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چکيده
خاستگاه سبك رئالیسم جادويي ،ادبیات آمريکاي التین است .اين شیوه داستاننويسي ،تنها به
اين منطقه از جهان اختصاص نیافت و به ادبیات داستاني ساير کشورها ازجمله ايران نیز راه
پیدا کرد و آثار متعددي در اين حوزه ارائه شد .اينکه به کارگیري سبك حاضر در ادبیات
داستاني ايران تقلید محض است يا منطبق با رفتار فرهنگي و رشد اطالعات ادبي متناسب
سازي شده ،جاي تأمل دارد .به همین روي ،بررسي مؤلفههاي تشکیل دهنده آثار در کفه
تطبیق ،ميتواند مؤثر در اين بازيابي باشد .در اين پژوهش ،به بررسي تطبیقي مولفههاي
رئالیسم جادويي در رمانهاي قلمرو اينعالم و قرنروشنفکري آلخو کارپانتیه و روزگار
سپريشده مردمسالخورده محمود دولتآبادي با روش توصیفي تحلیلي پرداخته شده است.
يافتهها نشان ميدهد که هر دو نويسنده در به کارگیري سبك رئالیسم جادويي بنمايههاي
مشترکي دارند که تنها در مصاديق با هم متفاوت هستند .در عین حال ،بنمايههاي منحصربه
فرد نیز در آثار هر دو ديده ميشود .بررسيها نشان ميدهد شرايط اقلیمي ،اقتصادي و
اجتماعي هر دو نويسنده ،در کیفیت خلق اثر و به کارگیري سبك رئالیسم جادويي تاثیرگذار
بوده است.
واژگان کليدی :ادبیات تطبیقي ،رئالیسم جادويي ،آلخو کارپانتیه ،محمود دولتآبادي ،آمريکاي
التین.
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 .4مقدمه
رئالیسم 4مکتبي است که در آن آثار هنري بر مبناي واقعیتهاي اجتماعي آفريده ميشوند و
هنرمند بدون دخالت سلیقه و قضاوتهاي شخصي ،به عنوان يك راوي ،آينهاي از اجتماع خود
را در قالب داستان در برابر ديد مخاطب قرار ميدهد .در اين مکتب ،همه چیز ريشه در
واقعیات دارد و تمام سعي نويسنده بر آن است که اثري کامال واقعي ارائه دهد .اما ،نوع ديگري
از سبك رئالیسم که بیشتر در کشورهاي جهان سوم رايج است و اصوال به نام کشورهاي
آمريکاي التین شناخته ميشود ،رئالیسمجادويي 8نام دارد .اين سبك ادبي از يك سو با بیان
حقايق و واقعیتهاي جامعه با مکتب رئالیسم پیوند دارد و از سوي ديگر با استفاده از برخي
عناصر ،به قصهها و داستانهاي عامیانه و اسطورهاي نزديك ميشود« .رئالیسم جادويي در قصه
به اين معناست که همه عناصر داستان طبیعي است و تنها يك عنصر جادويي و غیرطبیعي در
بافت قصه وجود دارد( ».فرزاد.)819 :4124 ،
در اين بین ،نويسندگاني ظهور کردند که با نوشتن رمانهاي واقعگرا ،سعي کردند
مشکالت اجتماعي و فرهنگي زمان خود را نشان دهند .آنها که متوجه سیطره فرهنگ غرب و
از خودبیگانگي هم وطنان خود شده بودند ،ميکوشیدند به نوعي آنها را متوجه خطاي خود
کنند .از اين رو ،با استفاده از فرهنگ غني و سرشار از رمز و راز کشورشان ،نوعي بازگشت به
خود را در میان مردم رواج دادند (سیدحسیني .)142 :4121 ،رمانهاي اين نويسندگان در عین

واقعگرايي و واقعنمايي ،داراي عناصري شگفتانگیز است که در اسطورهها و عقايد خاص
مردم ريشه دارد .نويسندگان اين سبك ادبي عنصر شگفتآور را آنقدر طبیعي و عادي در اثر
خود جاي دادهاند که باور آن به عنوان يك واقعیت گاه خالف عادت به نظر نميرسد.
آلخو کارپانتیه ،1از نخستین نويسندگان آمريکاي التین است که به سبك رئالیسم جادويي
روي آورد؛ سبکي که بعدها گابريل گارسیا مارکز با خلق آثاري چون صد سال تنهايي نام آن را
پرآوازه ساخت (کارپانتیه .)8:4101،محمود دولتآبادي نیز از نامآورترين رماننويسان معاصر
ايران به شمار ميرود .وي ،از نويسندگان نسل سوم داستان نويسي ايران است که گرايش به
سبك رئالیسم جادويي در روزگار سپري شده مردم سالخورده مشاهده ميشود.
گروهي معتقدند که پرداختن به رئالیسم جادويي در غرب ،نوعي بازيابي سحر و جادو در
غرب بوده است (منتون )44 :4021 ،اما در ايران چنین امري مد نظر نويسندگان نبوده و طي
__________________________________________________________________________
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سالهاي اخیر در ايران ،آثار رئالیسم جادويي همواره در شمار آثار محبوب و پرخواننده بوده
است و حتي بخشي از از ادبیات داستاني معاصر همچون نوشتههاي شهرنوش پارسيپور و
دولتآبادي ،تحت تأثیر اين سبك قرار داشته است .برهمین اساس ،سوالهاي تحقیق اين است
که مولفههاي رئالیسم جادويي در رمانهاي قلمرو اين عالم و قرن روشنفکري از آلخو کارپانتیه
به عنوان يکي از پیشگامان اين سبك از منطقه آمريکاي التین و اثر با ارزش محمود
دولتآبادي بهنام روزگار سپريشده مردم سالخورده چیست؟ و عوامل مؤثر بر بنمايههاي اين
رمانها کدام است؟ هدف اصلي اين مقاله نیز بررسي تطبیقي مولفههاي رئالیسم جادويي در
آثار منتخب اين دو نويسنده است که تاکنون در مورد آن مطالعهاي انجام نشده است .آلخو
کارپانتیه و محمود دولتآبادي نويسندگاني از دو ملت متفاوت با دو زبان متفاوتاند که روابط
تاريخي میان آنها نبوده است .در دوران معاصر هم اين دو نويسنده شناخت و آگاهي از هم
نداشتند که از آثار ،انديشهها ،جريانات و گونهها ،سبك و ساختار داستاننويسي يکديگر تأثیر
و تأثري گرفته باشند .به همین دلیل در چارچوب مکتب آمريکايي به مقايسه تطبیقي اين سه
اثر پرداخته و وجوه اشتراک و متمايز آنها شناسايي و تحلیل خواهد شد.
 .6پيشينه پژوهش
در مورد رئالیسم جادويي در زبان فارسي تاکنون پژوهشهاي اندکي صورت گرفته است؛
چراکه رئالیسم جادويي يکي از پیچیدهترين سبكهاي داستان نويسي در چند دهه اخیر بوده
است .با وجود محبوبیت اين سبك در بین نويسندگان ادبي ،هنوز در اين زمینه ،تحول و
حرکت مستقل و جامعي صورت نگرفته است .اطالعات موجود در چند کتاب ،پاياننامه و
معدودي مقاله ،پراکنده است که در ذيل بهآنها اشاره ميشود:
نیکوبخت و رامیننیا ( )4121مفاهیم و مباني رئالیسم جادويي با توجه به ديدگاه منتقدان و
صاحبنظران ادبي را تعريف و تبیین کرده اند و سپس به تحلیل رمان اهل غرق با توجه
ويژگيها و مشخصههاي رئالیسم جادويي پرداختهاند .پورنامداريان و سیدان ( )4122از میان
داستان نويسان فارسي ،غالمحسین ساعدي را انتخاب و آثارش را تحلیل کردهاند .يافتههاي
آنها نشان ميدهد داستانهايي به سبك رئالیسم جادويي در ايران نوشته شدهاند و رگههايي از
رئالیسم جادويي را ميتوان در آثار ساعدي به وضوح يافت .رضي و بينظیر ( )4120به
موضوع درهمتنديگي رئالیسم جادويي و داستان موقعیت در داستان کوتاه گیاهي در قرنطینه اثر
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بیژن نجدي پرداختهاند .باقري ( )4109ويژگيهاي فرمي و محتوايي سبك رئالیسم جادويي ،در
سه اثر از رضا براهني را تعريف و تحلیل کرده است .علوي ايلخچي( )4108به بررسي عناصر
رئالیسم جادويي در آثار غالمحسین ساعدي و گابريل گارسیا مارکز ميپردازد و شیوۀ
بهکارگیري اين عناصر را در آثار اين دو نويسنده نقد تطبیقي ميکند .قادري ( )4108موضوع
سوشیانس و مسائل مربوط به آن ،در شکل گیري رئالیسم جادويي ،در رمان روزگار سپري
شده مردم سالخورده را بررسي کرده است .سعیديتبار ( )4101مولفهها و ويژگيهاي رئالیسم
جادويي و همچنین شیوه بهکارگیري آن در داستانها و افسانههاي کردي با تکیه بر سه کتاب
به نامهاي داستانهاي کهن کردي از روژي لیسکو ،چیروک از هاشم سلیمي و رمان آخرين انار
دنیا نوشته بختیارعلي را توصیف کرده است .در تحقیق حجازي ( )4101مؤلفههاي رئالیسم
جادويي در رمان من او اثر رضا امیرخاني کندوکاو شده است .قاسمزاده ( )4108در رساله
دکتري خود ،آثار داستاني گابريل گارسیا مارکز ،رواني پور و براهني را از منظر مولفههاي
رئالیسم جادويي بررسي تطبیقي کرده است .میرزايیان و همکاران ( )4102مباني رئالیسم
انتقادي اجتماعي و ناتورالیسم بر گفتمان قدرت را در دفتر اول رمان روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،براساس الگوي گفتماني نورمن فرکالف را تحلیل کرده است .در نهايت ،وثاقتي
جالل ( )4102نشان داده است که چگونه زبان روايي ،در روزگار سپري شده مردم سالخورده
به ايجاد رئالیسم جادويي کمك کرده است.
بررسي پیشینه تحقیق در ادبیات فارسي آشکار ميسازد که از يك سو ،آلخو کارپانتیه
عليرغم اينکه از نويسندگان مطرح سبك رئالیسم جادويي است ،به دلیل عدم ترجمه آثار وي
به فارسي ،مطالعه و پژوهشي بر روي آثارش در ايران انجام نشده است و اغلب به رمانهاي
مارکز توجه شده است .از سوي ديگر ،رئالیسم جادويي بیشتر در آثار براهني ،ساعدي و
روانيپور مدنظر قرار گرفته است و مطالعه جامعي در حوزه ي مولفه هاي رئالیسم جادويي در
آثار دولتآبادي به ويژه رمان بلند روزگار سپري شده مردم سالخورده انجام نشده است .لذا
انجام تحقیق در زمینه بررسي تطبیقي مولفههاي رئالیسم جادويي با در نظر داشتن مباني نظري
مطالعات ادبیات تطبیقي در آثار اين دو نويسنده تازه و بديع است.
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 .3چارچوب نظری
اصطالح رئالیسم جادويي اولین بار توسط فرانس روه هنرشناس و منتقد آلماني در سال 4088
براي تفسیر آثار نقاشاني ابداع شد که سعي ميکردند واقعیت را در شیوهاي جديد ابراز کنند
(همـايون کاتوزيـان .)480:4121 ،اين مفهوم از سال  4089به بعد ،به ويژه در دهه  ،4099با
ادبیات داستاني آمريکاي التین آمیخته شد .پس از رواج رئالیسم جادويي در گستره
4

