
  
  
  
  
  
  

  بررسي رمان طوبا و معناي شب از منظر رئاليسم جادويي
  سلمان ساكت

  دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
  چكيده

گيري آن را در اروپا معرفي نمايد و  هاي شكل هدف مقالة حاضر آن است كه پيشينة رئاليسم جادويي و زمينه
ضمن اشاره به برخي از تعاريفي كه دربارة اين اصطالح مطرح شده است، فصل مشترك همة آنها را ارائه 

ردازي را در امريكاي التين پ كند. همچنين داليل اجتماعي و سياسي تثبيت و شكوفايي اين شيوة داستان
هاي اين سبك و نيز با نگاهي گذرا به سابقة حضور  برشمارد و سپس با اشاره به مهمترين ويژگيها و مشخصه

پور را از منظر آن  ، اثر شهرنوش پارسيطوبا و معناي شبو ظهور اين شيوه در ادبيات داستاني ايران، رمان 
است با ارزيابي دقيق چگونگي به كارگيري رئاليسم جادويي از سوي تحليل و بررسي نمايد. نگارنده كوشيده 

نويسنده، موفقيتها و ناكاميهاي وي را نشان دهد و داليل هر يك را بيان دارد. در پايان نتيجه گرفته است كه 
مار پردازي به شيوة رئاليسم جادويي به ش نقص در داستان اي كامل و بي نمونه طوبا و معناي شباگر چه رمان 

تر  اند، بهتر و پخته آيد، اما در مقايسه با بسياري از آثار ادبيات داستاني ايران كه به اين سبك نوشته شده نمي
  است.

  .طوبا و معناي شبپور،  ها: ادبيات داستاني، رئاليسم جادويي، شهرنوش پارسي كليدواژه
  
  . مقدمه1

كوشيدند  شيوة هنري جديدي در محافل نقاشي اروپا عرضه شد كه در آن هنرمندان مي 1920در اواسط دهة 
اي جديد به تصوير كشند. اين نقاشيها در اصل نقاشيهاي سادة اكسپرسيونيستي  واقعيتهاي روزمره را به گونه
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ني تطابق و سازگاري نداشت. در آن بود كه در آنها اشكال واقعي به نحوي ارائه شده بود كه با واقعيت بيرو

ناميد. بدين گونه او » رئاليسم جادويي«، هنرشناس و منتقد آلماني، اين شيوة جديد را 1زمان فرانتس رو
 ,Turner(هاي جديد برخي از نقاشان به كار برد  نخستين كسي بود كه اين اصطالح را براي توصيف تجربه

1996 :20/273; Rajimwale :241, Abrams, 2005 :203(.  
بار ديگر اصطالح رئاليسم جادويي، اين بار در ايتاليا مطرح شد، اما پس از آن چند سالي  1927در سال 

رئاليستهاي آمريكايي و «نمايشگاهي با عنوان  1943منتقدان اين اصطالح را به كار نبردند، تا اينكه در سال 
برپا شد و اصطالح رئاليسم جادويي را بار ديگر بر در موزة هنرهاي مدرن نيويورك  2»رئاليستهاي جادويي
  .)Rajimale, ibid(سر زبانها انداخت 

را براي » رئاليسم جادويي«ميالدي نويسندگان امريكاي التين،  50و اوايل دهة  40چندي بعد در اواخر دهة 
ود را به نوعي غريب به كار گرفتند تا زندگي روزانه و محيط اطراف خ» واقعيت ماورايي و عجيب«ارائة يك 
ها را به طرزي  ها و اسطوره آور از جمله تخيالت، افسانه آلود بنمايانند و چيزهاي عجيب و شگفتي و وهم

  گرايانه به نمايش بگذارند. عادي و معمول كه گويي جزئي از زندگي روزمره است، با وصفي واقع
 مردان ذرتو انتشار دو رمان  1940ن، به دهة نويسي به سبك رئاليسم جادويي در امريكاي التي آغاز داستان

)Men of Mazie( پادشاهي اين جهانو  3از ميگل آنخل آستورياس )The Kingdom of This World(  از آلخو
اي به  كارپانتيه به صورت جدي و كامالً حرفه 1949. در سال )Galens, 2002 :2/151(گردد  باز مي 4كارپانتيه

جادويي پرداخت. او به صراحت اعالم كرد كه رئاليسم جادويي آمريكايي نوعي توصيف اصطالح رئاليسم 
هاي كشورهاي امريكاي التين دارد  سبك نوشتاري جديد است كه ريشه در فرهنگ، باورها و افسانه

  ).6-5: 1382نژاد،  (پارسي

                                                 

1   . Franz Roh 

2   . American Realists and Magic Realists 

3   . Miguel Angel Asturias 

4   . Alejo Corpentier 
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اي در ادبيات  طور فزاينده پس از انتشار دو رمان ذكر شده و بيان نظرات كارپانتيه، مفهوم رئاليسم جادويي به
، خورخه 1امريكاي التين گسترش يافت و عالوه بر دو نويسندة فوق، نويسندگان ديگري چون خوان رولفو

  در بسط و گسترش آن تأثير بسزايي بر جا گذاشتند. 3و خوليو كورتاسار 2لوييس بورخس
دادند، براي نمونه بورخس هرگز  نميدر اين ميان افرادي بودند كه خود را زير چتر اين جنبش ادبي قرار 

شهرت يافته بود، همراه شود، چرا كه به گمان او حال و » رئاليسم جادويي«پذيرفت كه نامش با آنچه به  نمي
رفت، با اين همه  نويسي يك ويژگي اساسي به شمار مي گرا و واليتي در اين سبك رمان هواي منطقه

وصيف غرايب داشت، آشكارا بر نويسندگاني چون كارپانتيه كه به اي كه به ت داستانهاي او به دليل عالقه
آوردند، تأثير بسزايي بر  رئاليسم جادويي گرايش داشتند و صراحتاً خود را در زمرة پيشگامان آن به شمار مي

  ).36: 1382وريا،  جا نهاد (اچه
، اين جنبش ادبي به يك پديدة 4كزاثر مشهور گابريل گارسيا مار صد سال تنهاييبا انتشار رمان  1967در سال 

و پس از آن نويسندگان بسياري در نقاط مختلف دنيا به  )Galens, ibid :152(المللي و جهاني تبديل شد  بين
  نويسي روي آوردند. پردازي و رمان اين شيوة داستان

  
  شناسي رئاليسم جادويي . اصطالح2

گردد كه عناصر  گرايي جادويي به داستانها يا رمانهايي اطالق مي امروزه اصطالح رئاليسم جادويي يا واقع
حقيقت و واقع با عناصر تخيلي، فانتزي و سحر و جادو در هم آميخته باشد. تلفيق اين عناصر ناهمگون 

به سخن ديگر در داستانهايي كه به  آورد كه به هيچ يك از اجزاي اوليه شباهت ندارد. اغلب قالبي را پديد مي
شوند، در عين  اند، حقايق و جزئيات زندگي روزمره به تفصيل بازگو مي شيوة رئاليسم جادويي نوشته شده

حال در ميان اين حقايق، عناصر تخيلي و فراواقعي هم كه در نگاه نخست با روند منطقي داستان سازگاري 
آميزد كه تمامي حوادث، چه  نان اين عناصر واقعيت و تخيل را در هم ميشوند، اما نويسنده چ ندارند، وارد مي

                                                 

1   . Juan Rulfo 

2   . Jorge Lius Borges 

3   . Julio Cortazar 

4   . Gabriel Garcia Marquez 
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كنند و خواننده به راحتي كنشها و  واقعي و چه تخيلي، همسان، همگون و كامالً مرتبط با يكديگر جلوه مي

