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بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد
آذر دانشگر

(اثرمحمدعلی علومی)
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استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج
تاریخ دریافت مقاله 95/9/24 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/2/27 :

چکیده
«رئالیسم جادویی» یا «واقعگرایی جادویی» شیوهای نو در داستاننویسی معاصرر اسرت کره در آن ،عنصرر
واقعیت و خیال درهم میآمیزد و اثری فوق انسانی را رقم میزند .در این گونه داستانها عنصر واقعیت و
خیال به گونهای با هم ادغام میشود که به صورت طبیعی و باورپذیر برای مخاطب خود میشود .رئالیسم
جادویی زیرمجموعۀ مکتب رئالیسم است و نمیتوان آن را یک مکتب مستقل دانست؛ چراکره چرارچو
مستقل و تازهای ندارد و بسیاری از عناصر داستانهای رئال را با خود به همراه دارد .مقالۀ پیش رو ،ابتردا
به بررسی مبانی رئالیسم جادویی همراه با دیدگاه منتقدان و صاحبنظران ادبی اشاره کردهاست و در ادامه
به بررسی ویژگیها و مؤلفههای رئالیسم جادویی در رمان «پریباد» نوشتۀ محمدعلی علومی پرداختهاست.
در رمان پریباد ،حضور عناصر وهمی و خیالی همچون پری ،دیو ،بال درآوردن انسان ،بارش خون و محرو
شدن شهر و ...داستان را در زمرۀ آثار رئالیسم جادویی قرار دادهاست.
واژههای کلیدی :رئالیسم جادویی ،داستاننویسی نو ،وهم و خیال ،پریباد ،محمدعلی علومی.
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1ر مقدمه
واژۀ رئالیسم جادویی نخستینبرار از سروی فرران روه ( )Franz Rohهنرشرنا و منتقرد
آلمانی در سال  1925میالدی برای تفسیر آثار نقاشانی ابردا شرد کره در ترالش بودنرد
واقعیت جامعه را به شیوهای جدید ابراز کنند .روه در تالش بود تا بتواند از این گونۀ هنری
رمزگشایی کند .در واقع ،آنچه وی آن را «رئالیسم جادویی» نامید ،یرک نقاشری سراده بره
سبک اکسپرسیونیستی بود که در آن ،اشکال واقعی به صورتی ارائه شده بود کره واقعیرت
جامعۀ روز آن را تأیید نمیکرد .بنا بر نظر روه ،این هنرمندان موضوعات ساده و روزمره را
از ورای ذهنی به تصویر میکشند که سرشار از بزرگنمایی و هیجانزدگی است و در ایرن
موضوعات ،نوعی بازگشت به جادو و چیرزی فراواقعری را مریتروان دیرد .در واقرع ،ایرن
هنرمندان با چشمانی واقعبین فراواقعی مینگرند و موضوعات را از جنبرههرای عجیرب و
غریب و گاهی نیز وهمناکش بیان میکنند .تالش این هنرمندان نشان دادن وهم و خیال
نیست ،بلکه نشان دادن راههایی برای درک و دیدن بهتر اطراف و جامعۀ موردنظر هنرمند
است .بِیکر ( )Bakerمعتقد است تعبیر این هنرمندان از رئالیسم جادویی «فقط شیوه و ابزار
متفاوت نگرش به اشیاء از دریچۀ هنر و ادبیات اسرت» ( .)Baker, 1993: 36از سرال 1943
در حین برگزاری نمایشگاهی در موزۀ هنرهای نیویرورک ،دوبراره رئالیسرم جرادویی سررِ
زبانها افتاد .در سال  ،1949آلخو کارپانتینه ( )Alejo Carpentieبه صورت جدی و حرفهای
به دنبال یادگیری و توصیف رئالیسم جرادویی پرداخرت .او معتقرد برود رئالیسرم جرادویی
شیوهای مؤثر برای مطالعۀ تاریخ آمریکای الترین اسرت .در سرال  ،1955آنجرل فلرور
( )Angel Floresاین اصطالح را برای توصیف آثار و نوشتههای خیالی و فانتزی به کار برد
( .)Flores,1995: 109از سال  1950به بعد ،مفهوم رئالیسم جادویی کامالً جدی وارد ادبیات
آمریکای التین شد .نویسندگانی چون میخائیل آستوریا  ،خوان رالفو ،خورخره برورخ
و ...در شکلگیری و رواج این سبک داستانی نقش مهمی را ایفا کردند« .برورخ هرگرز
نمیپذیرفت که نامش با آنچه رئالیسم جادویی نام گرفت ،همراه شود .اما داستانهرای او
به دلیل عالقهای که به توصیف غرایب داشت ،تأثیری نمایان بر نویسندگانی چرون آلخرو
کارپانتینه نهاد که به رئالیسم جادویی گرایش داشتند» (اچه وریرا .)36 :1384 ،اما بایرد گفرت
گابریل گارسیا مارکز با خلق رمان صد سال تنهایی این شیوۀ داستاننویسی را به سراسرر
جهان شناساند و هنرمندان زیادی از این شیوۀ نگارشی برای بیان داسرتان هایشران سرود
جسررتند .در مقالرۀ پرریش رو ،ابترردا برره بررسرری و چگررونگی ایجرراد رئالیسررم جررادویی در
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داستاننویسی اشاره شدهاست و آنگاه به تعریفهای رئالیسم جادویی از نگاه منتقدان ادبی
پرداخته شدهاست .در ادامه به بررسی و معرفی مؤلفههای رئالیسم جادویی در رمان پریباد
نوشتۀ محمدعلی علومی پرداخته شدهاست .هدف مقالۀ حاضر ،یافتن مهمترین گزارههای
رئالیسم جادویی در رمان پریباد بودهاست تا بتواند رمان پریباد را جزء رمانهایی جای دهد
که به شیوۀ رئالیسم جادویی نگاشته میشوند .رمان پریباد نوشتۀ محمدعلی علومی است.
وی رمان  542صفحهای پریباد را به شریوۀ رئالیسرم جرادویی نگاشرتهاسرت .محمردعلی
علومی ،نویسنده ،پژوهشگر و طنزپرداز معاصر ایرانی است که به سال  1340در بم به دنیا
آمد .رمانهای او عبارتند از :سوگ مغان ( ،)1389آذرستان ( ،)1388ظلمات ( )1389پریباد
( ،)1389داستانهای غریب مردمان عادی ( ،)1389هزار و یرک شرب نرو ( ،)1393خانرۀ
کوچک و عطای پهلوان ( .)1390وی فارغالتحصیل رشتۀ علوم سیاسی از دانشکدۀ حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

