنیـدس

اما در راه رفتن به دادسراي تهران فرار  ،شودمی

آید. شود و به کمک مردم میکند و یاغی میمی

شود و معلمی براي در آبادي مدرسه ساخته می

فرستند. مردم آبادي با حقوق شهروندي ها میبچه

شوند و رفت و آمدشان به شهر بیشتر آشنا می

دن ـاش را از دور شیـناراحت شود. مه جمالمی

ا ـاش او را تنههـد. دستـکنان میـش بیـاز هدف

سربازي که  و برداي پناه میگذارند؛ به قلعهمی

خودش را به صنوبري فروخته در را برایش باز 

شود و حکم تیربار کند. صنوبري وارد قلعه میمی

اما زایر  ،دهد. آبادي در حال ساختن سد استمی

ها و غارت سرزمینش از هجوم بیگانهناراحت 

کند که کاش به دنبال پیشرفت نرفته بود آرزو می

م نخورده بود، زایر زیر بار ه و آسایش آبادي به

میرد، آبادي بزرگش کند و میاین فشار سکته می

شوند و را از دست داده است. مردمش آواره می

 گردد.اش میخالی از سکنه بومی

بیشتر جنبه رئالیستی  در بخش سوم، پیرنگ

اش قوت گرفته و دارد، وجه انتقادي و سیاسی

طور که همان ؛انسجام اثر در حال فروپاشی است

عنصرهاي جادویی در  ،پاشدآبادي دارد از هم می

-حال فراموشی هستند و جاي خود را به واقعیت

دهند. این بخش بیشتر هاي تاریخی آن دوره می

دهد. از را نشان میهاي سیاسی و حزبی درگیري

نویسنده در نیمۀ دوم رمان، «نگاه میرعابدینی 

کند، آزادي آفرینش خود را از سیاست بافی می

دهد و تسلیم ذوق مسلط بر بازار ادبی دست می

 )  8-1137: 1387(میرعابدینی، ». شودمی

هاي رئالیسم در داستان ،1کشمکشجدال و 

تانی ترین عنصرهاي داسی در حکم مهمـجادوی

ها بر زیرا اساس قصه ؛شونددر نظر گرفته می

هاي قهرمان و ضد قهرمان در برخورد با کنش

شود. در داستان اهل حوادث در نظر گرفته می

شود: جسمانی، دیده می غرق سه نوع کشمکش

 عاطفی و اخالقی.

زایر غالم یقه او را گرفت و مانند « -

ان در گوسفندي قربانی با خود کشید، همهمه مرد

پیچید و مشت مردان ترسیده جمال میگوش مه

پور، (روانی». شدبر سر و رویش کوبیده می

1383 :68( 

کشید{...} با نباتی مثل بمبک فیره می« -

خیجو گالویز شد، خیجو که در کنار مردي نفرین 

هاي او را کرد. دخت زایر گیسشده زندگی می

». برد گرفت و روي زمین تراند و تا کنار تنور

 )173(همان: 

ال را ـجمرین کشمکش عاطفی مهـتمهم

شود در آغاز و میانه کتاب دید؛ این کشمکش می

در سراسر کتاب گنجانده شده است. همان جا که 

پذیرد که به هیچ چون و چرایی میجمال بیمه

زن عروسی بوسلمه شود، اما پس دریا برود و نی

گیرد و نمیاز دیدن اهل غرق دلش با دریا آرام 

کسی انتظار  شود،خواهان بازگشت به خشکی می

گونه ضد دریا شورش کند. جمال اینندارد که مه

یا هنگامی که مردم آبادي به تکنولوژي روي 

اند، همان اند از زندگی اطرافشان غافل شدهآورده

جمال داغ دارد و عصبانی است جایی است که مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. conflict 
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نی که فهمد تا زمااما کسی حرفش را نمی

ترین دزدند. اساسیها را میها بچهیـاجنب

جمال بعد از دیدن نیرو شکل کشمکش عاطفی مه

جمال بوسلمه و اهل گیرد، جایی که دیگر مهمی

داند دریا و زمین مثل غرق زمینی را دیده و می

گیرد یکی از یاران نیرو پس تصمیم می هستند هم

ر در ثمباشد و به مردم کمک کند تا اینکه بی

 آبادي بماند.

کشمکش دیگري که در داستان یا به زبان 

گوي وگویی یا گفتورت تکـه صـا بـراوي ی

جمال با دیگران حضور فعال دارد، کشمکش مه

چه بسا نیروي عشق در مسیري «اخالقی است: 

ناروا بیفتد و به پایان خود برسد، به مرگ، واي 

بر اگر سر به گسار واقعیت بخورد، عقل در برا

جمال؟ تو شهوت اي مهخیزد. چه کردهعشق برمی

اي، مهر زیستن را از چه کسانی زندگی نداشته

 )246: همان». (اي؟گرفته

 

 1هاي میانی یا قالبیگزاره

هایی هستند که نویسنده براي بیان جمله

احساسات خود یا جدا کردن بخشی و ورود به 

اي هکند. گزارهبخش دیگري از آنها استفاده می

رود و ها به شمار میقالبی از عناصر داستانی قصه

را حداقل در نیمه اول  شباهت رمانِ 

پور با این کند. روانیها بیشتر میرمان به قصه

جمالت خط سیر تفکرات خودش را به خواننده 

 دهد تا خواننده را به منظور خود برساند. نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. model statement 

ن امید، آن چیزي است که خاص ساکنا«-

 )25: همان». (زمین است

». زندجبر برون، تقدیر درون را رقم می«-

 )جا(همان

آنکه خود چه بسا که آدمی به ناگزیر و بی«-

نشیند و اگر هوشیار بداند، جاي بوسلمه می

(همان: ». شوندنباشد، دستانش به تمامی آلوده می

261( 

حقیقت شاید، آواز غریبانه مرد تنگسیر «-

 )277(همان: ». بود

راند و اما زمان در یک خط مستقیم می«-

 )286(همان: ». چرخدهرگز دور خودش نمی

آید هایی که در داستان به وجود میتعلیق

گفته است. هاي پیشتا حدود زیادي مطابق مؤلفه

آمیزي و کنایه نویسنده طبق اصل طعنه مثالً

باورهاي عامیانه را به داستان تزریق کرده است و 

رز میان جادو و واقعیت را براي خواننده یافتن م

گذاشته است؛ با سکوت اختیاري، خواننده را 

اش باقی دارد تا براي ارضاي کنجکاويوامی

 داستان را بخواند.