داستاننويسي ،نويسندگان و منتقدان بسیاري به تبیین اين اصطالح پرداختند و تعاريف متنوعي
از اين شیوه بیان کردند .به اجمال ،داستان رئالیسم جادويي در شکل خیال و وهم روايت
ميشود ،اما ويژگيهاي داستانهاي تخیلي را ندارد .بهعبارت ديگر ،آنقدر از واقعیت فاصله
نميگیرد که منکر آن در تمام عرصهها و در تمام مدت زمان داستان باشد .از همینجا ميتوان
دريافت که عناصر سحر ،جادو ،رؤيا و خیال ،بسیار کمتر از عنصر واقعیت است ،يعني بار
تخیلي و وهمي بودن داستان کمتر از بار رئالیستي آن است .توصیف صريح اشیاء و پديدههاي
شگفتانگیز و غیرعادي ،جزو ارکان کار درميآيد .در رئالیسم جادويي ،عقل درهم شکسته
ميشود و رخدادها برمبناي عقل و منطق به وقوع نميپیوندند .در اين آثار خرافات ،امور
تخیلي يا اسطورهاي ،خواب و رؤيا ،امور پوچ و غیرمعقول و همچنین لحن و زبان دست به
دست ميدهند تا موضوع از سیطره عقل و منطق خارج شود (گرانت .)19 :4182 ،بنابراين،
رئالیسم جادويي ترکیبي است از دو عنصر واقعیت و خیال ،به طوري که تشخیص و جداسازي
آنها آسان نیست (نیکوبخت و رامیننیا.)411:4121 ،
سبك رئالیسم جادويي داستاننويسي در دهههاي شصت و هفتاد قرن بیستم در ادبیات
آمريکاي التین مطرح و شکوفا شد و با کتاب صد سال تنهايي ( )4092اثر گابريل گارسیا
مارکز به سبکي جهاني در داستاننويسي مبدل شد .از ديگر نويسندگان بنام اين سبك ميتوان
از آلخو کارپانتیه ،خورخه لويس بورخس ،ايتالو کالونیو و گونتر گراس نام برد .اگرچه اين
سبك داستان نويسي با ويژگيهاي که اکنون از آن ميشناسیم با نام آمريکاي التین پیوندي
ناگسستني يافته است؛ اما به زعم منتقدان ،اين شیوه تنها مختص به اين منطقه از جهان نیست،
بلکه در ادبیات داستاني ايران نیز مشاهده ميشود.
در ادبیات معاصر فارسي ،گرايش به رئالیسم جادويي حاصل ترجمه رمانهاي نويسندگان
آمريکاي التین و تأثیر پذيري از ادبیات آن ديار است .مترجمان توانا و چیره دستي چون احمد
__________________________________________________________________________
Franz Roh
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میرعاليي با ترجمه آثاري از جمله داستانهاي ويرانههاي مدور و باغ گذرگاههاي هزارپیچ
بورخس و عبداهلل کوثري با ترجمه کتابهاي پوست انداختن از کارلوس فونتس ،مجموعه
داستانهاي کوتاه از کارپانتیه ،اچه وريا ،خوان رولفو ،آستورياس و بیشتر آثار ماريو بارگاس
يوسا ،سهم بسزايي در معرفي و رواج اين جريان داستان نويسي در ايران داشتند .اين سبك
ادبي به سرعت پیرواني براي خود يافت و اکنون ميتوان رگههايي از آن را در آثار غالمحسین
ساعدي (عزاداران بیل) ،محمود دولتآبادي (روزگار سپري شده مردم سالخورده) ،مینرو رواني
پور (اهل غرق) ،يوسف علیخاني (قدم به خیر مادربزرگ من بود و اژدهاکشان) و رضا براهني
(آواز کشتگان و رازهاي سرزمین من) پیدا کرد (ثروت .)412:4109 ،بررسي ويژگيها و
مولفههاي رئالیسم جادويي در رمانها نشان از متنوع بودن آنها دارد.
بررسيهاي تطبیقي بدون در نظر داشتن تأثیر و تأثرات ،امکان خوانشهاي مؤثرتري از متون
را در اختیار ميگذارد (جاللي )92 :4102 ،اين امر ،در بازيابي مؤلفههاي مشترک رئالیسم
جادويي میان داستانهاي مشابه ،قابل تأمل است .برخي از رايجترين مولفهها در اين سبك
عبارتنداز :امور توجیهناپذير ،عقايد خرافي و باورهاي شگفتانگیز ،تلفیق و پیوند ،استحاله،
اسطوره و نماد ،توصیفات اکسپرسیونستي و سورئالیستي ،هرزه نگاري ،دوگانگي ،فضا سازي و
امور فراطبیعي که در بخش بعدي مقاله به تشريح آنها پرداخته ميشود و نمونههاي آن در
رمانهاي مورد بررسي مشخص ميشود .برخي پژوهشگران از میان مولفههاي گوناگون ،سه
عنصر «وهم و خیال»« ،اسطوره» و «عناصر ماوراء طبیعي» را عناصر اصلي اين سبك ادبي تلقي
ميکنند (ناظمیان و همکاران.)499: 4101 ،
ترديدي نیست که يك متن ادبي همواره منعکس کننده سبك و انديشۀ نويسندگان است.
در اين میان ،ادبیات تطبیقي که يکي از حوزههاي مطالعات ادبي است ،سعي مي کند موارد
تالقي آثار و پیوندهاي مشترک ،اعم از گفتمانهاي موجود در آن را در يابد .به همین منظور با
تکیه بر «رويکرد توازي» در سطح ادبي ،ميتوان به بررسي تطبیقي موارد مشترک در رمانها و
داستانها پرداخت.
رويکرد توازي ،در روششناسي بررسي تطبیقي مکتب آمريکايي مطرح شده است و يك
نوع تکیه گاه علمي به شمار ميآيد که به منظور جبران کمبودهاي ادبیات تطبیقي در نظر گرفته
شده و ناشي از نارساييهايي است که در نظريۀ تأثیر و تأثر مکتب فرانسوي بوده است .در
واقع اين روششناسي بابي تازه در حوزه ادبیات تطبیقي باز کرده است که به کمك آن ميتوان
متون را آن طور که هست صرفا بر مبناي شباهتهاي متني بررسي کرد (جاللي و ديگران،
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« .)99 :4102در ايـن روش ،متـون متفاوت براساس تشابه در يك نمونه و الگوي پیشین با
يکديگر مقايسه ميشوند» (نجومیان .)419 :4104 ،با اين روش تالقيهاي متني بیشتر آشکار
ميشود .براي دست يابي به ظرايف اين تالقي در میان متون ادبي ملل مختلف ابتدا سه رمان از
دو نويسنده مشهور که از لحاظ ساختار و مفهوم در گروه آثار رئالیسم قرار ميگیرند ،انتخاب
شده و پس از تعیین مؤلفههاي موجود در آثار با در نظر داشتن رويکرد توازي ،بررسي و
تحلیل شده است .پیش از هر چیز نخست به خالصه رمانهاي منتخب اشاره ميشود.
 .0خالصه رمانهای منتخب
 .0-0قلمرو این عالم
در اين رمان کارپانتیه با درآمیختن واقعیت و خیالبافيهاي خرافي ،رويدادهاي «سن دومینگو»
در پايان سدهي هجدهم و آغاز سدهي نوزدهم را روايت ميکند :شورش بردگان ،دوران
فرمانروايي ژنرال دوکلر ،شوهر پولین بوناپارت ،خواهر دلرباي ناپلئون ،سلطنت حیرتانگیز
«آنري کريستوف» ،اولین و آخرين پادشاه سیاه پوست تائیتي و غیره .اين اثر بازآفريني تخیلي
گذشتهي خشونتبار هائیتي و فرمانروايي پرتالطم آنري کريستف است .اين رمان روايت
بردهايسیاهپوست به نام تينوئل است که مورد اعتماد ارباب خويش است و سفارشهاي
کارفرما به وي سپرده ميشود و او در بطن کارداني و مهارت خويش در مواجهه با ديگران
خشونتي پنهان دارد.
 .6-0قرن روشنفکری
اين رمان ،شرح ماجراهايي است که طي انقالب حکومتي بین فرانسه و اسپانیا و جنگ در
ايالت باسك (ايالتي در شمال اسپانیا و هم مرز با فرانسه) بر سر سه شخصیت اصلي داستان
ميگذرد .مهمترين شخصیت داستان ويکتور هوگ 4است و ميتوان گفت که در داستان نقشي
کانوني دارد ،و شخصیت آن از تاريخ گرفته شده است .کارپانتیه در اين اثر ،کارهاي ويکتور
هوگ را وصف ميکند که زماني در پورتوپرنس 8دکاني داشت و بعد شیفتۀ روبسپیر شد و در
روشفور به عنوان دادستان مردم تعیین گرديد و سپس ،با يك دست فرمان شانزدهم ماه
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پلوويوز 4را به منظور برقراري آزادي و القاي بردهداري به دنیاي جديد آورد و با دست ديگر
گیوتین را به جامعه خويش وارد کرد.
 .3-0روزگار سپریشده مردم سالخورده
اين رمان زندگي گروهي از مردم ايران را در تاريخ يكصدسالهي اين سرزمین در سه جلد به
تصوير کشیده است .رويدادهاي مهم تاريخ ايران مانند پايان دوران حکومت پادشاهان قاجار و
پادشاه شدن رضا شاه در سال  ،4191آمدن قشون روسیه به ايران در سال  ،4189جريان
حکومت مصدق در سالهاي  4118 -4119و پیوستن مردم به حزبهاي سیاسي ،اصالحات
ارضي محمدرضا شاهپهلوي در سال  4118و کوچ روستائیان بيزمین به شهرها ،گسترش
حاشیهنشیني در شهرهاي بزرگ ،گسترش روسپیگري در شهرها به علت فقر و انقالب اسالمي
ايران در سال  ،4182همه در شکلگیري زندگي شخصیتهاي رمان تأثیر دارند .رمان
سرگذشت سه نسل از يك خانواده است .داستان اين خانواده با استادابا آغاز ميشود .او در
زمان ناصرالدين شاه قاجار و در روزي پايیزي از جايي نامعلوم به روستاي تلخاباد کلخچان
ميآيد .با دختري از خانوادهي سیدها بهنام بيبيآدينه ازدواج ميکند .آنها صاحب دختري به
نام خورشید و دو پسر به نامهاي عبدوس و يادگار ميشوند و باقي ماجرا.
 .5بررسی تطبيقی مولفههای رئاليسم جادویی در آثار کارپانتيه و دولتآبادی
وجود مؤلفههاي رئالیسم جادويي در آثار کارپانتیه و دولت آبادي در رمانهاي منتخب ،با در
نظر گرفتن زبان و فرهنگ متفاوت ،قابل بحث و تحلیل است .کمبرلین معتقد است آنچه
باعث نزديك کردن سبك و مکتب رئالیسم جادويي به واقعیت ميشود تقارنهاي فرهنگ عامه
با تعقل حاکم بر اجتماع است (کمبرلین )84 :4029 ،به همین روي ،بازيابي مؤلفهها به تحلیل
آثار کمك شاياني ميکند .در ادامه مطلب به اين مؤلفهها و تحلیلهاي مرتبط با آن به تفصیل
اشاره ميشود.
 .0-5مولفههای مشترک رئاليسم جادویی
 .0-0-5امور توجيهناپذیر :در رئالیسم جادويي ساختار کالسیك مبتني بر فهم متعارف از
علت و معلول ،در هم ميريزد و رويدادها ،سیر منطقي طي نميکنند .اين رويدادها ،اموري
هستند که در بافت داستان قابل قبول به نظر ميرسند ،ولي خارج از داستان ،امري غیرمعقول
__________________________________________________________________________
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هستند که توجیه منطقي ندارند (پورنامداران و سیدان .)88:4122 ،نمونههايي از اين دست،
عبارتنداز:
«(مرد سیاهپوست آفريقايي) از مهاجرت گسترده انسانها ميگفت ،از نبردهاي شگفت
انگیزي که در آنها ،حیوانات به ياري انسانها ،آمده بودند» (قلمرو اين عالم.)19 :
در نمونه باال کاربرد نبرد شگفت انگیز و به ياري انسان آمدن حیوانات اموري توجیه ناپذيرند
که در رمان قلمرو به اين عالم به کار رفته است و يا در عبارت زير نیز الهه آب و تمام
زايمانها ناشي از تفکر اسطورهاي نويسنده است:
«(مرد سیاهپوست آفريقايي) سرگذشت پادشاه آنگوال ،سلطان "دا" را ميدانست که از
ملکهاي کام ميگرفت که رنگین کمان بود ،الههي آب و تمام زايمانها» (همان.)19 :
«وقتي طوفاني شديد ،آببنديهاي فريزلند 4را از جا کند ،زني دريايي پیدا شد ،تا کمر
در گل فرو رفته .او را به هارلم آوردند و لباسش پوشاندند و نخريسي يادش دادند»
(همان.)81 :
کمك حیوانات به انسانها در جنگ ،شاهزادههايي که با درختان گفتگو ميکردند ،فرمانبرداري
ابرها از فرزانگان ،مردي در شمايل درخت و يا اندامي شبیه گنجه ،همه و همه حاکي از
توجیهن اپذيري وقايعي است که خارج از جهان داستان ،غیرمعمول و باورگريز بوده و توجیه
منطقي ندارند و کارپانتیه سعي کرده با کمك اين امور مخاطب را شگفتزده نمايد.
«انساني در هیأت درخت با انگشتاني همچون جوانه از پهلوهايش برآمده ،يا مردي با
اندامي گنجهوار ،با کشوهايي خالي از شکمش بیرون کشیده» (قرن روشنفکري.)14 :
«مالبندهاي يك گاري همچون اسبي بر دو پا ايستاده در پرتو مهتاب به هوا رفته بود»
(همان.)411 :
محمود دولت آبادي نیز در روزگار سپري شده مردم سالخورده از اموري همچون کور شدن
همه مردم در يك لحظه ،شنیدن صداي غول ،اشباحي که حرف مي زنند ،دست هاي بزرگ بي
تن ،بهره مي چويد که گاهي براي خواننده توجیهي ندارد:
آمدن کالسکه خالي و بي اسب در جمله زير نیز امري توجیهناپذير است:
«(قوزي پیر کشت) وقتي پاي کرسي يك نفرهاش نشسته بود و به مرگ خودش که در
آستانه در ايستاده بود ،نگاه ميکرد .به ياد ميآورد که در يکي از آن غروبهاي باد پیچ،
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کالسکهاي خالي و بي اسب آمد پاي ديوار آخرين بام خانه مشرف به کوچه پشت
ايستاد» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب اول.)142:
وقايع زير نیز در داستان روزگار سپري شده آمده است که هر کدام در نوع خود قابل قبول
نیست ،شايد در بطن داستان و در بنمايههاي رئالیسم جادويي قابل قبول باشند.در جملههاي
زير نیز چنین موردي به وضوح ديده ميشود:
«آنکه انگشتر را در لیفهي تنبان خود قايم کرده بوده ،انکار کرده براي همین ،عمر
قاتلها به صبح نکشیده و سنگ شدهاند ،سنگآهك چیزهايي مثل تخت ديو؛ و باز
خرناسهي خواب صبحگاهي ديو است که گوشها را پر ميکند» (روزگار سپريشده
مردم سالخورده ،کتاب دوم.)809 :
سام بعد از مرگ نوران ،پوست افکنده و در تمام طول مدتزمان مردن نوران ،او در
حال پوست افکندن بود» (روزگار سپريشده مردم سالخورده ،کتاب سوم.)142 :
سنگ شدن انسان ،حرکت کالسکه بدون اسب و پوست انداختن سام امکان وقوع در عالم
حاضر را ندارد و توجیه ناپذير است ،اما با منطق حاکم بر داستان پذيرفته ميشود .در اين میان،
موتیفهايي مانند دريا ،سالخوردگي ،طبیعت ديده ميشود که در کار هر دو نويسنده ،به
اشتراک وجود دارد .ملن معتقد است وجود موتیف هاي مشابه در متن خیالي ،گاه به
شباهتهاي ذهني نويسندگان بازمي گردد (ملن )482 :8999 ،مثالهاي موجود بیانگر اين نکته
است که توانش فکري نويسندگان در کاربرد امور توجیه ناپذيربه يکديگر نزديك است و بن
مايههاي کاربردي در اين زمینه نیز همسان است.
 .6-0-5عقاید و باورهای شگفتانگيز (خرافات) :عقايد ،باورهاي عجیب و غريب و از همه
مهمتر خرافات از عناصر و مولفههاي مهم رئالیسم جادويي است که به شکلي فراواقعي و
اغراقآمیز جلوهگر ميشود .انسانهايي که به علت شرايط خاص محیط زندگي و يا عدم ارتباط
با مردم ديگر مناطق ،در فضايي اسرارآمیز و کامال خیالانگیز زندگي ميکنند و براي آرامش
خويش و يا دفع بال ،دست به کارهاي عجیب و غريبي ميزنند (پورنامداران و سیدان،
 .)81:4122برخي از اين مولفهها عبارتند از:
برگزاري آيین نیايش براي مار کبري در شهر ويدا:
«در شهر مقدس «ويدا» ،براي مار کبري آيین نیايش برپا ميکردند .نمايش رازوارانهي
چرخهي ابدي ،همینطور براي ايزداني که بر عالم نباتي سلطه داشتند و معموال ،خیس
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و درخشان ،میان نيزارهايي ظاهر ميشدند که صداها را در کرانههاي درياچهي نمك
ميبلعیدند» (قلمرو اين عالم.)19 :
قائل شدن به خداي سفیدها و ايزد سیاهان:
«خداي سفیدها ،فرمان به جنايت ميدهد .ايزدان ما انتقام را ميطلبند .آنها ،بازوهايمان
را هدايت ميکنند و به ياريمان ميآيند .درهم بشکنید تصوير خداي سفیدها را ،که
تشنهي اشكهاست! از درونتان خروش آزادي را بشنويد!» (همان.)21 :
اشاره به بز بافومت که نماد شیطان محسوب ميشود:
«(اوژه) ميگفت :اين مرد (ژاک دو موله) به رفض و فساد عقیده محکوم و به گناه
پرستیدن شیطان در قالب بتي به نام «بافومت »4زنده سوزانده شده است» (همان.)09 :
آيین نیايش برا ي مار کبري ،قائل شدن به خداي سفیدها و ايزد سیاهان ،چارهساز بودن و
بز بافومت ،همگي از عقايد و باورهاي شگفتانگیز در هر دو اثر کارپانتیه حکايت ميکند.
فضاي رمانها به گونهاي است که گويي وقايع و رخداداها در برهوتي اسرار آمیز و خیالانگیز
شکل ميگیرند .اين ع قايد عجیب و غريب در چارچوب فرهنگ سنتي مردمان جهان سوم ،به
صورت امري واقعي جلوه ميکنند و خرافي بودن آنها ،تنها از زاويه ديد کساني است که با آن
باورها ،ناآشنا هستند.
اين مؤلفه در رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده نیز به وفور ديده ميشود ،حتي
شروع هر مجلد از اين رمان نیز با يك باور خرافي يا يك عقیده عجیب و غريب همراه است.
الزم است در نظر گرفت که اين خرافات با توجه به فرهنگهاي مختلف متفاوت است اما
ماهیت آن ها خیالانگیز و غیرواقعي بودن است .به همین دلیل در فرهنگ اصطالحات ادبي
اين گونه عناصر با در نظر گرفتن مفهوم کلي ،طوري تعريف شدهاند که امکان بروز در آثار
ادبي با اشکال متفاوت را دارند (بلديك.)08 :4009 ،
بدو داستان اقلیم باد نیز با خرافات شروع ميشود؛ همزماني صداي کره خر و مرگ ابا
يادگار به اين نوع نگرش بیشتر دامن ميزند .پاره ايي از اين باورهاي خرافي در داستان بلند
روزگار سپري شده مردم سالخورده به شرح ذيل است:
«همه نحسيها با عرعر آن کره خر وا مانده شروع شد کره خري که بابام مرغ و نه تا
جوجههاش را باش تاخت زده بود» (روزگار سپري شده مردم سالخورده.)4:98 ،
__________________________________________________________________________
Bafomet
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«و باز خرناسهي خواب صبحگاهي ديو است که گوشها را پر ميکند و تو را وا
ميدارد براي گريز از خود ،آواز بخواني و ميخواني و( »...روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،کتاب دوم.)892:
جفت شدن نعلین جلوي پا نوعي کرامت است و ميتواند باور خرافي باشد که در اکثر
نقاط ايران به اشکال مختلف ديده ميشود .خاستگاه اصلي اين نگاه به تصوف باز ميگردد
(ساالري.)414 :4120 ،
« در حیاط حسینیه بود که سکندر فهمید آن آقا ،میرا آقا است .ملايي قريب االجتهاد که
بعدها گفتند نعلینهايش جلوي پاهايش جفت ميشده» (روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،کتاب اول.)80 :
رمل و دعانويسي و انجام اعمال و مناسك غیرطبیعي ،از همان ابتدا وجود داشته است و
گستره ي آن به مردم تمام کشورهاي جهان رسیده است .اعتقاد به موجودات وهمي و
خیالي همچون غول و پريزاد نیز از جملههاي باورهاي خرافي است که پا به متن داستان
گذاشته؛ به طوري که عقالنیت حاکم بر متن را تخريب نکرده است .نمونههاي آن را
ميآوريم:
« زن عمو رفت دعا نويسي را آورد باال سرم؛ او گفت توبه کن ،از گناهانت توبه کن .تو
بهشتي هستي اگر توبهات قبول بیفتد» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب دوم:
.)811
«(دعا نويس) يك شیشهي آب رنگي گذاشت کنار دستم و گفت :اين دو سه روز باقي
مانده را از اين شربت بخور تا اجابت برسد» (همان.)811 :
«اول بايد يك کوزه آب و يك تا نان همراهمان برداريم براي آن پريزاد که در چاه
اماني اسیر است» (همان.)488 ،
«غولي که همه از او تمکین ميکنند در طبقه هفتم (قصر) است .غول چله به چله مي-
خوابد ،يعني چهل روز به چهل روز خواب است و چهل روز بیدار وقتي خواب است
بايد سرش روي زانوي دختري باشد دختر که با يك باد بزن سبك و هفت رنگ او را
باد ميزند» (همان)492 :
«هیچ کس هنوز نتوانسته روي ديو زادها را ببیند ،مبادا که بتواند بشناسدشان» (همان:
.)492
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«يکي از اين روزها ميرويم به جايي که کالسکه اصغر را به آنجا برد ،آن جا  ...آن جا
در دل چاه اماني .همان که يك دختر پريزاد هست در دام يك غول .غولي که من مي-
توانم او را خواب کنم» (همان.)488 :
مؤلفههاي رئالیسم جادويي و به کارگیري آن در متن ،با منطق پذيرش نويسنده و مخاطب
تناسب دارد؛ تا جايي که از مشخصههاي اصلي اين امر ،وجود «سحر و جادويي است که با
منطق موجود در داستان ،به دلیل نزديکي با فرهنگ مردم همراه و همگون ميشود» (باور،
 )81 :8991و همین امر ،توجیه پذيري اثر را در ذهن بیشتر ميکند .بنابراين بافتار فرهنگي
است که ميتواند منطق حاکم بر يك واقعه غیرطبیعي را منطقي جلوه دهد .به دلیل وجود
تنوع در اين باورها از منظر نگاه تطبیقي ،اختالف در ماهیت باور نیست؛ بلکه اين اختالف
در مصاديق وجود دارد.
 .3-0-5استحاله :شخصیتهايي که از نظر روحي و جسمي دچار استحاله
ميشوند ،ممکن است در اثر فشار روحي دچار جنون شوند و از نظر روحي و يا
جسمي به شکل حیوان درآيند .اين شخصیتها در اثر فشار رواني به جنون
ميرسند و طي يك استحاله رواني ،خود را موجودي ديگر ميپندارند و حرکات و
رفتارهاي آن موجود را از خودشان نشان ميدهند و يا حتي به شکل حیوانات
عجیب و غريب و يا انسان ديگر در ميآيند (ايلخچي .)88:4108 ،نمونههايي از
اين نوع استحاله در رمانهاي مورد بررسي به شرح ذيل است:
استحاله شخصیت ها به خزندگان همچون مار ،چهارپايان و پرندگان و حشرات و بندپايان
همچون مورچه و کفشدوزک و هزارپا در کتاب قلمرو اين عالم به وضوح ديده ميشود:
«سرگذشت پادشاه آنگوال ،سلطان «دا» که به جسم مار ميرفت ،که آغاز ابدي است،
هرگز به پايان نميرسد» (قلمرو اين عالم.)19 :
«ماکاندال ،برخوردار از قدرت جادويي بدل شدن به حیوان سمدار ،به پرنده ماهي يا
حشره ،مدام به مزرعههاي دشت سر ميزد تا مراقب ياران وفادارش باشد و بفهمد آيا
هنوز به بازگشتش اعتماد دارند» (همان.)81 :
«ماکاندال در چرخههاي دگرديسيهايش بارها به دنیاي رازآلود حشرهها راه يافته بود،
فقدان بازوي انسانياش را با کسب چندين پا ،چهار بال و يا دو شاخك بلند جبران
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کرده بود .مگس شده بود ،هزارپا ،بید ،مورچه ،رتیل ،کفشدوزک و حتي کرم شبتاب
با بارقههاي سبز درخشان» (همان.)99 :
«تي نوئل شگفت زده شد از اين که درآمدن به شکل حیوانها چقدر آسان بود ،وقتي
آدم قدرت انجامش را داشت .محض امتحان از درختي باال رفت و اراده کرد پرنده
بشود و بالفاصله پرنده شد» (همان.)490 :
محمود دولت آبادي نیز در داستان خود به استحاله به شکل حیوانات اشاره کرده است و
شخصیتهاي داستاني او ،اين استحالهها را تجربه کردهاند .استحالهها شامل حیواناتي همچون
سگ ،مار و چرندگان ميشود .اما آنچه که در رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده،
استحاله به نظر مي رسد ،يا تصورات ساخته ذهن راوي است و يا استعاره است.
«در ياد مادر ،به جز گورستانها ،نشاني سه تا خانه بود اما ناگهان توي خانهها مار پیدا
شد .توي خانه ،هر زني تبديل شد به يك مار؛ و هر مرد تبديل شد به يك سیماي
عبوس مغموم و متفکر» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب سوم.)10 :
در داستانهاي رئالیسم جادويي گاه اين استحاله در قالب تبديل جسم به روح قرار ميگیرد
(گرنت .)82 : 4029،اما هر دو نويسنده به سراغ اين نوع از استحاله نرفتهاند و استحاله
شخصیتها در آثار کارپانتیه بیشتر به مار و چرندگان است.
 .0-0-5فضاسازی تعفن بار :در داستانهاي رئالیسم جادويي ،آرايش کلمات و
چیدمان آنها ،فضاهايي را بهوجود ميآورد که معناي خوشايندي به مشام خواننده
نميرساند و وضعیتي است که حالت تعفنبار و مشمئز کننده به داستان ميدهد و
خواننده با مجسم کردن آن وضعیت ،دچار دل به هم خوردگي ميشود (خاقاني
اصفهاني و همکاران .)92:4101 ،عناصر مرتبط با اين ويژگي در رمانهاي مذکور
به اين شرح است:
«گاوهاي ماده ،گاوهاي نر ،گوسالهها ،اسبها ،گوسفندها ،صدتا صدتا تلف ميشدند و
تمام منطقه را با تعفن ماندگار مردار ميانباشتند» (قلمرو اين عالم.)12 :
توصیف اين صحنهها حالتي از دل زدگي و پستي به خواننده القا ميکند تا اين فضاي
متعفنتر به چشم بیايد و خواننده آن را به طور کامل حس کند:
«مرد سیاه پوستي برهنه ،محض خنده ،داخل تشتي پر از پیه خوک پريد» (همان)20 :
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«زندهماندگان از سوراخها و غارها و دخمههاي فالکتنشان و دود گرفته و آلوده به
مدفوع خود بیرون آمدند ،با نوارهاي بلندي به زخمهاشان آويخته» (همان.)402 :
کارپانتیه در اين رمان ،فضايي وحشتآور همراه با دلزدگي ،را ترسیم ميکند که هنگام
خواندن آن ،دل را به هم ميزند و حس ترحم خواننده را هم تحريك ميکند .پرشدن سطح
زمین از الشه حیوانات ،کرم گذاشتن سر بوکمن ،پريدن مرد سیاهپوست داخل پیه خوک،
همگي از ايجاد فضايي حکايت ميکند که مخاطب را با تهوع و موقعیتي مشمئزکننده و
چندشآور روبرو ميکند.
در رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده نیز از اين فضا سازي هاي متعفن و بدبو
ميتوان ديد ،ولي تفاوت آن با آثار آلخو کارپانتیه در اين است که بیان دولتآبادي نسبت به
کارپانتیه وحشتآور و چندشآورتر است.
«ظهر گرما بود که به حکومتي رسیديم و من را يکراست بردند در زير زمیني که حقیقتا
مثل حمام بود دستهايم را بستند ،پاهايم را بخوار کردند بي آن که يك کلمه بهم
حرف بزنند  ...تازه ملتفت شدم که غیر از خودم چند تا مجرم ديگر هم هستن که آدم
از ديدنشان زهره ترک ميشد .موهاي سر و رويشان بلند بود و شپش از سرو گوششان
باال ميرفت و چشمهاشان يك جور حالتي داشت که نميتوانستي يك دم به آن نگاه
کني بعدا ملتفت شدم که هر کدامشان بیش از هفتاد روز است که پاهايشان توي بخوار
مانده ساق پاهاي هر دوشان زخم شده و چرک کرده و ورم آورده بود ،پاي چرکي،
بفهمي نفهمي بو گرفته بود .آهن بخوار تیغۀ دماغۀ ساقها را خورده و در استخوان
نشست کرده بود» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب اول.)429 :
«احمد کهکین مردي نیست که بار ديگر برود ته چاه تا آن سر بريده را باال بیاورد چون
عالوه بر حس خفگي از بوي تعفن که تازه او را دچار استفراغي مرگبار کرده»...
(همان.)199 :
«نگراني از بابت اين که ممکن است تا چند روز ديگر اين چرکها از گوشهايم و از
حلقم بیرون بزنند .شايد توي اتوبوس اين اتفاق بیفتد ،و از اين اتفاق ممکن است خانه
و محله و خیابان را به گند بکشد» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب سوم:
.)49
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 .5-0-5حيوانات و گياهان عجيب و غریب :يکي ديگر از عناصر داستانهاي
رئالیسم جادويي به تصوير کشیدن گیاهان و حیوانات عجیب و غريب خیالي
هستند که در دنیاي واقعي وجود ندارند موجوداتي که ساخته ذهن نويسنده بوده و
در داستان آورده ميشوند (ساعدي.)19:4122 ،
وجود خیارهاي دريايي ،صدفهاي غیر معمول و ماهیاني که در دنیاي واقعي وجود ندارند
و رفتارهاي غیرمتعارف دارند ،در داستانهاي کارپانتیه قابل تأمل است:
«(استبان) نميتوانست باور کند که خیارهاي دريايي ،شن ميبلعند يا والها از شمال به
منطق استوايي پايین ميآيند» (قرن روشنفکري.)442 :
«استبان ماهيهايي ميديد که دهانشان بر پشتشان بود يا آبششهايشان زير شکمشان.
ماهياي را ميگفتند به اندام زيرين انسان عالقه دارد و آنها را ميکند» (همان.)884 :
«اينها (صدفها) حورياني بودند که بنا به افسانه ،گوشت نرم و شیرينشان در شکم
گلگون صدف «ناخن پريان» در دسترس بود» (همان.)889 :
در داستان دولتآبادي اين گونه کاربرد محدود به حیوانات عجیب و غريب
ساختگي ميشود:
«آن معجون ،همانا داروي بیهوشي بود که از طريق پوست جذب ميشد و اثر ميکرد و
چون آن غول بي شاخ و دم وهمناک ،پا از پا و زار درآوردند و دستهاي آن زن
گرفتار ،دل انگشتي معجون به کف پاي هر يك مالید ،ديري نپايید که آن دو غول غش
کردند و صداي خروپفشان به هوا بلند شد» (روزگار سپريشده مردم سالخورده ،کتاب
سوم.)988:
غول بي شاخ و دم وهمناک ساخته ذهن نويسنده است .تفاوت اين دو نويسنده در اين
است که کارپانتیه بیشتر موجودات خیالي دريايي موجود در فرهنگ خود را ارائه داده،
اما دولتآبادي از حیوانات ساخته ذهن خود بهره برده است.
 .9-4-8نوزاد غیرطبیعي :اين مؤلفه عبارت است از نوزاد يا کودکي که بعد از به دنیا
آمدن کارهاي خارقالعاده و غیرواقعي دارد (مارکز .)119:4128،در آثار کارپانتیه آمده
است:
«(ماکاندال) باعث شد زني سیاهپوست بچهاي با صورت گراز به دنیا بیاورد» (قلمرو
اين عالم.)81 :
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«شیونهاي نوزاد با صداي پیرمرد ،که در اين حال حتي از قبل هم تحملناپذيرتر
ميشد» (همان.)482 :
در داستان دولتآبادي در بخشهايي از رمان به اين نوع نوزاد غیرطبیعي اشاره شده است:
«جیغ نوزاد شنیده شد بر اثر سیلي دست سنگین و مقتدر بي بي انعام که البد مچ پاهاي
او را گرفته کله پا نگهش داشته و بر سرين طفل نواخته بود؛ و آن جیغ که اندک اندک