2ر پیشینۀ پژوهش
رئالیسم جادویی شیوهای جدید در داستانپردازی است که واقعیت و خیال درهرم آمیختره
میشوند و اثری جذا برای خوانندۀ داستان خلق میشود .در این بین ،پژوهشگران نیز به
بررسی این آثار و مؤلفههای تأثیرگذار در این سربک نوشرتاری همرت گماشرتهانرد و بره
خوانش و تحلیل و تبیین این آثار پرداختهاند.
ر مقالۀ «رئالیسم جادویی ،واقعیت خیرالانگیرز آغراز رئالیسرم جرادویی» نوشرتۀ منصروره
شوشتری ( .)1387در این مقاله ،نویسرنده ابتردا بره بررسری تاریخچرۀ رئالیسرم جرادویی
پرداختهاست و آنگاه به اصول به کارگیری این سربک ادبری و بررای تبیرین هرر یرک از
مؤلفههای آن ،مثالهای مختلفی از آثار نویسندگان این سبک ارائه دادهاست.
ر مقالۀ «بازتا رئالیسم جادویی در داستانهای غالمحسین ساعدی» ( ،)1388نوشتۀ تقی
پورنامداریان و مریم سیدان .نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیده اند کره عنصرر سرحر و
جادو ،وهم و خیال ،پ از عنصر واقعیت ،شالوده و اسا این داستانها را شکل میدهد.
ر مقالۀ «بررسی رئالیسم جادویی در رمان اهل غرق» ( ،)1384نوشرتۀ ناصرر نیکوبخرت و
مریم رامینپور .در این مقاله ،نویسندگان بر این نکته تأکید کردهاند کره وقرایع عجیرب و
خیالی در محیطی رئالیستی رخ میدهد و رکن اساسی باورپذیری این گونه داسرتانهرا را
داشتن لحن قابل اعتماد و باورپذیر بیان کردهاند.
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با توجه به مطالبی که در تحقیقات ذکرشده در بررسی رئالیسم جادویی صورت گرفتهاست،
میتوان گفت که توجه مقاله پیش رو به عناصر و مؤلفههای رئالیسرم جرادویی در رمران
پریباد ،برای نخستینبار است که صورت میگیرد.

3ر رئالیسم جادویی
در واژهنامۀ آکسفورد ،در تعریف رئالیسم جادویی آمدهاست:
«رئالیسم جادویی نوعی حکایت مدرن است که در آن ،حوادث و رویردادهای
خیالی و افسانهای در واقعیت گنجانده شدهانرد و در آن برا لحرن قابرل اعتمراد و
باورپذیری حفظ میشوند .این شیوۀ معرفی گرایش داستان مدرن بررای رسریدن
به ماورای حدود رئالیسم و ترسیم قابلیتهرای داسرتان ،حکایرات فولکلوریرک و
افسانه ،همزمان با ابقای مناسبات اجتماعی است .این شیوه ،ویژگیهایی از قبیل
آمیزش خیال و واقعیت دارد که بره صرورت ماهرانرهای برا یکردیگر جرا عرو
میکنند ،تغییر و جابهجایی ماهرانۀ زمان ،طررحهرا و روایرات پیچیرده و تودرترو،
کاربرد گوناگون رؤیا ،اسطوره و داستانهای پریوار ،توصیف اکسپرسیونیسرتی و
یا حتی سورئالیستی مشخص میشود» (.)Rios,1999: 480

در مقالۀ «تئروری و تراریخ از نگراه منتقدانرۀ ری ورزاسرکونی ( ،»)Ray Verzasconiدر
تعریف رئالیسم جادویی آمدهاست که رئالیسم جادویی حاصل آمیزش عناصر واقعی تمردن
اروپایی با عناصر نامعقول آمریکای بدوی است .همچنین ،آنجال بایلی نویسرندۀ مقالره برا
توجه به مطالعات و پژوهشهایی که در این زمینه داشتهاست ،بیان میکند:
« رئالیسم جادویی ،جادو به معنی طلسم و افسون کردن یرا زیرر نفروذ آوردن
واقعیت نیست ،بلکه به معنی گذشتن از مرزهای نا و صرف اوضا واقعی است،
به گونهای که به قسمتی از وضع جدید تبدیل میشود؛ به عبارت دیگرر ،واقعیرت
جا عو میکند و به حالت خاص جادویی تبدیل میشود ...رئالیسم جادویی باید
طبیعی ،غیرقابل توضیح و غیرقابل پیشبینی باشد» (.)Baily, 2001: 45

در رئالیسم جادویی ،عناصر واقعی و عناصر خیالی درهم آمیخته میشود ،بره گونرهای
که واقعیت و خیال تمییز دادنی نیست و برای خواننده باورپذیر است:
«تمایز میان واقعیت و خیال را در واقع ،باید از دو منظرر متفراوت نگریسرت:
منظر خواننده و منظر نویسرنده یرا آدمهرای داسرتانش .اگرر از دیردگاه خواننرده
بنگریم ،آنچه در یک فرهنگ یا در یک عصر ممکن است خیالی به نظرر برسرد،
در فرهنگی دیگر و عصری دیگر ممکن است واقعی تصور شود .دو دسته عنصرر
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واقعی و خیالی از یکدیگر تفکیک پذیرند ،وگرنه رئالیسم جادویی معنایی نداشرت.
عناصری مانند :روح ،فرشته ،جادو ،رؤیا و ...که خواننده غیرواقعی میپندارد .اوهام
و خیاالت ساختۀ ذهن نویسنده نیست ،بلکه نره فقرط جزئری از جهران آدمهرای
داستان که جزئی از جهان واقعی است .خواننده ممکن است این عناصر را واقعری
بپندارد و یا در واقعی بودن آنها تردید کند ،اما نویسنده و آدمهایش ذرهای تردید
در واقعی بودن این عناصر به خود راه نمیدهند» (خزائیفر.)8 :1375 ،

از همۀ تعریفهای مذکور و موجود در متون نقد ادبی چنرین برمریآیرد کره رئالیسرم
جادویی تلفیقی از دو عنصر واقعیت و تخیل است .این دو عنصرر در ایرن داسرتانهرا بره
گونهای درهم تنیده شده اند که واقعیرت و خیرال از هرم قابرل تشرخیص نیسرت و همرۀ
تخیالت برای خواننده باورپذیر است .خواننده با اینکره مریدانرد در عرالم واقعیرت چنرین
عناصری وجود ندارد ،ولی سعی در باور داستان دارد.

4ر مهمترین مؤلفههای رئالیسم جادویی
هر شیوهای که در داستاننویسی استفاده میشود ،مؤلفرههرای خاصری دارد .در ادامره بره
بررسی مؤلفههای مهم رئالیسم جادویی پرداخته میشود .الزم به ذکرر اسرت کره هسرتۀ
اصلی این مؤلفهها ،تلفیق دو عنصر خیال و واقعیت میباشد.

4ر1ر تعادل میان واقعیت و تخیل
در این شیوه از داستاننویسی ،رخدادها و شخصیتها در هر دو جهان واقعری و فراواقعری
زندگی میکنند و به هنگام انتقال از جهان واقعی به جهان فراواقعی ،دچار بُهت و هیجان
نمیشوند .بنابراین ،در آثار نوشتهشده بره سربک رئالیسرم جرادویی ،از سرویی نمریتروان
مرزبندی مشخصی میان جهان واقعی و جهان خیالی ترسیم کرد و از سوی دیگر ،در آنها
رخدادها کامالً طبیعی و باورپذیر جلوه میکنند (ر.ک؛ بینیاز 254 :1387 ،و پارسرینرژاد:1382 ،
.)61