 

 2تعلیق

خواننده را به  راز سر به مهري که در 

در ظاهر درباره ماهیت ، اما کشددنبال خود می

ت. ـاس -استانقهرمان د - جمالهـودي مـوج

جمال پریزادي است که به دنبال کشف هویت هـم

خود است. تنها کسی که از ماجرا خبر دارد زائر 

کند. بسیاري از است که این حقیقت را پنهان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. suspense 
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جمال و زایر هاي مهها حول تصمیمنگرانیدل

ال ـجمچرخد. آیا زایر تصمیم به کشتن مهمی

جمال به نه؟ آیا مهگیرد تا بوسلمه آرام شود یا می

دهد؟ کند و خودش را نجات میآبادي پشت می

کشد؟ آیا به دیگران جمال را میمه خیجو واقعاً

آدم است؟ آیا از دست -گوید که یک آبیمی

ود؟ سرنوشت ـشا میـري رهـوبـگ صنـسرهن

شود؟ اما اینها همه ماجرا نیست. جمال چه میمه

در داستان نویسنده همزمان چندین تعلیق دیگر 

آفریند و داستان بر اساس یک تعلیق خاص می

ها گرچه برخی از این تعلیق ؛کندحرکت نمی

یافتن مرز جادو و واقعیت را به عهده خواننده 

ولی چون خودآگاه از دل باورهاي  ،گذاشته است

عامیانه سر برآورده است و به این مرز جادو و 

ادویی از شیوة رئالیسم ج ،ماندخیال متعهد نمی

هاي رئالیسم جادویی شود. در رماندور می

هیجان خواننده از ابتدا تا انتهاي داستان بر یک 

اما در این داستان تعلیق بر  ،ماندتعلیق پایدار می

 یک مورد استوار نیست.

 

 شخصیت

، هاي رئال جادویی محل مانور نویسندهدر داستان

تواند بدون ترس از است. نویسنده میشخصیت 

را با تخیل خود  د واقعی، یک شخصیتوجو

هاي ها در بستر افسانهبسازد. گاهی این شخصیت

بومی یک کشور یا منطقه حضور دارند و نویسنده 

با دخیل کردن آن درون داستان نقشی واقعی به او 

توانند اي میهاي اسطورهدهد، این شخصیتمی

در نقش قهرمان یا ضد قهرمان ظاهر شوند. مؤلفه 

ها نمود دارد.  نگی، در میان شخصیتدوگا

ر احمد و معلم هایی مثل خیجو، زایشخصیت

هاي روز به مدرنیته و پیشرفت -آذر- روستا

جمال به نوعی در تضاد فکري با مندند و مههعالق

هاي پیشین به دور از مدرنیته آنها طرفدار سنت

 جعلی است. 

دو نوع  ها در رمان شخصیت

دارند. دستۀ اول جادویی و  ماهیت وجودي

خیالی هستند و زاییده یک باور بومی و دستۀ دوم 

 اند.مطابق واقعیت بیرونی آفریده شده

؛ اـهنـساک .2؛ پري دریایی. 1ۀ اول: ـدست

فلک . 6؛ اهل غرق. 5؛ (آل) یال. 4؛ بوسلمه. 3

؛ یـاهـدخت چ. 9؛ بچه برو .8؛ دالور. 7؛ ازـن

ال که شخصیت میانی جممه. 11؛ دي زنگرو. 10

اش هاي ذاتیولی به دلیل ویژگی ،شودحساب می

 هاي خیالی است.بیشتر شبیه به شخصیت

که ماورایی و خیالی ها با آناین شخصیت

اند که خواننده اي پرداخت شدههستند، به گونه

ها یک رگه آنها را بپذیرد. حضور این شخصیت

بومی در داستان به وجود آورده، خواست 

 و یسنده هم همین است؛ بازگشت به زادبومنو

مردمش. این  ۀرفتفرهنگ و هویت از دست

هاي کهن در داستان ها به سبک قصهشخصیت

کنند: پادشاه بدطینت، عنصرهاي حضور پیدا می

 عشق.  2، پریان و عنصر فعال1یاریگر

بوسلمه: در مناطق جنوبی غول زشت  -

هاست. ها و سیالبروي دریاها و دلیل گرداب

هاي این شخصیت را در خالل داستان با صحبت

شناسیم و بعد از آن با حوادثی که مردم آبادي می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Helper element 
2. Active element 
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دهند. بوسلمه مردم آبادي به او نسبت می

