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چکیده
رئالیسم جادویی شیوهای است که در آن ،نویسنده ،خیال و واقعیّت را چنان با هم درمـیآمیـزد
که مرز مشخصی میان آن دو نباشد .در ایران ،اغلبِ نویسـندگان ایـن شـیوه ،مربـوط بـه منطقـة
جنوب ایران هستند .تالش ما در مقالـة حاضـر ،ایـن اسـت کـه ضـمن بررسـی شـرایط اقلیمـی،
سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی دو منطقة جنوب ایـران و جنـوب آمریکـا ،زمینـههـای
مشترک و علل گرایش نویسندگان دو منطقه به رئالیسم جادویی را روشن کنیم .بهنظر میرسـد
که شرایط خاصِّ اقلیمی ،دوربودن از مراکز شهری ،فقر اقتصادی و بیسوادی ،باعـث گـرایش
مردم این منـاطق بـه اسـطورههـا ،خرافـات و جـادو شـده و عرصـة مناسـبی بـرای تخیّـل فـراهم
نمودهاست؛ بهگونهای که عنصر خیال ،بخشی از واقعیت زندگیشان شدهاست .این زمینـههـا بـا
مؤلفههایی همچون موقعیت استراتژیک این دو منطقه و برخورداری از ذخایر ارزشمند ،حضور
استعمارگران ،اختناق در حکومتهای مرکزی و بهخطرافتادن فرهنگ بومی همراه شدهاسـت و
نویسندة روشنفکر را به سمت استفاده از عناصر جـادویی بـرای روشـنگری ،گریـز از اختنـاق و
تالش برای احیای فرهنگ بومی سوق دادهاست.
واژهها

کلید  :رئالیسم جادویی ،آمریکای التین ،جنوب ایران ،تخیّل ،واقعیّت ،اسطوره.

 - 1عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجانzsheikhhosseini@gmail.com :
 - 2دانشیار زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه سیستانو بلوچستانmahmoodi122@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1392/4/23 :

تاریخ پذیرش1394/2/27 :
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 -1مقدما
رئالیسم جادویی ،شیوهای ادبی است که در آن ،عناصر خیال و واقعیّت چنان با هم
درآمیختهاند که تشخیص آنها بهصورت مجزّا بهآسانی امکانپذیر نیست .گابریل گارسیا
مارکز در آمریکای التین ،با نوشتن رمان «صد سال تنهایی» ،بهعنوان بنیانگذار رئالیسم
جادویی شناختهشدهاست امّا این شیوة ادبی به آمریکای التین محدود نشده و در
سایرکشورها و خصوصاً کشورهای جهان سوم نیزرواج یافتهاست« .این رئالیسم ،خاصِّ
جهان سوم است و هنوز در راه است.کندوکاوی است در ارتباطات غریبِ ذهن ابتدایی این
ملّتها که به کلّی با فرهنگ غرب بیگانه است و اسطورههای بومی که در واقعیّتهای
روزمرّة زندگی امروزی ادغام میشوند( ».سیّد حسینی)318 :1389،
«بررسی آثار نویسندگان این شیوة ادبی در اروپا و آمریکای التین ،ما را به این نتیجه
میرساند که دو جریان مهم ،در نوع ادبی رئالیسم جادویی وجوددارد :نوع اول محققانه
است که آن را رئالیسم شگفتانگیز نیز مینامند و نوع دوّم اسطورهای و فولکلوریک .در
نوع محققانة آن نویسنده با استفاده از هنرهای ادبی ،البته در بستر رئالیسم جادویی دنیای
تذهیبیافتهای را برای خواننده میآفریند .این حوزه قلمرو عمل نویسندگان اروپایی است.
نوع اسطورهای یا فولکلوریک آن بیشتر در آثار نویسندگان آمریکای التین مشهود

است(».شوشتری ،بیتا)35 :
در این پژوهش ،رئالیسم نوع دوم مدِنظر است .استانهای جنـوبی ایـران نیـز از منـاطقی
هســتند کــه شــرایط مناســبی بــرای رشــد رئالیســم جــادویی داشــتهانــد .منیــرو روانــیپــور و
غالمحسین ساعدی از نویسندگان پیشگام این شیوه در ایران هستند که هر دو ،داسـتانهـای
خود را به زندگی مردم جنوب اختصاص دادهاند.
-1-1بیان مسئلا
در این مقاله ،تالش خواهیمکرد تا با مطالعه در ویژگیها و قابلیتهای رئالیسم جادویی
و بررسی تطبیقی شرایط اقلیمی ،سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی دو منطقـة جنـوب
ایران و جنوب آمریکا ،زمینههای مشترک و علل گرایش نویسندگان دو منطقـه بـه رئالیسـم
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جادویی را روشن کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چرا این شـیوه در ایـن دو منطقـه (کـه
هر دو هم جنوبی هستند) اینقدر مورد توجه و استقبال واقع شدهاست؟
 -2-1ضرورت و اهمی

تحقیق

تاکنون پژوهشهای فراوانی در زمینة رئالیسم جادویی و بررسی مؤلفههای آن در متـون
ادبی مختلف صورت گرفتهاست اما در خصوص زمینههای مشترک رشد رئالیسـم جـادویی
در دو منطقة جنوب ایران و آمریکای جنوبی تحقیقی صـورت نگرفتـهاسـت و جـای چنـین
پژوهشی در میان تحقیقات علمی و ادبی خالی است.
 -3-1پیشینة تحقیق
تحقیقات فراوانی در زمینة رئالیسم جادویی انجام شدهاست که در اینجا بـه نمونـههـایی
از آنها اشاره میکنیم« :بررسی تطبیقی مؤلفههای رئالیسم جادویی در طبـل حلبـی از گـونتر
گراس و صد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز» که در آن ،نویسنده ثابت کردهاست که
رمان طبل حلبـی ،در زمـرة رمـانهـای رئالیسـم جـادویی نیست(.کسـیخان )1390:در مقالـة
«بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی و رمان عزاداران بیل ،براساس شـاخصهـای رئالیسـم
جــادویی» ،مشــکالت سیاســی ،اجتمــاعی ،فرهنگــی کشــورهای ایــران و آمریکــای التــین
توصیفشدهاست( .آتش سودا و تـوللی )1390:مقالـة «بررسـی رئالیسـم جـادویی و تحلیـل
رمان اهل غرق» ،به تبیین مفاهیم و مبانی رئالیسم جادویی در رمان اهل غرق پرداختـهاسـت.
(نیکوبخــت و رامــیننیــا« )1384 :بازتــاب رئالیســم جــادویی در داســتانهــای غالمحســین
ساعدی» ،یکی دیگر از مقاالت منتشرشده در این زمینه است که نویسندگان آن ،مؤلفههای
رئالیسم جادویی را در آثار ساعدی بررسیکردهاند ( .پورنامداریان و سیّدان)1388 ،
 -2بحث
پس از رواج رئالیسم جادویی و انتشار داستانهای برجستهای به این شیوه ،کارشناسـان و
منتقدان ادبی تالشکردند تا مبانی و ویژگیهای ایـن شـیوه را تبیـیننمـوده و حتـیاالمکـان
تعریف مناسبی از آن ارائه دهند.
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 1-2رئالیسم مادويی و مؤلفاها

