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  عطف رئاليسم جادويي ايران ةنقط ملكوت

  *محمد چهارمحالي

  چكيده
يـك داسـتان بلنـد در حـوزة     فقـط  تـاكنون  ) 1363- 1315(بهرام صادقي       ملكوت
نظر در جاي خود  اين. رفت سيال ذهن به شمار مياي و جريان  هاي اسطوره داستان

گاه به طور جـدي بـه    هيچ» رئاليسم جادويي«اما از منظر  ؛است شدهدرست و تأييد
هـاي قـوي ايـن جريـان چنـان در آن       كه رگـه  حال آن. اين اثر پرداخته نشده است
توان آن را سرآغاز و نقطـة عطـف رئاليسـم جـادويي در      بازتاب يافته است كه مي

عناصـر خيـالي،   ــ    هاي مهم سبك رئاليسم جادويي اين مقاله ويژگي. دانستيران ا
ناپـذيري وقـايع، روايـت پيچيـده، و      يايي، جادويي، اسطوره، دهشـت و توجيـه  ؤر

حوادث و اعمال  ،ها در شخصيترا  ـ  هاي اكسپرسيونيستي و سوررئاليستي توصيف
آغاز اين سـبك در  سرو آن را  بررسيصادقي       ملكوتو فضاي  ،اشيا ،انگيز شگفت

  .كند ادبيات داستاني معاصر ايران معرفي مي
  .     ملكوتل، . اسطوره، جن، دكتر حاتم، رئاليسم جادويي، م :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1
هاي مكتب رئاليسم در نيمة دوم قرن  ترين شاخه از مهم) magic realism(» رئاليسم جادويي«

هـا   آبرامز و گادن در دهة بيستم به سبك خاصـي از نقاشـي  است كه به گفتة ميالدي بيستم 
منتقد آلماني، اين اصطالح را بـه  نقاش و ، )1890- 1965(س رو تفران 1925در . شداطالق 
در دهة . انگيز بود گروهي از نقاشان داد كه آثارشان موهوم، عجيب، رؤيايي، و شگفتسبك 
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نـويس   ، رمـان )1892- 1942( هـاي جـورج سـايكو    اين سـبك بـه داسـتان    ،ميالدي 1940
كشـيده شـد و پـس از آن،    ) 1899- 1986(آرژانتيني   ِس استراليايي، و خورخه لوئيس بورخ

نظير  ،، بسياري از نويسندگان امريكاي التين و اروپاي غربي و شرقي1985تا  1950يعني از 
تس گواتمااليي، گابريـل گارسـيا مـاركز كلمبيـايي، كـارلوس فـوئن        ِس ميگل آنخل آستوريا

گراس آلماني، مـيالن كونـدراي لهسـتاني، و آنجـال كـارتر، بـانوي       ويلهلم  مكزيكي، گونتر
ترين آثاري كـه در ايـن سـبك پديـد آمدنـد       معروف. انگليسي، از اين سبك استقبال كردند

 طبل حلبـي بورخس،  هاي هزارپيچ باغ گذرگاهو  هاي مدور هاي ويرانه داستان: اند از عبارت
بـار   ،)1979( خنـده و فراموشـي  مـاركز،  ) 1967( صد سال تنهـايي س، گرا گونتر) 1959(

و ) 1981( شـب  هـاي نيمـه   بچـه مـيالن كونـدرا، و   ) 1990( جـاودانگي و  ،)1981( هستي
تـرين   ، از معـروف هـري پـاتر  برخـي معتقدنـد كـه    . آنجال كارتر) 1985( هاي سيرك شب
  .رئاليسم جادويي ماركز استگرفته از  رولينگ، نشئت. كي. هاي معاصر، اثر جي رمان

باورهـا و عقايـد   «، »رؤيـا «، »خيـال «هاي مغـاير بـا رئاليسـم، يعنـي      وجود برخي ويژگي
هـاي اكسپرسيونيسـتي و    توصـيف «، و »هـاي پريـان و اسـطوره    قصـه «، »كنندة مردمي حيران