شخصیت مستقلی نیست که بشود او را در طول 

تنها  ،اي مجسم کردداستان دید و برایش چهره

چیزي که درباره ظاهر او گفتنی است، آنجاست 

 گوید:جمال میهکه م

کشد و بر دکل بوسلمه را به بند می« -

بندد تا صبح شود و در کشتی مردان مغروق می

هاي دریا او را به محاکمه بکشد جمع تمام ساکن

اما صبح هنگام، با  ،و در کنار آبادي قربانی کند

شود. گرماي آفتاب تابش آفتاب، بوسلمه الغر می

تواند راحت، از کند و او میچربی تنش را آب می

اند، رها شود هایی که او را به دکل بستهزیر طناب

 )58: همان». (و بگریزد

شود ترین شخصیت میبوسلمه نماد ظالم

هاي بعدي به صورت صفت جانشین که در بخش

حضرت و سرهنگ صنوبري، خدا اسم براي اعلی

رود. گرایش به نمادها در و مرگ به کار می

ها تواند در شخصیتویی میهاي رئال جادداستا

» وضعیت و موقعیت«و » تکرار«، »تأکید«با 

نوعی پیکرگردانی در شخصیت  گیرد.صورت 

رسد نویسنده شود و به نظر میبوسلمه دیده می

تردیدهاي فلسفی خود را از زبان این شخصیت 

گوید: کند. در جایی خطاب به مرگ میبیان می

 تو خودت بوسلمه نیستی؟ 

، نماد رمان وسلمه در شخصیت ب

هاي رئالیسم شود و این با اصول داستانمی

اما خودآگاهی و دخالت  ،جادویی هماهنگ است

 کاهد.اندیشگانی نویسنده از استواري این نماد می

 

اي نیمه زن پري دریایی: موجودي افسانه -

آبی  ،و نیمه ماهی. پریان هنگامی که آرام باشند

شوند به رنگ سرخ در انی میو وقتی عصب دهستن

کنند. آنها تا زمانی که ها را غرق میآیند و قایقمی

جمال بندند. مادرِ مهبه آدمیان دل می ،آبی هستند

پري دیگري که عاشق  ؛یکی از همین پریان است

ترین صحنه حضور پري، شود. مهمجمال میمه

جمال آید و به دنبال مهآنجاست که به ساحل می

کنند؛ د و مردم آبادي او را توصیف میگردمی

اش به موهاي بلند آبی دارد و پوست پولکی آبی

ها زخم شده است. او به خاطر برخورد با سنگ

هاي آبادي کند تا شاید یکی از زنها نگاه میزن

 پاهایش را به او بدهد.

ها که براي یال: یا همان آل از گروه جنی -

ا نتواند زایمان کند. کند تزن زائو مشکل ایجاد می

یال در داستان چند جا حضور فعال دارد. هنگامی 

کنند که مردم آبادي درباره خور جنی صحبت می

و معتقدند که خانه یال آنجاست و دلیل شیدا و 

دانند. دیوانه شدن یکی از اهالی آبادي را او می

گویند که یال زمانی آرام گرفته که همچنین می

رده است. دارش را براي او آوزایر جگر همسر بار

جایی است که نباتی، دختر  بخش دوم حضورش

دهد و برده زایر غالم، جگر خودش را به او می

هایی که مردم آبادي شود. یال با داستاناو می

بار در  شود و تنها یکشناخته می ،کنندتعریف می

داستان به طور مستقیم حضور دارد و آن لحظۀ 

نویسنده خودش  است. ظاهراًبرخوردش با نباتی 

ترها شنیده است و داستان یال را از زبان بزرگ
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اکنون با خودآگاهی به باور عامه دراین باره یال را 

کشد و همین خاصیت جادویی یال به تصویر می

 کند.را کم می

بچه برو: در داستان یک موجود با موهاي  -

آید و اي و قدي بلند است که از دریا مینقره

دزدد. سر حضور بچه برو اختالف ها را میچهب

جمال معتقد است که او بچه برو مه .وجود دارد

اما مردم به  ،هاستنبوده و این دزدي کار اجنبی

خاطر شباهت ظاهري معتقدند کار بچه برو بوده 

 است.

هایی که حیات زمینی اهل غرق: انسان -

به اند و حاال در اعماق دریا خود را از دست داده

اند. حضور اهل غرق در اختیار بوسلمه درآمده

جمال شود و اول بار مهداستان مستقیم انجام می

شود. آنها با حادثه در عمق دریا با آنها مواجه می

گویی براي وشوند و گفتدر داستان ظاهر می

 رشد شخصیتشان ندارند.

دي زنگرو: مادر بوسلمه است و اختیار  -

د و روي ماه و خورشید آسمان و بادها را دار

کنند زنگرو را زنان معرفی میاندازد. ديسایه می

اي ارهـده چـن پدیـراي ایـد که بـو آنها هستن

زنگرو شبیه به شخصیت قدیمی اندیشند. ديمی

ی فرزندش اذیت ـمادر فوالد زره است که وقت

 کند. شود شروع به آزار دیگران میمی

د که هرگاه دالور: اسب گمشده زایر احم -

شود در داستان به او نیاز است، ناگهان پیدایش می

شود و انگار نیروي تعقل دارد. در و راهنما می

آگاهانه علم به  این شخصیت نیز نویسنده ظاهراً

کشد. دالور یادآور ها را به تصویر میاسطوره

هاي یاریگر اساطیر ایرانی رخش رستم و یا اسب

ر ساخت شخصیت است. این دخالت آگاهانه د

ادویی و فردیت آن ـدرت جـب از قـن اسـای

 کاهد.می

گوي وبا گفتکه ها تمامی این شخصیت

هایی شخصیت ،شونداهالی آبادي شناخته می

کنند و به شکل ایستا هستند که تغییري نمی

 نمادین خود در داستان حضور دارند.