4ر2ر چگونگی بیان تخیل و واقعیت
در بیان رخدادهای غیرطبیعی و عجیب ،نویسنده تالش میکند بر اسا واقعیت داسرتان
خود را توصیف کند و هیچ گاه تردیدی در شیوۀ بیان خود ندارد .او هیچ گراه پدیردههرای
ماورایی و خارقالعاده داستانش را توضیح نمیدهد.
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4ر3ر اسطوره و نماد
در علم روانشناسی و مردمشناسی ،اسطوره را زاییردۀ خیرال ،ذهرن و روح انسران ابتردایی
دانستهاند .مقدادی معتقد است که اسطوره «به مجموعهای از داستانها و حکایات قردیمی
و خیالی اطالق میشود که زمانی مردمی خاص آن را واقعی میپنداشتند .این داسرتانهرا
اغلب توجیه و پاسخی بودند به سؤاالت بیشمار مردمان باستان ،در با چگونگی پیدایش
عالم و قوانین موجود در طبیعت» (مقدادی .)98 :1378 ،اسطورهها در داسرتانهرا و حکایرات
پیامی دارند که مخاطب خود را با آن جذ میکنند .اسطورهها در ملیتهای مختلرف بره
علت داشتن پیام هزاران سال است که زندهاند« .اسطوره یک گفتار است ،اسطوره نظرامی
ارتباطی است ،اسطوره یک پیام است» (بارت .)30 :1375 ،در بینش اساطیری ،هر قسمتی از
هستی و خلقت ،نمود و نماد کلّ خلقت است .اسطورهها را نمیتوان به صورت علمری بره
اثبات رساند ،بلکه اسطورهها به کمک ادیان آمدهاند تا نیازهای اخالقری و دینری مرردم را
کامل کنند« .اسطوره را نباید تبیین یک نظریۀ علمی محسو کرد ،بلکه باید آن را مظهر
رستاخیزِ واقعیتی اصیل بهشمار آورد که نیازهای عمیق دینی و اخالقی را برآورده میسازد.
اسطوره را میتوان راهکار عملی ایمان اولیه و خرد اخالقی دانسرت» (مالینوسرکی .)7 :1379
اسطوره چیزی نیست مگر بیان آرزوها ،دغدغهها ،اغرا  ،هدفها ،کرنشهراو سروداهای
آدمی که دربارۀ تولد ،زندگی و مرگ ابراز میدارد (ر.ک؛ بولتمان.)15 :1379 ،

4ر4ر دوگانگی
یکی از تأثیرگذارترین مؤلفههای رئالیسم جادویی ،دوگانگی میباشد .میرصرادقی برر ایرن
باور است که داستانهای رئالیسم جادویی «نه به طور کامل به قلمرو خیال و وهم متعلرق
است و نه در قلمرو واقعیت و تجربه جای میگیررد ،بلکره خصوصریتی مسرتقل از آن دو
(واقعیت و خیال) دارد (ر.ک؛ میرصادقی .)281 :1377،نویسندگانی که به این شیوه مینویسرند
صحنههای ناهمگون را در قالب تقابل صحنههایی ،مانند روسرتایی و شرهری ر غربری و
بومی ر واقعی ،خیالی ،طبیعی و مافوق طبیعری ،بره طرور درهرم تنیرده و پیونردخورده در
آثارشان میگنجانند (ر.ک؛ نیکوبخت و همکاران.)139 :1384 ،

4ر5ر سکوت اختیاری
در داستانهای رئالیسم جادویی ،عناصر جادویی وارد داستان میشوند ،نقش خرود را ایفرا
میکنند و از داستان خارج میشوند ،هیچ گونه تضادی با قسرمت واقعری داسرتان ندارنرد،
هیچ گاه علیه هم نیستند ،بلکه در کنار هم داستان را شکل میدهند« .حضرور یرک راوی
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بیغر و بیطرف که حال و هوای کامالً متعادلی را در تمام داستان نشر میدهد ،یکی
دیگر از مشخصات ذاتی رئالیسم جادویی است» (نیکوبخرت و دیگرران .)145 :1384 ،سرکوت
اختیاری در داستانهایی که به شیوۀ رئالیسم جادویی نوشته شده اند ،باورپذیری داستان را
برای مخاطب بیشتر میکند ،خوانندۀ داستان با راوی همراه میشود و سخنان وی را براور
میکند ،هرچند میداند در واقعیت این سخنان غیرطبیعی و غیرقابل باور است.

4ر6ر لحن
لحن باید در داستانهای فراواقعی (رئالیسم جادویی) به گونهای باشد که نیاز بره توضریح
نباشد .در این گونه داستان ها که غلو و اغراق فراوان یافت میشود ،لحن نقش اساسی در
باورپذیری داستان دارد .پارسینژاد معتقد است که لحن بایرد «جرذابیت داسرتان ،متقاعرد
کردن خواننده و اغفال کردن خواننده را در خود داشته باشد» (پارسینژاد.)6 :1382 ،

4ر7ر شخصیتپردازی
یکی دیگر از مؤلفههای داستانهای رئالیسم جادویی ،پردازش صحیح شخصریتهاسرت.
منتقرردان ادبرری معتقدنررد شخصرریت هرریچ داسررتانی واقعرری نیسررت« .برره هنگررام بررسرری
شخصیتهای داستان ،بزرگترین اشتباه ممکن ،اصرار بر "واقعی بودن" آنهاسرت .هریچ
شخصیتی در کتا  ،یک شخص واقعی نیسرت ،حتری اگرر در یرک کترا تراریخ باشرد.
شخصیتهایداستان شبیه آدمهای واقعی هستند و در عین حال ،به آنها شباهتی ندارند»
(اسکولز .)19 :1377 ،اما در داستانهای جادویی ،شخصیتها فراواقعری مریشروند کره بایرد
نویسندۀ این گونه داستانها ،شخصیتهای خیالی و وهمی را برای خواننده باورپذیر کنرد؛
گویی که اصالً هیچ حادثۀ فراواقعی روی ندادهاست.