به شکل گريه در آمد ،در حدود يك سال قطع نشد» (روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،کتاب اول.)198 :
«چشمها چار تا شد وقتي شنیدند که آن جانور (کودک) حرف ميزند و فعلي را در
چندين صیغه صرف ميکند .حاال اتفاق عجیبتري افتاد و آن چارتاق گشوده شدن در
بستهي اتاق بود به ضرب باد» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب سوم.)942 :
«ديگران ديدند که جانور پشمالو (کودک) مثل خفاش پرواز کرد ،از دهانهي در بیرون
پريد و بر يال گرد باد چرخان نشست با کلماتي عجیب که بر زبان ميآورد» (همان:
.)942
در داستانهاي عادي ممکن است خواننده حس کند که وجود رخدادها ،عمدى و تحمیل
شده به داستان است ،درحالي که در گوتیگ يا سبك رئالیسم جادويي ،يك اثر قوى عناصر
ماوراءطبیعى دارد که به مدد بهره جويى از تکنیكهاي مختلف به شکلى هدفمند کنار هم
آرايش مييابند ،و خواننده را غرق خود ميکنند حتى اگر بدون دلیل باشند (بي نیاز:4128 ،
 .) 1وجود کودک غیرطبیعي وجه اشتراک اين ماجراست و تا حدي کار را به گوتیگ
نزديك ميکند .قیاس اين کاربرد در اثر کارپانتیه و دولت آبادي نشان ميدهد هیئت و
شکل نوزادها در هر دو اثر شبیه به حیوانات زشت و منفور است.
 .8-0-5امور دهشت بار :در میان وقايع توجیهناپذير ،برخي از اتفاقات عجیب
داستان عالوه براينکه توجیه علمي و منطقي ندارند ،دهشتبار و ترسناک هم
هستند که با عنوان «امور دهشتبار» طبقهبندي ميشوند .امور عجیب و غريب و
در برخي موارد باورنکردني که به شکل دهشتباري در خصوص وقايع ذکر
ميشود (پورنامداران و سیدان.)88:4122 ،
«مامان لوآ به آشپزخانه دويد و بازوهايش را در قابلمهاي پر از روغن داغ فرو برد .تي
نوئل بيتفاوتي محض را در چهرهاش مشاهده کرد ،و عجیبتر آن که ،وقتي بازوهايش
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را از روغن بیرون کشید ،با وجود جلز و ولز هولناکي که قبل شنیده شده بود ،هیچ
تاول يا جاي سوختگي بر آنها ديده نميشد» (قلمرو اين عالم.)14 :
«برادرم ونسان را در میدان مشق ،درکاپ فرانسه کشتهاند .بدنش را با ضربههاي میلۀ
آهني تکهتکه کردهاند .ميگويند استخوانهايش مثل گردو زير ضربههاي چکش
ميشکسته است» (قرن روشنفکري.)482 :
«آتش و سنگ و آجر از پنجرهها فرو ميباريد .روغن جوشان از تابهها و ديگها بر سر
سربازان فرو ميريخت .خدمۀ توپي يك يك بر زمین افتادند اما توپ همچنان شلیك
ادامه داد .باليي آسماني بر مادريد نازل شده بود» (همان.)128 :
کارپانتیه با وارد کردن حوادث دهشت باري همچون :فرو کردن دست در قابلمه پر از روغن
داغ و زنده به گور شدن کشیش در ديوار کلیسا ،بهگونهاي عمل کرده است که اين وقايع که در
بافت داستان بدون هیچ تعجبي قابل قبول به نظر ميرسند ،ولي در عالم واقع منطقي و عاقالنه
نبوده و به نوعي ترسناک و وحشت آور است.
دولتآبادي نیز در روزگار سپريشده مردم سالخورده اين امور دهشت بار را بیان کرده
است:
«و مردي که پدر خود اوست با گردن بريده و فوارهي خون از شاهرگ گردن ،و سري
که روي شانه اش آويخته شده با خرخر تنفسي مهیب و چشمان از کاسه به در جسته،
از درون باد پیش ميدود» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب اول.)84 :
«(شاه شاهان) تبر زين را باال برد و گردن اسیر هندو را از قفا قطع کرد و به پیروي از
اين حرکت هنگ قطاع آستینها را باال زد تا دو صد هزار هندو را گردن بزند .ميدانید
چند روز و چند شب اين کار طول کشید؟» (روزگار سپري شده مردم سالخورده،
کتاب دوم.)19 :
«میرغضب فقط از باب انگیختن احساسات انسان دوستانهي مردم نسبت به محکوم،
گوش و بیني قرباني را ميبريد ،کنار سیني قرار ميداد و محکوم را در بازار ميگرداند
تا دل خلق اهلل بسوزد و سکهاي به میرغضب کمك کنند» (روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،کتاب سوم.)08 :
ويژگيهاي اين نوع داستان ها ،مطرح کردن حوادث خشن و در عین حال ترسناک
است ،به گونهاي است که مخاطب را به اعجابي آمیخته با وحشت وادار کند .گرچه
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اين وقايع در عالم واقع هم ،دور از تصور نیست ،اما موضوع اصلي ،دهشت بار بودن
اين وقايع است که به عنوان يکي از مولفه هاي رئالیسم جادويي بررسي مي شود.
 .6-0-5توصيفات اکسپرسيونيستی و سورئاليستی :توصیفاتي مانند رنگپريدگي
ماه يا بادکردن ماه و يا برآمدن خورشید از اين قبیل هستند .در اين توصیفات،
نويسنده ميکوشد تصاوير و پديدههاي ناهمگون بيآفريند و در کنار يکديگر بنهد.
اما رابطه میان اين تصاوير و پديدهها نه از راه تفکر منطقي ،بلکه با بخش
ناخودآگاه ذهن کشف ميشود (ناظمیان و همکاران.)421:4101 ،
«آفتاب دير برآمد ،آهسته روي شهري بي نام و سر پناه و سراسر ويران با تلهايي پاره
آجر و سنگ و سقط و با تیرهاي عريانش به استخوان وارهاي عظیم مانده» (قرن
روشنفکري.)22 :
«شب کش آمده؛ طوالني و طوالني و طوالنيتر شده است .مثل روز پنجاه هزار سال.
شايد چیزي کمتر از آن؛ مثال به اندازهي يك هزار و سیصد و شصت -هفتاد سال کش
آمده و طوالني شده است شب و به همان حد متراکم و سنگین» (روزگار سپري شده
مردم سالخورده ،کتاب سوم.)991 :
بهرهگیري اکسپرسیونیستي از عناصر خیالي غلوآمیز از ويژگيهاي رئالیسم جادويي کارپانتیه
است که به آفرينش پديدهاي غیرواقعي ميانجامد .دير برآمدن آفتاب از جمله توصیفات
اکسپرسیونستیي و سورئالیستي است که در عالم واقع امکان چنین پديدهاي ممکن نیست.