به  .جمال: یک شخصیت میانی استمه -

ابتداي داستان یک شخصیت  ها درلحاظ ویژگی

ماورایی است که از نیروهاي ماورایی هم به او 

اما در قسمت دوم کتاب بیشتر  ،رسدکمک می

کند. شخصیت هاي عادي عمل میشبیه به انسان

جمال در طی مکالمه اهالی آبادي با هم یا مه

ه ـاختـشناست، امی که خودش مخاطب ـهنگ

زاویه دید چند  هاي راوي باشود. او با تعریفمی

تن از افراد درون داستان به خواننده شناسانده 

 شود.می

جمال بلند باال بود و چهارشانه، هیچ مه« -

شناخت، کس به درستی اصل و نسبش را نمی

اي سیاه سوخته داشت، دو بیست ساله بود. چهره

 )10 همان:». (تا چشم آبی غریب

جمال بیش از آنکه با عملش شناخته مه

رهاي راوي شناخته ـان و تفسیـا سخنـب ،شود

هایی که گوییشود. با این حال گاهی با تکمی

درون ذهن خود دارد و اعمالی که در راستاي یک 

ن ـد و همچنیـدهروز میـود بـه از خـحادث

 ،ها داردگوهایی که با سایر شخصیتوگفت

دهد. او با اش را نشان میتحوالت شخصیتی

دچار تغییر  ،گذاردسر می وجود حوادثی که پشت

شود. اندیشه او در ابتدا و انتهاي داستان نمی



 175           به شیوة رئالیسم جادویی نگاشته شده است؟ آیا رمان 

 

ی ـان شخصیتـاما هم ،کندتفاوت چندانی نمی

خواهد با آن اصالت و شود که نویسنده میمی

رفته مردمش را نشان دهد. معصومیت از دست

که دل دیدن خون  انسانی -جمال همان آبیمه

اي دفاع از مردم حاال تفنگ به دست بر ،نداشت

د علم ـت قـهاي دولسرزمینش مقابل بوسلمه

علی و شیرمحمد ئیسکند و قدم در راه نیرو، رمی

ها باز هم شخصیت گذارد. با وجود این تحولمی

-اي ندارد. تکرار آدماو بعد پیچیده و ناشناخته

جمال فاصله آبی در توصیف شخصیت مه

ان نویسنده و سکوت اختیاري در نگارش رم

کند. تکرار این اصطالح دار میجادویی را خدشه

کند که باید دوگانگی مدام به خواننده یادآوري می

جمال را بپذیرد. بهتر آن است که شخصیت مه

سکوت اختیار کند و بگذارد خواننده به طرق 

 دیگر این دوگانگی را کشف کند.

ها هاي گروه دوم: این شخصیتشخصیت

دلیل تعداد باالي این  جنبه واقعی دارند. به

اي پردازیم که به گونهها به آنهایی میشخصیت

 برند.مندتر هستند و داستان را پیش میکنش

، برادر فانوس، زایراحمد: پدر خیجو -

 سفید آبادي. دلیل معرفی زایرشوهر مدینه و ریش

روست که زایر با با این چهار عنوان متفاوت از آن

واکنشی متفاوت از  ،دتوجه به هر نقشی که دار

ترین نقش زایر احمد دهد. مهمخود نشان می

بزرگ قبیله بودن است. در این نقش او صیغه 

هاي کهن خواند، داستانازدواج مردمش را می

اما در اعماق فکر و  ،اش را باور داردآبادي

کند که چطور با روحش مدام به این فکر می

ک کند. ساختن مکانی بهتر به زندگی مردمش کم

ناراحت از آن که یک ملّا (با سواد) در آبادي 

 ها آموزش دهد. او به دنبال آننیست تا به بچه

 اش بیاوردافتادهاست که علم روز را به آبادي دور

گ مدرسه شود، صداي زنو وقتی مدرسه برپا می

 تر است. برایش از صداي اذان قشنگ

هاي یک شخصیت نوعی زایر احمد ویژگی

سفیدانی که به دنبال ، همان ریشک را داردو تیپی

ها هستند. با این حال شخصیت زایر گشایش راه

شود که گاه خوشایند همه به دچار تغییراتی می

ها و رسد. شخصیت زایر بیشتر با تصمیمنظر نمی

دهد به خواننده شناسانده هایی که انجام میعمل

د توانهاي راوي. زایر میشود و گاهی تعریفمی

خواهد هاي روشن فکري باشد که مینماد انسان

هر چند  ؛با تکنولوژي جدید به داد مردمش برسد

که در آخر نظرش راجع به این تغییرات عوض 

رسد که او یک شخصیت شود. به نظر میمی

هاي داستان اما این تحول تنها تا نیمه ،پویاست

کم تفکرات گیر و دار حوادث کمادامه دارد. در 

کند. در ابتدا براي هر اش را فراموش مییقدیم

گردد و اما در چیزي به دنبال یک دلیل درست می

آخر دوباره به فکر دنیاي سنتی پیش از مدرنیته 

 ستاید.افتد و آن را میمی

نویسنده در  ،میردهنگامی که زایر می

اي قدیمی داشت او به یاد قصهتوصیف گرامی

آورد. را به زبان میافتد و آن درباره مردگان می

هاي باز هم خودآگاهی نویسنده و علم به قصه

موجود و اعتراف به این آگاهی فاصله رئالیسم 

کند. توصیف ظاهري این جادویی را کم می

ویسنده بچه برو شخصیت ضعف تکرار نیز دارد. ن

اي معرفی کرده بود و خواننده را با چشمان نقره
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اي ر هم نقرهانتظار ندارد که رنگ چشمان زای

باشد. در نگارش رئالیسم جادویی نمادها باید 

 منحصر به فرد باشند.