آن

«رئالیسم جادویی ،تلفیقی از عناصر سحر و رؤیا بـا حقـایق و جزئیـات روزمـرّة زنـدگی
است که سیر منطقی روایت را دگرگون میسازد .در بطن آثار رئالیسـم جـادویی مـیتـوان
عناصر اسطورهای افسانهای نمادین ،فراحقیقی و وهـم را کـامالً نمایـان دیـد( ».موسـوینیـا،
)154 :1384
«در آثار واقعگرای جادویی ،الگوهای واقعگرایی با خیال و وهم و عناصر رؤیاگونـه و
سحرآمیز جا عوض میکنند و درهممیآمیزند .در این آمیزش ،ترکیبی بهوجودمیآید که
به هیچکدام از عناصر سازندهاش شبیه نیست .در این نوع داستانها  ،ترتیب توالی زمانی به
هممیریزد و روایت زمانی وقایع ،اسـتادانه جـابـهجـا مـیشـود .داسـتانهـا بـا بهـرهگیـری
ازویژگیهای قصّه ،علوم پنهانی و با تهرنگی از توضیحات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی
روایتمیشود .چنین شگردی ،خشنودی بسیار خواننده را بهوجودمیآورد .جاذبه و کشش
داستان با هماهنگی و همخوانی واقعیّت با سحر و جادو ،یادآور قصّههای کهن اسـت و در

عینحال مسائل امروزی را نیز بازتابمیدهد( ».میرصادقی)288 :1377 ،
بــرای آشــنایی بهتــر بــا رئالیســم جــادویی ،شاخصــههــای اساســی آن را مــورد بحــث
قرارمیدهیم:
-1تخیّل :اصوالً در هر داستانی ،تخیّل وجوددارد .ممکن اسـت نویسـنده ،داسـتانی بیافرینـد
که اصالً در واقعیّت وجودنداشتهباشد امّـا در رئالیسـم جـادویی ،حـواد غیرِواقعـی در دل
داستانی واقعی رخمیدهند و مرز میان تخیّل و واقعیّت برداشتهمـیشـود .در ایـن داسـتانهـا
«تخیّل ،جزئی از واقعیّتِ موجود است .ایـن عنصـر ،تعیـینکننـدهتـرین نقـش را در رئالیسـم
جادویی دارد و اصالً جادو در رئالیسم ،همین عنصر خیالپردازی است( ».اسـحاقیان:1385،
 )1این نکته ،بهقدری در این داستانها اهمیتدارد که مـرز میـان رئالیسـم جـادویی و دیگـر
شیوههای داستان نویسی را مشخّصمیکند.
-2توصیف دنیای طبیعی :توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی ،از مشخصّههای اصـلی
این نوع داستان محسوب میشوند .این توصیفات ،کمک میکند که داستان با آثـار وهمـی
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متفاوت باشد و از سوی دیگر ،توصیفات دقیق و جزیی ،از ویژگیهای رئالیسـم اسـت کـه
در این شیوه (رئالیسم جادویی) ،در جهت تخیّل و جادو بهکار بردهمیشوند.
-3رازگونگی و ابهام :از آنجا که در اساطیر ،زمان و مکان روشن نیسـت و شخصـیّتهـا و
مکانها رازآلود هستند ،در آثار رئالیسم جـادویی کـه اسـاطیر نقـش مهمّـی را در آنهـا ایفـا
میکنند ،این ویژگی نیز بهوضوح دیـدهمـیشـود« .نویسـنده بـه شـگردهای مختلفـی ،چـون
حضور پدیده در بستر تاریخی ،پیوند با افراد و اماکن باستانی ،ابهام نامها و زمان ،نـامعلومیِ
مبدأ و مقصد و...رازوارگی و اسطورهگونگی ،پدیده را به نمایش میگـذارد ( ».بـینظیـر و
رضی)33 :1389 ،
 -4تاریخیبودن بخشهـای واقعـی :در بخـشهـای رئالیسـتی داسـتان ،نویسـنده بـه روایـت
حواد عینی و واقعی که می توانند در واقعیّت رخدادهباشند ،مشـغول مـیشـود و همچـون
داستانهای رئالیستی ،تصویری کامالً ملموس و آشنا ،از جنس وقایعی که هر روز در جهان
عینی اتفاق میافتد ،ترسیم میکند.
 -5استفاده از عناصر اسطوره ،جادو و راز ،برای حفظ فرهنگ بومی و گریز از تیغ اختنـاق:
«بیانکردن بحرانها و مشکالت روحی و روانی مردم در این رمان(ها) را هـم کـه غـرض از
بیان آن رسیدن به یک نظم اجتماعی است ،به اسطورهها میتوان ارتبـاط داد چـون یکـی از
کاربردهای اسطورهها ،نقش جامعـهشـناختی آنهاسـت( ».آتـشسـودا و تـوللی)27 :1390 ،
نویسندگان این سبک ،به اسطورهها توجّه خاصی دارند و «از زبان نمـادین در اثرشـان بـرای
بیان مقاصد و مشکالت زمان و دوران خود سودجستهاند( ».همـان )32:مشـکالت اقتصـادی
مردم ،دیکتاتوریِ حکومتهای خودکامه و سرسپرده ،ظلم و تبعیض و بیعـدالتی ،حضـور
گستردة استعمارگران و تاراج ثروت ملی ،هجوم فرهنـگ غربـی و آسـیبپـذیری فرهنـگ
بومی و پدیدههایی از این دست ،از مهمتـرین دغدغـههـای هـر نویسـندة متعهـد و دردمنـد،
خصوصاً در کشورهای جهان سوم است .رئالیسم جادویی ،به دلیل امکانات و قابلیـتهـایی
که دارد ،به این قبیل نویسندگان امکانمیدهد تا ضمن طرح دغدغههـای اساسـی خـود ،در
راستای حفظ و احیای فرهنگ بومی تالشکننـد و در عـین حـال ،در پنـاه بیـان اسـاطیری و
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رازورزانه ،از بازخواست و مجازات حکومتها بگریزنـد .بسـیاری از ایـن آثـار ،دیـدگاهی
ضدّ دیکتاتوری دارند .این آثار «پنجرههای دیگری را به سوی آزادی بیان و مقابله با جهـان
تکصدایی ،برای خوانندگان میگشایند و هر نوع استبدادی را نقـد مـیکننـد» (شوشـتری،
بیتا )42 :و از آنجا که نویسنده در جامعة «آنزمان نمـیتوانـد بـه وضـوح حـرفهـایش را
بزند ،پس به نمادها متوسّل میشود( ».آتش سودا وتوللی)23 :1390 ،
 -2-2شرايط و زمیناها