4ر8ر تحلیل رمان پریباد در یک نگاه
داستان پریباد ،داستان فرهنگ ،باورها و قصههای یک ملت است .درونمایۀ داستان ،تقابل
سنّت و مدرنیته است که علومی این تقابل را به صورت رمانی متفاوت آن هرم بره سربک
رئالیسم جادویی نوشتهاست .رئالیسم جادویی مکتبی است که در قررن اخیرر مرورد توجره
گروهی از نویسندگان واقع شدهاست .در این گونه داستانها ،نویسنده واقعیتهای جامعره
را با قصههای عامیانه و اسطورهای درمیآمیزد و در برابر دید مخاطب خود قرار مریدهرد.
«رئالیسم جادویی در قصه بدین معناست که همۀ عناصر داستان طبیعی است و تنها یرک
عنصر جادویی و غیرطبیعی در بافت قصه وجود دارد» (فرزاد .)240 :1381 ،طرح داستان از
یک تجاوز آغاز میشود؛ ربوده شدن ناهید دختر مشکیامرث از سوی عوامرل خران .ایرن
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اتفاق مرکز ثقل داستان است و داستان با این طرح روایت میشرود .در حقیقرت ،موضرو
داستان پریباد ،داستان شهری است که یکشبه از بین میرود .علومی در این داستان علت
از بین رفتن شهر را در قالب داستانهایی اسطورهای بیان میکند .ظلم وستم ،از بین رفتن
خانههای پریان و دیوان ،کشته شدن حیوانات ،کشته شدن بیدخت ،طو و ...که (از اقوام
پریان بودند) ،آمدن پلیدیها در شهر و رخت بستن خوبی و نیکی از شرهر ،برارش براران
خون و ...از موضوعاتی است که نویسنده در داستان پریباد بره آنهرا اشراره کرردهاسرت.
علومی رمان پریباد را رمانی زنانه خوانده ،گفتهاست« :پریباد رمران زنانرهای اسرت ،چرون
آناهیتا که ایزدبانو و نگهبان آ هاست و نماد زن در فرهنگ ایرران ،در ایرن رمران نقرش
مهمی دارد .مکانهای ذکرشده در بخشهای واقعی داستان ،کرمان و شرهرهای حاشریۀ
کویر ایران ،مانند یزد است .نویسنده در دل این شرهرها ،شرهری خیرالی چرون پریبراد را
ساخته که مکان اصلی داستان است .زمان تاریخی داستان ،دورۀ قاجار است .در این رمان،
زمان داستان با زمان روایت برابر نیست .قصه گاهی در زمان حال روایت میشود ،گراهی
در زمان قاجار ،و گاهی دورتر از آن .رمان پریباد داستانی است کره در براور مرردم نقرش
بستهاست .میتوان گفت رمان پریباد قابل تطبیرق برا داسرتانهرای پسرتمردرن اسرت.
داستانهای پُستمدرن این گونه القا میکنند که دنیای آفریدهشده در متن ،دنیای دروغین
و یا تصنعی است .درونمایۀ نظرات نظریهپردازان پُستمدرن در حوزههای مختلرف ،حرول
نفی دستاوردهای روشنگری در دوران مدرن ،یعنی عقالنیرت ،پیشررفت ،آزادی و وحردت
نظاممند سازمانهای اجتماعی است و بر این باورند که عقالنیت و تکنولوژی ناشی از آن،
انسان را مقهور قدرت خود کردهاست و بر ایرن اسرا  ،بره هریچ براوری اعتقراد ندارنرد.
داستان های پُستمدرن برخالف داستان های مدرن ،پایان باز دارنرد (ر.ک؛ پورهرادی:1392 ،
2رر .)9زاویۀ دید رمان پریباد به صورت چرخشی است .داستان گاهی به صورت روایتگونه
از زبان نویسنده روایت میشود .گاهی از زبان مردی به نام «پیروی » که به صورت دانای
کُل محدود ،و گاهی از زبان شخصیتهای دیگر داستان است .زبان اثر نیز سراده اسرت و
نثری روان دارد .اما گاهی وجود توصیفهای شاعرانه بر زیبایی زبان نثرر علرومی افرزوده
است« .در میان رشتهکوههای بلند رودک ،کوهی هست تکافتاده که انگار سینه بر پهنای
آسمان رها کردهاست .خورشید از پ ِ همین کوه طلو میکنرد ...عقرا هرا در البرهالی
صخرههای بلند و مهیب این کوه النه دارند و کوه مانند پهلروانی تنهرا ،سررافراز ایسرتاده
است( »...علومی.)158 :1390 ،
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5ر بررسی رمان پریباد بر اسا
5ر1ر عناصر وهمناک

گزارههای رئالیسم جادویی

از گزارههای مهم رئالیسم جادویی ،وجود وهم و خیال در داستان است .گاهی وهم ،خیال،
تر و وحشت از شخصیتهای رمان به خواننده منتقل میشود و گاهی نیز برا عناصرر و
نشانهای غیرطبیعی این گونه داستانها بر وهمانگیز کردن داستان کمک میکنند.

5ر1ر1ر شخصیتهای وهمناک
برخی از شخصیتهای داستانهای رئالیسم جادویی دچار وهم و خیال میشوند که گاهی
این توهمات گذراست و گاهی پابرجاست که در داستانها از آن به جنون و یا دیوانگی یاد
میشود و گاهی شخصیتها ،شخصیتهای دیگر را دچار توهم و تر میکنند و گراهی
این تر و وهم را به خواننده منتقل میکنند؛ مانند:
* دده سیاه:
«ددهسیاه» از کلفتهای خانۀ خان بود« .ناگهان از ته حیاط تلرقتلقری برخاسرت .طرو ،
ترسیده ،رو برگرداند .یک ددهسیاه کوچک ،نحیف و قوزی ،پشرت پاتیرل مسری برزرگ و
اجاق آجری نشسته بود( »...همان.)42 :
* دستیاران دکتر (میرزا برزوی طبیب):
«دستیارها پشت پنجره آمده بودند .یکیشان در سوت فلزی مدام مریدمیرد.
هر دو صورت بر شیشه گذاشته بودند .با دست سایه کرده بودند که داخل اتاق را
بهتر ببینند .مضحک و ترسناک بودند .یکی بلندقرد برود و سریاهرنرگ ، ...یکری
کوتاه ،سفید . ...همه میترسند ،چون شرکل مشخصری ندارنرد و هرر لحظره بره
طرحی درمیآیند ...اگر باور داشتم ،میگفتم تخرم اهریمننرد( »...علرومی:1390 ،
66ر.)67

* کلولی لی:
«کلو که مطر بود و خوشصحبت و شوخطبع ،حاال مدتی ،بعد از آن باران گذرای خون،
کلو مدتی دیوانهطوری شرده برود» (همران .)131 :او در توهمرات خرود ،از ورود تکنولروژی
میترسید و میگفت آمدهاند خون بخورند ،حاال میبینید (ر.ک؛ همان).
* گدو:
«گورکن بود .شغلش همین بود . ...گدو مردی کوتاه ،نحیف و چروکیده برود.
گورکن پریباد بود و در همان حاشیۀ قبرستان شهر زندگی میکرد .مردم کمابیش
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از او میترسیدند .قصههای ترسناک زیادی از او برر سررِ زبرانهرا برود و دیوانره
حسابش میکردند» (همان130 :ر.)131

5ر1ر2ر عناصر غیرطبیعی ،وهمناک و خیالی
از گزارههای دیگر وهم ،خیال و وحشت ،وجود عناصر غیرطبیعی و یا کارهای غیرطبیعری
است .در رمان پریباد ،از این دست عناصر برای نشان دادن وحشت استفاده شدهاست.
* سگ سیاه چارچشم:
گروهی که برای دیدن پیروی به کالت دیو میرفتند ،در راه سگ سریاه چهارچشرمی را
دیدند« :میرزا برزو با حرکت سر به باالتر اشاره کرد ،گفت :آن سگ سیاه ایسرتادند ،نگراه
کردند .یک سگ سیاه چارچشم داشت اسکلت پوسیده را بو میکشید( »...علومی.)83 :1390 ،
* آمدن عقا ها بر سرِ قبر طو :
صفا و کلولی لی بعد از دفن طو و سامخان در قبرستان چیزی عجیب دیدند که ناگهان
دهانشان باز ماند:
«صدای خشخش سنگینی میآمد و شش عقا بزرگ داشتند از سوی کروه
بلند میآمدند .باالی گور طو چرخیدند و سرازیر شدند و من کره مرات مانرده
بودم ،سر تا پا میلرزیدم و از تر و سرما و شراید از سررمای ترر  ،دنردانهرا
تلقوتلق به هم میخورد( »...همان.)142 :

* آمدن ارابه برای بردن سامخان از داخل قبر:
«شب بود .صدا مریپیچیرد . ...از پراییندسرتِ دشرت ارابرهای مریآمرد کره
پردههاش پارهپاره و کبود بود .کالسکهران نبود ،نه ارابه طوری برود برا دو اسرب
سیاه الغر ،پوست و استخوان . ...مردی بلندبلند با لبا قزاقی سایهوار و بیصدا
رفت به مقبرۀ سامخان و اول سامخان به درآمد . ...در یرک چشرم برر هرم زدن
روبهروی درِ خانۀ سامخان بودیم( »...همان.)144 :