ت زایر احمد و همسر ـو: او دخـخیج -

جمال، زنی است که از ابتداي داستان یک نوع مه

شکنی خاص و شخصیتی بکر دارد. در پی قانون

خرد. یافتن جواب، هر خطري را به جان می

شود، نمیشخصیت او با مادر شدن عوض 

کاري مادرانه ندارد، بلکه به شیوة محافظه

گردنکشان و یاغیان در پی آن است که ریشه ظلم 

رود. شخصیتی را بخشکاند و زیر بار ظلم نمی

ایستا دارد و از ابتداي داستان تنها یک بار  تقریباً

 شود.دچار تزلزل می

سرهنگ صنوبري: شخصیتی قالبی که با  -

اوي و گاهی عمل و هاي دیگران و ررفـح

ود. ـشه میـاختـودش شنـاي خـهوـگوگفت

بینی است. نویسنده او را رفتارهایش قابل پیش

کند که فقط به فکر دیو بد سیرتی معرفی می

گناهان را اش است و حتی بیارتقاي شغلی

جمال، صنوبري کند. در طول داستان مهقربانی می

ر اینجا داند. درا از اهل غرق خود فروخته می

 گیرد.شخصیت حالتی نمادین به خود می

هرچند که نمادها در این بخش داستان 

هاي تأکیدهاي اساسی دارند؛ زیرا تنها با ضعف

اما  ،شوندنویسنده و به خواست او ساخته می

از آنها استفاده کند. تا نویسنده اصرار دارد 

عدي و ایستاست و در صنوبري شخصیتی تک ب

جمال شیطانی بودنش به اوج مه پایان با کشتن

 رسد.می

 دهنده یک شخصیت کامالًمرتضی: نشان -

خواهد با مشت قالبی است، روشنفکر مآبی که می

ار خودش را پیش ـار کـردن و دادن شعـره کـگ

 ببرد.

پویایی دارد، از یک  نباتی: شخصیت نسبتاً -

شخصیت جانبی و فرعی به یک ضد قهرمان بدل 

ها ز پویایی در این نوع داستانشود. غرض امی

درنوردیدن مرز میان قهرمانی و ضد قهرمانی 

است. در شروع داستان او یک دختر ساده دهاتی 

ه ـت که فکر آبرو حتی اجازه ابراز عالقه بـاس

دهد. در حالی که در ادامه جمال را به او نمیمه

متفاوت با ابتداي  بینیم نباتی شخصیتی کامالًمی

کسی که حتی دیگر نگران آبرویش  ؛ردداستان دا

کند. نباتی تا نیست و با گروهبان سینایی فرار می

ز حالت نوعی خارج شده و به حدودي ا

متجددنمایی ، هاي قالبی نزدیک شدهشخصیت

است که روحش را به ثروت و قدرت فروخته 

شخصیت پویا، شخصیتی است که یکریز «است. 

یر و تحول خوش تغیو مداوم در داستان، دست

ت او، عقاید و ـاي از شخصیهـد و جنبـباش

بینی او یا خصلت شخصیتی او دگرگون جهان

شود. این دگرگونی ممکن است عمیق باشد یا 

 سطحی، پردامنه باشد یا محدود. ممکن است در

ها عمل کند یا در جهت سازندگی شخصیت

 )94: 1388(میرصادقی، ». ویرانگري آنها

استان، سوم شخص است و این د 1دیدزاویه

اطالعات بیشتر به وسیله نویسنده به خواننده داده 

شود. راوي داناي کلی است که در بخش اول می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. point of view 
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همه چیزدان است، اما در بخش  داستان تقریباً

رود. زاویه دید بخش دوم دوم با حوادث پیش می

کل محدود است. نویسنده براي همان داناي 

دویی کتاب آن را به هاي جاپذیر بودن بخشباور

، اما این شیوه سوم شخص روایت کرده است

پذیري قدرت خود را در بخش دوم کتاب باور

 ندارد.

هاي رئال جادویی حضور راوي در داستان

گونه اظهار باید نامرئی باشد. نویسنده حق هیچ

اما  ،بینی وقایع داستان نداردنظري درباره جهان

عمل کرده و راوي تنها در بخش جادویی موفق 

در بخش رئالیستی آن مدام در حال ابراز عقیده 

است. پیشتر نیز گفته شد که نویسنده باید به دور 

از هیجانات خود، داستان را پیش ببرد و مؤلفه 

دهد تا خموشی نویسنده به خواننده مجال می

باور خودش را متناسب با متنی شدن داستان 

 شکل بدهد.