مشترک دو منطقا

حال با توجه به شناخت اجمالی که از رئالیسم جادویی ،ویژگیها و قابلیتهای آن پیـدا
کردیم ،به بررسی شرایط اقلیمی ،سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آمریکای جنـوبی
و جنوب ایران میپردازیم و زمینههای مشترک این دو منطقه را مورد مطالعه قرارمیدهیم:
الف :شرایط زیستمحیطی :آمریکای التین و جنوب ایران ،از نظر زیستمحیطـی شـرایط
نسبتاً مشابهی دارند .آمریکای التین ،سرزمین کوههای بلند و صعبالعبور و زمینهای پست
استوایی است که گرمای شدید و بارندگی شرایط زندگی را در آنجـا دشـوارمـیکنـد« .در
این ناحیه ،بارش باران بسیار شدید است .بادهای مرطوبی که از جانب اقیانوس کبیر میوزد
نیز موجب بارانهای شدیدی در دامنههای غربی کوه آند مـیشـود( ».کنـدری)23 :1371 ،
زندگی درکنار دریا ،هوای گرم و شرجی را برای مردم بوشهر به ارمغان آوردهاسـت« .آب
و هوایی گرم و مرطوب و میزان بارندگی متغیّر دارد .هوای استان از مهرماه تا فروردین ماه،
مالیم و مطبوع ،با زمستانی پرباران و دلانگیز و از اردیبهشت تا شـهریور ،گـرم و همـراه بـا
رطوبــت و شــرجی اســت(».حمیــدی )167 :1380 ،از لحــاظ جغرافیــایی ،آمریکــای التــین،
سرزمین افراطگریهاست:
«کوههای بلند و واقعاً صعبالعبور ،زمینهای پسـت بـهشـدّت اسـتوایی و نیـز رخنـهپـذیر،
گرمـــای شـــدید ،بارنـــدگی و شـــرایط آبوهـــوایی کـــه زیســـتن را در آنجـــا دشـــوار
میسازد...زمینهای کوهستانی و قطعهقطعه نیز حملونقل و ارتباطات داخلـی را بـا مشـکل
مواجه میکند ،بدین شکل که آمریکای التین را به روستاهای کوچـک منـزوی تقسـیم و
همگرایی ملّی را بهشدت دشوارمیکند( ».هواردجی و کالین)22 :1387 ،
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زندگی در کنار ساحل دریا ،در هر دو منطقه ،باعث ایجاد مشاغل مرتبط با این محیط و
شیوع بیماریهایی مثل طاعون و وبا شدهاست .در بوشهر ،به علّت مجـاورت بـا دریـا ،اکثـر
مردم ماهیگیر یا دامدار وکشاورز هستند و در آمریکای التین نیز انس مردم بـا پرنـدگان و
دامها ،منجر بـه پـرورش دام و کشـاورزی درایـن منـاطق گشـتهاسـت« .آمریکـای جنـوبی،
عمدهترین منبع محصول قهوه در جهان است و نواحی معتدل نیز از حیث محصـول گنـدم و
پرورش دام یکی از مهمترین مناطق جهان بـهشـمارمـیرود( ».کنـدری )21 :1370 ،شـرایط
آبوهوایی و نوع زندگی مردم این دو منطقه ،به توصیفات اکسپرسیونیستی در داستانهـای
رئالیسم جادویی کمـکمـیکنـد« .اغلـب ایـن توصـیفات ،مربـوط بـه دریـا و خروشـانی و
ترسناکی آن یا وضعیت آبوهواست( ».پورنامداریان و سیدان )58 :1388 ،همچنین ،شدّت
گرما و زندگی در کنار دریـا ،باعـث افـزایش باورهـای خرافـی در میـان مـردم ایـن منـاطق
میشود .بهطوریکه اگر دقیق بنگریم ،باورهای خرافی و اعتقاد به وقـایع موهـوم در منـاطق
جنوب ،نسبت به سایرنقاط ،بیشتر است .مردم این مناطق «بـهخـاطر شـرایط خـاصّ زیسـت-
محیطی و عـدم ارتبـاط بـا دیگـر سـرزمینهـا ،گـویی در برهـوتی اسـرارآمیز و خیـالانگیـز
مــیزینــد( ».همــان )54:بــه اعتقــاد دکتــر ایزدیــار ،زنــدگی مــردم ایــن منــاطق ،در گیــرودار
ماهیگیری و ارتباط با دریا و خرافه و آیینهای مربوط به ناشناختگی کرانهای دور است.
«جنوب و سواحل دریاهای جنوب ،شکارگاه مساعدی است برای جنون و پریشانیها
و آشفتگیهای روانی ،زندگی در سـاحل آنچنـانی خـودبـهخـود بـا تـرس و اضـطراب و
ناکامی همراه است .درافتادن با دریا و تـرس از گرسـنگی و بـیآبـی و آن همـه بیمـاری و
مرگومیر و خستگی کار و زندگی یکنواخت ،ساحلنشینان را دچـار آنچنـان خمـودگی
کرده که همه با هم و دور از هم ،با خویشتن مشـغولانـد...رگوریشـة آدابورسـوم اهـل
هوا ،مخلوطی است از اساطیر و قصص سواحل گوناگون و خرافـاتِ معتقـدات عامیانـه بـه
همراه سحر و افسون و جادو جنبل و همة اینها ،وسیلة توجیه وتجلّی تمـایالت و آرزوهـا و

