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 مقدما  -1

  عناصر خیال و واقعیّت چنان با هم  ،ی ادبی است که در آناشیوه رئالیسم جادویی،

گابریل گارسیا  پذیر نیست.سانی امکانآصورت مجزّا بهکه تشخیص آنها به اندآمیختهدر

رئالیسم  گذارعنوان بنیان، به«صد سال تنهایی»با نوشتن رمان  ،مارکز در آمریکای التین

 درو ه نشد ن محدودادبی به آمریکای التی ةامّا این شیو استشدهجادویی شناخته

خاصِّ  ،این رئالیسم». استهکشورهای جهان سوم نیزرواج یافتخصوصاً  و سایرکشورها

ذهن ابتدایی این  راه است.کندوکاوی است در ارتباطات غریبِ هنوز در جهان سوم است و

های های بومی که در واقعیّتاسطوره ها که به کلّی با فرهنگ غرب بیگانه است وملّت

  (318: 1389)سیّد حسینی،.« شوندزندگی امروزی ادغام می ةروزمرّ

ما را به این نتیجه  ،بررسی آثار نویسندگان این شیوة ادبی در اروپا و آمریکای التین»  

دارد: نوع اول محققانه در نوع ادبی رئالیسم جادویی وجودرساند که دو جریان مهم، می

ای و فولکلوریک. در نامند و نوع دوّم اسطورهنیز میانگیز است که آن را رئالیسم شگفت

نوع محققانة آن نویسنده با استفاده از هنرهای ادبی، البته در بستر رئالیسم جادویی دنیای 

آفریند. این حوزه قلمرو عمل نویسندگان اروپایی است. ای را برای خواننده مییافتهتذهیب

در آثار نویسندگان آمریکای التین مشهود ای یا فولکلوریک آن بیشتر نوع اسطوره

 ( 35تا: شوشتری، بی.«)است

منـاطقی  ایـران نیـز از    یجنـوب های . استاناست نظر، رئالیسم  نوع دوم مدِدر این پژوهش

پــور و . منیــرو روانــینــداداشــتهمناســبی بــرای رشــد رئالیســم جــادویی  شــرایطکــه  هســتند

هـای  هستند که هر دو، داسـتان در ایران  شیوه این پیشگام از نویسندگان غالمحسین ساعدی

 اند.خود را به زندگی مردم جنوب اختصاص داده

 بیان مسئلا                                                                                          -1-1

 رئالیسم جادوییهای ها و قابلیتبا مطالعه در ویژگی تا کردتالش خواهیم ،مقالهاین در 

و بررسی تطبیقی شرایط اقلیمی، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دو منطقـة جنـوب   

های مشترک و علل گرایش نویسندگان دو منطقـه بـه رئالیسـم    ایران و جنوب آمریکا، زمینه
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به این سؤال پاسخ دهیم که چرا این شـیوه در ایـن دو منطقـه )کـه      جادویی را روشن کنیم و

 است؟قدر مورد توجه و استقبال واقع شدههر دو هم جنوبی هستند( این

 ضرورت و اهمی  تحقیق -1-2
های آن در متـون  های فراوانی در زمینة رئالیسم جادویی و بررسی مؤلفهپژوهشتاکنون 

رشد رئالیسـم جـادویی   مشترک های زمینهاست اما در خصوص ادبی مختلف صورت گرفته

اسـت و جـای چنـین    ایران و آمریکای جنوبی تحقیقی صـورت نگرفتـه   دو منطقة جنوبدر 

 پژوهشی در میان تحقیقات علمی و ادبی خالی است.

 پیشینة تحقیق -1-3

هـایی  است که در اینجا بـه نمونـه  رئالیسم جادویی انجام شده ةدر زمین فراوانی تحقیقات 

جادویی در طبـل حلبـی از گـونتر    های رئالیسم بررسی تطبیقی مؤلفه» کنیم:اشاره می هااز آن

است که کردهثابت نویسنده  ،که در آن «صد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز گراس و

در مقالـة   (1390)کسـیخان: .نیست هـای رئالیسـم جـادویی   در زمـرة رمـان   ،رمان طبل حلبـی 

رئالیسـم  هـای  اساس شـاخص ، بررمان عزاداران بیل سال تنهایی و بررسی تطبیقی رمان صد»

ــین   «جــادویی ، مشــکالت سیاســی، اجتمــاعی، فرهنگــی کشــورهای ایــران و آمریکــای الت

تحلیـل   بررسـی رئالیسـم جـادویی و   » مقالـة  (1390تـوللی:  تش سودا وآ)است. شدهتوصیف

اسـت.  ، به تبیین مفاهیم و مبانی رئالیسم جادویی در رمان اهل غرق پرداختـه «رمان اهل غرق

ــین و )نیکوبخــت ــا:رام ــاب رئالیســم جــادویی در داســتان » (1384 نی ــای غالمحســین بازت ه

های شده در این زمینه است که نویسندگان آن، مؤلفه، یکی دیگر از مقاالت منتشر«ساعدی

 ( 1388) پورنامداریان و سیّدان،  .اندکردهساعدی بررسی رئالیسم جادویی را در آثار

 بحث                                                                                         -2

 وای به این شیوه، کارشناسـان  های برجستهو انتشار داستاناز رواج رئالیسم جادویی  پس     

المکـان  انمـوده و حتـی  های ایـن شـیوه را تبیـین   کردند تا مبانی و ویژگیادبی تالشمنتقدان 

 دهند. تعریف مناسبی از آن ارائه
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 ها  آنو مؤلفا رئالیسم مادويی 2-1

زنـدگی   ةجزئیـات روزمـرّ   رؤیا بـا حقـایق و   تلفیقی از عناصر سحر و ،رئالیسم جادویی»

تـوان  در بطن آثار رئالیسـم جـادویی مـی    سازد.است که سیر منطقی روایت را دگرگون می

، نیـا )موسـوی  .«فراحقیقی و وهـم را کـامالً نمایـان دیـد     نمادین،ای ای افسانهعناصر اسطوره

1384 :154)  

 وهم و عناصر رؤیاگونـه و  خیال و الگوهای واقعگرایی با ،ثار واقعگرای جادوییآدر »