  شود. رويدادهاي فراواقعي را همچون بخشهاي واقعي پذيرا مي
داند كه در پي تركيب و اتحاد امور متضاد و ناهمگون  دبي مياي ا رئاليسم جادويي را شيوه 1آماريل كندي
شود: يكي  رئاليسم جادويي با دو منظر متضاد و با دو جنبة كامالً متعارض مشخص مي«نويسد:  است. او مي

 ,Chanady(» نگرشي معقوالنه از واقعيت و ديگري پذيرش مافوق طبيعت به عنوان واقعيتي عادي و معمول

1985 :68(.  
حضور عناصر مافوق طبيعي در رئاليسم جادويي را به ذهنيت شرقي ماقبل تاريخي يا جادويي  2خل فلورسآن

داند كه با عقالنيت اروپايي پيوند خورده است. وي كاركردهاي رئاليسم جادويي را متعلق به دنياي  مربوط مي
هاي عجيب و  هاي پريان و اسطوره هشود كه قص اين كاركردها مانع از آن مي«داند و بر آن است كه  واقعي مي
  .)Flores, 1995 :135(» زا را با داستانهاي رئاليسم جادويي يكسان بدانيم شگفتي

داند كه در آن حوادث و رويدادهاي تخيلي چنان  رئاليسم جادويي را نوعي حكايت مدرن مي 3آلبرتو ريوس
اعتمادند. او مهمترين تكنيكهايي را كه سبب اند كه كامالً باورپذير و قابل  در بطن واقعيت گنجانده شده

آميزش تخيل و «شمرد:  شود نويسنده در باورپذيري داستانهاي رئاليسم جادويي موفق گردد، چنين برمي مي
واقعيت و جابجايي مداوم آنها، تغيير و جابجايي زمان، طرحها و روايات پيچيده و تو در تو، استفاده از رؤيا و 

  .)Rios, 1999 :480(» توصيفات اكسپرسيونيستي و حتي سوررئاليستي داستانهاي اساطيري،
كند، با اين تصور كه  توصيف مي» بيان جهان به صورتي نامعقول«رئاليسم جادويي را تالش براي  4وريا اچه
وريا،  فرضهاي جامعة بورژوايي غرب را كنار گذاشت و با نگاهي تازه به جهان نگريست (اچه توان پيش مي

تاريخ و «نويسد:  هم در توصيف رئاليسم جادويي و كاركرد آن در ادبيات امريكاي التين مي 5). يوسا37 همان:

                                                 

1   . Amaryll Chanady 

2   . Angel Flores 

3   . Alberto Rios 

4   . Roberto Gonzalez Echevarria 

5   . Mario Vargas Llosa 
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اند كه بازشناختن آنها از هم  آنچنان در اين متون به هم آميخته –حقيقت و دروغ، واقعيت و افسانه  –ادبيات 
توانند تار و پود  اي كه هر دو دنيا مي شود، به گونه اغلب ناممكن است. مرز باريك ميان اين دو اغلب محو مي

ل از نمايد كه در آن، متحمل و نامحتم تر است، زيرا چنين مي تر، فريبنده مكمل يك كل باشند كه هر چه مبهم
  ).62: 1385(يوسا، » يك گوهرند

كه تاريخ، جغرافيا و مذهب غيرمعمول امريكاي التين را كه به جادو نزديك است، زمينة  1فيليپ سونسون
پردازي را پلي ميان تخيل و  كند، اين شيوة داستان اصلي شكوفايي رئاليسم جادويي در آن سرزمين معرفي مي

  .)Sawnson, 2005 :49(داند  مي 2اجتماعي اي رئاليستي جادو و داستان منطقه
آيد كه رئاليسم جادويي شيوه و ابزاري متفاوت براي نگريستن  از دقت در اين تعاريف و ديدگاهها چنين برمي

به جهان و اشيا از دريچة هنر و ادبيات است، با اين حال نبايد آن را در زمرة آثار تخيلي و فانتزي به شمار 
گيرد كه داستان را يكسره به فضاي تخيل و فراواقعيت بكشاند. در  زه از واقعيت فاصله نميآورد، زيرا آن اندا

مانند، بدين گونه  اين شيوه سحر، جادو، رؤيا و خيال همواره در پيوند و ارتباط با دنياي واقعي باقي مي
  خواننده مدام ميان واقع و فراواقع در رفت و آمد است.

 –سازي آنها، رئاليسم جادويي را تا حدي به سوررئاليسم  ة توصيف و برجستهوجود عناصر غيرواقعي و نحو
بنابراين  )1(كند. نزديك مي –) 37وريا، همان:  و اچه Galens, ibid:2/151,160يعني خاستگاه آغازينش (

و بدين  زند رود و به جهان فراواقع و ماوراء طبيعي چنگ مي گرايي فراتر مي رئاليسم جادويي از مرزهاي واقع
هاي اين جريان مطرح  انگيز به عنوان يكي از شالوده هاي غيرعادي و شگفت سان توصيف اشيا و پديده

  شود. مي
  
  گيري رئاليسم جادويي در امريكاي التين هاي شكل . زمينه3

اختيار كشورهاي امريكاي التين و نويسندگان برجستة آن را به ذهن متبادر  اصطالح رئاليسم جادويي بي
سازد، گويي هويت اين اصطالح در گرو ادبيات امريكاي التين است. اين ذهنيت به تمامي درست  مي
به امريكاي  -ره كرديم همان طور كه پيشتر به آن اشا -گيري اين جنبش  هاي شكل نمايد چرا كه نه ريشه نمي

                                                 

1   . Philip Swanson 

2   . Social Realist Regional Fiction 
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هاي  نظران بارقه رسد و نه تداوم آن تنها مختص كشورهاي اين ناحيه بوده است. برخي از صاحب التين مي

رسانند  نخستين اين جنبش ادبي را به فرانتس كافكا و حتي پيشتر، رمانهاي مشهور سدة هجدهم ميالدي مي
)Rajimwale :242(ها بر اين جريان ادبي انكارناپذير است . از اين گذشته تأثير سورئاليست)Galens, ibid :

2/151,160(.  
رئاليسم جادويي نتيجة پيوند دو گرايش ناسازگار در داستان كوتاه مدرن بود كه در نخستين دهة سدة بيستم 

ت ورزي در قالب يا فرم توجه داشت كه به نوعي از ادركا پديد آمده بودند. يكي از اين دو گرايش به تجربه
نويسي  علمي و مفاهيم جديد در زمانبندي تأثير گرفته بود و در نهايت به حركتي پيشرو در جريان رمان

پسند قرن نوزدهم  انجاميد. ديگري رئاليسم پيوند يافته با جنبشهاي سياسي بود كه در واقع تداوم رئاليسم مردم
يايي زبان، جنبشي را پديد آورد كه بعدها آمد. برخورد اين دو گرايش در امريكاي التينِ اسپان به شمار مي

  ).36و  1/32وريا، همان:  شهرت يافت (اچه» رئاليسم جادويي«تحت تأثير برخي از اروپاييان، به
در گسترش، تثبيت و شكوفايي رئاليسم  - اگر چه خاستگاه رئاليسم جادويي نيست  -ادبيات امريكاي التين 

پردازي سهم بسزايي داشته است. در شكوفايي اين  نويسي و داستان جادويي به عنوان گرايشي ويژه در رمان
جريان ادبي در آن سرزمين، جدا از شرايط كلي مانند فضاي سنتي و مذهبي، آداب و رسوم عاميانة فراوان، 

كه  )Swanson, ibid :49(شرايط اقليمي و جغرافيايي، باورهاي فرهنگي خاص، اعتقاد به سحر و جادو و ... 
  اند، از جمله: يش در نقاط ديگري هم ممكن بود وجود داشته باشند، داليل ويژة ديگري نيز نقش داشتهكم و ب

هاي قومي  شناسي غرب دربارة فرهنگ و افسانه شناسي و مردم هاي جامعه الف) مطالعات پژوهشگران حوزه
و باورهاي عاميانة خود  سرخپوستان امريكاي التين كه سبب شد مردم سرزمينهاي اين ناحيه نسبت به فرهنگ

توجه بيشتري معطوف دارند و با بررسي و دقت در آنها به خودآگاهي و كشف دوبارة عناصر هويتي خويش 
  دست يابند.