هیجانات مردمی است که در چنان دیاری زندگی آنچنانی دارند(».ساعدی)29: 1345 ،
ب :فقــر و بــیســوادی :پدیــدهای اســت کــه در اغلــب کشــورهای جهــان ســوم ،بــهوضــوح
دیدهمیشود .مردم این کشورها ،به علّت فقر و بهرهمندنشدن از آموزش کـافی ،در جهـل و
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بیسوادی بهسرمیبرنـد .کشـورهای آمریکـای التـین و منـاطق جنـوبی ایـران نیـز در زمـان
پدیدآمدن داستانهای جادویی ،چنین وضعیتی داشتهاند و بعضاً هنـوز دارنـد .در آمریکـای
التین« ،فقر ،سوءتغذیه و بیماریهای ناشی از سوءتغذیه در بسیاری از مناطق ،یک ناخوشـی
شایع است .بسیاری از مـردم از مسـکن و تغذیـه مناسـب برخـوردار نیسـتند( ».هـواردجی و
هاروی« )29 :1387،در بسیاری ازکشوری این منطقه ،سطح بیسوادی بسـیار باالسـت (بـین
 40الی  50درصد)( ».اشتین )238 :1366 ،بنا به نقل سایت بوشهرنیوز ،قبـل از انقـالب فقـط
 37درصد مردم ،در این استان باسواد بودند .در تنگستان (یکی از شهرسـتانهـای بوشـهر)،
«نسبت باسوادان  6ساله بـه بـاال در سـال  ،1365حـدود  55/2درصـد» (حسـینی)30: 1385،
بودهاست و بیسوادی و دوربودن از مراکز تمدّن جدید ،میزان بیسوادی را در میـان مـردم
این مناطق افزایش دادهاست و باعث شده که آنها ،حقیقت رویدادها و وقـایع اطـراف خـود
را نشناسند و آنها را به قدرتهای موهوم نسبت دهند.
«تقاضای فطرت انسان ،این است که باید همیشه به اصـولی پـایبنـد و معتقـد باشـد و
پیمانة فکر او ،از یک سلسله معتقدات پر شود .حال اگر از این آمادگی فطری بهرهبرداری
صحیح شود و یک سلسله حقایق بـه او عرضـه داشـتهشـود ،جـایی بـرای موهومـات بـاقی
نمیماند امّا اگر از تعلیمات و عقاید صحیح محروم مانـد ،ناچـار بـه موهومـات و خرافـات