 .9-0-5هرزه نگاری :عبارت است از به تصوير کشیدن انسانهايي که در چنگال فقر
و فساد و فالکت و محدود در خوشيهاي جنسياند .اين داستانها بیشتر به قشرهاي
فقیر و پايین دست جامعه ميپردازد و فساد و فحشاي اين قشر را به نمايش ميگذارد
(ايلخچي.)19:4108 ،
«ديد و بازديدها و جشن و سرورهاي منزل ارباب از شدت سختگیريها ميکاستند و
انضباط آنقدر شل ميشد که ديگر  ...سرزدن پنهاني شبانه ،به خوابگاه زنهاي
آنگواليي تازه خريده شده ،که ارباب خیال داشت بعد از جشنها ،آنها را مطابق آيین
مسیحي شوهر بدهد ،زياد سخت نبود» (قلمرو اين عالم.)82 :
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«موسیو لونورمان دومزي ،با باال رفتن سن ،دمدمي مزاج و کج خلق و ميخواره شده
بود .در اثر شهوت بارگي مدام ،در هر ساعت روز ،به کمین کنیزهاي نوسال مينشست
که رايحه پوستشان تحريکش ميکرد» (همان.)29 :
اين هرزه نگاري ناشي از هرزهبیني شخصیتهاي داستاني است و يکي از علل اصلي
هرزهگي شخصیتهاي داستاني ،مستي و شراب خواري است که با افراط در اين مورد و
بدمستي عنان اختیار از کف شخصیت به در رفته و با هر تصوير و صحنه ايي به فکري هرزه
مبتال ميشود و اين مورد در داستانهاي کارپانتیه به وفور ديده ميشود:
«اين دو خدمتکار بيآنکه نیاز به اصرار باشد ،همین که هوگار ،که از هوسهاي
مهمانانش به هیچ روي به خشم نیامده بود ،به بستر رفت ،عريان شدند و پس از آنکه
آتش اشتیاق مهمانان را به لذتجويي سیراب کردند آنها را تنها گذاشتند» (قرن
روشنفکري.)118 :
«بسیاري از مردان سفید پس از آنکه بر نخستین خارخار وجدان خود پیروز ميشدند
چنان به گرمي آغوش زنان سیاه ،خو ميگرفتند که گويي گرفتار افسون شدهاند»
(همان.)119 :
اين نوع هرزه نگاري در ادبیات فارسي و در داستان دولتآبادي کمي پوشیدهتر است و
نمونه هايي که در ذيل آمده است بیشتر توصیفات نويسنده از مردهاي هوس باز و زن باره
است:
«حسینك پسر حاج سلطان سلیمان بود که به بد جنسي و عربده کشي و خانم بازي در
میان تمام ارباب -نیمچه اربابهاي کلخچان شهره بود» (روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،کتاب اول.)09 :
«(شازده خانم از (ستاره) پرسید) :پس کدام يکي از اينها با (داماد من) نزديکي کرد؟
ستاره به رديف ايستادهي زنان سیاهپوش نگاه انداخت و جواب داد :میر سیف شما با
هر هشتاشان آن هم نه يك بار!» (همان.)494 :
«ستاره خودش را جابجا کرد توجه خانم را بر انگیخت و به او حالي کرد که دامادش
میرسیف تازگيها شروع کرده است به خريدن دختر بچههاي خردسال هر دختري به
پنج قران» (همان.)498 :
در کشورهايي که زير ساخت مذهبي و اخالقي دارند ،طبیعي است که هرزه نگاري نويسندگان
محدود شده و تحت تأثیر تربیتهاي خانوادگي قرار گرفته باشد .دولتآبادي نیز از اين ماجرا
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مستثني نیست .رگههاي پوشیده گويي در نوشتههاي او کامال مشهود است .بديبا معتقد است
آنچه در اين باره ،دست هنرمند را ميگشايد تا رهاتر فکر کند و سخن بگويد شگفتتي موجود
در هنر است که در بطن خود ،آزادي گفتار را اشاعه ميدهد (بديبا .)420 :4028 ،لذا هنر
نويسندگي آن طور که بايسته است ،مسیر خود را به سوي تکنیك کاربردياش باز ميکند و
دولت آبادي در عین محدوديتهاي کالمي به اين هدف دست يافته است.