   ّ  معل ق « .ها را به رئاليسم جادويي موسوم كرده است آثار داستاني آن قبيلدر اين » سوررئاليستي
اعتقـاد بـه   «براي اثبات خدا به صورت واقعي،  )124: 1389ماركز، ( »شدن كشيش نيكانورينا

كسي كه سرهنگ آئورليانو بوئنـديا را اعـدام كنـد در    ) 128: 1389ماركز، ( »مرگ زودهنگام
، قهرمـان  )109: 1376گـراس،  ( »توقف رشد خودخواستة اسكار ماتزراث«، صد سال تنهايي

: 1376گـراس،  ( »شكند ها را مي صداي وحشتناك او كه شيشه«در سه سالگي و ، طبل حلبي
كـردن   قطعـه  قطعـه «در نظام زندگي بشـر و   )109- 108 :1376گراس، ( »برتري اشيا«، )149

هـاي   بال«توسط ماتزراث در اين رمان،  )146: 1376گراس، ( »گوشت با چشم به جاي كارد
بـاز سـيرك، در    ، زن بنـد )2830: 1378ديگـران،  حسـيني و   سـيد ( »چندرنگ دومتري فـورز 

پري و  انسان و نيمه نيمهبسملة وجود غوالن و پريان دريايي و «آنجال كارتر،  هاي سيرك شب
اهـل  جفره در رمـان   در روستاي )147- 146: 1384نيا،  بخت و رامين نيكو( »ها كشمكش آن

پورنامداريان و سيدان، ( »و گاو تبديل موسرخه به حيواني شبيه موش«پور،  منيرو رواني غرق
ديدار ميرزاحسين و يك «و  ،غالمحسين ساعدي    ب ي ل  عزادارانداستان  در مجموعه )53: 1388

 »ها و نيز قتل قره سيد به دسـت يـك ناشـناس    شدن آن زن جوان با يك سيد مرموز و رواني
رضـا براهنـي از عناصـر     رازهـاي سـرزمين مـن   در رمـان   )384- 370: 1385حسيني،  سيد(

  .كه سبك رئاليسم اين آثار را جادويي كرده استاند  اي جادويي و رؤيايي و اسطوره
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رسـد بافـت    به نظـر مـي  .              ً                                   اين سبك معموال  در كشورهاي جهان سوم رواج داشته است
رواج اين سبك را با فرهنگ جديد بودن نسبي مردم اين كشورها  اعتقادي و رفتاري و بيگانه

 اهـل غـرق  و  صد سال تنهاييها چون  ها و رمان برخي از داستان  ِن در مت. كرده استهموار 
كه درنهايـت   شود ديده ميمقابلة سنت و باورهاي مردمي با فرهنگ جديد و صنعت مدرن 

  .غلبه با فرهنگ جديد و واقعيت روز است
عبداهللا كوثري و به دست اين آثار ترجمة رئاليسم جادويي از روزهاي آغازين  ،در ايران

ايـن  شـهرت  اما پـيش از   .احمد ميراعاليي و سپس احمد گلشيري مورد توجه قرار گرفت
غالمحسين ساعدي )             )1343 عزاداران ب ي لداستان  برخي از آثار داستاني نظير مجموعه سبك،

) 1340( ملكوتو  ،)1314( رضا براهني )1352( روزگار دوزخي آقاي اياز ،)1314- 1364(
ـ  ملكوتاند كه در اين مقاله به  هاي مهم اين سبك بوده داراي ويژگي ادقيبهرام ص ـ ه ب  ةمثاب

  .شود عطف اين سبك در ايران پرداخته مينقطة سرآغاز و 
گابريـل گارسـيا مـاركز     صد سال تنهاييدر ايران با ترجمة » رئاليسم جادويي«اصطالح 

آن، چند اثر داستاني با توجه به اين ها افتاد كه متعاقب  اندكي قبل از دهة شصت بر سر زبان
ها و  نامه هاي ادبي و فرهنگ مربوط به مكتب هاي بادر اغلب كت. شيوه نقد و بررسي شدند

: اند از چند اثر به عنوان آثار رئاليسم جادويي ايران معرفي شدند كه عبارتنيز مقاالت ادبي 
 گـور و گهـواره  و  ،دنـديل ، ننـام و نشـا   هـاي بـي   واهمـه ،            ـ    عـزاداران ب ي ل     داسـتان  مجموعه