پایبند میشود .این ،یک اصل اساسی در مطالبات روحی انسان است( ».بینا ،بیتا)36 :
در آثار مارکز ،این امر بهراحتی قابلدرک است .هنگامیکه تمدّن مدرن وارد ماکوندو
شد ،مردم آنجا را به شگفتی واداشت و علّت اختراعات جدید بشر را به جادو نسبت دادنـد.
وقتیکه کولیها ،آهنربا را به آنجا بردنـد ،مـردم دهکـده از اینکـه مـیدیدنـد قابلمـههـا و
سهپایهها به زمین میافتند ،سخت حیرتکردند و جهل مردم منشأ سوءاسـتفادة ملکیـادس از
اعتقادآنها به جـادو وامـور موهـوم شـد« :او در مـدّت اقامـت در ماکونـدو ،همـواره دوتکّـه
آهنربا در دست میگرفت ،به کلبة ساکنان دهکده میرفت ،زیرلب وردی میخوانـد و بـا
باالکشیدن و حرکتدادن اشیای آهنی ،ازجمله دیگهـا ،قابلمـههـا ،انبرهـا و سـایر اجسـام،
همه را دچار شگفتی میکرد( ».مارکز )21 :1357،در جنـوب ایـران نیـز بـا چنـین شـرایطی
مواجه هستیم .رادیو که به جفره واردشد ،ساکنان آنجا آن را جعبهای جادویی مـیپنداشـتند
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که عدّهای از انسانهـا در آن زنـدانیشـدهانـد .و در مـورد هواپیمـا نیـز تصـوّرات جـادویی
داشتند« .یک روز ،مردم آبادی با دیدن پرندهای غریب و آهنین که آدمی در شـکم داشـت
و سروصدای غریبی میکرد و ناگهان درآسمان باالی سرشان پیدا شد ،گریختند .پرنـده،
انگار قصد جانشان را داشت .جادوگری که در شکم آن نشسـته بـود ،آن را درسـت بـاالی
سرشان میآورد و( »...روانیپور)166: 1369 ،
ج :اسطورههای بومی و باورهای خرافـی :قصـص و اسـاطیر ،زمینـهسـاز تخیّـل در ایـن نـوع
داستانها هستند .نویسندگان ،با بهکارگیری اعتقادات بومی ،به بیان واقعیّتهـای موجـود در
این سرزمینها پرداختهاند« .آمریکا حتّی قبل از کشف ،جایگاه زنده و تـازة رویـش اشـکال
تخیّل در پیوند جادو و اساطیر و معتقـدات خرافـی بـودهاسـت( ».صـالحفضـل)25: 1385 ،
جنوب ایران و آمریکای التین ،بستر مناسبی برای رشد اسطوره و افسـانههـای ملـل مختلـف
است .در هر دو منطقه ،اختالط فرهنگی در اثر مهاجرت آفریقاییهـا و اقـوام گونـاگون بـه
این مناطق ،صورتگرفتهاست« .سواحل کارائیب ،زادگاه محیطی است که از فرهنـگهـای
گوناگون بهوجودآمده و فرهنگ حاصل که از اختالط افسون ،راز و نادانسـتههـا سرچشـمه
گرفتهاست(».مارکز )33 :1386 ،در هر دو منطقه ،اسـاطیر و باورهـای مشـترکی وجـوددارد
که نشاندهندة مشابهت این دو تمدّن است .یکـی از ایـن باورهـای مشـترک ،آیـین قربـانی
است .به عقیدة پیشینیان« ،زندگی ،تنها مـیتوانـد از زنـدگی دیگـری کـه قربـانی مـیشـود،
زادهشود ،مرگ سخت آفرینندهاست؛ از اینلحاظ که زندگی قربانیشده خـود را در شـکل
درخشانتری از زندگی ،در سطح دیگری از هستی متجلّیمیسازد ،قربـانی موجـب انتقـالی
عظیم میشود( ».الیاده  )179: 1384در آمریکای جنوبی ،آیین قربانی بهصـورت پیشـکش و
هدیه به محضر خدایان صورت میگیرد« .سرخپوستان کویچوآ و آیما در پرو و بولیوی ،بـا
اینکه از چهار قرن پیش ،مسیحی بوده اند ،هنوز هم به ارواحی که احساسمـیکننـد دور تـا
دورشان را گرفتهاند و در کارهای روزمرّهشان دخالتمـیکننـد ،هـدایا و پیشـکشهـایی را
تقدیممیکنند( ».گریمال )60 :1385 ،اسطورة قربـانی در جنـوب ایـران نیـز در آیـین زار و
قربانی برای آیینهای دینی نمایان شدهاست« .ساختار آیین زار متکی بر عناصری چون مـرد
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یــا زنِ درمــانگر ،موســیقی ،قربــانی ،تس ـلّط بــر ارواح شــریر بیمــاریزا ،خلســه و...اســت».
(ملکراه)344 :1385 ،
یکی دیگر از اسطورههای مشترک در این دو منطقه ،ازدواج ماهیگیران با پریان دریـایی
است« .در قصّههای ماداگاسکار ،راجعبه ماهیگیرانی کـه بـا پریـان دریـایی وصـلتکردنـد،
هست...مناسبات زن بـا حیـوان در اسـاطیر دوقلوهـا درآمریکـای جنـوبی بازیافتـه مـیشـود.
حیوانی که زن را آبستنمیکند ،دراینجا پلنگ خالخال آمریکـایجنـوبی اسـت( ».باسـتید،
 )66: 1370در جنوب ایران ،ازدواج با اجنّه و پریان ،در داستانهای عامیانه یافـت مـیشـود.
در رمان اهل غرق نیز روانیپور ،این مسئله را بهصورت ازدواج ماهیگیران با پریـان دریـایی
بیانکرد هاست.
«در برخی اسطورههای ایرانی ،پریان در دریا میزیند و از دریا بهدرمیآیند و با آتـش
مقدس «آذر برزین» به ستیز میپردازند .پریها در دریاچة کاسئویه هستند و رحـم زنـان و
دختران دوشیزه را کـه در گاهنبـار خاصّـی در آب دریاچـه آبتنـیکننـد ،پـالوده و زایـا
میکنند و دوشیزگان ،از تخمة زردشت که در دریاچه نگهداری میشود ،سوشیانتهـا را
میزایند( ».سرکاراتی)22 :1385 ،
«بهنظرمیرسد که این اسطورة ایرانی ،ریشـه در باورهـای آیینـی مـردم ،پـیش از رواج
آیین زردشتی داشتهباشد که در آن ،پری نماد نیکویی ،بارندگی ،زایش و آب بودهاسـت.
در رمزپـردازیهـای اسـطورهای آب در جنـوب هنـد نیـز فرشـتگان و پریـان دریـایی کـه
اصطالحاً ناگی(شاهبانو با بوی مـاهی) نامیـدهمـیشـوند ،موجـوداتی بـا قـدرت جـادویی-
مذهبی هستند که در قعر اقیانوسها میزیند و به قهرمانان نیرو و قدرت جادویی میدهند».
(الیاده)207 :1372 ،

پری در رمزپردازیهای اسطورهای آب در اساطیر ایران و یونـان و بـینالنهـرین ،نقشـی
مستمر و آشکار دارد .در اساطیر بـینالنهـرین ،انسـان دریـایی یـا مـاهی ـ انسـان کـه آن را
«کولولو» مینامیدند ،همان پری دریایی است کـه بـاالتنـه ،سـر و بـازویش ،انسـان و پـایین
پیکرش ،ماهی است و رابطهای نزدیک با الهة آب و نقشی محافظتی ـ جادویی دارد .انسـان
دریــایی در آثــار برجامانــده از دورة هخامنشــیان و ســلوکیان هــم دیــدهمــیشــود .در آثــار
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روانیپور از این پریها با عنوان آبی یاد شدهاست و در جنوب ،هنوز هم افسانههـایی راجـع
به ازدواج فایز دشتستانی با پری رواج دارد .اساطیرمربوط به خشم خـدایان ،در قالـب خشـم
دریا و...در هردو منطقه بهچشممـیخـورد« .گـاه سـیالبهـای بـزرگ ،بـه بعضـی جـانوران
مربوط میشود؛ مثالً یک مار آبی که بر اثر بـیاحتیـاطی یـک فـرد از نـوع بشـر ،بـهشـدّت
زخمی شده و باعث میشود تا آبهای رودخانهای طغیـانکنـد و همچـون سـیالبی بـزرگ
همه جا را فراگیرد( »...گریمال )77 :1385 ،عقیدة بدشدن دریا با انسان و خشـمگـرفتن آن،
در بین ساحلنشینان جنوب رایج اسـت .آنهـا همچنـین غـرقشـدن کشـتیهـا را بـه ابرهـای
آسمان نسبتمیدهند.
باورهــای خرافــی ،یکــی دیگــر از عوامــل رشــد تخیّــل در ایــن منــاطق و بــهتبــع آن ،در
داستانهای آنهاست چون این باورها جزیی از زندگی مردم این مناطق هستند .همانطور که
کارپینتر معتقد است «نویسندة آمریکای التینی ،نیاز ندارد تخیّـل را درآثـار خـود واردکنـد
زیرا به بهترین شکل و درنهایت ،باورپذیری نهتنها در افکار و عقاید مردم بلکـه در زنـدگی
روزم ـرّة آنهــا وجــود دارد( ».شوشــتری ،بــیتــا  )33:در جنــوب ایــران نیــز چنــین وضــعیّتی
وجوددارد .مهمترین باورهایی که در بین مردم جنوب ایران و آمریکای التـین وجـوددارد،
مربوط به ارواح و حلول شیاطین در جسـم ،هنگـام بیمـاری اسـت .بعضـی از ایـن باورهـای
مشترک ،نتیجة مهاجرت آفریقاییها به این دو منطقه است .آنها بـرای درمـان بیمـاریهـا از
رقص ،موسیقی ،طبلکوبیدن و...استفاده میکنند.
«بسیاری از مردم ،به قدرت درمانگری موسیقی آمریکای جنوبی ،از جمله پرو،کلمبیا و
برزیل ،اعتقاد دارند .آالت موسیقی عمدة این نـواحی ،پـان پایـپ ،گیتـار و فلـوت چـوبی
است .مردمان باستانی ایـن نـواحی ،از موسـیقی بـرای رقـص ،تجربیـات خـروج از بـدن و
شفایابی استفاده میکردند .ذکرگفتن ،آوازخواندن ،فلوت ،طبل ،زنگ و جغجغـه ،اسـاس
موسیقی قبیلهای آمریکا را شکل میدهد( ».ملکراه)252 :1385 ،