ویی اثر خموشی نویسنده در بخش جاد

اما در  ،مطابق با مؤلفه سکوت اختیاري است

نویسنده ناگهان به شیوه  ،روایت بخش رئالیست

شود و به گر در داستان ظاهر میراوي مداخله

گیري درباره موضوع را خواننده مجال تصمیم

ادویی ـسم جـی رئالیـه ذاتـد. مشخصـدهنمی

پور در غرض بودن راوي است، ولی روانیبی

دوم داستان این ضرورت را تا حدودي نیمۀ 

هاي عامیانه کند و با اشاره به قصهفراموش می

هاي قالبی و اظهارنظر سرزمینش و آوردن گزاره

ی داستان ـت جادویـاد، از قابلیـاي زیـهکردن

 کاهد.می

هوشیار  1زبان پور درباره استفاده ازروانی

عمل کرده است. در آغاز رمان با زبردستی و 

یق زبان زنده جامعه روستایی جنوب در آن تلف

گوها، ودوره و آفرینش لحن براي روایت گفت

ی کالم ـادگـد. سـکنذب میـخواننده را ج

ها، خواننده را به باور جامعه سنتی شخصیت

کند و این زبان است که تر میشده نزدیکترسیم

دهد. نویسنده هاي روایی داستان را شکل میالیه

ه اول داستان زبان روستایی را ـیمتعمداً در ن

هاي جادویی را نمایش گزیند تا بتواند بخشبرمی

دهد، اما براي بخش دوم داستان که به نوعی 

 ،هاستها و هویتفصل از دست رفتن اصالت

تکیه نویسنده نیز از زبان اصیل ابتداي داستان 

شود. این فراموشی زبان اصیل و کهن برداشته می

افتد مان با ورود مدرنیته اتفاق میدر داستان همز

ه حالتی گزارشی بدل ـز بـو روایت داستان نی

 شود.می

هاي رئالیست جادویی به زبان در داستان

خودي خود با نوعی هنجارشکنی همراه است. در 

اي هاي جادویی عناصر به گونهزبان داستان

العاده را در دنیاي یابند که پسوند خارقحضور می

اما همین عناصر با حضور  ،کشندك میواقعی ید

وند شاي بیان میها به گونهن این داستانـدر بط

هاي روزمره هستند. ی از واقعیتکه گویی جزئ

معموالً برخالف روال «نویسندگان رئال جادویی 

معمول در رئالیسم سنتی حسن تناسب بین 

بزرگی حادثه و زبان روایت را عمداً رعایت 

ن خاطر با توجه خاصی که به کنند. به همینمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. language 
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العاده را عادي عناصر خارق ،لحن روایت دارند

دهند یا بالعکس، عناصر عادي و روزمره جلوه می

هاي داستان و خواننده را در نگاه شخصیت

نمایانند. این نوع استفاده از زبان العاده میخارق

کند تا به نویسنده رئالیسم جادویی کمک می

تر و لی در عین حال ملموسو ،تصاویر جادویی

(حنیف و ». اي را چاشنی اثر خود کندطنازانه

 )155: 1395رضایی، 

تصویرگري در رئالیسم جادویی به مدد 

شود. تصویرهاي پیشین با تر میزبان برجسته

شوند تا ذهن القاي معنی جدیدي همراه می

خواننده را دستخوش تغییر و در نهایت باور این 

شود مگر به مدد زبان، ین میسر نمیتغییر کنند و ا

هاي که زبانی متفاوت از زبان پرکاربرد داستان

 رئالیستی است.

هاي رئال جادویی زبان و لحن در داستان

ها و بینی همراه است و با تشبیهبا نوعی جهان

ها به کار برده هایی که در این نوع داستانتمثیل

ها، رهشود. گاهی نیز استعا، نشان داده میهشد

و دیگـر صناعات ادبی به معناي ا ـههـتشبی

مثالً اگر در « ؛شونداللفظی به کار برده میتحت

گوید فالنی از تعجب شاخ داستان نویسنده می

هایی دهد که شاخدرآورد، نویسنده واقعاً نشان می

(همان: ». زنداز سر شخصیت داستانی بیرون می

163( 

سبک یک  ةزبان، عنصر پویا و متحدکنند

خوردگی نویسنده است با این حال گاهی گره

-زند. سبک روانیها توي ذوق میزبانی در جمله

هاي ها و مکانثر از مخاطبأپور تا حدي مت

یعنی کالم او به شیوه گفتاري  ؛زندگی آنهاست

با این حال نویسندگان:  ،گرددمردم جنوب برمی

تر از رئالیسم جادویی از زبانی به مراتب شاعرانه«

خصوص نویسندگان به  -دیگر نویسندگان

اند. آنان این زبان شاعرانه را بهره برده -رئالیسم

کنند و آن استفاده می» جادویی«براي خلق فضاي 

را به مدد توجه خاص به استعارات و لحن 

د. نویسنده رئالیسم ـآورنیـت مـدسه روایت ب

جادویی با برهم زدن فاصله بین خیال و واقعیت، 

استعاره و حقیقت و مرگ و زندگی، در برابر 

کند. با هاي نظام فکري غربی قد علم میدوئیت

زیر و رو کردن زبان رئالیسم سنتی، نویسنده 

رئالیسم جادویی قدرت زبان را در شکل دادن به 

خواهد دهد. از مخاطبش مینشان می» حقیقت«

که دیگر منفعالنه مسحور ظرایف زبانی نشوند و 

هاي اجتماعی دهیتـان در جهـرد زبـارکـه کـب

 )174: همان». (و سیاسی بیاندیشند

آفریند. با این حال نویسنده با زبان، لحن می

ها براي خود لحن شخصیت در 

گو چندان واي ندارند و گفتشناخته شده

هاي برخی اما حرف ،پرداخته شده و قوي نیست

که  شودها در شرایط خاص باعث میشخصیت

ذهنیت یک شخصیت و عالئقش فاش شود. 

هاي سادگی یا دریدگی یک گوها نشانهوگفت

گذارد. یکی از ت را به نمایش میـشخصی

پور استفاده از واژگان هاي نگارشی روانیسبک

اش است که باعث و کالم محلی و بومی منطقه

او یک گویش فردي خاص خودش که شود می

 داشته باشد.

ها چندان فردیت ق شخصیتاما در اهل غر 

کنند؛ کالمی ندارند، لحن خاصی را دنبال نمی
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البته در لحن خود نویسنده، عذاب روحی و 

دا ـود پیـش نمـسفی است که در کالم روایتأت

کند. لحن داستان با زمان آن همخوانی چندانی می

 ندارد.

پور فضا و رنگی ولی گاهی هم لحن روانی

استان براي شخص قابل کند که وقایع دایجاد می

 آید و عناصر جادوییقبول و مستدل به نظر می

 شوند. برایش قابل باور می

ترین عنصري است که اصلیمانندي حقیقت

نویسنده براي مجاب کردن خواننده به آن احتیاج 

هاي رئال جادویی که در داستان به خصوصدارد. 