 شـدة مـردم سـالخورده    روزگـار سـپري   و روزگار دوزخي آقاي اياز، )غالمحسين ساعدي(
  .پور هاي شهرنوش پارسي و بعضي داستان ،اهل غرق، )آبادي محمود دولت(

اهـل  اند؛ ماننـد   خلق شده سبك رئاليسم جادوييگيري از  ها با بهره برخي از اين داستان
هـا   بعضي از آن .ماركز است صد سال تنهاييپور كه مدل روايي و ساختاري آن  رواني غرق
عـزاداران    داسـتان  ؛ نظير مجموعهاند قبل از شهرت اين سبك در ايران به نگارش درآمدهنيز 
  ).1346( نام و نشان هاي بي واهمه، و )1345( گور و گهوارهو  دنديل، )   )1343 ب ي ل

  
  پيشينة تحقيق. 2

و مقـاالت   هـا  باهـاي ايرانـي كتـ    هـا و رمـان   داستان                       ِو بررسي رئاليسم جادويي  دربارة نقد
 آثـاري چـون   .هـا بهـره گرفتـه شـده اسـت      شده كه در اين مقالـه از آن تأليف ارزشمندي 

. پـردازد  خوبي به معرفي و تشريح اين سبك مي كه به، سيروس شميسااثر  ،هاي ادبي مكتب
 ،»هـاي غالمحسـين سـاعدي    رئاليسم جـادويي در داسـتان  بازتاب «پژوهشي   ـ  مقالة علمي
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را هاي ساختاري و مضموني ايـن سـبك    كه ويژگي ،نامداريان و مريم سيدان تقي پورنوشتة 
ها به دو دستة رئاليسم جـادويي   ، داستاندر اين مقاله. دكن بررسي ميهاي ساعدي  در داستان

رئاليسم جادويي در آثـار غالمحسـين   «مقالة  .شوند و نزديك به رئاليسم جادويي تقسيم مي
هاي انسان در  موجودات گوناگون وهمي و دگرديسي كه ،حسين مسجدينوشتة  ،»ساعدي

بررسي رئاليسـم جـادويي و   «و  )104- 93 :1389 مسجدي،( كند را بررسي ميآثار ساعدي 
ح اين رمـان بـا   به تشري كه ،نيا ناصر نيكوبخت و مريم راميننوشتة  ،»تحليل رمان اهل غرق

  .پردازد ميسبك توجه به عناصر اين 
            ـ    عـزاداران ب ي ل   داستان  كه سه سال پيش از مجموعه ،، داستان بلند بهرام صادقيملكوتبه 

هـاي قـوي از رئاليسـم     اثري كـه رگـه  مثابة تاكنون به  ،، انتشار يافت1340ساعدي، يعني در 
به به حساب آورد توان آن را سرآغازي براي اين سبك  جادويي را در خود چنان دارد كه مي

 يك داستان تمثيلي«يا » جريان سيال ذهن« تر يك اثر مطرح نشده و بيشپرداخته طور جدي 
اي دانسـته   اسطوره  ـ  جمال ميرصادقي آن را داستاني تمثيلي. معرفي شده است» اي اسطوره  ـ 

 حسـن ميرعابـديني  . )651: 1365ميرصـادقي،  ( خيزند كه خدا و شيطان در آن به مقابله برمي
علي محمودي بـه پيـروي از هوشـنگ     محمد و )259، 258، 257، 245: 1369ميرعابديني، (

كـه   حـال آن . داننـد  بودن ملكوت را ضعيف مي اي اسطوره )235: 1377محمودي، ( گلشيري
. )237- 234 :1377محمـودي،  ( ورزد داستان تأكيد مـي » رنگ اساطيري«حسن محمودي بر 

در حالي كه بـه  . تأكيد دارندعلي محمودي به سيال ذهن بودن اين اثر  حسين بيات و محمد
خـود را زودتـر از   » عناصر رئاليسـم جـادويي  «در ساختار داستان،  مقاله،زعم نويسندة اين 