به اعتقاد مردم جنوب ایران ،بادها باعـث بیمـاری مـیشـوند و تمـام موجـودات خیـالی،
پریان دریایی ،دیوهـا ،ارواح نیـک و بـد ،همـه بـاد یـا خیـال هسـتند وآدمهـا را اسـیر خـود
میکنند .آیین زار و دهلزنی ،یکی از شایعترین روشهای درمانی است« .صدای دهلهـای
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دوسر ،با همان ضرب تند و رعبآور سواحلی ،شبها از هر دهکورة کنار دریا بلند است و
هنوز صدای آواز دستهجمعـی اهـل هـوا و صـدای پـایکوبی مبتالیـان ،همـان حـال و شـور
آفریقایی را دارد( »...ساعدی )31: 1345 ،برای درمان این بیماریهـا ،بـه شـخص درمـانگر
مراجعه میکردند و مـرد یـا زن درمـانگر ،بـا اسـتفاده از روشهـای خـاص ،بـه درمـان ایـن
بیماریها میپرداخت.
«فرد درمانگر ،مرد یا زنی بوده که مهتر گروه محسوب میشد و بر جنبههای کاربردی
و روحانی زندگی مردم احاطه داشت .روحانیها و افراد درمانگر ،درواقع یـک نفربودنـد.
آنها اعتقاد داشتند که بیماری ،ناشی از علل طبیعی و یا فوقطبیعی است .علـل فـوقطبیعـی
نیز ناشی از ورود روح یا شیطانی به کالبد بیمار و یا خروج روح خود بیمار بود .درمان این
بیماران ،به وسیلة روحانی یا جادوگر قبیله انجام میشد...آیین تطهیر ،برای پاکسازی بدن
به کار میرود و سایر آیینها و مراسم ،همچـون آوازخـوانی ،مجـالی بـرای تکامـل روح،
تأمّل ،رشد شخصی و تقویت رابطة اجتماع بهدستمیدهد( ».ملکراه)256: 1385 ،

در جنوب ایران نیز ایـن کـار توسّـط باباهـا و ماماهـا صـورت مـیگیـرد .در ایـن شـیوة
درمانی ،سعی برآن است تا جادوی سفید ،جادوی سیاه را بیاثر کند و سپس ،نیروی شـر را
از تن بیمار دور کند« .در این حال است که طرّاحی فضا و زمان کیهانی ،به کمک موسـیقی
و رقص در آیین زار ،کالبد بیمار را با جهان معنوی جادوی سفید مرتبط و یگانه میسـازد و
تن او را با پیوستن به جهان کیهانی ،از رنج کسالت میرهاند( ».همان )126:مردم جنـوب بـه
حضور در امامزاده و شفا از طریق قدرت او نیز اعتقاد فراوانی دارند .همچنین ،با مراجعـه بـه
ملّاها و دعانویسها ،در پی حلّ گرفتاریهای خود هستند.
« مردم منطقه به دعانویس ،طلسم و جـادو ،جـن و پـری ،ارادت دارنـد .مخصوصـاً در
هنگام داشتن تب وکسالت ،غالباً بـه دعـانویس متوسـل مـیشـوند .دعـانویس هـم دعـایی
مینویسد و به مریض میدهد و توصیه میکند کاغذ را در آب خیسکند و پـس از آنکـه
مرکبهای آن در آب حلشد ،آب را بیاشامد و طومار دیگری را نیز به مریضمـیدهـد و
بیمار باید این دعا را در پارچة سفید لطیفی که آب ندیدهباشد ،بسته ،به بازوی خود ببندد و
تا رفع کسالت آن را باز نکند( ».افشارسیستانی)639 :1369 ،
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د :شــرایط سیاســی ،اجتمــاعی و اقتصــادی :وجــود منــابع زیرزمینــی و ذخــایر ارزشــمند ،از
امتیازات این دو جنوب است که در شمال یا مرکز با چنین ذخایری مواجه نیستیم؛ به همـین
جهت ،وجود استعمارگران در جنوب نیز گستردهتر است .جنوب ایـران ،مهـد ذخـایر نفتـی
فراوان است و استعمارگران انگلیسی را به این منطقه جذب کردهاست.
«اهمیّت بازرگانی بوشهر ،سببگردید تا انگلیسیها سهبار به بوشهر هجومآورند .پس
از تسخیر این شهر در سال  ،1856انگلیسیها در سال  1909م و در پی ناآرامیهایی که بـه
علّت مشروطهخواهی ایرانیان آغازشدهبود ،اقدام به پیادهکردن نیروی نظامی در این منطقـه
نموده ،گمرک وکلیة مناطق حسّـاس را تصـرفکردنـد .در سـال  1915م (جنـگ جهـانی
اول) ،بهدنبال قیام رئیس علی دلواری علیه منافع انگلیسیها در جنوب ایران  ،انگلیسـیهـا
نیروی کمکی به بوشهر اعزامکرده ،شهر بوشهر را در  26رمضان سال 1333اشغالنمودند و
انگلیسیها با تخلیة شهر درمارس  1919م ،نقطة پایانی بر این تالشهای اشغالگرایانة خود
نهادند .پس از پایان جنگ جهانی اوّل و ظهور رضاشـاه پهلـوی ،بوشـهر همچنـان کـانونی
پرتشنّج باقی ماند .خوانین بسیاری علیه حاکمیت رضاشاه سر بـه طغیـان برداشـتند .در ایـن
دوره ،با کشیدهشدن راه آهن سراسری و انتقال حجم عمدة دادوستدهای تجاری از بوشهر
به خرمشهر ،رونق شهر رو به افول گذاشت .ایـن منطقـه پـس از ملّـیشـدن صـنعت نفـت،
جایگاه خود را بهعنوان ستاد فرماندهی انگلیس در خلـیج فـارس ،از دسـت داد و در سـال
 1953م ،ساختمان کنسولگری در بوشهر تعطیلشد( ».شریفیان)23 :1383،