* گلّۀ گوزنها:
عموستار از دوران کودکیش تعریف میکرد:
«من داشتم میرفتم سرِ مزرعهمان کمک پدرم و برادرهام کره ...یکهرو یرک
گلّه گوزن دیدم از میان مِه آمدند بیرون .گوزنهای نر با شاخهای بلند پیچدرپیچ
پُراُبهت ...یک مرد ،به نظرم میانسال ،در میان گلّۀ گوزنها بود که به نظرم آمرد
او هم مثل گوزنها شاخهای بلند قشنگی داشت ...از کولهبرارش قمقمرۀ چرمری
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بیرون آورد ،گفت :بخور .من از تر خوردم .شیر بود . ...مردی که میان گلّه بود،
گفت :شیر گوزن است .حاال دیگر تو هم یکی از ما شدهای( »...همان.)482 :

5ر2ر سحر و جادو
«جادو یا سِحر ،فنّ تسخیر قوای طبیعی و فوقطبیعی به وسیلۀ افسون و اعمال مخصوص
دیگر با تشریفات خاص است» (مصاحب .)717 :1381 ،داستان پریباد ،همان گونه که از نامش
پیداست ،داستانی است که از عناصر جادویی بهرهمند است .طوفانی که شهر را میبلعرد و
پری (بیدخت) که شهر را رونق و آبادانی میبخشد ،از برال درآوردن قهرمران داسرتان ترا
باران خون ،از مسخ شدن شخصیتها و آ شدن و تکهتکه شدن آنها تا ماهیهایی که
در اشک بیبیماهی شنا میکنند .حضور غیرمستقیم پریان و اجنره و تصررفات آنهرا در
عالم واقع را نیز میتوان از عناصر سحر و جادو برشمرد.
* باد:
در داستان پریباد« ،باد» نقش ویرانگر ،شوم و ترسناک دارد .هر جا طوفران بزرگری اتفراق
افتاده ،شهر در معر نابودی قرار گرفتهاست .بعد از کشته شدن طو و اتفاقات ناگواری
که رخ داد« ،باد ابرها را از باالدستِ کوهها به تازیانه بسته ،میتاراند و ابرها را باالی شرهر
جمع میکند .ابرهایی طوالنی ،تیره و تاریک بودند و( »...علومی .)59 :1390 ،قبرل از آمردن
بیدخت نیز «سه شبانهروز باد آمد .همراه خود گرد و خاکی زبر و زمخت از طرف بیابران و
گورستان کهنه برمیداشت میآورد ...در تمام شهر ،نانها طعم خاک گرفته بود .غبار خاک
تا ته خانهها آمد ...شهر داشت یواشیواش خفه میشد .در تمام شهر ،نانها طعم خراک و
خاکستر گرفتند .خیلیها از تر مردند .بودند کسانی که از نومیدی مردند ،کسانی از اندوه
مردند( »...همان86 :ر.)87
* باران خون:
بارانی که در داستان پریباد به آن اشاره شده ،همراه باد است؛ بادی کره شروم و اهرریمن
است .پ باران از نقش برکت و زایش خارج شده ،آن هم شوم گشتهاست ترا جرایی کره
باران خون بر سرِ مردم میبارد .بعد از کشته شدن طو و سامخان ،وقتی بزرگران شرهر
دور هم جمع شدهاند ،باران خون میبارد« .به آسمان خاکستری ابری نگاه مریکررد و بره
تندبادی که هنوز داشت میوزید و انگار زوزه میکشید ...گفت :بارانِ خون» (همان .)76 :بعد
از باران خون ،پیروی گفت که بیدخت باران خون را پیشبینی کرده بود« :اما هیچ کردام
باورتان نشد که نشد .ای داد مرا دیوانه حسا کردید» (همان .)100 :به قدری باران خرون
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بارید که «بوی شور و چر خون بر پشت بام میوزید .بام ،خی  ،لغزنده ،خطرناک شرده
بود ...چهرۀ کلو غرق خون بود( »...همان.)111 :
* بیبیماهی:
بیبیماهی وقتی دلش میگرفت« ،آنقدر اشک میریخت که اشکهایش جاری میشد و
در جریان اشرک هرا ،دو مراهی کوچولروی ریرز شرتابان و پرتحررک ،دوشرادوش بره راه
میافتادند( »...علومی248 :1390 ،ر.)249
* بیدخت (پری):
در داستان پریباد ،بیدخت زنی از دیار پریان است ،چون پریران در کنرار چشرمۀ پررآ برا
دخترش زندگی میکرد .با آمدنش بعد از طوفان خاک و مدفون شردن مرردم زیرر خراک،
برکت و سرسبزی را به شهر بازگرداند (ر.ک؛ علرومی91 :1390 ،رر .)98وقتری تکنولروژی بره
شهرپریباد آمد .از سینما ،کافه ،شرکت ،کارخانه ...پریها از شهر رفتند ،با رفتنشان خوبیها
رفت و پلیدیها جایگزین شد.
* بال درآوردن طو :
بعد از دزدیده شدن ناهید به دست عوامل خان ،پدر ناهید ،مشکیامرث ،نزد طو آمرد و
از او کمک خواست ...طو دواندوان به اتاقهای خانه رفت و: ...
«دردی شدید و طاقتفرسا از شانههای طو شرو شرد و در کترفهرایش
دوید .طاقت نیاورد ،لب گزید ،عرقش زد ،بره دیروار تکیره داد و نشسرت ...حتری
لحظهای کوتاه بیهوش شد ...ح کرد که چیزی نرم ،بسیار نرم و در عین حرال
محکم ،از پشت شانههایش بر پیراهنش فشرار مریآورد .طرو  ،گرمرا و نرمری
پرمانندی را بر پوست کتفهایش ح کرد ...طو در اتاق دوید و بال زد ،پرواز
کرد ،سر خم کرد و از اتاق بیرون پرید( »...همان38 :ر.)39

* پیراهن خونین:
مادر امانی از پیراهنی را به پسرش نشان داد که لکۀ خونی بر روی آن است و برای هفتر
هشتسالگی امانی است که هیچ گاه لکۀ آن با شستن از بین نمیرود« :چشمانش دوباره و
ناگهان اشکریز شد .در میان هقهقها ،بریدهبریده گفت :دل من دلم گواهی بد میدهد.
نشان بدشگونی است» (همان.)454 :
* تکهتکه شدن عجیب زهره ،همسر سنجرخان:
بعد از کتک خوردن زهره به دست سنجرخان که هر شب وحشیانه به جان زهره میافتاد،
او با شیر سنگی که در حیاط بود ،با تن کبود و زخمی درد و دل میکرد« .آخانم» یکری از

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت  ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 71/ 1397

کنیزان خانه این کار زهره را دیده بود و داستانی را که زهره به شیر سنگی میگفت ،بازگو
میکرد .زهره به شیر سنگی میگفت:
«ای شیر سنگی گوش کن شوهر این دختر صراف و سرادۀ مثرل گرل ،آدم
نبود ،دیو بود هر شب به سراغ این دختر میآمد ،داغرش مریکررده و برا زنجیرر
اینقدر کتکش میزده تا خودش بری حرال بشرود  ...حراال ای شریر سرنگی ترو
میترکی یا من بترکم؟ ...تکهتکه شد ...سرِ زهره تا میخورد و میپرید به میان
درختها ،دستهاش جدا میشدند و تا میخوردند و میپرید به میان درختهرا
و . ...از زهره توانستند دو چشم او را سالم پیدا کنند ( »...همان156 :ر.)157

* آ شدن ماریا دختر کارگر ایتالیایی:
مرگ ماریا دختر کارگری که از ایتالیا به پریباد آمده ،تا در شرکت «اِ اند جی» کار کنرد،
از غم دوری خانواده و عشقش کمکم آ میشود و تنها از او آبی جاری میشود و میمیرد
(ر.ک؛ همان.)405 :