 .01-0-5اسطوره :از ديگر مؤلفههاي سبك رئالیسم جادويي ميتوان به حضور
پررنگ اسطورههاي محلي و ملي در اين دسته از داستانها اشاره کرد .اسطوره،
گونهاي از حکايت است که مردم آنها را از موجوداتي ميگیرند که از دايره عقل و
تصورات عادي خارجند .در واقع اسطوره به نوعي پیرامون حوادث خارق العاده و
خدايان ميچرخد (ناظمیان و همکاران« .)499: 4101 ،اساطیري همچون :افسانه
آفرينش ،مبحث خدايان ،اعداد ،پهلوانان ،حیوانات ،گیاهان ،عناصر چهارگانه طبیعت
(باد و خاک و آبوآتش) و داستانهاي ديني و مذهبي در سرزمینها و ملتهاي
مختلف بسیار به يکديگر نزديك بوده (مخصوصا در سدههاي نخستین زندگي بشر) و
تفاوتها فقط در حوزههاي فرهنگي و مذهبي مشهود است» (رضابیگي .)4122،488
«پادشاهان ،نیزه به دست ،پیشاپیش سپاهیانشان حمله ميکردند و به برکت دانش
"مهیاکنندگان" آسیبناپذير شده بودند ،زخم نميخوردند ،مگر آن که با عملي به
ايزدان «آذرخش» يا ايزدان «آهن گداخته» ،اهانت کرده باشند» (قلمرو اين عالم-14 :
.)19
«يك روز (ماکاندال) ،براي قیام بزرگ فرمان ميداد و سروران فراسو ،به سرکردگي
«دامباال» ،ارباب جادهها ،و اوگون آهن ،آذرخش و تندر را ميآورند تا گردبادي را رها
سازند که عمل انسانها را پايان ميبخشید» (همان.)81 :
«(ماکاندال) ،عادت داشت ،شبها در پوست بزي سیاه با اخگرهايي بر نوک شاخهايش
در جادهها ظاهر شود» (همان.)81 :
مهیاکنندگان آسیبناپذير ،ايزدان آذرخش يا يزدان آهن گداخته نمونههايي از اسطورههاي
بهکار رفته شده در آثار کارپانتیه است که همگي خارج از دايره عقل خواننده است و بیانگر
حوادث و وقايع خارقالعاده هستند.