وجود بنادر جنوب و پاالیشگاههـای نفـت در جنـوب ،موقعیّـت ویـژهای بـه ایـن منطقـه
دادهاست:
«سیاست در داستان جنوب ،یک سیاست کامالً جنوبی است با رنـگمایـة غلـیظ اقلیمـی و
درآمیخته با دریـا و نفـت و اسـکله و کشـتی و قاچـاق و تبعیـد و مهـاجرت و پاالیشـگاه و
کارگران و ماهیگیران و خارجیان .قلب اقتصاد مملکت ،با صادرات نفت و واردات کـاال
و کارگران فراوان و فعالیتهای شبانهروزی آنان در این منطقـه مـیتپـد( ».شـیری:1387 ،
)204

در آمریکای التین نیز وجود این منابع ،باعث حضور خارجیان در این مناطقشدهاست:
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«بیش از نیمی از کوکائین جهـان ،در کشـور کلمبیـا تولیـد مـیشـود و ببیشـتر آن بـهطـور
غیرقانونی ،راه آمریکا را درپیشمیگیرد و کشتزارهای وسیع کلمبیا ،درکنار تولیـد قهـوه،
موز ،گل ،نیشـکر و پنبـه و نیـز اسـتخراج نفـت ،طـال ،نقـره ،و زمـرّد ،چشـم گرداننـدگان
شرکتهای داخلی و بهخصوص خارجی را خیـره کـردهاسـت و آنهـا را بـه جانـب انـواع
دخالتها  ،زدوبندها و جنایتها سوق دادهاست( ».مارکز)40 :1386 ،