در جسـم  » حلول جـن «. عناصر جريان سيال ذهن و حتي اسطوره و تمثيل نشان داده است
چنـان  هـاي داسـتان و هـم خواننـده را      هم شخصيت ،همان آغاز داستان در »آقاي مودت«

  .توان يافت هاي رئاليسم جادويي نظير آن را مي در داستانفقط كه  كند مي هگير و شوك غافل
تقي پورنامداريان و مريم سـيدان در ضـمن مقالـة ارزشـمند خـود كـه از آن يـاد شـد         

 بـودن همـان را   دليل علمي و جـامع و كامـل   اند كه به هايي براي اين سبك برشمرده ويژگي
يـك اثـر رئاليسـم    در جايگـاه  را  ملكـوت دهيم و بر اساس آن  مالك واكاوي خود قرار مي

  :اند از ها عبارت اين ويژگي. كنيم جادويي بررسي مي
ها  انگيز، رؤيا و افسانه خيال و وهم، عقايد و باورهاي شگفت: عناصر مربوط به معنا و مضمون

واقعيـت  : هستة داستان+ گيرانه  ناپذيري برخي وقايع غافل اي پريان، دهشت و توجيهه و قصه
رنگ پيچيده، چـرخش هنـري زمـان داسـتان،      روايت و پي: عناصر فني و ساختاري داستان+ 

  ).48: 1388پورنامداريان و سيدان، (هاي اكسپرسيونيستي و سوررئاليستي  توصيف
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ديگـر   و عناصـر  انـد  مطرح نشـده بندي  اسطوره و جادو در تقسيم در اين مقاله،البته 
  .اند شدهمطرح 
  

  خالصة داستان. 3

 ،ششـود و دوسـتان   با حلول جن در جسم آقاي مودت در شب چهارشنبه آغـاز مـي   ملكوت
زدگي، او را به شهر و به  براي چارة جن ،»دوست ناشناس«، و »مرد چاق«، »منشي جوان« يعني

صـفت   دكتـر شـيطان   اينبه مطب  ،است »دكتر حاتم«دست  كه هم ،دوست ناشناس         ِراهنمايي 
كند و ضمن اعالم سـرطان   دكتر با كمال تبحر جن را از جسم آقاي مودت خارج مي. برند مي

آورش را تزريـق   هـاي مـرگ   كند آمپول منشي جوان و مرد چاق را وادار مي ،زباني او، با چرب
، »ساقي«جمعي مردم شهر و حتي قصد كشتن  ها و مرگ دسته لآمپو دكتر حاتم، حقيقت. كنند

  .به او اعتماد داردچون ، گذارد با دوست ناشناس در ميان ميرا زن زيبايش، 
. شـود  است كه پس از دكتر حاتم در داستان ظـاهر مـي  اصلي دومين شخصيت  ».ل. م«

كه چهـل سـال تمـام     كند قريحه و باسواد و بااراده معرفي مي دكتر حاتم او را مردي خوش
بدنش را در اختيار پزشكان قرار داده است تا او را قطع عضو كنند و اكنـون پـيش او آمـده    

  .را قطع كند ،يعني دست راست ،است تا آخرين عضوش
شـويم   آشنا و متوجه ميخودش از زبان  .ل. در فصل دوم و سوم با زندگي خصوصي م

س از خودكشـي پـدر، وارث تمـام امـالك او     بوده است كه پمتموالن كه او فرزند يكي از 
 يبه طرز فجيعتا جايي كه  ،كند اما مرگ مادر و زنش خوشبختي را از او سلب مي ؛شود مي

شود،  ميظاهر فيلسوف و شاعر كسوت كه در شهر در ،  حاتمپسر را به جرم دوستي با دكتر 
قتل را برمال نكند و پس از برد تا راز  كار باوفاي خود، را مي ، خدمت»شكو«و زبان  كشد مي

. كنـد  كـردن بـدنش مـي    ثلـه                            شود و در اين سفر اقدام به م  اين حوادث راهي سفري دراز مي
رساند تـا از او انتقـام بگيـرد، امـا درنهايـت ماننـد        سرانجام خود را به مطب دكتر حاتم مي