* چهرههای مسخ شده بیماران:
«در چارچو پنجره ،آن بیماران رنگپریده و رنجور ،با چهرههایی از درد و تر مسخشده
و کژ و مژ ،با نگاههایی از نومیدی و تر  ،پُر ...به گروه اشباح دوزخی میماندنرد .درهرم
گره خورده و ترسیده و خاموش( »...همان.)59 :
* چکیدن خون از نوک بلبلها:
پ از مرگ بیدخت« ،بلبل ها بر جسد بیدخت و روی شاخه و برگ شکستۀ سیب نشستند
و چنان میخواندند که صدای آوازشان در این کوه و کمر میپیچید و البته عجیبترر کره
نوک هر بلبل ،سه قطره خون میچکید بر سینههایشان» (همان.)97 :
* فلج شدن ماه:
وقتی صفا و کلولیلی برای آمدن عقا ها بر سر قبر طو منتظر بودند« :گاهی یکیشان
میآمد ،پرده را کنار میزد ،به طرف کوه و بعد با دقت آسمان را نگاه میکرد .ماه آن شب
انگار فلج شده بود که یواشیواش و به سنگینی و به سختی از شیب آسمان باال میکشید
و عاقبت به میان آسمان رسید( »...همان.)142 :

5ر3ر دوگانگی (تضاد)
در داستانهایی که به شیوۀ رئالیسم جادویی هستند .دوگانگی در داستان یکری از عناصرر
اصلی است تا داستان را پیش ببرد .این تقابل در داسرتانهرا و باورهرای ملرتهرا کرامالً
مشهود است .شر همیشه در مقابل خیر قرار دارد و یا برعک  ،خیر بررای بازسرتانی حرق
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روبهروی شر قرار میگیرد .معموالً این تقابل برین قهرمران و ضردقهرمان در داسرتانهرا
صورت میگیرد .ضدقهرمان همان اهریمن است که معموالً در این تقابل باألخره اهریمن
از بین میرود .دوگانگی که مردم شهر پریباد گرفتار آن شده بودند ،مدرن شدن شهرشران
و آمدن تکنولوژی به شهرشان بود که همه باورها و اعتقادات آنها را تحت تأثیر قرار داده
بود .تقابل خیر و شر (سامخان و طو  /سنجرخان و ایرج /آق بوقا و مردم شرهر) ،تقابرل
سینما و کافه با قهوهخانه ،خنده و گریه ،جوانمردی و ناجوانمردی ،انتقام و بخشش و ...در
داستان پریباد ،طو قهرمان و نماد خیر است و سامخان ضدقهرمان و نمراد شرر اسرت.
داستان پریباد پُر است از تقابل خیر و شر که به صورت موضوعی به برخی از آنها اشراره
میشود:
1ر بیدخت که نماد خیر و خوبی در داستان است ،در مقابل خان که نماد شر است.
2ر طو نماد خیر و سامخان نماد شر است.
3ر بیبیماهی نماد خیر و سودابهخاتون نماد شر است.
4ر آلبرتو نماد خیر و آقبوقا نماد شر است.
5ر قحطی و خشکسالی که نماد شر و بدی است ،در برابر آبادانی آمدهاست.
6ر شمسا و مهرک ،خواهر و برادری که یکی نماد خیر و دیگری نماد شر است.

5ر4ر صدا و بو
صدا و بو از دیگر عناصر رئالیسم جادویی میباشد .داستانهایی که به ایرن شریوه نوشرته
میشوند ،مملو از صداهای وهمناک و بوهای متعفن و در کنار آن ،گاهی نروای خروش و
عطری معطر به مشام میرسد .از صداهای خیالی ،چون صدای پای مرردههرا ترا صردای
شیون در عزاداریها و از همه مهمتر در این رمان ،صدای باد است که در داستان ،ایجراد
وهم میکند.
* صدای رعدوار رگبار:
«صدای رعدوار رگبار تیرها تمام شد ،تمام ...و تمام دنیا انگار آرامآرام ،آرام گرفت( »...همان:
.)47

* نالۀ بلبلها:
پ از مرگ بیدخت« ،بلبل ها بر جسد بیدخت و روی شاخه و برگ شکستۀ سیب نشستند
و چنان میخواندند که صدای آوازشان در این کوه و کمر میپیچید» (همان.)97 :
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* صدای باد:
بعد از بارش خون ،باد میوزید« :در بیرون باد میوزید .باران خون تمام شده و گذشته بود،
اما باد میوزید .انگار ناالن ...انگار زوزه میکشید ،شاید( »...همان.)112 :
* صدای پای مردهها:
«در قبرستان نرمهبرادی مریآمرد و غبرار خراک قبرسرتان را برمریداشرت ،خرشوخرش
میترسیدم .انگار این خشوخش صدای پای مردهها بود » (همان.)141 :
* بوی بد:
بعد از سه شبانهروز که در پریباد باد آمد و همه جا را خاک گرفت« ،هروا بردبو برود .بروی
مردهها میداد و مردهها را دیگر نمیشد دفن کرد» (همان.)87 :
* بوی گند عفونت:
بعد از اینکه سامخان از قبر خارج شد و به خانه برگشت ،بوی گند همه جا را گرفتره برود:
«آمدم سرِ سنجر را بگیرم و دیدم که دل آن را ندارم ،از ب که بوی گند عفونت میداد »
(همان.)147 :

* بوی نجیب اسب:
«تا درِ اصطبل باز شد ،بویی به نظرمن ،نجیب و عزیز اسب ها بیرون زد که بویی گرامی و
گرمی است » (همان.)187 :
* بوی تعفن:
بعد از آمدن کافه به شهر ،اتفاقات عجیبی افتاد .یکی از این اتفاقات ،ریزش مستراحهرا در
شهر بود« :در یکی از همان شب ها ،دوباره و همزمان تعداد زیرادی از چراههرای فرسرودۀ
مستراحهای شهر فروریختند و باز بوی تعفن شدید و غیرقابل تحمل تمام شهر را انباشت»
(همان .)409 :بوی خاک نمزده ،بوی بهار و بوی دستی که بوی نان میداد ،با بوهایی که بد
بود ،در تضاد هستند.

5ر5ر توصیفات سورئالیستی (در ورای واقعیت) و اکسپرسیونیستی (بیانگری)
«در توصیفات اکسپرسیونیستی و سورئالیستی ،نویسنده سعی میکند تصاویر و پدیدههرای
ناهمگون بیافریند و آن ها را کنار یکدیگر قرار دهد .اما رابطۀ میان این تصاویر و پدیدههرا
نه از راه تفکر منطقی ،بلکه با بخش ناخودآگاه ذهن کشف میشرود» (ناظمیران و همکراران،
)173 :1393؛ مانند طوفان ،باران خون ،سیاه شدن آسمان ،باد ،غبار و خراک ،گردبراد ،فلرج
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شدن ماه ،بزرگ شدن ماه و ...که در سطور قبل به بررسری ایرن مروارد در رمران پریبراد
پرداخته شد.