آید که میوجودترکیبی به ،در این آمیزش آمیزند.میهمکنند و درعوض می سحرآمیز جا

ترتیب توالی زمانی به  ها ،در این نوع داستان .اش شبیه نیستکدام از عناصر سازندهبه هیچ

گیـری  هـا بـا بهـره   داسـتان  .ودشـ جـا مـی  هبـ اسـتادانه جـا  ، روایت زمانی وقایع وریزد میهم

رنگی از توضیحات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی های قصّه، علوم پنهانی و با تهازویژگی

آورد. جاذبه و کشش میوجودخشنودی بسیار خواننده را به ،شود. چنین شگردیمیروایت

های کهن اسـت و در  یادآور قصّه ،خوانی واقعیّت با سحر و جادوداستان با هماهنگی و هم

  (288: 1377، )میرصادقی« دهد.میحال مسائل امروزی را نیز بازتابعین

ــا رئالیســم جــادویی، شاخصــه   ــر ب ــرای آشــنایی بهت ــای اساســی آنب ــورد بحــث  ه           را م

 دهیم:میقرار

دارد. ممکن اسـت نویسـنده، داسـتانی بیافرینـد     تخیّل وجود ،تخیّل: اصوالً در هر داستانی-1

ـ نداشتهکه اصالً در واقعیّت وجود قعـی در دل  واا در رئالیسـم جـادویی، حـواد  غیرِ   باشد امّ

هـا  شـود. در ایـن داسـتان   مـی برداشتهدهند و مرز میان تخیّل و واقعیّت میرخ داستانی واقعی

تـرین نقـش را در رئالیسـم    کننـده تعیـین  ،جزئی از واقعیّتِ موجود است. ایـن عنصـر   ،تخیّل»

: 1385)اسـحاقیان، « پردازی است.همین عنصر خیال ،جادویی دارد و اصالً جادو  در رئالیسم

رئالیسـم جـادویی و دیگـر     دارد که مـرز میـان  ها اهمیتقدری در این داستان، به( این نکته1

 کند.میهای داستان نویسی را مشخّصشیوه

های اصـلی  از مشخصّه ،توصیف دنیای طبیعی: توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی-2

کند که داستان با آثـار وهمـی   می کمک ،شوند. این توصیفاتمی این نوع داستان محسوب
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های رئالیسـم اسـت کـه    ی، از ویژگیجزی توصیفات دقیق و ،از سوی دیگر متفاوت باشد و

 شوند.میکار برده، در جهت تخیّل و جادو بهدر این شیوه )رئالیسم جادویی(

 هـا و مکان روشن نیسـت و شخصـیّت   رازگونگی و ابهام: از آنجا که در اساطیر، زمان و-3

  ایفـا در آنهـا  قـش مهمّـی را   ن ها رازآلود هستند، در آثار رئالیسم جـادویی کـه اسـاطیر   مکان

چـون   ،مختلفـی  نویسـنده بـه شـگردهای   » شـود. مـی وضوح دیـده ویژگی نیز بهاین  کنند،می

ها و زمان، نـامعلومیِ  حضور پدیده در بستر تاریخی، پیوند با افراد و اماکن باستانی، ابهام نام

نظیـر و  بـی « ) گـذارد. می گونگی، پدیده را به نمایشمبدأ و مقصد و...رازوارگی و اسطوره

 (33: 1389رضی، 

هـای رئالیسـتی داسـتان، نویسـنده بـه روایـت       هـای واقعـی: در بخـش   بودن بخشتاریخی -4

شـود و همچـون   باشند، مشـغول مـی  دادهحواد  عینی و واقعی که می توانند در واقعیّت رخ

ر روز در جهان تصویری کامالً ملموس و آشنا، از جنس وقایعی که ه ،های رئالیستیداستان

 کند.می افتد، ترسیمعینی اتفاق می

برای حفظ فرهنگ بومی و گریز از تیغ اختنـاق:   ،استفاده از عناصر اسطوره، جادو و راز -5

ها و مشکالت روحی و روانی مردم در این رمان)ها( را هـم کـه غـرض از    کردن بحرانبیان»

داد چـون یکـی از    توان ارتبـاط ها میبیان آن رسیدن به یک نظم اجتماعی است، به اسطوره

( 27: 1390سـودا و تـوللی،   )آتـش « شـناختی آنهاسـت.  نقش جامعـه  ،هاکاربردهای اسطوره

از زبان نمـادین در اثرشـان بـرای    »ها توجّه خاصی دارند و به اسطوره ،نویسندگان این سبک

 مشـکالت اقتصـادی  ( 32)همـان: « اند.جستهبیان مقاصد و مشکالت زمان و دوران خود سود

عـدالتی، حضـور   ی خودکامه و سرسپرده، ظلم و تبعیض و بیهاحکومت دیکتاتوریِمردم، 

پـذیری فرهنـگ   و آسـیب  یغربـ فرهنـگ   گستردة استعمارگران و تاراج ثروت ملی، هجوم

هـای هـر نویسـندة متعهـد و دردمنـد،      تـرین دغدغـه  هایی از این دست، از مهمبومی و پدیده

هـایی  به دلیل امکانات و قابلیـت  ،رئالیسم جادویی .های جهان سوم استخصوصاً در کشور

هـای اساسـی خـود، در    دهد تا ضمن طرح دغدغهمیقبیل نویسندگان امکاناین  به که دارد،

در پنـاه بیـان اسـاطیری و     ،حـال  کننـد و در عـین  راستای حفظ و احیای فرهنگ بومی تالش
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دیـدگاهی   ،ها بگریزنـد. بسـیاری از ایـن آثـار    از بازخواست و مجازات حکومت ،رازورزانه

آزادی بیان و مقابله با جهـان   های دیگری را به سویپنجره»ضدّ دیکتاتوری دارند. این آثار 

)شوشـتری،  « کننـد مـی  گشایند و هر نوع استبدادی را نقـد برای خوانندگان می ،صداییتک

هـایش را  توانـد بـه وضـوح حـرف    زمان نمـی آن»نویسنده در جامعة آنجا که  از و (42تا: بی

 (23: 1390)آتش سودا وتوللی، « شود.بزند، پس به نمادها متوسّل می

 ها  مشترک دو منطقاشرايط و زمینا -2-2

های آن پیـدا  ها و قابلیت، ویژگیرئالیسم جادویی حال با توجه به شناخت اجمالی که از

فرهنگی آمریکای جنـوبی  و  اقتصادی اجتماعی، ، سیاسی واقلیمیبه بررسی شرایط کردیم، 

 :دهیممورد مطالعه قرارمی را منطقه مشترک این دو هایزمینه وپردازیم میجنوب ایران  و

محیطـی شـرایط   از نظر زیست ،محیطی: آمریکای التین و جنوب ایرانزیستشرایط : الف  

های پست زمین العبور وصعب های بلند وسرزمین کوه ،آمریکای التیننسبتاً مشابهی دارند. 