آلود كه موجب  ب) چيرگي حكومتهاي استعماري بر كشورهاي امريكاي التين و حاكم كردن فضايي خفقان
اجتماع آزادانه، نگاه و رويكرد رئاليستي يعني همان  شد مردم اين كشورها نتوانند در حوزة سياست و

يافتند بيان واقعيتهاي تاريخي از خلل  گويي را تجربه كنند، در نتيجه تنها مجالي كه مي گرايي و واقع واقع
ها و باورهايي بود كه سينه به سينه نقل شده بودند و در آن زمان نيز دهان به دهان روايت  داستانها، افسانه

  ند.شد مي
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ج) مردم كشورهاي امريكاي التين ميل شديدي داشتند كه حوادث تاريخي بويژه حوادثي را كه به سبب 
سلطة دولتهاي استعماري از سر گذرانده بودند، روايت كنند، اما چون بيان آزادانة واقعيت ممكن نبود از غناي 

ويدادهاي مورد نظرشان را بازگو پردازيهاي بومي ياري گرفتند و حوادث و ر نخوردة افسانه بكر و دست
  ).7نژاد، همان:  و پارسي 258: 1385نمودند (داد، 

اي مردم امريكاي التين با عناصر جهان صنعتي و  د) تقابل و برخورد نگاه سنتي، بدوي، ساده، خرافي و افسانه
بود، براي  انگيخت و چون درك آن عناصر برايشان سخت و دشوار مدرن كه حيرت و شگفتي آنان را برمي

شدند. در چنين فضايي  هاي بومي و باورهاي خرافي خود مي تبيين و پذيرش آنها دست به دامن افسانه
برد  هاي جديد مانند هواپيما، مردم بومي را به ترسي عميق و اضطرابي شديد فرو مي مواجهه با اشيا و پديده

پرواز پيرمردي با بالهاي بزرگ بر فراز آسمان و در حالي كه براي ايشان كه به جادو و جادوگري باور داشتند، 
  ).3: 1388زا نبود (فاطمي و جالير،  اشان آنقدر عجيب و شگفتي فرود او بر بام يا حياط خانه

هـ) گروهي از روشنفكران و نويسندگان كشورهاي امريكاي اليتن بر آن بودند تا با استفاده از رئاليسم 
رفت، هويتهاي تاريخي، فرهنگي و  نويسي به شمار مي پردازي و رمان ستانجادويي كه سبكي تازه در جريان دا

اي خود را در كانون توجه مردم ديگر سرزمينها قرار دهند و بدين شيوه با سلطة فرهنگي كشورهاي  منطقه
محوري دنياي مدرن و پيشرفتهاي صنعتي و فناوريهاي  استعماري مقابله نمايند و به نوعي خردگرايي و عقل

  .)Galens, ibid :156(ديد را به نقد كشند ج
سازي براي شكوفايي رئاليسم جادويي در امريكاي التين نقش بسزايي  دقت در اين داليل كه هر يك در زمينه

دهد كه اغلب آنها خاص آن سرزمين نيست و چه بسا بتوان بيشتر كشورهاي جهان  داشته است، نشان مي
هاي شنيدني فراوان  ي غني، ادبيات عاميانه، باورهاي فولكلور و افسانهسوم را كه از يك سو پيشينة فرهنگ

اند، داراي چنين پتانسيل و  دارند و از سوي ديگر مستقيم يا غيرمستقيم زير سلطة كشورهاي استعماري بوده
ثار ). از اين روست كه بالفاصله پس از شهرت يافتن آ1/318: 1387ظرفيتي دانست (بنگريد به: سيد حسيني، 

، رئاليسم جادويي به صد سال تنهايينويسندگان برجستة امريكاي التين و بويژه پس از انتشار و ترجمة رمان 
مندان و منتقدان  گستردگي در ميان نويسندگان كشورهاي افريقايي نيز رواج يافت تا آنجا كه بسياري از عالقه

تانها و نويسندگان آن كشورها روي آوردند و حوزة ادبيات و رمان به پژوهش و تحقيق دربارة رمانها، داس
  .)Cooper, 1998 :15(ادبيات آن سرزمينها را موضوع پژوهش خود قرار دادند 
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  . مهمترين ويژگيهاي رئاليسم جادويي4

تا آنجا كه نگارنده جستجو كرده است، تاكنون به طور دقيق و جزئي ويژگيهاي رئاليسم جادويي بررسي، 
نشده است. تنها برخي از نويسندگان متعلق به اين جريان و بعضي از منتقدان ادبي، بندي و توصيف  طبقه

اند كه اغلب كلي و فراگير است و از حد تعاريف و توصيفات معمول  جسته و گريخته ويژگيهايي را برشمرده
بررسيهاي خود  هاي ايشان و نيز تأمالت و رود. با اين حال نگارنده كوشيده است با دقت در نوشته فراتر نمي

  نويسي را معرفي نمايد. هاي اين سبك داستان مهمترين ويژگيها و شاخصه
  
   )Binarism(. دوگانگي 1- 4

شناسي در تعريف اغلب منتقدان ديديم، حضور همزمان عناصر ناهمگون و  همان طور كه در بخش اصطالح
اند. در اين داستانها  متضاد مهمترين ويژگي داستانهايي است كه به شيوة رئاليسم جادويي نوشته شده

آنچنان در هم تنيده » هاي روستايي و شهري، غربي و بومي، واقعي و خيالي، طبيعي و مافوق طبيعي صحنه«
 143: 1384نيا،  شوند كه متمايز كردن يكي از ديگري ناممكن يا دست كم دشوار است (نيكوبخت و رامين مي
پذيرد و به  نويسي به شيوة رئاليستي را مي ). نويسندة اين سبك اغلب سنتهاي داستانGalens, ibid :156و 

دهد  اي به دست مي كند و در نهايت آميزه هم به آن وارد مي بندد اما عنصري غيرواقعي يا فراواقعي را كار مي
گيرد، بلكه  نه به طور كامل به قلمرو خيال و وهم متعلق است و نه در قلمرو واقعيت و تجربه جاي مي«كه 

  ).281: 1377(ميرصادقي، » خصوصيتي مستقل از آن دو دارد
اي  سندگان داستانهاي رئاليستي جادويي شيوهپردازي داستان هم وجود دارد. نوي اين دوگانگي در شخصيت

برند تا هم كارهاي غيرعادي و فرامعول ايشان توجيه شود و هم در  خاص را در پردازش شخصيتها به كار مي
انتقال از جهاني به جهان ديگر دچار مشكل نشوند. بنابراين انتقال و رفت و آمد شخصيتها از جهان واقعي به 

دهد كه گويي هيچ حادثة عجيبي روي  عادي و طبيعي است و اين امر چنان رخ ميخيالي و بالعكس، امري 
  ).145نيا، همان:  نداده است (نيكوبخت و رامين

  
   )Hyperbole(. اغراق 2- 4
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بندند تا  اغراق و مبالغه يكي از مهمترين تكنيكهايي است كه نويسندگان در سبك رئاليسم جادويي به كار مي
را بيش از حد معمول برجسته سازند و از اين راه تأثيرات دراماتيك رمان يا داستان خود  رويدادها و موقعيتها