  .كند ريق مياش را براي ازدياد عمر و شهوت تز هاي سمي شود و آمپول ديگران تسليم او مي
دكتر حاتم پس از كشتن زنش، ساقي، به جرم رابطه با شكو، به همـراه   ،در پايان داستان

مرد چـاق در  . كند ها را از حقيقت ماجرا باخبر مي رود و آن و شكو به باغ دوستان مي. ل. م
كنـد و منشـي جـوان در حسـرت از دسـت دادن       همان لحظه با شنيدن اين خبر سكته مـي 

شـوند   كه نخواهند مرد شاد مي و مودت و دوست ناشناس از ايند نك ميو فرياد زندگي داد 
  .كند دم مرگ با تبسم شيطاني دوست ناشناس طلوع مي و سپيده
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بروز داده است و بعضي از  ملكوت درهايي كه عناصر رئاليسم جادويي را  ترين نشانه مهم
انگيز  جن، اعمال شگفت :اند از تد عبارنرو ها خود عنصر مهمي در اين سبك به شمار مي آن

  .كشتن پسر و حمل جنازة اوو هاي زهرآلود، قطع عضو،  ل، آمپول. دكتر حاتم و م
  
  جن 1.3

كند؛ به همين مناسبت فصل اول  در جسم آقاي مودت حلول مي ملكوتدر آغاز » جن«
كـه  دارد اهميت  چنان  ملكوتوجود جن در . گذاري شده است نام» حلول جن«داستان 

و درحقيقت در  شود ميمنجر ترين شخصيت داستان، يعني دكتر حاتم،  به پيدايش اصلي
ترين جن و شيطان روزگار  يابيم كه دكتر حاتم بزرگ با توجه به جن، درمي ،آغاز داستان

كردن اهداف پليد خود ممكن است بـه هـر شـكل و لباسـي ميـان       است كه براي عملي
  .آدميان ظاهر شود

                                پس به هر دستي نشـايد داد دسـت           روي هسـت     س آدمي           چون بسي ابلي
  )18 /1 :1376مولوي، (

پاي   بنابراين اولين نشانه و عنصر رئاليسم جادويي در اين داستان وجود جن است كه رد
و سرانجام  ،ها، عقايد عامه هاي پريان و افسانه توان در مذهب، اسطوره، جادو، قصه آن را مي

  .هاي رئاليسم جادويي يافت به شكلي مدرن در داستان
از و هدف غـايي  شود  مطرح مي                        ً              از موجوداتي است كه غالبا  به همراه انس  قرآنجن در 

»               ّ              الجـن و االنـس اال  ليعبـدون   و مـا خلقـت   «: شده استمطرح آفرينش آن عبادت خداوند 
  ).56: ذاريات(

اسـت كـه   آفـرينش  گانـة   شـعور سـه   و روايات از موجودات ذي قرآنبر  اين موجود بنا
ساكنان اولية زمـين، قبـل از انسـان جنيـان      ،جنسش از آتش است و مطابق قصص اسالمي

و  .)56 :1338عتيق نيشابوري، ( اند كه به علت فساد و سركشي به درياها ريخته شدند بوده
ه بـر آدم باعـث طـرد هميشـگي     سركشي شيطان، مهتر جنيان، در برابر امر حق براي سـجد 

  .شود ميها از درگاه خداوند  آخرين بازماندة آن
شـده   اسـتفاده   ،»پري« ،گاه به جاي جن از مترادف فارسي آن قرآنهاي قديم  در ترجمه

و اگـر عاصـي خواهنـد بـود، پريـان       .اگر طاعت خواهد بود، اينك ما تو را مطيعيم« :است
  ).56/ نيمة اول: 1338عتيق نيشابوري، ( »عاصي بودند، ايشان را بيرون كردي
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پـري و  هـاي   واژهجن و جـان از   هاي هنيز به جاي واژ قرآنهاي جديد        ً         اتفاقا  در ترجمه
منتشـر شـد و بـه گفتـة      1377پريان استفاده شده است؛ نظير ترجمة ابوالقاسم امامي كه در 