در » کنـد. مـی بارندگی شرایط زندگی را در آنجـا دشـوار   استوایی است که گرمای شدید و

وزد بادهای مرطوبی که از جانب اقیانوس کبیر می بارش باران بسیار شدید است. ،این ناحیه

( 23: 1371 )کنـدری، .« شـود های غربی کوه آند مـی های شدیدی در دامنهنیز موجب باران

 آب» اسـت. شرجی را برای مردم بوشهر به ارمغان آورده هوای گرم و ،زندگی درکنار دریا

 ،هوای استان از مهرماه تا فروردین ماه میزان بارندگی متغیّر دارد. مرطوب و و هوایی گرم و

همـراه بـا    گـرم و  ،اردیبهشت تا شـهریور  از گیز واندل باران وبا زمستانی پر ،مطبوع مالیم و

 ،از لحــاظ جغرافیــایی، آمریکــای التــین (167: 1380، )حمیــدی.«شــرجی اســت رطوبــت و

 هاست:  گریسرزمین افراط
پـذیر،  شـدّت اسـتوایی و نیـز رخنـه    های پسـت بـه  العبور، زمینهای بلند و واقعاً صعبکوه»

                  هـــوایی کـــه زیســـتن را در آنجـــا دشـــواروگرمـــای شـــدید، بارنـــدگی و شـــرایط آب

نقل و ارتباطات داخلـی را بـا مشـکل    وقطعه نیز حملهای کوهستانی و قطعهسازد...زمینمی

نـزوی تقسـیم و   کند، بدین شکل که آمریکای التین را به روستاهای کوچـک م می مواجه

 ( 22: 1387)هواردجی و کالین، « کند.میشدت دشوارهمگرایی ملّی را به
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باعث ایجاد مشاغل مرتبط با این محیط و  ،در هر دو منطقه ،زندگی در کنار ساحل دریا

اکثـر   ،ایـ به علّت مجـاورت بـا در   ،در بوشهراست. هایی مثل طاعون و وبا شدهشیوع بیماری

 انس مردم بـا پرنـدگان و  در آمریکای التین نیز  و هستندگیر یا دامدار وکشاورز مردم ماهی

  ،آمریکـای جنـوبی  » اسـت. کشـاورزی درایـن منـاطق گشـته     منجر بـه پـرورش دام و   ،هادام

 نواحی معتدل نیز از حیث محصـول گنـدم و   جهان است و ترین منبع محصول قهوه درعمده

شـرایط   (21: 1370، )کنـدری .« رودمـی شـمار جهان بـه  ترین مناطقپرورش دام یکی از مهم

هـای  به توصیفات اکسپرسیونیستی در داستان ،هوایی و نوع زندگی مردم این دو منطقهوآب

مربـوط بـه دریـا و خروشـانی و      ،اغلـب ایـن توصـیفات   »کنـد.  مـی رئالیسم جادویی کمـک 

شدّت  ،( همچنین58: 1388)پورنامداریان و سیدان،  «هواست.وترسناکی آن یا وضعیت آب

    باعـث افـزایش باورهـای خرافـی در میـان مـردم ایـن منـاطق          ،گرما و زندگی در کنار دریـا 

باورهای خرافی و اعتقاد به وقـایع موهـوم در منـاطق     ،که اگر دقیق بنگریمطوریشود. بهمی

-خـاطر شـرایط خـاصّ زیسـت    بـه »بیشتر است. مردم این مناطق  ،نسبت به سایرنقاط ،جنوب

      انگیـز  ر برهـوتی اسـرارآمیز و خیـال   هـا، گـویی د  محیطی و عـدم ارتبـاط بـا دیگـر سـرزمین     

     دار وگیــر در ،زنــدگی مــردم ایــن منــاطق ،( بــه اعتقــاد دکتــر ایزدیــار54)همــان:« زینــد.مــی

 های دور است.ناشناختگی کران های مربوط بهگیری و ارتباط با دریا و خرافه و آیینماهی

ها برای جنون و پریشانیست ا جنوب و سواحل دریاهای جنوب، شکارگاه مساعدی» 

خـود بـا تـرس و اضـطراب و     هبـ چنـانی خـود  های روانی، زندگی در سـاحل آن و آشفتگی

آبـی و آن همـه بیمـاری و    افتادن با دریا و تـرس از گرسـنگی و بـی   ناکامی همراه است. در

 چنـان خمـودگی  نشینان را دچـار آن میر و خستگی کار و زندگی یکنواخت، ساحلومرگ

رسـوم اهـل   وریشـة آداب ونـد...رگ اهمه با هم و دور از هم، با خویشتن مشـغول کرده که 

مخلوطی است از اساطیر و قصص سواحل گوناگون و خرافـاتِ معتقـدات عامیانـه بـه      ،هوا

وسیلة توجیه وتجلّی تمـایالت و آرزوهـا و    ،همراه سحر و افسون و جادو جنبل و همة اینها

 (29: 1345ساعدی، .«)چنانی دارنددیاری زندگی آنهیجانات مردمی است که در چنان 

     وضــوح بــه ،کشــورهای جهــان ســوم اغلــب در ای اســت کــهپدیــده :ســوادیبــی فقــر وب: 

         در جهـل و  ،نشدن از آموزش کـافی مندبه علّت فقر و بهره ،مردم این کشورها شود.میدیده
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در زمـان  ایـران نیـز    یجنـوب منـاطق   برنـد. کشـورهای آمریکـای التـین و    میسربه سوادیبی

در آمریکـای   .و بعضاً هنـوز دارنـد   اندچنین وضعیتی داشته ،های جادوییآمدن داستانپدید

یک ناخوشـی   بسیاری از مناطق، های ناشی از سوءتغذیه دربیماری سوءتغذیه و فقر،» ،التین

 )هـواردجی و .« تغذیـه مناسـب برخـوردار نیسـتند     بسیاری از مـردم از مسـکن و   شایع است.