دهد و قاعدتاً حوادثی خرق عادت در آن روي می

آن حضور دارند که باید براي هایی در خصیتش

بنابراین، چه « .خواننده باورپذیر به نظر بیایند

حادثه، ساخته ذهن نویسنده باشد چه نباشد باید 

اي صورت بگیرد که تصویر و تشریح آن به گونه

خواننده امکان بروز واقعه را احساس کند و وقوع 

به آن را بپذیرد. همین احساس پذیرش است که 

دهد. در واقع تکوین و داستان حقیقت مانندي می

پرداخت هنري است که داستان را از این کیفیت 

کند، نه صرف تشریح حادثه، چه برخوردار می

(همان: ». این حادثه واقعی باشد چه غیر واقعی

154( 

مانندي در رسد که حقیقتبه نظر می

هاي جادویی پرورنده نوعی نماد باشد. این داستان

تواند واقعیتی درباره مسائل روز و جامعه نماد می

باشد و یا واقعیتی که در گذر زمان به دست 

فراموشی سپرده شده و نیاز است که دوباره به 

جامعه برگردانده شود. حقیقت مانندي داستان 

تر و در نیمه اول آن بسیار قوي 

تر از نیمه دوم است. با آنکه حوادث وهم منسجم

هاي خیالی در نیمه اول آن حضور صیتو شخ

ست که ادارند. همین اسرارآمیز بودن بخش اول 

اما آنجا که نویسنده  ،کندخواننده را جذب می

سعی دارد به خواننده بقبوالند که نوشته و 

اش حقیقت مانندي تقریباً ،داستانش واقعی است

 کند.را دچار تزلزل می

فتن هویت داستان درباره از بین رمایه درون

دهنده آن است که تکنولوژي و ملی است و نشان

هاي اقتصادي به معنی خوب شدن پیشرفت

بلکه گاهی باعث خود بیگانگی  ،اوضاع نیست

مایه داستان با فکر اصلی نویسنده شود. درونمی

درباره نگارش آن ارتباط مستقیم دارد. نویسنده 

قصد دارد اثرات تخریبی مدرنیته را به نمایش 

 بگذارد.

مایه این است که غیر راه ارائه درون بهترین

پور در اما روانی ،مستقیم در متن داستان بیان شود

کند که اي ابراز میآخر کتاب یا بعد از هر حادثه

آوردن تکنولوژي تنها دردي بر دردهاي مردم 

ها و رسد که سنتآبادي بوده و به این نتیجه می

باهاتشان باید بر هاي بومی با تمام اشتفرهنگ

 مدرنیته غلبه کنند. 

خط سیر اتفاقات در داستان از گذشته دور 

تا  ،آیدشود و به گذشته نزدیک میشروع می

رسد. بعد از پایان بخش اول زمانی که به حال می

هاي تواند بر تمامی مؤلفهداستان، نویسنده نمی

گفته رئالیسم جادویی استوار بماند و مدام در پیش

یان حقایق از زبان خودش است. راه را بر پی ب

دد و عقایدش را تحمیل ـبنده میـتخیل خوانن

 کند.می
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ایران دهه سی است  رمان صحنه 

چرخد. و حول اتفاقات سیاسی آن دوره می

سرهنگ صنوبري به نوعی نماد سرلشکر زاهدي 

است. در بحبوحه سند گرفتن مردم آبادي، متوجه 

شناسنامه ندارند و سال ذکرشده  شوند که آنهامی

هاي مکانی اما خصوصیت ،هست 1332در کتاب 

و زمانی در داستان حالت تمثیلی و نمادگرایانه 

 گرفته است.

در آغاز داستان تنها بخشی از صحنه، 

حضور فعال دارد آن هم مکان جفره و همچنین 

هاي اطراف آن است. در نیمه اول، زمان مکان

اما در نیمه  ،گرددطیري برمیانگار به دوره اسا

ر زمان فعال ـیابد و عنصدوم صحنه تکامل می

شود. شاید یکی از دالیلی که نیمه دوم داستان می

همین  ،به نسبت بخش اول توفیق چندانی ندارد

حضور زمان و نمادگرایی ناشیانه در بخش دوم 

ی که ـر طریقـه هـخواهد بباشد. نویسنده می

ي خودش را در این زمینه ابراز هاتواند اندیشهمی

کند، پس دست به دامن تمامی عنصرهاي باقی 

 شود.مانده می

پور با تکیه بر صحنه در این اثر روانی

بیشتري بر محیط  تأکیدشناسی معاصر با جامعه

زیستی و همچنین سنن و باورهاي سنتی و بومی 

شکل گرفته است. صحنه ارتباط مستقیمی با 

داستان دارد. هرچه صحنه حقیقت مانندي در 

ها خواننده واقعیت ،تر باشدقابل وصف و واقعی

کند. در نتیجه ها را بیشتر باور میو شخصیت

به همین دلیل «رود. مانندي اثر باال میحقیقت

هاي خیال و وهم است که حتی در داستان

هاي انه) و داستانـرایـادگـالیسم و نمـوررئـ(س

مینه واقعی و قابل شگرف، صحنه داستان بر ز

 )449: 1388(میرصادقی، ». قبولی جریان دارد

یک نوع صحنه بومی و  داستان 

اي است و ماجراهایش اشاره به محل و منطقه

مکان خاصی دارد. تمرکز اصلی داستان بر منطقه 

 و باورهایش شکل گرفته است.