  .استشده گرفته ياري  قرآنها و تفاسير كهن پارسي  اش از ترجمه در ترجمه ،مترجم
ديگـر بـه كـار     هاي عاميانه نيز جن و پري مترادف و معـادل يـك   در آثار ادبي و داستان

. اند به جاي جن به كار رفتهنوعي  بهها  و ديو هم در اين داستان ،غول ،حتي عفريت. اند رفته
اند؛  و عفريت يكي دانسته شده ،ديو ،شياطين ،غول ،پري ،جن ،سندبادنامهدر سه حكايت از 

 انـد  ديگر به كار رفته و غول مترادف يك ،پري ،جن ،»شاهزاده با وزير و غوالن«در حكايت 
از همـين كتـاب   » پـري و زاهـد و زن  «در داسـتان  . )107- 99 :1381 ،ظهيري سـمرقندي (

تدين و صالح زيستن       در زي ...  اند كه در ناحية كشمير زاهدي بود چنين آورده«: خوانيم مي
و يكي از مشاهير پريان و جماعت جنيان با او به مخالفت، مصاحبت و ...                و در لباس تصو ن

  ).163: 1381ظهيري سمرقندي، (»                                  ّ         به مجالست، موافقت و به اعتقاد، ات حادي داشت
ايرانيان بـيش از  عامة بودن جن در افكار و اعتقاد  زدگي و پليد رسد ريشة جن به نظر مي

شـايد بتـوان   «گـردد و   و اساطير قبل از اسالم برمـي زردشت كه به اسالم برگردد به آيين  نآ
اند از اعتقادات كهن مردم ايـران بـه ديـوان و ارواح     اي كه در آثار ايران راه يافته اجنه: گفت

  ).»جان«ذيل : 1369ياحقي، (» پليد تأثير يافته باشد
ـ س   همواره كند كه كارش  ري معرفي ميرا از موجودات شري» پري«صراحت  به اوستا   حر

هـا،   ، يشـت اوستا ( مردار(     َ   ان، ن س و ونظير ديو، جاد ،و جادوست و نامش با موجودات منفي
  .شود گو برده مي گر، و دروغ ، مردم ستم))3يشت، بند  خرداد

 را هـا  افسـانه در ها پيوند جن و پري »سيرن«وجود پريان دريايي در اساطير يونان با نام 
 گـر بودنـد   كه ايـن موجـودات زيبـاروي دريـايي افسـون      خاصه اين كند؛ تقويت ميتر  بيش

)Seyffert, 1962: 588-589(.  
تـر جنبـة خرافـي     اعتقاد به جن وجود دارد كه بـيش  ،از ديرباز تاكنون ،در عقايد عامه

 و بـه  ،كه كارشان در رابطه بـا جـن اسـت    هستند افراديو دعانويس  ،گير جن ،رمال .دارد
هـاي   در اسـتان . كننـد  جن پليد را با ورد و دعـا و افسـون در بنـد مـي     ،اصطالح خودشان 

 ،زار در ايـن منـاطق  . وجـود دارد » زار«و سيستان و بلوچستان اعتقاد به  ،بوشهر ،هرمزگان
شود كه جنس آن از نوعي باد دريايي اسـت كـه بـه     به جني گفته مي ،خاصه در هرمزگان
كساني كه با موسيقي دمـام و سـنج   . سازد كند و او را زار و آشفته مي جسم فرد حلول مي

 انـد  معـروف » مامـازار «و » بابـازار «بيمـار مهـارت دارنـد بـه       ِن كـردن زار از بـد   خارجدر 
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)fa.wikipedia.org/wiki( .در بود كـه  اهللا سالم  عروف هرمزگان بابابالل مالاز بابازارهاي م
تصـويربرداري از مراسـم زار   اجازة او گويا اولين بابازاري بوده است كه . درگذشت 1389

با صـداي   ،ناصر تقواييساختة  ،جن بادفيلم مستند . )www.hormozgani.net( را داده بود
شمسي ساخته شد، در ايـن زمينـه شـهرت خاصـي      1350كه در اوايل دهة  ،احمد شاملو

  .)www.dibache.com( دارد
بـا  . و مرگ و مير دارندكنند  ميها ازدواج و زاد و ولد  ها مانند آدم عوام معتقدند كه جن