5ر6ر نماد و اسطوره
اسطوره گونهای از حکایت است که مردم آنها را از موجوداتی میگیرند که از دایرۀ عقرل
و تصورات عادی خارج هستند .در واقع ،اسطوره به نوعی پیرامون حوادث خرارقالعراده و
خدایان میچرخد (ر.ک؛ عیسی2012 ،م .)13 :.در رمان پریباد ،اسطوره نقش مهمری دارد،
همانگونه که در متن رمان ،محمدعلی علومی از قول پیروی دربارۀ اسطوره میگوید:
«قصههای کهن در همه جرای دنیرا ،جنبرههرای متعرددی دارنرد .از طرفری
باورهای اساطیری را در قالب اشخاص و ماجراهرای قصروی درمریآوردنرد ،امرا
ماجراها بر اشخاص غالباند .اشرخاص قصره از خرو و برد ،نشرانگر اشرخاص
اساطیری و تحت دو مفهوم نیک و بد و یا اهورایی و اهریمنری قررار مریگیرنرد.
دیگر موجودات ،مانند اسبها و پرندهها ،حتی اشیاء هم در دنیرای قصره ،دنیرای
خاص قصه ،همین وضع را دارند ،منتها انسان برر آنهرا مسرلط اسرت» (علرومی،
.)27 :1390

رمان پریباد سرشار از اسطوره است که به چند نمونه از این اسطورهها اشاره میشود:
* اسطورۀ باد:
دربارۀ اسطورۀ باد در اوستا گفتهاند ایزدی که در پهلوی «وات» و در اوسرتا« ،وات» نامیرده
میشود ،از ایزدان نیرومند و مقتدر زردشتی اسرت .برخری او را از خردایان هنرد و ایرانری
بهشمار میآورند؛ چراکه هر دو ،مظهر جنگاوری و ایزد جنگ هستند« :وایو مانند ایندره در
فضای مابین سکونت دارد؛ یعنی او بین این جهان و جهان دیگر یا بین زمین و آسمان یرا
بین قلمرو اورمزد و اهریمن پادشاهی میکند» (دوش گیمن .)235 :1385 ،در داستان پریبراد،
باد نقشِ ویرانگر ،شوم و ترسناک دارد .هر جا طوفان بزرگی اتفاق افتاده ،شهر در معرر
نابودی قرار گرفتهاست .بعد از کشته شدن طو و اتفاقات ناگواری که رخ داد« ،باد ابرها
را از باالدستِ کوهها به تازیانه بسته ،میتاراند و ابرها را باالی شهر جمع میکند .ابرهایی
طوالنی ،تیره و تاریک بودنرد و( »...علرومی .)59 :1390 ،قبرل از آمردن بیردخت نیرز «سره
شبانهروز باد آمد .همراه خود گرد و خاکی زبر و زمخت از طرف بیابران وگورسرتان کهنره
برمیداشت میآورد ...در تمام شهر ،نانها طعم خاک گرفته بود .غبار خاک تا ته خانرههرا
آمد ...شهر داشت یواشیواش خفه میشد( »...همان86 :ر.)87

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت  ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 75/ 1397

* دیو:
در حماسهها و افسانههای کهن ایران ،همه جا از دیو ،موجودی ترسناک و زیانکار نامبرده
شدهاست که ایجاد تر و وحشت میکند« :دیو موجرودی متروهم کره او را بره صرورت
انسانی بلندقامت ،تنومند ،زشت و هولناک تصور میکنند که بر سر ،دو شاخ مانند شاخ گاو
دارد و دارای دُم اسررت ،دیرروان را از نسررل شرریطان مرریداننررد» (معررین .)561 :1392 ،در
داستانهای ایرانی ،دیوان ایجاد تر  ،وحشت و نراامنی مریکننرد و انسرانهرا را سرحر
میکنند .در داستان پریباد ،بعد از اینکه خاک و طوفان همه جا را فرامیگیرد و شهر به زیر
خاک میرود ،از صدای هومهوم باد همه میترسند« :پیرزنهای پریباد ،ترسیده میگفتنرد
که این صدا ،صدای تنورۀ دیو است که از کالت میآید .شهر داشرت یرواش یرواش خفره
میشد( »...علومی.)86 :1390 ،
* پری:
پری ،موجودی افسانهای و بسیار زیبا و فریباست .در دین زردشت ،پری ایزدبانوی باروری
و زایش است که تولد فرزندان ،برکت و فراوانی ،جاری شدن آ ها و رویش گیاهان را به
پریان نسبت میدادند .پریزادگان سرسبزی و حاصلخیزی را به زمین تشنه بازمیگرداندند.
چنانکه در داستانها آمدهاست ،پریان در کنار دریاها ،رودخانهها و چاههای پررآ زنردگی
میکردند و از همۀ اسرار خبر داشتند .با انسانهای نیک دوستی داشتند و گاهی اسراری را
برای آنها بازگو میکردند و با انسانهای پلید دشمن بودند .در داستان پریباد ،بیدخت زنی
است از دیار پریان ،چون پریان دیگر در کنار چشمۀ پرآ با دخترش زندگی مریکررد ،برا
آمدنش بعد از طوفان خاک و مدفون شدن مردم زیر خاک ،برکت و سرسبزی را بره شرهر
بازگرداند (ر.ک؛ علومی91 :1390 ،ر.)98
* زن:
به گفتۀ نویسندۀ رمان پریباد ،این داستان کامالً زنانه است و نماد آناهیتا ،ایزدبرانوی آ و
نگهبان آ ها ،چشمهها و رودخانهها و نیز نمراد فراوانری و خِررد اسرت« :زن بره صرورت
ابتدایی ،کسی است که احتیراج بره داشرتن رابطره برا سرچشرمۀ زنردگی دارد ،برا ارتبراط
جدانشدنی از تمام چیزهایی که باعث رشد او میشوند و اتصال دایمی با آنها ،مانند چهار
فصل که پشت هر زمستانی ،بهاری است» (کالرمونت:)82 :1388 ،
«تا بیدخت بود ،نمیدانم ،شاید از ب که دلپراک و مهربران و بریآزار برود،
پریباد هم کمکم رنگ و آبی گرفت ...همۀ باغها میوههاشان سالم ،آبدار و شیرین
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میشد .مادهگاوها و میشها جفتجفت میزاییدند .هرر دانره گنردم ،صرد دانره و
بیشتر ثمر میداد( »...علومی92 :1390 ،ر.)98

* اعداد:
یکی از عناصری که مدام در داستان پریباد تکرار میشود ،نقش بعضی اعداد است .فراوانی
عدد سه ،هفت و سیزده از اعداد دیگر بیشتر است.
عدد سه« :در سراسر جهان ،عدد سه بنیادی است .سه ،نخستین عدد در بر گیرندۀ واژۀ همه
است؛ زیرا شامل آغاز ،میان و پایان است .سه عدد قدرتمندی است؛ زیررا نقطرۀ مرکرزی
تعادل بهشمار میرود» (نورآقایی .)40 :1393 ،نمونههای ذکرشده دربارۀ عدد سره در داسرتان
پریباد ،همان نشاندهندۀ کُل است .نویسنده میگوید سه شبانهروز باران آمد (ر.ک؛ علومی،
.)86 :1390