786

بررسی تطبيقی مولفههای رئاليسم جادویی رمانهای قلمرواینعالم و قرنروشنفکری کارپانتيه و روزگارسپریشده مردمسالخورده دولتآبادی 688

يکي از نمونههاي آرمانگرايي ،انديشههاي ظهور منجي در آخرالزمان است و در باورهاي
ديني و عرفاني ما حضرت مهدي موعود (عج) بهعنوان منجي آخرالزمان شناختهشده است .وي
با ظهور خود جهان را سرشار از عدل و داد ميکند و بساط بدي و ظلم را برميچیند .در
باورهاي ديني و عرفاني ،زمین از آن نیروي خیر و صالحان خواهد بود .ازاينرو در رمان
محمود دولتآبادي مردم کلخچان منتظر سامون هستند که آنان را نجات دهد.
«او در هنگام کار در قبرستان منتظر است تاکسي بیايد« .من آن سوار را
ميبینم .من آن سوار را در تشت خورشید مذاب ميبینم که خون از
رکابش باال آمد و دارد ميرسد( »...روزگار سپريشده مردم سالخورده.)1:981 ،
مصلح و منجي اين جامعه ،گمشده مردم ستمزدۀ کلخچان است« .همگان فرزند
گمشدهاي دارند يا فرزندي که بعدها خواهد آمد؛ اين است که همگان براي من
[سامون] جايي در ياد خود دارند .کسي گمشده است .کسي به دنیا خواهد آمد»
(روزگار سپريشده مردم سالخورده ،کتاب سوم.)890 :
من سام هستم .همه با من حرف ميزنند؛ اما هیچکس مرا نميبیند .من دوباره از مرگ
برخاستهام .مرده و زنده شدهام (همان .)892 :در جاي ديگري مادرش که همیشه همراه
اوست ،خطاب به او ميگويد تو در پرتو آن نامیرا ميشوي؛ در همان ابدي جاودانه
ميشوي؛ بيزمان .المکان» (همان.)890:
 .6-5تحليل مولفههای رئاليسم جادویی متمایز دو نویسنده
 .5-6-0مولفههای منحصر در آثار کارپانتيه

غافل گيری و شوک ناگهانی :امور عجیب و غريب و باورنکردني هستند که در مورد
عناصر امور دهشتبار و توجیهناپذيري وقايع ذکر شد ،بهگونهاي که با ورود آن به
داستان ،خواننده غافلگیر شده و به نوعي شوک به داستان وارد ميکند (پورنامداران و
سیدان.)89:4122 ،
«ناگهان دستها از حرکت باز ايستادند و گفتي به حکم شعايري مرموز در دو سوي
گونههايش بيحرکت ماندند و به اين ترتیب مناسك معالجه پايان يافت .استبان چنان
که مقهور رخوتي ناگهاني شده باشد ،بر نیمکتي حصیري به پهلو افتاد و عرق مثل سیل

از همه جايش جاري بود و سوفیا اندام برهنه او را با پتو پوشاند» (قرن
روشنفکري.)29:
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استحاله انسان به انسان :منظور از اين نوع استحاله انسانهايي است که رفته رفته
در اثر گذر زمان تغییر شکل ميدهند و به شکل انسان ديگر در ميآيند .نمونههايي از
اين نوع استحاله به شرح ذيل بوده است:
«يك شب که تي نوئل به جشن طبلها رفته بود ،روح پادشاه آنگوال در جسمش حلول
کرد و سخنراني مفصلي بر زبان آورد ،مملو از چیستانها و نويدها» (قلمرو اين عالم:
.)498
( )aفضاسازی اغراقی :در اين شیوه مؤلفههاي داستان با توصیف يك وضعیت
جديد آغاز ميشود و بعد از آن ،نويسنده ،با وارد کردن عناصري اغراق آمیز و در
بعضي موارد غیرواقعي ،فضاي جادويي و اغراقآمیز به آن ميدهد (ايلخچي،
 .)89:4108کارپانتیه در اين دو اثر ،با وارد کردن عناصر غیرواقعي ،تالش مي کند
تصاوير واقعي را غیرطبیعي و جادويي جلوه دهد.
«همهي درختها از ريشه درآمده ،سرشان رو به جنوب ،نقش زمین شدند و تمام
شب ،دريا که به باران شده بود ،ردي از نمك بر دامنههاي کوهستان باقي گذاشت»
(قلمرو اين عالم.)428 :

فضاسازی وهمی :مضامین هراس انگیز و غريب که جنبههاي تمثیلي و رمز و
رازگونه و نمادين نیز به خود ميگیرد .اين در حالي است که در زندگي عادي ،اين
حوادث امکان وقوع و خودنمايي ندارند ،ولي در داستانهاي به سبك رئالیسم
جادويي چنین فضاهاي وهمآلود و مرموز ،زياد استفاده شده است (سیف الديني،
.)401:4122
«گويي همه پنجرهها و درهاي خانه ،همهي کرکرهها ،همهي روزنهها به سوي
«اسقفسرا» چرخیده بودند و ناشکیبايي پراضطرابشان چنان شديد بود که نماي
عمارتها به شکلكهايي انساني بدل ميکرد .بامها لبههايشان را جلو ميآوردند و
رطوبت فقط به شکل گوشهايي چسبیده به ديوار نمايان ميشد» (قلمرو اين عالم:
.)482

تمايل کارپانتیه براي آفريدن فضاهاي وهمآلود و مرموز و موضوعهاي
عجیبوغريب ،برگرفته از آگاهي و دانش وي و محیط زندگي اوست .فضاي اين
صحنهها عالوه بر وهم گونه بودن ،ترس و وحشت را نیز ميرساند .به طور مثال،

787

بررسی تطبيقی مولفههای رئاليسم جادویی رمانهای قلمرواینعالم و قرنروشنفکری کارپانتيه و روزگارسپریشده مردمسالخورده دولتآبادی 689

جابجا شدن پنجرهها و درها ،در عالم واقع امکان وجود ندارد ،اما در فضاي رمان و
براي خواننده فضاي وهم گونه ايجاد کرده است.
تلفيق و پيوند :تلفيق و پيوند :0عبارت است از دو ترکیب ناهماهنگ و ناسازگار که
در شخصیتهاي داستان ،مسائل اجتماعي و تخیلي و وقايع مختلف اتفاق ميافتد و
به نوعي تعارض در داستان ايجاد ميکند (کسیخان.)492:4109،
«در اين ستیز دو دوران آشتيناپذير تاريخي باهم رو در رو بودند آدم قومپرست با
انسان خداشناس در مصاف آمده بود»(قرن روشنفکري.)118 :
8
کشمکش و پدیده جادویی :هر داستان ،به نوعي با کشمکش و
()b
درگیري فردي يا جمعي آغاز ميشود و با اتمام آن ،پايان ميبايد .در رئالیسم
جادويي ،پديده جادويي ،محور کشمکش است و( ...رضي و بينظیر.)18:4120 ،
در ابتداي داستان قلمرو اين عالم ،ماکاندال محور کشمکش قرار ميگیرد و شخصیت
وي دغدغه اصلي بخشي از داستان ميشود .به عنوان مثال ،ماکاندال اين توانايي را دارد
که با استفاده از قدرت جادوگرياش ،خود را به شکل حیوانات مختلفي مانند :مگس،
هزارپا ،ببر ،مورچه ،ماهي و حشره در آورد (قلمرو اين عالم.)99-94 ،81 :
 .5-6-6مولفههای منحصر در آثار دولتآبادی

زنده شدن مردگان :زنده شدن مردگان به عنوان يکي از مولفههاي رئالیسم جادويي
در روزگار سپري شده مردم سالخورده است:
«مرد خفته در تابوت ،نشان از همهي شاهان و موبدان و شیخان و صوفیان تمام دورهها
دارد ...ديري نميپايد که جنازه نیمخیز ميشود ،دست بر لبهي تابوت ميگیرد ،عطسه
ميزند ،پلك ميجنباند و نگاه ميکند» (روزگار سپريشده مردم سالخورده ،کتاب دوم:
.)188
«(جنازه) ،سرش را تکان داد .لبهاي درشتش را با يکي دو بلوق شتري لرزاند ،قدري
کف به لب آورد ،دور و اطراف را نگاه کرد و صدا زد :قمري ،قمري  ...پس تو کدام
گوري هستي؟» (همان.)188:

__________________________________________________________________________
Hybridity
Conflict

1
2
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انسانهای فراطبيعی اجتماعی :اين نوع انسان ،معموال با نوعي بزرگنمايي شناخته
ميشوند و هدف نه تنها تأثیرگذاري بیشتر از رهگذر برانگیختن تخیل خواننده ،بلکه
برجسته سازي يك نکتۀ مهم اجتماعي است.
«مردماني که هنوز رمقي در زانوهايشان باقي مانده بود با چشمهاي واريده از زغوريت
و تعجب ،و شاخهايي از پیشانيهايشان رويیده بود ،از درهاي کوتاه و پست خانهها

بیرون آمدند و مثل گنگها به يکديگر نگاه کردند» (روزگار سپري شده مردم
سالخورده ،کتاب اول.)892 :
اجساد فرا طبيعی :اجسادي که بعد از مرگ حالت و وضعیت غیرعادي دارند .اجساد
عجیبوغريب و خارقالعاده که پرواز ميکنند ،حرکت ميکنند و ...انسانهايي مرده که به
کشت زمین مشغولاند ،همگي حالت و موقعیتي غیرعادي و باورنکردني دارند؛ بهگونهاي که
در عالم واقع چنین چیزي باورکردني نیست و فرا طبیعي است .اجسادي که بعد از مرگ
حالت و وضعیت غیرعادي دارند و يا بعد از مرگ ميتوانند دوباره زنده شوند:
«هرکس که در خانهاي مرده بود ،هر جنازهاي که جايش بر ميخواست ،کهنه کرباسي
به دور خويش ميپیچید ،از میان باد بیرون ميآمد ميرسید دم رکاب کالسکه ،نشسته
ميشد در گودي پايین صندلي و کالسکه راه ميافتاد و دوباره تلق و تلق و تلق  ...مي-
رفت تا در خانهاي که جنازهاي تويش مانده بود ،بايستد»(روزگار سپريشده مردم
سالخورده ،کتاب اول.)821 :