اي است تا از رهگذر آن مسائل عادي و روزمره را فراواقعي جلوه دهند  را افزايش دهند. همچنين اغراق شيوه
سوي ديگر از تأثيرات و بدين گونه از يك سو دست خود را براي آميختن واقعيت و تخيل بازتر سازند، و از 

  . )Galens, ibid :158(آن كه به ظاهر متناقض و ناسازند، همزمان بهره گيرند  1»كميك و جدي«
سازد، فريب  نويسي متمايز مي ها و سبكهاي رمان آنچه بكارگيري اغراق را در رئاليسم جادويي با ديگر شيوه

خواننده را به طور كامل اغفال كند و عناصر تخيلي و خواننده است، بدين معني كه نويسنده بايد بتواند 
آميز را چنان به او بنماياند كه خواننده به هيچ روي اغراق نهفته در آنها را درنيابد؛ همچنين  غيرواقعي اغراق

آن اغراقها را بپذيرد و نسبت به وقوع آنها به همان شكلي كه نويسنده بيان داشته، كامالً متقاعد شود 
  ).8ژاد، همان: ن (پارسي

  
  )Irony(. آيروني 3- 4

آميزي و نگاه كنايي وجود دارد.  اند نوعي طعنه در اغلب داستانهايي كه به شيوة رئاليسم جادويي نوشته شده
اين نگاه در بيشتر موارد از نگرش ويژة انسان مدرن و داوري او نسبت به عقايد و باورها، آداب و رسوم و 

اي كه در آثار پست مدرنيستي وجود دارد و  گيرد، بنابراين با طعنه و كنايه شأت ميروابط انساني و اجتماعي ن
كند (نيكوبخت و  گرايانه نسبت به قطعيتهاي زندگي و نظام هستي است، كامالً فرق مي برآمده از ديدگاه شك

  ).152نيا، همان:  رامين
گيرد و گاه عناصر  الً عقالني را نشانه ميآميز نويسنده گاه امور واقعي و كام نگاه و نگرش طنزانه و طعنه

كشد. در اين ميان آنچه مهم  جادويي و تخيلي را كه برآمده از باورها و سنتهاي اجتماعي است به چالش مي
است بر كنار ماندن نويسنده از اظهارنظر صريح و شفاف دربارة امور است تا خواننده طنز و طعنه وكناية 

وريا ضمن توصية جدي  بيني ويژة او به شمار نياورد. اچه ه و برخاسته از جهانمطرح شده را ديدگاه نويسند
دور ماندن نويسنده از «گويد:  آميز و انتقادي ترسيم شده در داستان، مي به رعايت فاصلة نويسنده با نگاه طعنه

                                                 

1   . Comic and Serious effect 
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آن گروه تصور شود كه خواننده وي را به عنوان نمايندة  باورهاي مورد حمايت يك گروه اجتماعي، سبب مي

  .)Chanady, ibid :108(» نكند
  
   )Authorial Reticence(. سكوت اختياري 4- 4

اين ويژگي تا اندازة زيادي به لحن راوي در داستان مربوط است، يعني نويسنده با عدم اظهارنظر صريح 
دامن خود را بينيهاي مطرح شده توسط شخصيتها، از يك سو  دربارة درستي حوادث و اعتبار و ارزش جهان

نژاد، همان:  چيند (پارسي از بيان داليل و برهانهايي كه وجودشان در آثار رئاليستي ضروري است، فراهم مي
دهد  ) و از سوي ديگر باورپذيري عناصر خيالي و حوادث فراواقعي را نزد خوانندگان افزايش مي8

ظهور رويدادها و عناصر مافوق طبيعي و )، چرا كه وقتي داليل بروز و 144نيا، همان:  (نيكوبخت و رامين
گردد كه اين بخشها چيزي جدا از قسمتهاي  شود، غيرمستقيم و ظريف به خواننده القا مي فراواقعي بيان نمي

  كنند. رئاليستي داستان نيستند و هيچ يك جاي ديگري را تنگ نمي
هاي غيرواقعي و تخيلي  اي باشد كه پديده بنابراين در داستانهاي رئاليستي جادويي لحن نويسنده بايد به گونه

را آنچنان موجه و حقيقي نشان دهد، كه نويسنده براي متقاعد كردن خواننده به هيچ توضيح و برهاني نياز 
دانند. او  اليل موفقيت ماركز را لحن وي مينداشته باشد. بسياري از منتقدان حوزة ادبيات يكي از مهمترين د

اي  ترين عنصر در رئاليسم جادويي است و در مصاحبه ترين و كوبنده خود بر اين باور است كه لحن مهم
هاي باور نكردني صحبت كنم،  اين بود كه من توانستم از پديده صد سال تنهاييكليد اصلي نگارش «گويد:  مي
  ).8نژاد، همان:  (پارسي» و عصبي گرددام برافروخته  آنكه چهره بي
  
  ندي خاصم. زمان5- 4

در داستانهاي رئاليستي جادويي زمان حركتي خطي ندارد و اين امكان وجود دارد تا زمانهاي مختلف و 
دورانهاي گوناگون با يكديگر تالقي كنند و چنان ترسيم شوند كه گويي همزماني اين دورانها هيچ منافاتي با 

توانند به راحتي ميان حال، گذشته و آينده رفت و آمد كنند  ند. شخصيتهاي اين گونه داستانها مييكديگر ندار
شود كه شخصيتها عمري دراز و  اي به دورة ديگر جابجا نمايند. حتي گاه ديده مي و حتي عناصري را از دوره

در برخي از داستانها زمان نه تنها  اي وارد شود. آنكه به منطق رئاليستي داستان صدمه كنند، بي طوالني پيدا مي
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گردد كه  فرض در طرح داستان مطرح مي شود و بدين ترتيب اين پيش اي نشان داده مي خطي نيست، كه دايره
  ).4: 1388حوادث و رويدادها قابليت تكرار شدن دارند (فاطمي و جالير، 

اند از دو  اليسم جادويي نوشته شدهرسد ويژگي خطي نبودن زمان در داستانهايي كه به شيوة رئ به نظر مي
هاي مذهبي و فولكلوريك  آبشخور متضاد سرچشمه گرفته است: يكي باورهاي خرافي، عقايد سنتي و زمينه

هاي آنها در همة فرهنگهاست و ديگري  كه در هم ريختن زمانها و دورانها يكي از پربسامدترين مشخصه
را دستخوش ترديدهاي » زمان«ز مفاهيم بديهي و قطعي مانند پيشرفتهاي علمي آغاز سدة بيستم كه بسياري ا

به عنوان بعد چهارم در كنار سه بعد » زمان«جدي كرد و ادراكاتي جديد  و تازه از آن به دست داد تا آنجا كه 
  رايج و مرسومِ طول، عرض و ارتفاع مطرح شد.