زادش نيـز   آيـد كـه بـا مـرگ او، هـم      در ميان اجنه به دنيا مينيز زادش  تولد هر انساني، هم
روزهاي شـنبه  «. رود جن در جسم زنده و مرده مي. سپارند ميرد و اجنه او را به خاك مي مي

زودي بـر   يعني روزهايي است كـه اجنـه بـه    ؛شنبه و چهارشنبه روزهاي سنگيني است و سه
موهـايي   .انـد  شـده  طاليي هم ديده        قد  كاكل به شكل كودكان پست) ها ن آ. (يابند آدميان ظفر

  .)274: 1380شاملو، (» هايي كشيده دارند رنگ و چشم حنايي
. سـت نيـز ه بر عقايد عامه  اي آن، مبتني اسطورهپيشينة عالوه بر  ملكوتبازتاب جن در 

. كنـد  شب سيزدهم ماه، جن در جسم آقـاي مـودت حلـول مـي     در آغاز داستان، چهارشنبه
. آينـد  و جـن و سـيزدهم مـاه نحـس بـه شـمار مـي        دانيم كه در عقايد عوام چهارشـنبه  مي

  .نيز از عقايد عامه به اين داستان راه يافته است» زدگي جن«
  ِر از تصـو برگرفتـه  برد همگـي   كار ميه در توصيف جسماني جن بصادقي عباراتي كه 

و  ،قـدي، سـرخي چهـره و مـو، چشـمان كشـيده و مغـولي           ً              مثال  عوام به كوتاه .ستاعوام 
  :شود ديده مي ملكوت در همين موارد در توصيف جن. ن معتقدندجداشتن  فرزند

داري بـه سـر    كاله قرمز و درخشان و دراز و منگوله شب. جن به اندازة يك كف دست بود
هايي ظريف و كوچولو  شده به سر كرده بود و نعلين دوزي قبا و ردايي زراندود مليله. داشت

قلمدان و طومار كوچكي . تميز و باوقار ؛قاجار بودمثل منشيان درباري . پوشاند پايش را مي
راست گرفته بود و بـا دسـت چـپ پسـربچة جنـي زيبـارو و سـبزخطي را كـه                در دست 

  .)22: 1357صادقي، (فشرد  هايي بادامي داشت تنگ در بغل مي چشم
جوي مغولي شـده بـود بـه دكتـر حـاتم تعظـيم كـرد و         جن كه اكنون شبيه يك جنگ

  .)23: همان(در بيرون رفت و در فضا ناپديد شد                 ِصفيركشان از درز 

خصوص  به ؛و عاميانه دارد ،اي اي، افسانه ي اسطورهئوجود جن منش ملكوتبنابراين در 
ورود ايـن عنصـر در داسـتان     .كنـد  ارتباط پيدا مي ،يعني دكتر حاتم ،»شيطان«كه با  هنگامي
 .آفرين و سوررئاليستي است دهشت
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هايي كه جـن ظـاهر شـده اسـت بـه سـبك رئاليسـم         در صحنه ملكوت علتبه همين 
» عقايد عامه«و  ،»افسانه«، »اسطوره« ،در آثار رئاليسم جادويي. شود جادويي بسيار نزديك مي

پوسـتان   هاي سـرخ  جا كه اين سبك برآمده از اساطير و افسانه د و از آنناي دار جايگاه ويژه
از گروه جادو در زندگي واقعي بشر است، آثار اين ها به نيروي  جنوبي و اعتقاد آنامريكاي 

موجود عجيبي از نسل  ،صد سال تنهاييدر پايان  .استگوناگون نويسندگان مملو از اساطير 
از . شـود  هـا مـي   اش خوراك مورچـه  ميرد و الشه                      ً   شود كه د م دارد و فورا  مي بوئنديا زاده مي

كه شخصيت اصلي داسـتان را   دارد جنموجودي شبيه  ملكوتيكي از اين آثار مانند قضا، 
 ،)Horacio Quiroga(اثر هوراشـيو كويروگـا    ،بالش پردر داستان كوتاه . از پا درآورده است