)بـین   سـت سوادی بسـیار باال سطح بی ،در بسیاری ازکشوری این منطقه» (29: 1387هاروی،

فقـط  قبـل از انقـالب    ،بنا به نقل سایت بوشهرنیوز (238: 1366اشتین، « )درصد(. 50الی  40

 ،هـای بوشـهر(  )یکی از شهرسـتان  درصد مردم، در این استان باسواد بودند. در تنگستان  37

( 30: 1385)حسـینی، « درصـد  2/55 حـدود  ،1365 سـال  ساله بـه بـاال در   6سبت باسوادان ن»

مـردم  میـان  را در  سوادیبی، میزان جدیدمراکز تمدّن  زبودن ادور سوادی وبیاست و بوده

حقیقت رویدادها و وقـایع اطـراف خـود     ،آنهاکه است و باعث شده این مناطق افزایش داده

      های موهوم نسبت دهند.به قدرتآنها را  را نشناسند و

بنـد و معتقـد باشـد و    ست که باید همیشه به اصـولی پـای  ا این ،تقاضای فطرت انسان» 

برداری شود. حال اگر از این آمادگی فطری بهره از یک سلسله معتقدات پر ،پیمانة فکر او

    موهومـات بـاقی  شـود، جـایی بـرای    داشـته  صحیح شود و یک سلسله حقایق بـه او عرضـه  

مانـد، ناچـار بـه موهومـات و خرافـات       امّا اگر از تعلیمات و عقاید صحیح محروم ماندنمی

 ( 36تا: نا، بی)بی« یک اصل اساسی در مطالبات روحی انسان است. ،شود. اینبند میپای

ماکوندو که تمدّن مدرن وارد هنگامی است. درکراحتی قابلاین امر به ،در آثار مارکز

 دادنـد.  علّت اختراعات جدید بشر را به جادو نسبت مردم آنجا را به شگفتی واداشت و شد،

    هـا و  دیدنـد قابلمـه  مـردم دهکـده از اینکـه مـی     ربا را به آنجا بردنـد، آهن ،هاکه کولیوقتی

از  ملکیـادس  ةکردند و جهل مردم منشأ سوءاسـتفاد سخت حیرت د،نافتها به زمین میپایهسه

  همـواره دوتکّـه    ماکونـدو،  او در مـدّت اقامـت در  » اعتقادآنها به جـادو وامـور موهـوم شـد:    

    بـا  خوانـد و لب وردی میزیر رفت،ساکنان دهکده می ةبه کلب گرفت،دست می ربا درآهن

 ،سـایر اجسـام   انبرهـا و  هـا، قابلمـه  هـا، دیگ ازجمله هنی،آدادن اشیای حرکت کشیدن وباال

در جنـوب ایـران نیـز بـا چنـین شـرایطی        (21: 1357)مارکز،.« کردشگفتی می دچار ه رامه

پنداشـتند  ای جادویی مـی را جعبه ساکنان آنجا آن ،شدرادیو که به جفره وارد مواجه هستیم.
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نیـز تصـوّرات جـادویی     واپیمـا در مـورد ه  و انـد. شـده هـا در آن زنـدانی  ای از انسانهکه عدّ

شـکم داشـت    آهنین که آدمی در ای غریب وبادی با دیدن پرندهآمردم  ،یک روز» داشتند.

 ،پرنـده  گریختند. شد، ناگهان درآسمان باالی سرشان پیدا کرد وصدای غریبی میوسر    و 

آن را درسـت بـاالی    شکم آن نشسـته بـود،   جادوگری که در انگار قصد جانشان را داشت.

 (166: 1369پور، )روانی« و... وردآسرشان می

سـاز تخیّـل در ایـن نـوع     ی و باورهای خرافـی: قصـص و اسـاطیر، زمینـه    های بوماسطورهج: 

هـای موجـود در   به بیان واقعیّت ،کارگیری اعتقادات بومیهستند. نویسندگان، با به هاداستان

آمریکا حتّی قبل از کشف، جایگاه زنده و تـازة رویـش اشـکال    »اند. ها پرداختهاین سرزمین

( 25: 1385فضـل،  )صـالح  «اسـت. تخیّل در پیوند جادو و اساطیر و معتقـدات خرافـی بـوده   

هـای ملـل مختلـف    بستر مناسبی برای رشد اسطوره و افسـانه  ،جنوب ایران و آمریکای التین

هـا و اقـوام گونـاگون بـه     اختالط فرهنگی در اثر مهاجرت آفریقایی ،است. در هر دو منطقه

هـای  سواحل کارائیب، زادگاه محیطی است که از فرهنـگ »است. هگرفتاین مناطق، صورت

هـا سرچشـمه   آمده و فرهنگ حاصل که از اختالط افسون، راز و نادانسـته وجودگوناگون به

دارد اورهـای مشـترکی وجـود   اسـاطیر و ب  ،( در هر دو منطقه33: 1386مارکز، «)است.گرفته

آیـین قربـانی    ،ز ایـن باورهـای مشـترک   . یکـی ا است دهندة مشابهت این دو تمدّنکه نشان

 شـود،  توانـد از زنـدگی دیگـری کـه قربـانی مـی      تنها مـی  ،زندگی» ،است. به عقیدة پیشینیان

شده خـود را در شـکل   زندگی قربانی که لحاظاست؛ از اینشود، مرگ سخت آفرینندهزاده

قربـانی موجـب انتقـالی     سازد،میتری از زندگی، در سطح دیگری از هستی متجلّیدرخشان

صـورت پیشـکش و   ، آیین قربانی به( در آمریکای جنوبی179: 1384)الیاده « شود.عظیم می