  
  . رئاليسم جادويي و ادبيات داستاني معاصر ايران5

سبب آشنايي نويسندگان ايراني با شيوة  1350ي نويسندگان امريكاي التين در دهة ترجمة رمانها
پردازي رئاليسم جادويي شد. اگر چه در آغاز بويژه پيش از انقالب اسالمي، انگيزة اصلي ترجمة اين  داستان

ادامه يافت كه  رمانها ضديت با ديكتاتوري بود، اما موج ترجمة اين گونه آثار در سالهاي پس از انقالب نيز
انگيز آنها دليل اصلي گرايش به ترجمه و خواندن بود (ميرعابديني،  اين بار فضاي عجيب و رازآلود و وهم

1380 :932-933.(  
و  هاي مدور ويرانهياد احمد ميرعاليي با ترجمة آثاري مانند داستانهاي  دستي چون زنده مترجمان توانا و چيره

از كارلوس فونتس و  پوست انداختنس و عبداهللا كوثري با ترجمة كتابهاي بورخ باغ گذرگاههاي هزار پيچ
وريا، خوان رولفو، آستورياس و اغلب آثار ماريو بارگاس يوسا  پانتيه، اچه مجموعة داستانهاي كوتاه از كار

  نويسي در كشور ما داشتند. سهم بسزايي در معرفي و رواج اين جريان داستان
ماركز و ترجمة آن به فارسي، عالقة نويسندگان ايراني به اين  صد سال تنهاييپس از اقبال جهاني به رمان 

تركيبي بديع «ديدند كه رمانهاي نوشته شده در بستر رئاليسم جادويي،  نويسي بيشتر شد. آنان مي شيوة داستان
اي دست يابند  امكانات ادبي تازه توانند به و از خالل آن مي» از تاريخ و اسطوره و شاعرانگي بود

پردازي خود بگشايند، بدين گونه به  هاي داستان (ميرعابديني، همان) و افقهاي جديدي را فراروي تجربه
  آزمايي در اين شيوه روي آوردند. طبع
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چون  انگيز و رازآميز كه در آثاري آلود غالمحسين ساعدي با آن فضاسازيهاي دلهره هم در اين ميان رئاليسم و

شود، نه تنها نقش چشمگيري در پيدايش و گسترش  ديده مي» هاي ورزيل چوب به دست«و » عزاداران بيل«
كسوت گابريل  پيش«رئاليسم جادويي در ايران ايفا كرد، كه كساني چون شاملو را بر آن داشت كه وي را 

  ).1/318، همان: ؛ نيز بنگريد به: سيد حسيني84: 1387معرفي كنند (شيري، » گارسيا ماركز
فزوني گرفت و غناي تكنيكي،  روزگار دوزخي آقاي ايازحضور عناصر جادويي در داستانهاي براهني، مانند 

تكامل يافتگي و پيچيدگي بيشتر آنها حضور رئاليسم جادويي را در ادبيات داستاني ايران تثبيت كرد. 
هاي  گيري از تجربه ، و نيز بهرهصد سال تنهايينويسندگان بعدي با الگو قرار دادن اثر شاخص ماركز، يعني 

آدمهاي براهني و ساعدي در اين عرصه، گامهاي استوارتري برداشتند. براي نمونه تقي مدرسي در كتاب 
هاي شيوة  پردازيهاي ماركز، مؤلفه ، زير تأثير فضاسازيها و شخصيتاهل غرقپور در رمان  و منيرو رواني غايب
اين توفيقات سبب شد  )2(جادويي را در حدي قابل قبول و شايسته به نمايش گذاشتند. پردازي رئاليسم داستان

روزگار آزمايي كنند. او با نوشتن رمان  آبادي نيز در اين شيوه طبع تا نويسندگان نامداري چون محمود دولت
نجها و سختيهاي آلود ترسيم كرد و از خلل آن به بيان ر آور و وهم ، فضايي ترسسپري شدة مردم سالخورده

  )3( مردمي پرداخت كه افزون بر فقر و گرسنگي بايد با ظلم اربابان نيز دست و پنجه نرم كنند.
اثر  طوبا و معناي شبنويسي به سبك رئاليسم جادويي، رمان  هاي موفق در عرصة رمان از ديگر تجربه

ند از كار درآمده است، پور است. نويسنده در اثر خود كه در مجموع موفق و سربل شهرنوش پارسي
بست مبارزه و شكست انقالب مشروطيت،  موضوعات متعددي را چون تعارض نسلها، بحران انتقال تمدن، بن

ناكارآمدي عرفان و مذهب و تاريخ مظلوميت و محروميت زن را يكجا جمع كرده است و به خوبي از 
، 172-171: 1369هره گرفته است (حائري، رئاليسم جادويي براي بيان اين همة موضوعات متنوع و گسترده ب

  ).180و  177
گيري از شخصيتهاي زن اثيري و پيرمرد  با بهره طوبا و معناي شبپور در  پارسي«اگر چه برخي بر آنند كه 

) 1517(ميرعابديني، همان: » بخشد معنا مي [بوف كور]انداز اثر هدايت  خنزر پنزري، به داستان خود در چشم
) كه در ادامه ويژگيها و 70: 1369و عاليي،  1340(همان:  )4(ترديد الگوي داستان او ماركز بوده است اما بي
  زند، بررسي خواهيم كرد. پردازي رئاليسم جادويي پيوند مي هايي كه آن را به سبك داستان مؤلفه
ي در ادبيات داستاني معاصر ايران بيش از هر چيز نشان دهندة اين حقيقت انداز حضور رئاليسم جادوي چشم

نويسي از امريكاي التين آغاز شد و در آنجا به اوج شهرت و اقبال رسيد و  است كه هر چند اين سبك داستان
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بك و اگرچه نويسندگان ايراني پس از جهاني شدن آن و آشنايي با پيشگامان بنامش به نوشتن آثاري به اين س
پردازان ايراني را يكسره در تقليد صرف از نويسندگان امريكاي  توان آثار داستان سياق دست يازيدند، اما نمي

گيري از سنتها و آداب و  گيري از تاريخ و فرهنگ ويژة خود و با بهره التين خالصه كرد؛ بلكه آنان با بهره
  اند كه در نوع خود بديع و تازه است. به كردههايي نو را تجر رسوم سرزمين خويش افقهايي جديد و عرصه

  
  طوبا و معناي شب. خالصة رمان 6

اي  طوبي از مادري روستايي و از پدري اديب و روحاني و مرتبط با دربار قاجار به دنيا آمده است. او چهره
عاميانه مانند  زيبا دارد و تربيت شدة پدري است كه گذشته از مالصدرا و شيخ اشراق، به باورهاي اساطيري و

  زن بودن زمين و شوهر بودن آسمان نيز اعتقاد دارد.
كند. پس از رسيدن به سن بلوغ به خواست خود، با  طوبي در ميان ناز و نعمت، ناگاه مرگ پدر را تجربه مي

بيند. در اين زمان آشنايي با  اي را مي ساله كند و خشكسالي و قحطي هفت پيرمردي پنجاه ساله ازدواج مي
كشاند، از غذا خوردن  رواني مي _شكالت فراوان مردم و ديدن مرگ كودكي نشسته، او را به بحراني روحي م

كنند، اما با حمايت  برد. در آنجا گروهي از اوباش و اراذل به او حمله مي گيرد و به قبرستان پناه مي كناره مي
يابد و به  ردم به قبرستان آمده بود، نجات ميها و ارزيابي گرفتاريهاي م آقاي خياباني كه براي بازديد مرده

شود شوهرش وي را طالق  گردد. ترك خانه و بازگشت او با حالتي نابسامان و آشفته باعث مي خانه باز مي
  دهد.