زمان :يکي ديگر از عناصر داستانهاي به سبك رئالیسم جادويي ،بازي با زمان است.
نويسنده در اين داستانها زمان خاصي را ميآفريند که به دور از زمانهاي تقويمي و
فلکي است.
« پس سام بیست سالي کنار پنجره ايستاده بود و به خیابان ،به خیابان نگاه ميکرد .بعد
از آن مدت بود که روي از خیابان برگرداند» (روزگار سپري شده مردم سالخورده،
کتاب سوم.)24 :
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 .2شرایط و علل شکلگيری رئاليسم جادویی در آثار منتخب کارپانتيه و
دولتآبادی
با توجه به شناختي که از رئالیسم جادويي ،ويژگيها و قابلیتهاي آن در دو رمان منتخب
کارپانتیه و رمان بلند دولتآبادي بهدست آمد ،در اين بخش به تحلیل شرايط اقلیمي ،سیاسي،
اجتماعي و اقتصادي مشترک اثرگذار بر نگارش شیوه رئالیسم جادويي در آثار منتخب دو
نويسنده ميپردازيم.
 .0-2شرایط زیست محيطی
آمريکاي التین و ايران ،از نظر زيست محیطـي تقريبا شــرايط مشابهي دارند .آمريکاي التین،
سرزمین کوههاي بلند و صعبالعبور و زمینهاي پست استوايي است که گرماي شديد ،شرايط
زندگي را در آنجا دشوار ميکند (کندري .)81:4124،آب و هوا در برخي از مناطق خراسان و
بويژه محل وقوع داستان« ،خشك و بیاباني» است .شرايط آب و هوايي و نوع زندگي مردم در
اين مناطق ،به توصیفات اکسپرسیونیستي در داستانهاي رئالیسم جادويي کمك ميکند .شدت
گرما و خشکسالي ،باعث افزايش باورهاي خرافي در میان مردم اين مناطق ميشود (ساعدي،
 .)80:4118به طوريکه باورهاي خرافي و اعتقاد به وقايع موهوم در اين مناطق ،نسبت به ساير
نقاط ،بیشتر است .مردم اين مناطق «به خاطر شرايط خاص زيستمحیطي و عدم ارتباط با
ديگر سرزمینها ،گويي در برهوتي اسرارآمیز و خیال انگیز ميزيند» (پورنامداريان و سیدان،
.)81:4122
وجود اعتقادات ،باورها و خرافههاي موهوم و زندگي در مناطقي با شرايط آب و هوايي
گرم و طاقتفرسا در فضاي داستان هاي کارپانتیه و دولتآبادي زمینه مساعدي براي جنون،
پريشاني و آشفتگيهاي رواني شخصیتهاي داستان است .ترس از گرسنگي و بيآبي ،بیماري
و مرگ و میر ،بیکاري ،خشکسالي ،خستگي کار و زندگي يکنواخت ،بردگان و شخصیتهاي
داستان را دچار خمودگي ،ترس و ناامیدي کرده است.
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 .6-2فقر و بیسوادی
فقر و بیسوادي پديدهاي است که در اغلب کشورهاي جهان سوم ،به وضوح ديده ميشود.
مردم اين کشورها ،به علت فقر و فقدان آموزش کافي ،در جهل و بيسوادي به سر ميبرند.
کشورهاي آمريکاي التین و ايران در زمان پديد آمدن داستانهاي جادويي ،چنین وضعیتي
داشتهاند .در آثار نويسندگان آمريکاي التین همچون کارپانتیه ،اين امر به راحتي قابل درک
است .هنگامیکه تمدن مدرن وارد ماکوندو شد ،مردم آنجا شگفت زده شدند و علت اختراعات
جديد بشر را به جادو نسبت دادند .وقتيکه کوليها ،آهنربا را به آنجا بردند ،مردم دهکده از
اينکه ميديدند قابلمهها و سه پايهها به زمین مي افتند ،سخت حیرت کردند و جهل مردم منشأ
سوءاستفاده ملکیادس شد که به جادو و امور موهوم اعتقاد داشتند و( ...مارکز .)84 :4182،در
ايـران نیـز بـا چنـین شـرايطي مواجه هستیم .راديو که به آبادي وارد شد ،ساکنان آنجا آن را
جعبهاي جادويي ميپنداشتند که عدهاي از انسانها در آن زنداني شدهاند .و در مورد هواپیما نیز
تصورات جادويي داشتند «يك روز ،مردم آبادي با ديدن پرندهاي غريب و آهنین که آدمي در
شکم داشت و سروصداي غريبي ميکرد و ناگهان درآسمان باالي سرشان پیدا شد ،گريختند.
پرنده ،انگار قصد جانشان را داشت .جادوگري که در شکم آن نشسته بود ،آن را درست باالي
سرشان ميآورد و( »...رواني پور .)499:4190 ،و يا در رمان مورد بررسي آمده است« :گفتند
دوچرخهها که بیايند آل و و ديو و جمنده و جن رم ميکنند .گفتند ماشین که بیايد اين چیزها
را دود ميکند .گفتند اين اشباح همزاد کاروانها و چارپايانند و همزاد تیرگي و تاريکي»
(روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب دوم.)802 :
در آثار کارپانتیه و دولتآبادي ،بيسوادي و دور بودن از مراکز تمدن جديد ،میزان
بيسوادي را در میان شخصیتهاي داستان افزايش داده است و باعث شده که آنها ،حقیقت
رويدادها و وقايع اطراف خود را نشناسند و آنها را به قدرتهاي موهوم نسبت دهند .وجود
سحر و جادو و جنبل و همه اينها از تمايالت ،هیجانات و آرزوهاي مردمي حکايت ميکند
که در فقر و تنگدستي و بيسوادي زندگي ميکنند.
 .3-2باورهای خرافی
در تمام مناطق دنیا ،اسـاطیر و باورهـاي مشـترکي وجـود دارد که نشان دهندۀ مشابهت تمدن
آن ها است .يکـي از ايـن باورهـاي مشـترک ،آيـین قربـاني است .در آمريکاي جنوبي ،آيین
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قرباني به صـورت پیشـکش و هديه به محضر خدايان صورت ميگیرد« .سرخپوستان کويچوآ
و آيما در پرو و بولیوي ،بـا اينکه از چهار قرن پیش ،مسیحي بودهاند ،هنوز هم به ارواحـي
هديه ميدهند کـه احـساس مـيکننـد دور تـا دورشان را گرفتهاند و در کـارهاي روزمرهشان
دخالت مـيکننـد» (گريمال .)99 :4128 ،اسطورۀ قربـاني در ايـران نیـز در آيـین زار و قرباني
براي آيینهاي ديني نمايان شده است« .سـاختار آيین زار بـر عناصري چون مـرد يــا زن
درمــانگر ،موســیقي ،قربــاني ،تســلط بـــر ارواح شـــرير بیمــاريزا ،خلســه و ...مـتکي
اســت» (ملك راه .)111 :4128 ،
باورهاي خرافي ،يکي از عوامل رشد تخیل در اين مناطق و به تبع آن ،در داستانهاي
آنهاست .همانطور که کارپینته معتقد است« :نويسندۀ آمريکاي التیني ،نیاز ندارد تخیل را در
آثار خود وارد کند ،زيرا به بهترين شکل و در نهايت ،باورپذيري نه تنها در افکار و عقايد
مردم ،بلکه در زندگي روزمره آنها وجود دارد» (شوشتري .)11:4122 ،مهمترين باورهايي که
در بین مردم آمريکاي التین وجود دارد ،مربوط به ارواح و حلول شیاطین در جسم ،هنگام
بیماري است .به اعتقاد مردم ايران ،بادها باعـث بیمـاري مـيشـوند و تـمـام مـوجـودات
خـیـالي ،پريان دريايي ،ديوهـا ،ارواح نیـك و بـد ،همـه بـاد يـا خیـال هـسـتند وآدم هــا را
اســیر خــود مـيکنند .آيین زار و دهـل زني ،يکي از شايعترين روشهاي درماني است
(ساعدي .)14: 4118 ،به عنوان مثال ،در رمان دولتآبادي آمده است« :گه سگ را گذاشتم الي
لتهها و آتش زدم و از پیش خودم شروع کردم ورد خواندن و فوت کردن تا به خیال خودم
دفع بال کنم» (روزگار سپري شده مردم سالخورده ،کتاب اول.)99 :
 .0-2شرایط سياسی ،اجتماعی و اقتصادی
وجود منابع زيرزمیني و ذخاير ارزشمند ،از امتیازات منطقه آمريکاي التین است؛ به همین
جهت ،حضور استعمارگران در آن کامال مشهود است و آنان را به اين منطقه جذب کرده است.
«کشتزارهاي وسیع کلمبیا ،در کنار تولید قهوه ،موز ،گل ،نیشکر و پنبه و نیز استخراج
نفت ،طال ،نقره ،و زمرد ،چشم گردانندگان شرکتهاي داخلي و به خصوص خارجي
را خیره کرده است و آنها را به جانب انواع دخالتها ،زد و بندها و جنايتها سوق
داده است» (مارکز.)19:4129،
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در رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده نیز وجود نیروهاي اشغالگر روسي در شمال
و مرکز ايران و دوران جنگ جهاني اول در ايران و شرايط و خفقان سیاسي و اجتماعي پهلوي
اول ،در اغلب نقاط ايران ،نیز اين موضوع را تأيید ميکند.
حاکمیت جو خفقان و حکومتهاي استعماري که باعث سلب آزادي انديشه از مردم
شدهاند ،نويسندگان را برآن داشتهاند که واقعیتهاي موجود در سرزمین خود را به روشي
خاص بیان کنند .از سوي ديگر ،زمانیکه فشار حکومتها ،آزادي را از ملتها سلب کند ،بیان
حقايق به آساني امکان پذير نیست و اين فشارها ،نويسندگان را به سمت تخیل و گريز از
واقعیت سوق ميدهد (شیخحسیني و محمودي.)849:4108 ،
شکي نیست که وجود شرايط نابسامان اجتماعي سیاسي ،فشارهاي استعماري ،استثمار افراد
اجتماع و مواردي از اين دست ،شرايط استقالل طلبي را فراهم ميکند .استفاده از تکنیكهاي
ادبي براي رسیدن به اهداف انقالبي و معترضانه يکي از شیوههاي مورد استفاده نويسندگان
است و بر همین اساس دولت آبادي و کارپانتیه در نگارش خود و گرايش به رئالیسم جادويي
و انتقادي از چنین بستري بهره بردهاند.
 .8نتيجهگيری:
رئالیسم جادويي ،به عنوان سبکي جديد در زيرساختار مکتب رئالیسم شکل گرفته و متأثر از
غرب به ويژه آمريکاي التین به ادبیات جهان عرضه شده است .رئالیسم جادويي در ايران،
داراي طرفداران بسیاري دارد که در آثار خود بن مايهها و مؤلفههاي اين سبك را به کار
بردهاند .دو نويسنده مطرحي که در اين پژوهش مورد بررسي قرار داديم هر دو هم بن مايههاي
مشترکي داشتهاند و بهکار بردهاند و هم در آثار خود بن مايههاي منحصر به فرد خود را
آوردهاند .اما ماهیت و شکل اين مولفهها علیرغم شباهت و طبقهبندي يکسان ،داراي
ويژگي هاي منحصر به فردي است که از عقايد و باورهاي بومي ،فرهنگي و محیط زندگي
نويسنده نشات ميگیرد .همچنین ،موجودات ،حیوانات و عناصر فراطبیعي و عجیب و غريب
اين دو نويسنده با هم تفاوتهاي محسوسي دارد .از سوي ديگر ،دولتآبادي در برخي موارد
همچون فضاسازيهاي تعفنبار از کارپانتیه پیشي ميگیرد .در آثار کارپانتیه مولفههايي همچون
استحاله انسان به انسان و ترسیم فضاهاي اغراقي و وهمي مشاهده ميشود که در آثار
دولتآبادي نسیت .در مقابل ،مولفههايي همچون زندهشدن مردگان و بازي با زمان به چشم
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ميخورد که ميتوان از آنها به عنوان مولفههاي منحصر بهفرد وي ياد کرد .روزگار سپريشده
مردم سالخورده ،رماني با سبك رئالیسم اجتماعي و انتقادي است و ازآنجاييکه در اين رمان،
رئالیسم انتقادي با باورهاي خرافي و تخیل و وهم همراه شده است ،شکلي جادويي به خود
گرفته است و با رگههايي از رئالیسم جادويي ،به رشته تحرير در آمده است .در مقابل دو اثر
ذکرشده از کارپانتیه ،ازجمله داستانهايي است که کامال منطبق با شیوه رئالیسم جادويي نگاشته
شده است.
نکته ديگر اينکه با توجه به متن کتاب به نظر ميرسد جامعهاي که دولتآبادي و کارپانتیه در
آن زندگي کردهاند ،نه تنها شرايط اقلیمي ،آب و هوايي و زيستمحیطي ،زندگي مردم منطقه را
متأثر ساخته ،بلکه در شخصیتها و ويژگيهايي داستان به صورت جنون و پريشاني و
آشفتگيهاي رواني ،مشاهده ميشود و گاه چنان با زندگي روزمرۀ مردم در آمیخته که مرز میان
واقعیت و خیال روشن نیست .شکي نیست که وجود شرايط نابسامان اجتماعي سیاسي،
فشارهاي استعماري ،استثمار افراد اجتماع و مواردي ازايندست شرايط استقاللطلبي را فراهم
ميکند .استفاده از فنهاي ادبي براي رسیدن به اهداف انقالبي و معترضانه يکي از شیوههاي
عملکرد مبارزاتي نويسندگان است و بر همین اساس دولتآبادي و کارپانتیه در نگارش خود و
گرايش به رئالیسم جادويي از چنین بستري بهره بردهاند.
References
Baldick, Chris. Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University
Press: New York. 1379/1990.
Binazir, Negin, and R Aahmd. “Darham Tanidegi Realism Jadoii va Dastane
Mogheit, Tahlil Moredi Dastane Giahi dar Gharantine” [“The Entanglement
of magical Realism and Situational Storytelling, A Case Study of A Plant in
4