بـا   ،سرخپوستان کویچوآ و آیما در پرو و بولیوی» گیرد.می هدیه به محضر خدایان صورت

ر تـا  کننـد دو مـی اینکه از چهار قرن پیش، مسیحی بوده اند، هنوز هم به ارواحی که احساس

هـایی را  کننـد، هـدایا و پیشـکش   مـی شان دخالتاند و در کارهای روزمرّهدورشان را گرفته

ران نیـز در آیـین زار و   ( اسطورة قربـانی در جنـوب ایـ   60: 1385)گریمال،  «کنند.میتقدیم

ساختار آیین زار متکی بر عناصری چون مـرد  »است. شده های دینی نمایانقربانی برای آیین
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ــا زنِ ــر ارواح شــریر بیمــاری   ی ــانی، تســلّط ب ــانگر، موســیقی، قرب      «زا، خلســه و...اســت.درم

 ( 344: 1385راه، )ملک

ازدواج ماهیگیران با پریان دریـایی   ،های مشترک در این دو منطقهیکی دیگر از اسطوره

 کردنـد، به ماهیگیرانی کـه بـا پریـان دریـایی وصـلت     ، راجعهای ماداگاسکاردر قصّه»است. 

شـود.  هست...مناسبات زن بـا حیـوان در اسـاطیر دوقلوهـا درآمریکـای جنـوبی بازیافتـه مـی        

)باسـتید،   «جنـوبی اسـت.  خال آمریکـای کند، دراینجا پلنگ خالمیحیوانی که زن را آبستن

شـود.  های عامیانه یافـت مـی  در داستان ،ازدواج با اجنّه و پریان ،( در جنوب ایران66: 1370

ازدواج ماهیگیران با پریـان دریـایی   صورت این مسئله را به ،پوررق نیز روانیدر رمان اهل غ

   است.کرد هبیان

آیند و با آتـش  میدرزیند و از دریا بهپریان در دریا می ،های ایرانیدر برخی اسطوره» 

هستند و رحـم زنـان و    کاسئویه ها در دریاچةپردازند. پریبه ستیز می «آذر برزین»مقدس 

ـ    کننـد، پـالوده و زایـا    تنـی آب دریاچـه ی در آب دختران دوشیزه را کـه در گاهنبـار خاصّ

را هـا  سوشیانت شود،نگهداری می زردشت که در دریاچه ةکنند و دوشیزگان، از تخممی

      (22 :1385 )سرکاراتی،.« زایندیم

ریشـه در باورهـای آیینـی مـردم، پـیش از رواج       ،ایرانیة رسد که این اسطوریمنظربه»

اسـت.  پری نماد نیکویی، بارندگی، زایش و آب بوده باشد که در آن،آیین زردشتی داشته

کـه  ی هنـد نیـز فرشـتگان و پریـان دریـای     جنـوب   ای آب درهـای اسـطوره  در رمزپـردازی 

 -موجـوداتی بـا قـدرت جـادویی     ،دنشـو مـی نامیـده  مـاهی(  بانو با بویاصطالحاً ناگی)شاه

 .«ددهنزیند و به قهرمانان نیرو و قدرت جادویی میمی هامذهبی هستند که در قعر اقیانوس

  (207: 1372)الیاده، 

نقشـی   ،النهـرین ایران و یونـان و بـین   ای آب در اساطیرهای اسطورهپری در رمزپردازی

انسـان دریـایی یـا مـاهی ـ انسـان کـه آن را          ،النهـرین مستمر و آشکار دارد. در اساطیر بـین 

و پـایین   انسـان  ،تنـه، سـر و بـازویش   است کـه بـاال   نامیدند، همان پری دریایییم «کولولو»

و نقشی محافظتی ـ جادویی دارد. انسـان   آب ةاله ای نزدیک باماهی است و رابطه ،پیکرش

   در آثــار شــود. مــیدیــده هخامنشــیان و ســلوکیان هــم ةدور دریــایی در آثــار برجامانــده از
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 هـایی راجـع  هنوز هم افسانه ،در جنوب و استها با عنوان آبی یاد شدهپور از این پریروانی

ب خشـم  در قالـ ،اساطیرمربوط به خشم خـدایان  . دارد به ازدواج فایز دشتستانی با پری رواج

بعضـی جـانوران   ، بـه  هـای بـزرگ  گـاه سـیالب  »خـورد.  مـی چشمدریا و...در هردو منطقه به

شـدّت  بـه  ،احتیـاطی یـک فـرد از نـوع بشـر     یک مار آبی که بر اثر بـی  مثالً شود؛مربوط می

کنـد و همچـون سـیالبی بـزرگ     ای طغیـان های رودخانهشود تا آبزخمی شده و باعث می

 ،گـرفتن آن شدن دریا با انسان و خشـم ( عقیدة بد77: 1385، )گریمال« گیرد...همه جا را فرا

هـا را بـه ابرهـای    شـدن کشـتی  رایج اسـت. آنهـا همچنـین غـرق    نشینان جنوب در بین ساحل

 دهند.میآسمان نسبت

  در  ،تبــع آنامــل رشــد تخیّــل در ایــن منــاطق و بــهیکــی دیگــر از عو ،باورهــای خرافــی

طور که ی از زندگی مردم این مناطق هستند. همانجزی چون این باورهاست های آنهاداستان

 کنـد نیاز ندارد تخیّـل را درآثـار خـود وارد    ،نویسندة آمریکای التینی»کارپینتر معتقد است 

بلکـه در زنـدگی    تنها در افکار و عقاید مردم، باورپذیری نهزیرا به بهترین شکل و درنهایت

     ( در جنــوب ایــران نیــز چنــین وضــعیّتی 33تــا :)شوشــتری، بــی «روزمــرّة آنهــا وجــود دارد.