پس از چندي به خاطر زيباييش مورد توجه يكي از شاهزادگان قاجار كه چندين بار ازدواج كرده و به عياشي 
مند بود، به  اش كه در دل به وي عالقه گيرد و به جاي پسر دايي ي آورده، قرار ميو بعد هم درويشي رو

شود، تا اينكه  آيد. پس از اين ازدواج زندگي او مدتي با خوشي و راحتي قرين مي همسري آن شاهزاده درمي
شوند و  ميهاي دربار فراري  گذارند و شاهزاده خواهان پس از سركوب، محمدعلي شاه را كنار مي مشروطه

برد و در خانة پدري با مستأجرها زندگي  بافي پناه مي رود. او با چهار فرزند به قالي شوهر طوبي به روسيه مي
اسماعيل و  –كند. در همين ايام مباشر امالك شاهزاده، پس از هجوم قزاقها، خواهر ديوانه و دو فرزند او  مي

ستاره كه در هجوم قزانها آبستن شده و نطفة حرام، ناخواسته آورد.  را به تهران و به خانة طوبي مي –ستاره 
بيند. بيچارگي دايي  شود و طوبي اين صحنه را مي در وجودش نشسته است، به دست دايي متعصبش كشته مي

دارد كه به كمك دايي بشتابد و دختر را در باغچة خانه و زير درخت انار  و معصوميت دختر، طوبي را وا مي
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اش كه دوباره  آيد كه حتي طالق و جدايي از شوهر عياش و زنباره ن مسأله چنان بر او سنگين ميدفن كند. اي

  كند. دختري چهارده ساله را در تبريز گرفته است، او را از فكر آن خارج نمي
گيرد  شوند و پسرش نيز از ميان همانان زن مي هاي اشرافي مي پس از مدتي دختران طوبي عروسان خانواده

گردد و با سفارش شوهر  شود و به تهران باز مي اش جدا مي آخرين دخترش از شوهر پير و درماندهولي 
شود. او پنهاني با اسماعيل كه از دوران كودكي به  آموزد و در بانك استخدام مي نويسي را مي سابقش، ماشين

واهر، درحالي كه سالهاي آخر خبر از سرنوشت خ كند. بدين گونه اسماعيل بي مند بوده، ازدواج مي او عالقه
پيوندد و  خورد. وي به حزب توده مي گذراند با اين خاندان اشرافي پيوند مي دانشگاه و رشتة فلسفه را مي

افتد. مونس كه پنهاني  درست هنگامي كه مونس، دختر طوبي، از او فرزندي را باردار شده بود، به زندان مي
  زندش را ناشيانه سقط كند و براي هميشه رحم خود را از دست بدهد.شود تا فر ازدواج كرده بود، مجبور مي

برد و از او  طوبي با ترس از اين ننگ و هراس از اين شكست، مونس را پيش پير خودش، گداعليشاه مي
رود و  توجهي، به سراغ اسماعيل زنداني مي گيرد. به توصية پير، مونس پس از هشت ماه بي برايش دستور مي

گيرند براي ادامة تحصيل به خارج از كشور  دهد. آن دو تصميم مي شوهر سابقش او را نجات ميبا سفارش 
ماند.  بند خانه مي شود و پاي بروند، اما اسماعيل از مرگ خواهرش و راز بيست سالة درخت انار باخبر مي

هاي او را كه پس  گزير بچهشوند و نا بنابراين به ناچار براي بازسازي خانه دست به دامن ميرزا محمود بنا مي
آورند. كمال پسري پرخاشگر و بدبين است؛ مريم دختري است  دهند، به خانه مي از مدتي پدر را از دست مي

دارند و كريم را طوبي، كمال هم  مهربان و آرام و كريم پسري مطيع و سربراه. مريم را مونس و اسماعيل برمي
  شود. ين ميرود و با دوستانش همنش به دنبال كار مي

هاي طوبي، از نماز و عرفان جدا  شود و كريم زير تأثير آموزه مريم در رشتة پزشكي دانشگاه قبول مي
برد  گردد، در حالي كه زندگي مخفي و چريكي دارد. او مريم را با خود مي شود. پس از سالها كمال باز مي نمي

رگبار گلوله در خيابان، مريم با پاي شكسته و  زند تا آنكه شبي پس از صداي و با دوستش، اكبر، پيوند مي
دهد و در كنار ستاره، زير  آلود، در آغوش مونس و پيش پاي اسماعيل و طوبي و كريم جان مي سينة خون

  شود. درخت انار دفن مي
 توانند او را به ترك يا تخريب آن اند و نمي اين بار مونس و اسماعيل كه از خانة ويران طوبي به تنگ آمده

گذارد.  طوبي را تنها مي گيري از كمال، كنند و كريم هم به قصد انتقام وادارند، خانه را براي هميشه رها مي
رسد. در دل  ماند و به جنون مي بنابراين طوبي در كنار درخت با آن همه فشار و خاطرة دردناك تنهاي تنها مي



 519    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

پناهي زن را در طول تاريخ  چارگي و بيگيرد و بي هاي او شكل مي همين جنون است كه رؤيا و مكاشفه
يابد كه زن همواره به شكلي اسير است: يك روزگرفتار كار و تالش خانه و فرزند، يك  فهمد. او درمي مي

  روز اسير عياشي و نگاه مرد و يك روز همراه سالح و مبارزه، و هميشه همراه و همزاد درد و رنج.
  
  . بررسي رمان بر اساس رئاليسم جادويي7

راوي،  )Point of View(صفحه نوشته شده است. زاوية ديد  512در چهار بخش و  طوبي و معناي شبرمان 
گونه كه پيشتر اشاره  باشد. همان مي )Omniscient(و به شيوة سوم شخص و داناي كل  )external(بيروني 

بست عرفان و مذهب،  بنها و مضامين متعددي چون بحران ارزشها، تقابل سنت و مدرنيته،  شد درونمايه
  شود. اساطيري در اين داستان ديده مي -مظلوميت و محروميت تاريخي زن و تحول او از ديدگاهي عرفاني 

طوبا محور و مركز حوادث است. او در خانة اديب و  -آيد  همان گونه كه از نامش برمي -در اين رمان 
افكند.  اندك بنيان جهان خيالي خود را پي مييابد و در همان خانه اندك  گرا پرورش مي فيلسوفي سنت

زندگي طوبا مقارن با تقابل جدي سنت و تجدد است و همان گونه كه جهان سنتي در برخورد با تجدد در 
شود. رشد طوبا در بستر  ريزد و دستخوش تالطم مي حال پوست انداختن است، نظام فكري او نيز به هم مي

چالشي عميق را در درونش  -از مهمترين عوامل پيش برندة داستان است  كه يكي -تضاد ميان سنت و تجدد 
  اش ميل به جستجوي حقيقت و تالش در جهت كشف آن است. انگيزد كه نتيجه برمي

اي از تفكرات عرفاني و  تاريخ و ماوراءالطبيعه را بر زمينه«نويسندة رمان با گرايش به رئاليسم جادوييِ ماركز، 
جويد (ميرعابديني، همان:  هاي طبيعت مي مايه و حقيقت و آرامش را در بازگشت به بن» يزدآم اي درمي اسطوره

با طبيعت و آب و گياه در  -كه نام درختي در بهشت نيز هست  -). جالب آنكه ارتباط و پيوند طوبا 1118
انتخاب اين سراسر رمان بارز و برجسته است و خود عاملي مهم در به هم پيوستن حوادث و ماجراهاست. 

كند. او گاه در جهان واقع است و گاه در جهان  نام به خوبي زمينه را براي حضور دوگانة طوبا فراهم مي
طوبا كه بيشتر » بخشي به توهمات ماليخوليايي تجسم«كند. نويسنده به خوبي با  تخيلي و ذهني خود سير مي
بخشد  وست، به واقعيتهاي دروني وي عينيت ميگرايي و گاه باورهاي مذهبي ا برآمده از جهل، خرافه، درون

  كند. ) و آن واقعيتهاي خيالي را جايگزين واقعيتهاي عيني مي85-84(شيري، همان: 
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بخشي، رؤياي زنده بودن ستاره و بزرگ شدن شكمش به سبب بارداري است  اي خوب از اين عينيت نمونه

قعي ترسيم شده است كه خواننده به راحتي با داستان بيند، اما چنان وا كه اگر چه تنها طوباست كه آن را مي
  شود: همراه مي

ديد كه در  ديد. دختر را مي وقتي طالق گرفته بود، در آن دوره بحراني كشتار ستاره رؤياهايي در بيداري مي
 آمد. وقتي به ماه نهم رسيد طوبي تب رود. در اين رؤياها با گذشت ماهها شكم دختر باال مي حياط راه مي