* عدد هفت:
عدد هفت در بیشتر آیینها ،نشان سعادت و برکت است و ریشۀ آن را میتوان در آیرین و
اعتقادات مذهبی و عرفانی یافت« :از تقد عدد هفت میتوان گفت که هفت ،نخسرتین
عددی است که هم مادی است و هم معنوی .هفت ،یعنی کمال ،امنیت ،ایمنی ،آرامش»...
(نورآقایی76 :1393 ،ر .)79در داسرتان پریبراد ،گرویی نویسرنده برا دانرایی اعرداد را انتخرا
کردهاست .جایی که از هفت پری سخن میگوید (ر.ک؛ علومی ،)193 :1390 ،منظور او ،نشان
سعادت و برکت است و جایی که می گویید هفت من شرا و هفرت سرر نرانخور (ر.ک؛
همان ،)227 :کثرت را نشان میدهد و در جایی که به خورده شدن بره تعرداد هفرت برار از
سوی غول بیابان و نجات هفتبارۀ به دسرت سریمرغ اشراره مریکنرد (ر.ک؛ همران،)523 :
منظورش همان هفت مقام عرفانی است که در بیابان طی میکنند تا به سرمنزل مقصرود
برسند.
* عدد سیزده:
عدد سیزده در داستانهای اساطیری ،برای خود جایگاهی داشتهاست .شیمل در این زمینه
میگوید« :خورشید هیچ گاه کنار  12برج قرار نمیگیرد تا  13حاصل شرود ،بلکره جلروی
یکی از آنها میایستد .این مفهوم در داستانهای پریان و اساطیری بازتا داشتهاست که
در آنها گفته میشود قهرمان نباید درِ سیزدهم را باز کند .با این کار ،عدد کامالً حلقروی
 12را باید بشکند» (شیمل  .)238 :1393در داستان پریباد ،عددِ سیزده ذکرشده نشانِ نحسی و
شومی است .هر جا این عدد ذکر شده ،حادثۀ شومی یا اتفاق افتاده یا در شُرُف انجام است.
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سیزده دهقان که سه شبانهروز تحصن کردند و دختر کوچک یکری از دهقانران جران داد
(ر.ک؛ علومی.)236 :1390 ،

6ر نتیجه
داستان پریباد همچون قصههای برآمده از اساطیر کهن ایرانزمین است .مجموعهای زیبرا
از انسانهای نیک و بد ،انسانهایی بسیار خو و بسیار ناخو  ،رنجهرای جانکراه آدمری،
طوفان ،خاک ،خون و شهری خشکیده در حسرت آ  .این داستان جایگاه پریان مهربان و
دیوان ستمگر است که گاه در چهرۀ انسان و گاه در چهرۀ موجودی دیگر ظاهر میشروند.
قصه نماد دالوریهای گروهی از انسانهای نیک است که به مقابله با ستم برمیخیزند و
خود نیز در این راه کشته میشوند؛ شهری که در پ اتفاقات جادوییاش انسانها را سِحر
میکند .این نوشتار ابتدا به تئوریهای رئالیسم جادویی در رمان پریباد اشاره کردهاسرت و
آنگاه به بازنمایی این تئوریها در این رمان همت گماشت تا بتوانرد گرزارهای موجرود در
شیوۀ رئالیسم جادویی را در رمان بیابد و آنها را با تئوریهای موجود تطبیق دهد .با ایرن
بررسیها ،این نتایج به دست آمد که نویسنده برای بازگویی مشکالت سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی زمان داستان از این شیوۀ داستانسرایی استفاده کردهاست تا هم بره نشرانههرای
فرهنگی و اسطورهای اشاره داشته باشد و هم نیمنگاهی به آدا و رسروم فرامروششردۀ
مردم پرداخته شود .همانگونه که اشاره شد ،نویسنده سعی دارد با تمام شیوههرای هنرری
خود در ارائۀ یک داستان به شیوۀ رئالیسم جادویی که با آمردن تکنولروژی ،همرۀ آدا و
رسوم و فرهنگ را یکشبه چون شهر پریباد نابود کردهاست ،به مقابله برخیزد و سرعی در
احیای فرهنگ فراموششدۀ شهر خود دارد.
منابع
اچه وریا ،گنزال ( ،)1384داستانهای کوتاه آمریکای التین ،ترجمۀ عبداهللا کوثری ،تهران ،نشر نی.
اسکولز ،رابرت ( ،)1377عناصر داستان ،ترجمۀ فرزانۀ طاهری ،تهران ،نشر مرکز.
بارت ،روالن ( ،)1375اسطوره امروز ،ترجمۀ شیریندخت دقیقیان ،تهران ،نشر مرکز.
بولتمان ،رودلف ( ،)1379اسطوره ،امکان وجودی ،ترجمۀ محمد ضمیران ،تهران ،هرم .
بینیاز ،فتحاهللا ( ،)1387درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی ،تهران ،انتشارات افراز.
دوشن گیمن ،ژاک ( ،)1385دین ایران باستان ،ترجمۀ رؤیا منجم ،تهران ،انتشارات علم.
شمیسا ،سیرو ( ،)1388کلیات سبکشناسی ،تهران ،مروارید.
شیمل ،آنهماری ( ،)1393راز اعداد ،قم ،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
علومی ،محمدعلی ( ،)1390پریباد ،تهران ،آموت.

 /78بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی)

عیسی ،فوزی سعد ( ،)2012الواقعیة السحریة فی الروایة العربیة ،ط  ،1مصر ،بینا.
فرزاد ،عبدالحسین ( ،)1381دربارۀ نقد ادبی ،تهران ،قطره.
کالرمونت ،ایرنه ( ،)1388اسرار ناگفته از دنیای زنان بر اسا روانشناسی یونگ ،ترجمۀ پریسا امیرری،
تهران ،انتشارات کالم شیدا.
مصاحب ،غالمحسین ( ،)1381دایرةالمعارف فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
معین ،محمد ( ،)1392فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات بیگی.
میرصادقی ،جمال ( ،)1377واژهنامه هنر داستاننویسی ،تهران ،انتشارات مهناز.
موکه ،داگال کالین ( ،)1389آیرونی ،ترجمۀ حسن افشار ،تهران ،نشر مرکز.
مقدادی ،بهرام ( ،)1378فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر ،تهران ،فکر روز.
نورآقایی ،آرش ( ،)1393عدد ،نماد ،اسطوره ،تهران ،نشر افکار.
پارسینژاد ،کامران (« ،)1382مبانی و ساختار رئالیسم جادویی» ،ادبیات داستانی ،ش  66و  ،67صص 5ر.9
پورهادی ،مسعود (« ،)1392پستمدرن در ادبیات داستانی» ،سایت خانۀ فرهنگ گیالن.
خزاعیفر ،علی (« ،)1378رئالیسم جادویی در تذکرةاألولیای عطرار» ،نامرۀ فرهنگسرتان ،ش  ،1/7صرص
7ر.21
شیری ،قهرمان (« ،)1387پیش درآمدی بر مکتبهای داستاننویسی در ادبیات معاصر ایران» ،نشریه زبان
و ادبیات ،د  ،46ش  ،189صص 147ر.190
ناظمیان ،رضا ،علی گنجیان خناری ،داوود اسپرهم و یُسرا شادمان (« ،)1393بررسی گزارههرای رئالیسرم
جادویی در رمانهای عزاداران بیل (غالمحسین ساعدی) و شبهای هزار شرب (نجیرب محفرو )»،
اد عربی ،2 ،ش  ،6صص 157ر.178
نیکوبخت ،ناصر و مرریم رامریننیرا (« ،)1384بررسری رئالیسرم جرادویی و تحلیرل رمران اهرل غررق»،
پژوهشهای ادبی ،ش  ،8صص 139ر.154
Baily, Angela (2004), Literature: Theory and History.
Baker, Suzanne (1993), Magical Realism and Postcolonialism, Span,
No. 36.
Flores, Angel, (1995), Magical Realism in Spanish American Fiction.
Eds. Lios Parkinson Zamora and Wendy B., Faris Durkham, N. C:
Duke Up.
Rios, Alberto (1999), Magical Realism; Definition, Arizona State
University, Tempe AZ.