دارد، جنوب ایران و آمریکای التـین وجـود  ترین باورهایی که در بین مردم د. مهمداروجود

. بعضـی از ایـن باورهـای    اسـت  هنگـام بیمـاری   ،مربوط به ارواح و حلول شیاطین در جسـم 

هـا از  ن بیمـاری ها به این دو منطقه است. آنها بـرای درمـا  نتیجة مهاجرت آفریقایی ،مشترک

 کنند.      ..استفاده میکوبیدن و.رقص، موسیقی، طبل

از جمله پرو،کلمبیا و  ،به قدرت درمانگری موسیقی آمریکای جنوبی ،بسیاری از مردم»

پـان پایـپ، گیتـار و فلـوت چـوبی       ،اعتقاد دارند. آالت موسیقی عمدة این نـواحی  ،برزیل

از موسـیقی بـرای رقـص، تجربیـات خـروج از بـدن و        ،است. مردمان باستانی ایـن نـواحی  

خواندن، فلوت، طبل، زنگ و جغجغـه، اسـاس   کردند. ذکرگفتن، آوازمی شفایابی استفاده

 ( 252: 1385راه، )ملک« دهد.می ای آمریکا را شکلموسیقی قبیله

شـوند و تمـام موجـودات خیـالی،     به اعتقاد مردم جنوب ایران، بادها باعـث بیمـاری مـی   

      هـا را اسـیر خـود    پریان دریایی، دیوهـا، ارواح نیـک و بـد، همـه بـاد یـا خیـال هسـتند وآدم        

هـای  صدای دهل»های درمانی است. ترین روشیکی از شایع ،زنیکنند. آیین زار و دهلمی
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کنار دریا بلند است و  ةها از هر دهکورشب ،آور سواحلیدوسر، با همان ضرب تند و رعب

همـان حـال و شـور     ،و صـدای پـایکوبی مبتالیـان    جمعـی اهـل هـوا   هنوز صدای آواز دسته

بـه شـخص درمـانگر     ،هـا ( برای درمان این بیماری31: 1345)ساعدی، « آفریقایی را دارد...

بـه درمـان ایـن     ،هـای خـاص  بـا اسـتفاده از روش   ،کردند و مـرد یـا زن درمـانگر   می مراجعه

 پرداخت.ها میاریبیم

های کاربردی شد و بر جنبهمرد یا زنی بوده که مهتر گروه محسوب می ،فرد درمانگر»

درواقع یـک نفربودنـد.    ،ها و افراد درمانگرو روحانی زندگی مردم احاطه داشت. روحانی

طبیعـی  طبیعی است. علـل فـوق  اری، ناشی از علل طبیعی و یا فوقآنها اعتقاد داشتند که بیم

نیز ناشی از ورود روح یا شیطانی به کالبد بیمار و یا خروج روح خود بیمار بود. درمان این 

سازی بدن برای پاک ،شد...آیین تطهیریا جادوگر قبیله انجام میبه وسیلة روحانی  ،بیماران

همچـون آوازخـوانی، مجـالی بـرای تکامـل روح،       ،ها و مراسمرود و سایر آیینبه کار می

 (256: 1385راه، )ملک« دهد.میدستد شخصی و تقویت رابطة اجتماع بهشتأمّل، ر

گیـرد. در ایـن شـیوة    مـی  در جنوب ایران نیز ایـن کـار توسّـط باباهـا و ماماهـا صـورت       

نیروی شـر را   ،کند و سپس اثرسعی برآن است تا جادوی سفید، جادوی سیاه را بی ،درمانی

به کمک موسـیقی   ،است که طرّاحی فضا و زمان کیهانی در این حال. »کند از تن بیمار دور

سـازد و  را با جهان معنوی جادوی سفید مرتبط و یگانه می و رقص در آیین زار، کالبد بیمار

مردم جنـوب بـه    (126)همان:« رهاند.از رنج کسالت می ،تن او را با پیوستن به جهان کیهانی

با مراجعـه بـه    ،همچنین اعتقاد فراوانی دارند. حضور در امامزاده و شفا از طریق قدرت او نیز

 های خود هستند.در پی حلّ گرفتاری ،هاملّاها و دعانویس

مردم منطقه به دعانویس، طلسم و جـادو، جـن و پـری، ارادت دارنـد. مخصوصـاً در      » 

    شـوند. دعـانویس هـم دعـایی     مـی  هنگام داشتن تب وکسالت، غالباً بـه دعـانویس متوسـل   

پـس از آنکـه    کند وکند کاغذ را در آب خیسمی دهد و توصیهو به مریض می نویسدمی

و دهـد  مـی شد، آب را بیاشامد و طومار دیگری را نیز به مریضهای آن در آب حلمرکب

به بازوی خود ببندد و باشد، بسته، سفید لطیفی که آب ندیده بیمار باید این دعا را در پارچة

 (639: 1369)افشارسیستانی، « نکند. تا رفع کسالت آن را باز
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از  ،شــرایط سیاســی، اجتمــاعی و اقتصــادی: وجــود منــابع زیرزمینــی و ذخــایر ارزشــمند د: 

 همـین  امتیازات این دو جنوب است که در شمال یا مرکز با چنین ذخایری مواجه نیستیم؛ به

مهـد ذخـایر نفتـی     ،تر است. جنوب ایـران وجود استعمارگران در جنوب نیز گسترده ،جهت

 است.فراوان است و استعمارگران انگلیسی را به این منطقه جذب کرده
پس  آورند.بار به بوشهر هجومها سهگردید تا انگلیسیسبب، اهمیّت بازرگانی بوشهر» 

هایی که بـه  م و در پی ناآرامی 1909ها در سال ، انگلیسی1856از تسخیر این شهر در سال 

 کردن نیروی نظامی در این منطقـه بود، اقدام به پیادهشدههی ایرانیان آغازخواعلّت مشروطه

جنـگ جهـانی   )م  1915سـال   کردنـد. در نموده، گمرک وکلیة مناطق حسّـاس را تصـرف  

هـا  ها در جنوب ایران ، انگلیسـی دنبال قیام رئیس علی دلواری علیه منافع انگلیسیاول(،  به

نمودند و اشغال 1333رمضان سال 26کرده، شهر بوشهر را در نیروی کمکی به بوشهر اعزام

گرایانة خود های اشغالنقطة پایانی بر این تالش  ،م 1919تخلیة شهر درمارس  ها باانگلیسی