كرد، از تصور آنچه دختر خواهد زاييد كهير زد. هيچ تصوري از بچة او نداشت. اما حاملگي دختر به نظر او 
القدس در او بدمد و او اقبال  آمد. رؤياي دوردست دوران دوشيزگي، وقتي متنظر بود روح حاملگي خودش مي

كرد. بعد ماه نهم گذشت و  پيدا ميآن را داشته باشد تا مسيحي بزايد، اينك در حاملگي دختر مرده تحقق 
  )270: 1368پور،  شد (پارسي ماهها و سالها گذشت و ستاره نزاييد، هر چند شكمش روز به روز بزرگتر مي

پنداري دارد و اگر او تب كرده است، اثرات آن در  ذات بينيم كه طوبا با دختر مرده نوعي هم در اين بخش مي
ن رؤيا تا آن حد رؤيا نيست كه يكسره به جهان تخيل مربوط شود، بلكه شود، اما اي چهرة طوبا نمايان مي

كنند و با يكديگر صحبت و گفتگو دارند.  گويي ستاره كه مرده است با طوبا، با هم و در كنار هم زندگي مي
بيني حوادث آينده را به او  آورد و پيش در همين گفتگوهاست كه ستاره از جهان غيب براي طوبا خبر مي

  ).301گويد، مثالً فزرند منظرالسلطنه پسر خواهد بود يا دختر؟ (همان:  مي
هاي مهم براي ايجاد دوگانگي  در داستانهاي رئاليستي جادويي مذهب و باورهاي پيراموني آن يكي از زمينه

م نمود پسند نويسنده با عناصر عرفاني پيوند خورده و اغلب توأمان و همراه با ه است. اين امر در ذهن عرفان
ترين عناصر است؛  يكي از بنيادي» نور«دانيم كه در عرفان شرقي و بويژه عرفان ايراني،  يافته است. مي

اند. در اين  همچنين مردم عادي همواره در پي تجسم بخشي به خداوند به صورت مردي كامل و نوراني بوده
ته دارند. طوبا در تخيالت خود آقاي دهنده است، حضوري برجس رمان نور و انسان كاملي كه منجي و رهايي

  بيند. خياباني را تجسم عيني خداوند و سراپا  غرق در نور مي
هاي زندگيش، از بعد از حادثه گورستان، هرگاه در زندگي درمانده بود در انديشه به آقاي  در تمام سال

  ).158بود (همان: برد. البته به خدا كه تجسم عيني او آقاي خياباني نورواره  خياباني پناه مي
عقالء «الگوي  پردازي آن بر مبناي كهن ترديد شخصيت شود و بي ترين افراد مي خالة ديوانه هم كه گاه عاقل

صورت گرفته است، در جستجوي طنابي از نور است كه بوسيلة آن به آسمان برود. سرانجام روزي » مجانين
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خواند. پس از مدتي  كند و برايش قرآن مي يزند، به داخل مسجد هدايتش م صدايش مي» مردي سبزپوش«
  ).147-146بيند (همان:  آورد و طنابي از نور را مي خاله سر بر مي

سفري در تاريخ، با «كند:  جدا از اين موارد، رمان در ساختار كلي خود سفري دوگانه را روايت مي
كرانة  د؛ و سفري در زمان بيكنن شخصيتهايي كه به عنوان محصوالت جامعه، تقدير يكديگر را تكرار مي

اي براي رسيدن به ريشة وقايع. در اين سفر كه الية زيرين سفر تاريخي است، شخصيتها وهمي و  اسطوره
  ).1120(ميرعابديني، همان: » اند وراي طبيعي

اره در اين رمان چه دربارة عناصر واقعي و چه دربارة عناصر تخيلي، اغراق به كار رفته است. براي نمونه ست
شد، اما اين بزرگ شدن  كه پس از مرگش زندگي دوباره را از سر گرفته بود، هر روز شكمش بزرگتر مي

اي از حياط خانه را در بر  توانست راه برود و شكمش بخش قابل مالحظه تمامي نداشت تا آنجا كه ديگر نمي
اغراقهاي رمان است. او پيش از  ). غول بودن اسماعيل هم نمونة ديگري از272پور، همان:  گرفت (پارسي مي

خواست مردم را در كف دستش بگذارد و از آنان محافظت كند (همان:  زنداني شدن غولي شده بود كه مي
347.(  

طنز و طعنة موجود در اين رمان بيشتر ناظر به تفكرات سنتي و باورهاي خرافي مردم است. نويسنده تقريباً 
گيرد و  آميز خود را به كار مي ازد، به خوبي نگاه طنزانه و نگرش طعنهپرد هرگاه به برخورد سنت و تجدد مي

كند. براي نمونه آشنايي ايرانيان با آسفالت، توأم با حس  ترين بخشهاي داستان را خلق مي يكي از جذاب
  تعجب، بهت و البته تحسين و شادماني بود.

داشت و روي آسفالت  ، با مشت، آب برميرفت به طرف جوي آب». بياييد دايقزي اينجا«امينه خانم گفت: 
رفت. هر سه مبهوت و پر از احساس تحسين مدتي تماشا كردند  شد، نه خاك به هوا مي ريخت، نه گل مي مي

  ).268-267(همان: 
هايي است كه به خوبي با  كشي شده و مقاومت در برابر آن، يكي ديگر از صحنه واكنش ايرانيان به آب لوله

  راه شده است.طنز و كنايه هم
خواستند آب تهران را در لوله كنند، با اين بهانه كه آب كثيف  اين حراميان كارشان به جايي رسيده بود كه مي

  ).122نشود، تا چه بشود؟ هر وقت كه خواستند لوله آب را ببندند و شهر را صحراي كربال كنند (همان: 
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آورد، خود از اظهار نظر صريح و دخالت در جريان  ميدر تمام رمان هرگاه نويسنده به طنز و كنايه روي 

غلتد كه تحت تأثير القائات نويسنده و  كند و خواننده هيچگاه به اين ترديد فرو نمي داستان خودداري مي
  هاي خاص او قرار گرفته است. انديشه

دهد،  يي قرار ميكه آن را در زمرة داستانهاي رئاليستي جادو طوبي و معناي شباز ديگر ويژگيهاي رمان 
توانند در يك زمان به هم برسند و با هم  تالقي زمانها و دورانهاي مختلف است. گويي ادوار گوناگون مي

حاضر باشند. بهترين نمونه براي وجود زمان غيرخطي در اين رمان، شخصيت شاهزاده گيل و خاطرات و 
كند و بيش از  هاي پيش از تاريخ پرتاب مي رطهبه و«هاي اوست. آشنايي طوبي با شاهزاده گيل، او را  انديشه

  ).1121(ميرعابديني، همان: » شود گذشته به عرصة ماليخوليا رانده مي
كند و فراز و نشيبهاي آن را كه با فراز و نشيبهاي خودش منطبق  شاهزاده گيل شروع به روايت تاريخ ايران مي

به بعد). او تاريخ اساطيري و عرفاني و  180مان: پور، ه نمايد (بنگريد به: پارسي بوده است، بازگو مي
زند و زمان را براي طوبا امري  برد، پيوند مي اجتماعي ايران را به تاريخ عصر قاجار كه طوبا در آن به سر مي

دهد. در اين ميان ليال، همسر شاهزاده گيل هم چنين كاركردي دارد. او كه تجسم  مبهم و نامفهوم جلوه مي
) در شكستن مفهوم زمانِ خطي نقش بسزايي 65: 1369خاطرة ازلي مادينگي است (عاليي،  روح زنانگي و

برد، او  اي به وسعت تاريخ ايران؛ اگر طوبا در دورة قاجار و پهلوي به سر مي دارد. او تصوير طوباست در آينه
اما سرانجام همان  دهد، كند، رفتارهاي گوناگون بروز مي همان طوباست اما در طول تاريخ؛ چهره عوض مي