آمریکای التین نیز مانند ایران ،از نظر اقتصادی وابسته به صنایع خـود اسـت و در آنجـا
نیز «وابستگی اقتصادی و مجموعه نشانههای گرایش یـک جانبـة اقتصـادی و اجتمـاعی سـه
قرن تبعیت از اسپانیا وپرتغال را مییابیم( ».استانلی )238 :1366 ،این دوره ،در هر دو منطقه،
با انقالبهایی همراه است .فشار دیکتاتوریها و اسـتثمار اسـتعمارگران ،مـردم منطقـه را بـه
سمت تالش بـرای دسـتیابی بـه اسـتقالل سـوقدادهاسـت .در ایـن میـان ،نویسـندگان نیـز از
گــرایشهــای انقالبــی بــینصــیب نمانــدهانــد و داســتان را در خــدمت اهــداف انقــالب بــه
کارگرفتهاند .رمانهای رئالیسم جادویی ،بستر مناسبی برای مبارزه بـا دیکتـاتوریهـا و بیـان
وقایع موجود درکشور هستند .حاکمیت جوّ خفقان و حکومـتهـای اسـتعماری کـه باعـث
سلب آزادی اندیشه از مردم شدهاند ،نویسندگان را برآن داشتهاند که واقعیّـتهـای موجـود
در سرزمین خود را به روشی خاص بیان کنند .از سوی دیگر ،زمانیکه فشـار حکومـتهـا،
آزادی را از ملّتها سـلبکنـد ،بیـان حقـایق بـهآسـانی امکـانپـذیر نیسـت و ایـن فشـارها،
نویسندگان را به سمت تخیّل و گریز از واقعیّت سوق میدهد.
رئالیسم جادویی ،شیوهای است که نویسندگان با استفاده از آن ،عالوه بر اینکه فرهنـگ
بومی ،باورها  ،سنتها و رسوم خود را در مقابـل فرهنـگ مهـاجم اسـتعماری حفـظ و احیـا
میکنند ،با بهرهگیری از امکانات آن و با زبانی سرشار از رمزوراز به مبارزه با دیکتاتورهای
عصر خویش میپردازند .در ایران ،حکومت قاجار و پس از آن حکومـت رضـاخان ،چنـین
جوّی را ایجاد کردهبود .در آمریکای التین نیز تالشهای زیادی برای اسـتقالل کشـورها از
چنگ استعمار صورتگرفت« .در اواخر قرن هیجدهم ،اوّلـین شـکافهـای جـدّی در ایـن
ساختار استعماری ،سخت نمایان شد .تحت تأثیر روشنگری قرن هیجدهم ،ایدههـای آزادی
و ناسیونالیسم ،شروع به خزیدن نمودنـد( ».هـواردجی وکالیـن )27 :1378 ،هنگـام یـورش
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ناپلئون به اسپانیا در  ،1808بولیوار در ونزوئال بود .او در میان توطئهگرانی بود کـه در قیـاس
با گروه های متشکّل در اسپانیا ،طرفـدار ایجـاد سـازمان زیرزمینـی ونـزوئال بودنـد .نخسـتین
سازمان سرّی در کاراکاس بهوجودآمد...او بهعنوان افسر در نیروی جمهوری ونزوئال ،علیـه
واکنش طرفداران سلطنت جنگید و توانست به یاری تودهها ،کلمبیا را بـه اسـتقالل برسـاند.
«تا سال  ،1825از آن امپراتوری عظیم و سابقهدار ،هیچچیز در دست اسپانیاییها نمانـد ،جـز
جزایر کوبا و پورتوریکو( ».پندل ،بیتا )105 :پس از پایان مبارزه علیـه اسـپانیا ،جنـگهـا و
اختالفات داخلی و مبارزه با جمهوریهای نوپا در این کشورها آغاز شد .بهدنبـال انتخابـات
اوایل قرن نوزدهم در کلمبیا ،دو حزب محافظـهکـار و لیبـرال بـهوجـودآمـد کـه بـین آنهـا
اختالفات و جنگهایی رخداد« .اختالف میان طرفداران دو حزب یادشـده در اواسـط قـرن
بیستم ،سرانجام ،به جنگ و کشمکش انجامیـد .قتـل ،آشـوب و نـاآرامی سراسـر کشـور را
دربرگرفت و مدّت بیست سال بهدرازا کشید( ».مارکز )40 :1386،این شرایط ،نویسـندگانی
مثل مارکز را به مبارزه با وضعیت موجود وادار کرد و رئالیسم جادویی ،راهی بود برای این
مبارزه .مارکز میگوید« :چنانچه اهل امریکای التین نبودم ،هرگز گرد سیاست نمـیگشـتم
امّا وقتی روشنفکری با مسائلی چون ناپدیدشدن افراد ،فقر وجهل روبهرو باشـد ،نـاگزیر بـه
سیاست روی میآورد( ».همان)18:
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-3نتیجاگیر
طبق پژوهش انجامشده در مقالة حاضر ،به نتایج زیر دست یافتیم:
-1رئالیسم جادویی ،واکنشی جهان سومی در مقابل برخی پدیـدههـای عصـر مـدرن ،ماننـد
استعمار ،دیکتاتوری و اختناق حکومتهای سرسـپرده  ،یـورش محصـوالت صـنعتی نـو بـه
زندگی آرام و سنّتی این جوامع ،تقابل سنّت و تجدد ،هجوم فرهنگ کشورهای استعمارگر
و خطر نابودی فرهنگ بومی این کشورها (که اساطیر و جادو جزءِ جدایی ناپذیر آنهاسـت)
و...است .مهمترین ویژگی این نوع داستانی ،درآمیختگی واقعیـت و تخیّـل اسـت کـه وجـه
ممیّزة رئالیسم جادویی با سایر گونههای داستانی است و در شرایط خاصّی نمایان میگردد.
 -2دو اقلیم جنوب ایران و جنوب آمریکا ،دارای مؤلّفهها و ویژگیهایی هستند کـه آنهـا را
از سایر مناطق جدا میکند .شرایط اقلیمی ،آبوهوایی و زیستمحیطـی در هـر دو منطقـه،
ضمن اینکه در مواردی همچون گرما ،شرجیبودن هوا ،وجود دریا ،ارتباطنداشتن بـا سـایر
سرزمینها و  ...شباهتهایی با هم دارند ،مقتضیاتی را پدیدمیآورند کـه زنـدگی مـردم دو
منطقه را به هم شبیه میسازد .در هر دو منطقه ،اسطورهها ،باورهای خرافی ،عناصـر شـگفت
و جادو ،رازگونگی و تخیّل ،چنان با زندگی روزمرة مردم درآمیختهاسـت کـه حقیقتـاً مـرز
میان واقعیّت و خیال روشن نیست و تخیّل و جادو ،عین واقعیّت زندگی آنهاسـت .از سـوی
دیگر ،هر دو منطقه ،مهد معادن و ذخایر گرانبهایی هستند که توجّه استعمارگران را به آنهـا
جلب کردهاست .استعمارگران ،با استفاده از ضعف حکومتهای مرکزی و بهمنظور غـارت
منابع ارزشمند کشورها ،هر دو منطقـه را در مقـاطعی از تـاریخ ،تصـرّف کـردهانـد و تعـداد
زیادی از نیروهای خود را در این مناطق سکونت داده اند .ایـن نیروهـای خـارجی ،طبعـاً بـه
همراه خود تکنولوژی جدید و فرهنگ بیگانه را هم آورده اند.
حضور این نیروها ،با فرهنگی کامالً متفاوت و با ابزارهـایی عجیـب و ناشـناس در میـان
مردمی کامالً سنّتی و دور از هیاهوی جهان صنعتی و مدرن ،به یکباره چهرة منطقه را به هـم
ریخته و تصویر جدیدی از زندگی ،پیش چشم ناظرین گشودهاست .مردم ،با شگفتی به این
صحنهها نگاه کرده و واکنشهای متفاوتی را به نمایش گذاشتهاند و شـکلگیـری وضـعیّت
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جدید و تداوم آن ،بـرای دورهای نسـبتاً طـوالنی ،شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی خاصّی را در این مناطق بهوجـودآوردهاسـت .چنـین شـرایطی ،نویسـندة روشـنفکرِ
برخاسته از بطن جامعه را برای ارائة تصویری از زندگی مردم در وضعیّت موجود ،به سـمت
داســتانهــای رئالیســتی هــدایت مــیکنــد و از طــرف دیگــر ،اختنــاق و فشــار و ســرکوب
روشنفکران ،آزادیخواهان و استقاللطلبان از یکسو و هجمة سـنگین فرهنـگ اسـتعماری
که فرهنگ بومی را با خطر زوال مواجهمیکند ،از سویدیگر ،نویسـندة دردمنـد روشـنفکر
را به سمت استفاده از عناصر جادویی فرهنگ بومی و گرایش به تخیّـل بـرای روشـنگری و
گریز از تیغ اختناق و تالش برای حفظ و احیای فرهنگ بومی سوق میدهد.
- 3جنوب ،در دو منطقة مورد بحث ما ،محیطی است که همة این شرایط را داراست و بستر
مناسبی برای شاخوبرگ دادن به تخیّل در بستر زندگی واقعی فـراهمکـردهاسـت و رئالیسـم
جادویی ،بهترین شیوه برای بیان این تخیّل و واقعیّتِ درهمآمیخته است؛ از اینرو ،مـیتـوان
ادّعاکرد که یکی از دالیل اساسی توجّه نویسندگان این دو منطقه به رئالیسم جادویی همـین
مشابهتها و مشترکات آنها است.
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