بیشتر در فضا و  صحنه در رمان 

ند و حالت غم، شادي، ترس کرنگ نمود پیدا می

کند. فضا و رنگ در پیرنگ و شوم بودن را القا می

به طوري که اگر این  ؛داستان نقشی اساسی دارند

موضوع اصلی  ،ها را حذف کنیمفضا و رنگ

 .رودداستان از بین می

 

 گیرينتیجهبحث و 

هاي رئالیسم جادویی در همؤلفبیشترین کاربرد 

ها ادها و دوگانگیول تضـ، حان ـرم

ها چرخد. این دوگانگی در پرداخت شخصیتمی

شود. ساختار رمان در بخش اول به نیز دیده می

ها بسیار نزدیک است و بر اساس حوادث و قصه

هاي قهرمانان ها و کشمکشها و واکنشکنش

هاي میانی و قالبی از گیرد. کاربرد گزارهشکل می

ها، به ا به قصهسوي نویسنده شباهت این رمان ر

کند. ویژه در نیمۀ اول داستان هر چه بیشتر می

کند و اي نقاالنه داستان را روایت میراوي با شیوه

خموشی نویسنده (سکوت اختیاري)، باورپذیري 

کند. این و حقیقت مانندي را تقویت می

بازد؛ باورپذیري در بخش دوم و سوم رنگ می

د داستان را کنشود و سعی مینویسنده وارد می

اما دچار تزلزل در حقیقت  ،به خواننده بقبوالند

ها نیز در این شود. نمادها و تمثیلمانندي می
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گرچه  ،بخش از داستان ضعف اساسی دارند

 کند.نویسنده اصرار بر بودن آنها می

طرف و مشخصه ذاتی رئالیسم جادویی بی

منیرو سکوت اما  ،غرض بودن راوي است

شکند و می -بخش دوم داستان در -اختیاري را 

هاي قالبی براي باورپذیر کردن با آوردن گزاره

آگاهـانـه در سـاخت الت ـوادث و دخـح

کند. هاي نمادین، داستان را تصنعی میشخصیت

گرچه در بخش دوم داستان خیال و واقعیت با 

ها از اند و هنوز دلیل خیلی از حادثههم آمیخته

و نیروهاي جادویی  دید مردم روستا، بوسلمه

هستند و خواننده همچنان باورپذیر است. در 

شود و همچنان که آخر، داستان رئالیستی می

آبادي در حال فروپاشی است، عناصر جادویی 

شوند و جاي خود را به کم فراموش میکم

 دهند.واقعیت می

داستان بر اساس یک تعلیق خاص حرکت 

ا یافتن مرز هگرچه برخی از این تعلیق ؛کندنمی

جادو و واقعیت را به عهده خواننده گذاشته 

ولی چون خودآگاه از دل باورهاي عامیانه  ،است

سر برآورده است و به این مرز جادو و خیال 

از شیوة رئالیسم جادویی دور  ،ماندمتعهد نمی

 شود.می

شونده به ترین عنصر تکراربحث هویت مهم

ده، ویژه در بخش اول داستان است. نویسن

جمال  رفته را در شخصیت مهمعصومیت از دست

کند. در بخش آخر داستان، هویت جو میوجست

شوند. هویت گمشده و زبان دستخوش تغییر می

شود و ورود تکنولوژي جمال فراموش میمه

شود و با ورود اساس هویت و بی هویتی می

شود. زبانی که مدرنتیه زبانِ داستان گزارشی می

داستان، زبان روستایی است تا  در بخش اول

 اي جادویی را نمایش دهد وـهبتواند بخش

 گوها دیگر چندان قوي و برجسته نیست.وگفت

روانی پور در نگارش قسمت اول داستان بر 

هاي رئالیسم جادویی تا حدودي همؤلفاساس 

ها همؤلفاما در نیمه دوم داستان از  ،موفق است

 شود.وش میگیرد و داستانش مخدفاصله می

خاستگاه رئالیسم جادویی غرب و به ویژه 

ادگاهش آمریکاي التین است. رئال جادویی در ز

ی از فرهنگ جامعه نیاز به تحلیل ندارد و جزئ

گویی که نوعی  در داستان  اما ،است

 سازي شود.فرهنگ دیگري قرار است شبیه
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 .155-176، صص ». جادویی

). 1395دموسالوسکی، آرتور (

تهران: نشر  .. ترجمه دکتر روشن وزیري

 نی.

). رادیو فرهنگ. 96شهریور  8فرهنگ و هنر (

 ». مکاتب ادبی جهان: مکتب رئالیسم«
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تهران:  .). 1383پور، منیرو (روانی

 انتشارات قصه.

). 1389زرشناس، شهریار (

دفتر دوم: از عصر رئالیسم تا  .

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  .ادبیات پسامدرن

 اندیشه اسالمی.

. ). 1394سیدحسینی، رضا (

 تهران: انتشارات نگاه.

. تهران: نشر ). 1389شمیسا، سیروس (

 میترا.

رئالیسم ). «1387بهار شوشتري، منصوره (

انگیز! آغاز رئالیسم جادویی، واقعیت خیال

، صص 75، شماره ». جادویی

44-32. 

). 1387شیري، قهرمان (

 . تهران: نشر چشمه.

). 1390ن بهار و تابستاکسیخان، حمیدرضا (

هاي رئالیسم جادویی در بررسی تطبیقی مؤلفه«

طبل حلبی گونتر گراس و یکصد سال تنهایی 

». از گابریل گارسیا مارکز

 ،

 .105-126، صص 4شماره 

زمستان نیا، نورا (موسوي ؛نیا، زهرهموسوي

نوین آمریکاي اسطوره در ادبیات ). «1385

، صص 10، شماره ». التین

157-150. 

. تهران: ). 1388میرصادقی، جمال (

 انتشارات سخن.

). 1387میرعابدینی، حسن (

 . تهران: نشر چشمه.

). 1384نیا، مریم (رامین ؛نیکوبخت، ناصر

اهل  سم جادویی و تحلیل رمانبررسی رئالی«

، 8، شماره  ».غرق

 .139-154صص

ناهمزمانی انسان و ). «1384یاوري، حورا (

 .20-23 ص، ص41، شماره  .»داستان

 

  