دهد كه طوبا و طوباها در  طوباي تنها، شكست خورده و مظلوم است. پيوستن آن دو در آخر رمان نشان مي
اند. بدين  ها، موقعيتها و هزاران تفاوت ديگر، همگي سرنوشتي يكسان داشته طول تاريخ ايران با نامها، چهره

پردازان  آنچنان كه شيوة داستان –نوعي آشفتگي زماني را شكند و  پور مفهوم زمان را در هم مي گونه پارسي
  كند. بر رمان خويش حاكم مي –رئاليسم جادويي است 

نمايد كه آيا نويسنده در به كارگيري رئاليسم جادويي و  در پايان اين بخش طرح اين پرسش ضروري مي
افكند كه خواننده در باور و  ان پيتلفيق واقعيت و تخيل موفق بوده است؟ و آيا توانسته داستان خود را چن

نظير عمل كرده  كه نويسنده در روايت آنها خوب و كم –پذيرش بخشهاي تخيلي، همچون بخشهاي واقعي 
  به خود ترديد راه ندهد؟ –است 

دست و همگون از واقعيت و  اي يك پور براي ساختن آميزه رغم تالش فراوان پارسي رسد علي به نظر مي
آورش پس از مرگ، دلنشين و جذاب و باورپذير از كار  تخيل كه دربارة ستاره و حضور عجيب و شگفتي
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درآمده است، اما سفر ذهني طوبا به ياري شاهزاده گيل و ليال، با بخشهاي تاريخي و واقعي رمان چفت و 
اي بر  د اين رمان به سبك رئاليسم جادويي نقش عمدهكه اتفاقاً در پيون –يابد و اين بخش  بست محكمي نمي

اي كه  كند، به گونه با ديگر قسمتها و حوادث و شخصيتهاي آنها پيوندي انداموار برقرار نمي –عهده دارد 
 )5(داند. آورد. ميرعابديني بخشي از مشكل را در ضعف زبان اثر مي حذف آن هيچ خللي در داستان پديد نمي

پور هر دو بعد رمان را به زباني تحليلي نوشته است، درحالي كه تجسم بخشيدن به فضاي  يپارس«به زعم او 
  ).1121(ميرعابديني، همان: » انگيز است جادويي نيازمند زباني شاعرانه و خيال

حتي آنان كه شيفتة اين  –از ديگر ناكاميهاي نويسنده، صفحات پاياني رمان است كه تقريباً اغلب منتقدان 
و  27: 1368اند (براي نمونه، بنگريد به: دريابندري،  آن را زائد و غيرضروري دانسته –اند  شدهرمان 

ترين  تواند از برجسته كند و مي ). اين صحنه كه يكي شدن طوبا و ليال را تصوير مي1124ميرعابديني، همان: 
رسد به جاي پيوند با  و به نظر مي عناصر مرتبط با رئاليسم جادويي به شمار آيد، هيچ كاركردي در رمان ندارد

پور در صفحات پاياني رمان،  هاي عرفاني او گره خورده است. پارسي داستان، با نگرانيهاي نويسنده و دغدغه
فرستد تا از يك سو عصمت و روسپيگري را  هاي درخت انار مي طوبا را به همراه ليال به دل طبيعت و ريشه

عروج اين تركيب را در فنا شدن و پيوستن به طبيعت بنماياند، حال آنكه با هم تركيب كند و از سوي ديگر 
اين دريافت پيش از اين به زيبايي در به بار نشستن درخت انار و تقسيم آن ميان مردم كه نماد تقسيم حقيقت 

  ناميراي عشق است، بيان شده بود.
پور با  گي و بومي در داستان ياد كرد. پارسيدر اين ميان بايد از كاميابي نويسنده در به كارگيري عناصر فرهن

شناخت و آگاهي كامل نسبت به تاريخ، باورها، آداب و رسوم و از همه مهمتر كاركرد عرفان و تصوف در 
هاي ذهني مردم، به خوبي آنها را در دل داستان خود جاي داده است. به سخن ديگر او عناصر تخيلي و  انگاره

اي دقيق و شايسته در ميان ديگر اجزاي رمان  باورهاي خرافي مردم را به گونه فراواقعي مرتبط با مذهب و
اي موفق در ميان داستانهاي رئاليستي جادويي در  نمونه طوبا و معناي شبگنجانده است و از اين منظر رمان 

  رود. ايران به شمار مي
ناي آن است كه انصافاً در اين اثر و ابهام در مع» شب«از ديگر توفيقات نويسنده رازوارگي حاكم بر واژة 

ترديد نويسنده در ايجاد آن تعمد داشته  برانگيز از كار درآمده است. اين ابهام معنايي كه بي دلنشين و تحسين
كشاند،  كند و تا پايان، او را در پي كشف راز و رمز آن مي است، از ابتداي داستان ذهن خواننده را درگير مي

نمايد و خواننده را به انديشه  شود، كه بيش از پيش رخ مي دن رمان نه تنها ابهام برطرف نمياما با به اتمام رسي
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دارد. به تعبير ديگر خواننده كه با به دست گرفتن كتاب و خواندن عنوان آن، طوبا و معناي  و تفكر بيشتر وامي

شكار خواهد كرد، با به پايان كند خواندن رمان، معناي شب را دست كم در نگاه طوبا برايش آ شب، گمان مي
يابد و بدين ترتيب  بردن داستان، معناي شب را در نگاه طوبا كه هيچ، در انديشة حاكم بر رمان نيز درنمي

كند و اين شايد برترين و مهمترين موفقيت نويسنده باشد  جستجويي جديد را براي كشف راز آن آغاز مي
  روان خواننده را پس از آن نيز با خود همراه كرده است. چرا كه افزون بر زمان خواندن رمان، ذهن و

  
  گيري . نتيجه8

نويسي به شيوة رئاليسم جادويي به ترجمة آثار نويسندگان  پردازي و رمان آشنايي نويسندگان ايراني با داستان
اهني گردد، هر چند پيش از آن در برخي از آثار ساعدي و بر باز مي 1350مطرح امريكاي التين در دهة 

و كسب شهرت و مقبوليت  صد سال تنهاييشود. پس از انتشار رمان  رنگ به اين سبك ديده مي گرايشاتي كم
آورند و اندك اندك توان و  نويسي روي مي جهاني، نويسندگان ايراني بيش از پيش به اين سبك داستان

دگان بنامي چون محمود رسانند. بدين ترتيب نويسن استعداد خود را در اين عرصه به منصة ظهور مي
 اهل غرقو  روزگار سپري شدة مردم سالخوردهپور رمانهايي نسبتاً موفق مانند  آبادي و منيرو رواني دولت
هم به  طوبا و معناي شبگيرد. در همين زمان رمان  نويسند كه مورد اقبال و توجه مردم و منتقدان قرار مي مي

  ش از هر چيز از رئاليسم جادويي ماركز الگو گرفته است.شود كه بي پور نوشته مي دست شهرنوش پارسي
دهندة آن است كه اگر چه به كارگيري اين شيوه نسبت به  بررسي عناصر رئاليسم جادويي در اين رمان نشان

شود كه احتماالً از تجربة  تر و دلپذيرتر است، اما ناكاميهايي نيز در آن ديده مي هاي پيش از آن پخته نمونه
طوبا و معناي  توان رمان گيرد. بنابراين نمي نويسي سرچشمه مي يسندگان ايراني در اين شيوة داستاناندك نو

ترديد يكي از  نويسي رئاليسم جادويي به شمار آورد، اما بي نقص در سبك داستان اي كامل و بي را نمونه شب
توان آن را سرآغازي شايسته براي پرورش و گسترش اين  هاي موفق در ميان آثار مشابه است و مي تجربه

  سبك در ايران دانست.
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