شـاه پهلـوی، بوشـهر همچنـان کـانونی      نهادند. پس از پایان جنگ جهانی اوّل و ظهور رضا

حاکمیت رضاشاه سر بـه طغیـان برداشـتند. در ایـن     خوانین بسیاری علیه  .ماند پرتشنّج باقی

ستدهای تجاری از بوشهر وشدن راه آهن سراسری و انتقال حجم عمدة دادبا کشیده ،دوره

، شـدن صـنعت نفـت   به خرمشهر، رونق شهر رو به افول گذاشت. ایـن منطقـه پـس از ملّـی    

داد و در سـال   دسـت  عنوان ستاد فرماندهی انگلیس در خلـیج فـارس، از  جایگاه خود را به

  (23: 1383)شریفیان،« شد.ساختمان کنسولگری در بوشهر تعطیل ،م 1953

      ای بـه ایـن منطقـه    موقعیّـت ویـژه   ،هـای نفـت در جنـوب   وجود بنادر جنوب و پاالیشگاه

       است:داده
مایـة غلـیظ اقلیمـی و    سیاست در داستان جنوب، یک سیاست کامالً جنوبی است با رنـگ »

درآمیخته با دریـا و نفـت و اسـکله و کشـتی و قاچـاق و تبعیـد و مهـاجرت و پاالیشـگاه و         

با صادرات نفت و واردات کـاال   ،گیران و خارجیان. قلب اقتصاد مملکتکارگران و ماهی

: 1387)شـیری،  « تپـد. روزی آنان در این منطقـه مـی  های شبانهو کارگران فراوان و فعالیت

204 ) 

 است:شدهین نیز وجود این منابع، باعث حضور خارجیان در این مناطقدر آمریکای الت
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طـور  شـود و ببیشـتر آن بـه   مـی  در کشـور کلمبیـا تولیـد    ،بیش از نیمی از کوکائین جهـان »

گیرد و کشتزارهای وسیع کلمبیا، درکنار تولیـد قهـوه،   میپیش، راه آمریکا را درغیرقانونی

نـدگان  چشـم گردان  ،اسـتخراج نفـت، طـال، نقـره، و زمـرّد     موز، گل، نیشـکر و پنبـه و نیـز    

اسـت و آنهـا را بـه جانـب انـواع      خصوص خارجی را خیـره کـرده  های داخلی و بهشرکت

 (40: 1386)مارکز، « است.داده ها سوقبندها و جنایتوها ، زددخالت

و در آنجـا  ت اسـ از نظر اقتصادی وابسته به صنایع خـود   ،آمریکای التین نیز مانند ایران 

های گرایش یـک جانبـة اقتصـادی و اجتمـاعی سـه      وابستگی اقتصادی و مجموعه نشانه»نیز 

 ،دو منطقه در هر ،( این دوره238: 1366)استانلی، « یابیم.قرن تبعیت از اسپانیا وپرتغال را می

مـردم منطقـه را بـه     ،ها و اسـتثمار اسـتعمارگران  هایی همراه است. فشار دیکتاتوریبا انقالب

نویسـندگان نیـز از    ،اسـت. در ایـن میـان   دادهسمت تالش بـرای دسـتیابی بـه اسـتقالل سـوق     

ــه  انقــالب انــد و داســتان را در خــدمت اهــدافنصــیب نمانــدهبــیهــای انقالبــی گــرایش ب

هـا و بیـان   بستر مناسبی برای مبارزه بـا دیکتـاتوری   ،های رئالیسم جادوییاند. رمانکارگرفته

هـای اسـتعماری کـه باعـث     . حاکمیت جوّ خفقان و حکومـت هستند ایع موجود درکشوروق

ود هـای موجـ  واقعیّـت که  اندهداشت ، نویسندگان را برآناندسلب آزادی اندیشه از مردم شده

 ،هـا که فشـار حکومـت  زمانی ،دیگر سوی کنند. از بیان در سرزمین خود را به روشی خاص

 ،پـذیر نیسـت و ایـن فشـارها    آسـانی امکـان  ، بیـان حقـایق بـه   کنـد بها سـل آزادی را از ملّت

 دهد.  می نویسندگان را به سمت تخیّل و گریز از واقعیّت سوق

عالوه بر اینکه فرهنـگ   ،ای است که نویسندگان با استفاده از آنشیوه ،رئالیسم جادویی

اسـتعماری حفـظ و احیـا    ها و رسوم خود را در مقابـل فرهنـگ مهـاجم    بومی، باورها ، سنت

های راز به مبارزه با دیکتاتوروگیری از امکانات آن و با زبانی سرشار از رمزکنند، با بهرهمی

چنـین   ،پردازند. در ایران، حکومت قاجار و پس از آن حکومـت رضـاخان  عصر خویش می

 از هاکشـور ل های زیادی برای اسـتقال بود. در آمریکای التین نیز تالشکرده جوّی را ایجاد

هـای جـدّی در ایـن    اوّلـین شـکاف   ،در اواخر قرن هیجدهم»گرفت. چنگ استعمار صورت

هـای آزادی  شد. تحت تأثیر روشنگری قرن هیجدهم، ایده سخت نمایان ،ساختار استعماری

( هنگـام یـورش   27: 1378)هـواردجی وکالیـن،    «و ناسیونالیسم، شروع به خزیدن نمودنـد. 
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گرانی بود کـه در قیـاس   ، بولیوار در ونزوئال بود. او در میان توطئه1808یا در ناپلئون به اسپان

های متشکّل در اسپانیا، طرفـدار ایجـاد سـازمان زیرزمینـی ونـزوئال بودنـد. نخسـتین        با گروه

علیـه   ،عنوان افسر در نیروی جمهوری ونزوئالآمد...او بهوجودسازمان سرّی در کاراکاس به

کلمبیا را بـه اسـتقالل برسـاند.     ،هاتوانست به یاری توده و واکنش طرفداران سلطنت جنگید

ها نمانـد، جـز   چیز در دست اسپانیاییهیچ ،داراز آن امپراتوری عظیم و سابقه ،1825تا سال »

ا و هـ ( پس از پایان مبارزه علیـه اسـپانیا، جنـگ   105تا: )پندل، بی «.جزایر کوبا و پورتوریکو