vol.

University,

Shiraz

Magazine,

Adab

Bustan

Quarantine”].

(1389/2010):29-46.
Biniaz, Fathollah. Tanhaii ،Tars ،Nefrat. Theran: Nashre Hambastegi,
1382/2003.

775

776 0011  پایيز و زمستان،6  شماره،62  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

Bouhdiba, Abdolwahab. Sexuality in Islam. London: Cambrig University,
1364/1985.
Bowers, Maggie Ann. Magical Realism. New York and London: Routledg,
1383/2004.
Carpentier, Aljo. The Realm of This World. 1st ed., Translated by Kaveh Mir
Abbasi, Tehran: Nika, 1390/2011.
---. Century of Intellectualism. 1ST ed., Translated by Soroush Habibi,
Tehran: Niloufar, 1394/2015.
Chamberlain, Lori. Magicking the Real: Paradoxes of Postmodern Writing.
London: Greenwood, 1365/1986.
Dolatabadi, Mahmoud. Bygone Days of the Elderly, Book 1: Climate.
Tehran: Cheshmeh, 1369/1990.
--- Bygone Days of the Elderly, Book 2: Purgatory. 2nd ed., Tehran:
Cheshmeh. 1377/1998.
---. Bygone Days of the Elderly, Book 3: The End of the Owl. Tehran:
Cheshmeh, 1379/2000.
Farzad, Abdolhossein. On Literary Criticism. 4th ed., Tehran: Qatre,
1391/2002.
Qasemzadeh, Reza. "A Comparative Study of Magical Realism in the
Fiction of Gabriel Garcia Marquez, Moniro Ravanipour and Reza Braheni".
PhD Thesis. Faculty of Language and Literature. Islamic Azad University,
Tabriz. 1395/2016.
Ghaderi, Bahador. "Recreating the Myth of Sushyans in the Past of the
Elderly People of Mahmoud Dolatabadi”. Quarterly Journal of Literary
Research. Tarbiat Modares University, vol 10, no 4 (1392/2013): 9-38.

776

668 بررسی تطبيقی مولفههای رئاليسم جادویی رمانهای قلمرواینعالم و قرنروشنفکری کارپانتيه و روزگارسپریشده مردمسالخورده دولتآبادی

Hejazi, Behjat Sadat."Signs of Magical Realism in My Novel". Journal of
Literature and Language, Shahid Bahonar University, Kerman, vol 81. no.
81 (1396/2015): 81-103.
Haghrosta, Maryam. “The Difference Between Magical Realism and
Amazing Realism and the Role of Perspective in Them by Examining the
Works of Gabriel Garcia Marquez and Aljo Carpentier”. Research in
Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji]. vol. 11,
no. 30 (Spring and Summer 1385/2006): 17-34.
Howardji, Viarda and Klein Harvey.F. Latin America, Politics, Government
and Development. Translated by Alireza Ghorbanpour, Tehran: Abrar
Moaser, 1387/2008.
Jalali, Maryam and et al. "Comparative Study of the Conceptual
Components of Resistance in Association with the Recurring Element of
Childhood". Journal of Comparative Literature Research, vol. 2, no. 2
(1397/2018): 64-85.
Khaghani Isfahani, Mohammad. "A Comparative Analysis of the
Application of Magical Realism in the Two Novels of Haras al-Madinah alZa'iyya and Gypsy by the Fire", Comparative Literature Review, Razi
University. vol. 5, no. 17 (1394/2005): 51-74.
Kesikhan, Hamid Reza. “A Comparative Study of the Components of
Magical Realism in the Tin Drum by Guntergrass and One Hundred Years of
Solitude by Gabriel Garcia Marquez ”. Bi-Quarterly Journal of Linguistics,
Al-Zahra University, vol. 2, no. 4 (1390/2011): 105-126.
Lavi Ilkhchi, Elham. “A Comparative Study of Magical Realism in the
Works of Saedi and Marquez”. Book of the Month of Literature, no. 72
(1392/2003): 21-31.
Kundari, Mehran. Pre-Columbian South American Culture and Civilization.
Tehran, Institute of Cultural Studies, 1371/1992.

778

777 0011  پایيز و زمستان،6  شماره،62  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

Grant, David. Realism: The New Critical Idiom Series. London: Methuen.
1970.
---. Realism. Translated by Hassan Afshar. Tehran, Markaz, 1357/1978.
Grimal, Pierre. Myths of Mahan. 6th ed., Translated by Mani Salehi Allameh,
Tehran: Mohajer, 1385/2006.
Malakrah, Alireza. Rituals of Healing. Tehran, Research Institute of Cultural
Heritage Organization, 1385/2006.
Marquez, Gabriel Garcia. The Best Short Stories. Translated by Ahmad
Golshiri, Tehran: Negah, 1386/2007.
---. One Hundred Years of Solitude. Translated by Bahman Farzaneh. 3rd
ed., Tehran: Amirkabir, 1390/2011.
Mellen, Johan. Literary Masters: Gabriel Garcia Marquez. Detroit USA:
Gale Group, 2000
Menton, Seymour. Magic Realism Rediscovered: 1918-1981. London:
Associated University Press, 1983
Mirzaeian, Mahin et al. “Critical Discourse Analysis of the Concept of
Power in the First Book of The Bygone Past of the Elderly (Climate Wind)
Based on Norman Fairclough's Discourse Model”. Bi-Quarterly Journal of
Contemporary Persian Literature. Institute of Humanities and Cultural
Studies, vol. 9, no. 2 (1398/2019): 363-385.
Nazemian, Reza et al. (2014). "A Study of the Propositions of Magical
Realism in the Novels of the Mourners of Bill Gholam Hossein Saedi and
the Nights of a Thousand Nights by Najib Mahfouz". Arabic literature. vol.
6, no. 2 (1393/2014): 157-178.
Nojoumian, Amir Ali. “Towards a New Definition of Comparative
Literature and Comparative Criticism”. Literary Research, no. 38
(1391/2012): 115-138.

777

669 بررسی تطبيقی مولفههای رئاليسم جادویی رمانهای قلمرواینعالم و قرنروشنفکری کارپانتيه و روزگارسپریشده مردمسالخورده دولتآبادی

Nikobakht, Nasser, and Maryam Raminonia. “Study of Magical Realism and
Analysis of the Nazemian, Reza et al. "A Study of the Propositions of
Magical Realism in the Novels of the Drowning Novel”. Quarterly Journal
of Literary Research, no. 8 (1384/2005): 139-154.
Pournamdarian, Taghi and Maryam Seydan. “Reflection of Magical Realism
in the Stories of Gholam Hossein Saedi”. Journal of Persian Language and
Literature, Karazmi University, vol. 17, no. 64 (1388/2009): 45-64.
Rouhani, Seyyed Ali, and Emad Abuatta Amlashi. “Temporal Structure in
the Literature of Magical Realism and its Impact on Cinema Based on the
Theory of Gilles Deleuze”. Research in Contemporary World Literature

[Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji] , vol. 25, no.2 (Autumn and Winter
1399/2021): 479-449.
Saedi, Gholam Hossein. People of the Air. Tehran: Amirkabir, 1345/1965.
Salari, Mahshid. Anthropology of Iran: Customs, Culture and Art. Tehran:
Afarinesh, 1389/2010.
Saeedi Tabar, Mohammad Zahed. “Magical Realism in the Books of the Last
Pomegranate in the World, Jirok and a Collection of Kurdish Stories by Roji
Lisco”. Literature Research Institute, Master Thesis, Razi University,
Kermanshah: 1393/2014.
Seyed Hosseini, Reza. Literary Schools. 13th ed., Tehran: Negah, 1384/2005.
Seif al-Dini, Ali Reza. Bakhtak Negar Qom. Tehran: Eshareh, 1378/1999.
Shoushtari, Mansoureh. “Magical Realism: Imaginary Reality”. Art
Quarterly, no. 32 (1387/2009): 44-75.
Sheikh Hosseini and Mahmoudi. “Common Fields of Tendency with
Magical Realism in Southern Iran and South America”. Journal of
Comparative Literature, Kerman, Shahid Bahonar University, vol. 8, no. 14
(1395/2016): 203-221.

778

788 0011  پایيز و زمستان،6  شماره،62  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

Tharwat, Mansour. Familiarity With Literary Schools. 3rd ed., Tehran:
Sokhan, 1390/2011.
Vesaghati Jalal, Mohsen. "The Role of Narrative Language in the Magical
Realism of Older People”.

Bi-Quarterly Journal of Narrative Studies,

Iranian Literary Criticism Association, vol. 3, no. 5 (1398/2019): 283-313.

788