دنبـال انتخابـات   شد. به های نوپا در این کشورها آغازاختالفات داخلی و مبارزه با جمهوری

آمـد کـه بـین آنهـا     وجـود کـار و لیبـرال بـه   دو حزب محافظـه  ،اوایل قرن نوزدهم در کلمبیا

شـده در اواسـط قـرن    اختالف میان طرفداران دو حزب یاد»داد. هایی رخاختالفات و جنگ

 قتـل، آشـوب و نـاآرامی سراسـر کشـور را       ، به جنگ و کشمکش انجامیـد. نجامسرا ،بیستم

نویسـندگانی   ،( این شرایط40: 1386)مارکز،« کشید. درازابرگرفت و مدّت بیست سال بهدر

راهی بود برای این  ،کرد و رئالیسم جادویی مثل مارکز را به مبارزه با وضعیت موجود وادار

گشـتم  هرگز گرد سیاست نمـی  ،چنانچه اهل امریکای التین نبودم»گوید: مبارزه. مارکز می

رو باشـد، نـاگزیر بـه    هشدن افراد، فقر وجهل روبامّا وقتی روشنفکری با مسائلی چون ناپدید

 (18)همان: «آورد.سیاست روی می
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 گیر نتیجا-3

 به  نتایج زیر دست یافتیم: ،حاضرمقالة شده در طبق پژوهش انجام

ماننـد   ،هـای عصـر مـدرن   واکنشی جهان سومی در مقابل برخی پدیـده  ،رئالیسم جادویی-1

های سرسـپرده ، یـورش محصـوالت صـنعتی نـو بـه       استعمار، دیکتاتوری و اختناق حکومت

زندگی آرام و سنّتی این جوامع، تقابل سنّت و تجدد، هجوم فرهنگ کشورهای استعمارگر 

اسـت(  هجدایی ناپذیر آن ورها )که اساطیر و جادو جزءِو خطر نابودی فرهنگ بومی این کش

درآمیختگی واقعیـت و تخیّـل اسـت کـه وجـه       ،ترین ویژگی این نوع داستانی. مهماستو...

 گردد.می های داستانی است و در شرایط خاصّی نمایانممیّزة رئالیسم جادویی با سایر گونه

هایی هستند کـه آنهـا را   ها و ویژگیدارای مؤلّفه ،دو اقلیم جنوب ایران و جنوب آمریکا -2

 ،محیطـی در هـر دو منطقـه   هوایی و زیستوکند. شرایط اقلیمی، آبمی از سایر مناطق جدا

بـا سـایر   نداشتن ارتباط، وجود دریا، هوا بودنکه در مواردی همچون گرما، شرجیضمن این

آورند کـه زنـدگی مـردم دو    میرا پدید هایی با هم دارند، مقتضیاتیها و ... شباهتسرزمین

ها، باورهای خرافی، عناصـر شـگفت   سازد. در هر دو منطقه، اسطورهمی منطقه را به هم شبیه

اسـت کـه حقیقتـاً مـرز     چنان با زندگی روزمرة مردم درآمیخته ،و جادو، رازگونگی و تخیّل

 عین واقعیّت زندگی آنهاسـت. از سـوی   ،میان واقعیّت و خیال روشن نیست و تخیّل و جادو

آنهـا  مهد معادن و ذخایر گرانبهایی هستند که توجّه استعمارگران را به  ،دیگر، هر دو منطقه

منظور غـارت  های مرکزی و بهبا استفاده از ضعف حکومت ،است. استعمارگرانجلب کرده

تعـداد  و انـد  کـرده ف تصـرّ  ،هر دو منطقـه را در مقـاطعی از تـاریخ   کشورها، منابع ارزشمند 

طبعـاً بـه    ،داده اند. ایـن نیروهـای خـارجی    سکونتدر این مناطق از نیروهای خود را زیادی 

 آورده اند.  همراه خود تکنولوژی جدید و فرهنگ بیگانه را هم

با فرهنگی کامالً متفاوت و با ابزارهـایی عجیـب و ناشـناس در میـان      ،حضور این نیروها

 هـم  مردمی کامالً سنّتی و دور از هیاهوی جهان صنعتی و مدرن، به یکباره چهرة منطقه را به

با شگفتی به این  ،. مردماستگشوده پیش چشم ناظرینریخته و تصویر جدیدی از زندگی، 

گیـری وضـعیّت   شـکل  اند وگذاشته متفاوتی را به نمایشهای و واکنش نگاه کردهها صحنه
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ای نسـبتاً طـوالنی، شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی، اقتصـادی و       بـرای دوره  ،جدید و تداوم آن

، نویسـندة روشـنفکرِ   یشـرایط اسـت. چنـین   هآورددوجـو فرهنگی خاصّی را در این مناطق به

مردم در وضعیّت موجود، به سـمت  برخاسته از بطن جامعه را برای ارائة تصویری از زندگی 

ــد و از طــرفمــی هــای رئالیســتی هــدایتداســتان ــاق و فشــار و ســرکوب   کن دیگــر، اختن

سو و هجمة سـنگین فرهنـگ اسـتعماری    طلبان از یکخواهان و استقاللروشنفکران، آزادی

 دیگر، نویسـندة دردمنـد روشـنفکر   از سوی کند،میکه فرهنگ بومی را با خطر زوال مواجه

را به سمت استفاده از عناصر جادویی فرهنگ بومی و گرایش به تخیّـل بـرای روشـنگری و    

 دهد.می گریز از تیغ اختناق و تالش برای حفظ و احیای فرهنگ بومی سوق

جنوب، در دو منطقة مورد بحث ما، محیطی است که همة این شرایط را داراست و بستر - 3

اسـت و رئالیسـم   کـرده ل در بستر زندگی واقعی فـراهم برگ دادن به تخیّومناسبی برای شاخ

تـوان  مـی  ،رواز این آمیخته است؛همبهترین شیوه برای بیان این تخیّل و واقعیّتِ در ،جادویی

کرد که یکی از دالیل اساسی توجّه نویسندگان این دو منطقه به رئالیسم جادویی همـین  ادّعا

 ها و مشترکات آنها است.مشابهت
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