خـوني مبـتال    به طرز شگفتي ناگهان بـه كـم  » آليسيا«نام ه اهل اوروگوئه، زن زيباي داستان ب
شـوند تـا    مداواي او عـاجز مـي  پزشكان از . كند شود و اين بيماري او را الغر و نزار مي مي
ميرد و در پايان داستان، مسـتخدم او متوجـه موجـود عجيبـي در بـالش او       كه آليسيا مي اين
ي كـه از ايـن موجـود ارائـه     تصوير. شود كه خونش را خورده و باعث مرگش شده بود مي
  .است ملكوت بسيار شبيه جن در شود مي

پرهاي بالش در هوا پخش  .ارد از هم دريدكضربة روبالشي و آستر آن را با يك   “خوردن”
ي بالدار و لزج به چشـم  ا لهاي به شكل گلو الخلقه در ميان پرها حيوان مهيب و عجيب. شد
چنان آماس كرده بـود كـه    بدنش آن .داد كندي تكان مي خورد كه پاهاي پشمالويش را به مي

  .دهانش قابل رؤيت نبود
شـد، هـر شـب در نهـان بـه شـكلي        ستري ميكه آليسيا ب اين موجود مهيب پس از آن

محيالنه دهان و يا بهتر بگوييم نيشش را در سر زن جوان فرو برده و به مرور زمـان تمـام   
  .)31: 1380كوفون، (خون او را مكيده بود 

     ً         دقيقا  با سبكي  ،ملكوتدكتر حاتم در به دست بيرون كشيدن جن از جسم آقاي مودت 
اي كـه خواننـده آن را غيرواقعـي     به گونـه  ؛استشده  توصيفاما از نوع جادويي رئاليستي 
  :كند تصور نمي

جن .                      ً                            معلوم شد نواري كه قبال  خارج شده بود د م او بوده است ،كه جن بيرون آمد بعد از آن
. داري به سر داشت كاله قرمز و درخشان و دراز و منگوله شب. يك كف دست بوداندازة به 

هاي ظريف و كوچولو پايش را  شده به سر كرده بود و نعلين دوزي مليلهقبا و ردايي زراندود 
معدة آقاي شيرة ” :دكتر حاتم گفت. لعاب لزجي سر و رويش را پوشانده بود...  پوشاند مي

  . “بايد با پنبه پاكش كرد ،مودت است
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جن روي ورقه با خطي كج و  .خراش خنديد او با صداي زير و دل. جن را خشك كرد
  . “تيكا ” :عجيبي چنين نوشته بود معوج و

بـازي   بسته جـن  گذاشت و پسربچة زيبا با ريش حنا آقاي مودت به دوران نقاهت پا مي
  :پردازد دكتر حاتم از روي كتابي به كشف اين عبارت مي .كرد مي

خوبي كاويدم  ساله را به دو و ـ من سراسر معده و رودة آقاي مودت چهل  انجام كاربرگة 
آثـار و  . دچـار اسـت    “گلمـي  گـل  ”و ديدم كه به سرطان خطرناك و كشندة معده از نـوع  

آميز  مرگ زودرس و افتضاح .شود خوبي ديده مي جاي مخاط به هاي اين گياه در همه شكوفه
 999شـمارة  مـأمور  : ارادتمنـد . فرسـا حتمـي اسـت    آقاي مودت همراه با دردهاي طاقـت 

  .)23: 1357صادقي، (
  
  .ل .انگيز دكتر حاتم و م اعمال شگفت 2.3
است كه از اول تا آخر داسـتان حضـور فعـال دارد و     يدكتر حاتم تنها شخصيت ملكوتدر 
بـراي  داسـتان  هاي ديگـر   شخصيتاز طرفي . آورندة تمام حوادث ناگوار داستان است پديد

بـودنش در   بـه قاتـل  كه شايعاتي راجع  كنند و با وجود اين رفع مشكل خود به او رجوع مي
شـتابند و او بـا    آور به سوي او مـي  باز هم مردم براي تزريق آمپول مرگ ،شهر پيچيده است

حتي  .كس قدرت مقابله با او را ندارد هيچ. دهد ناپذير به فجايع خود ادامه مي اشتهاي سيري
  .استرفته ظاهر براي انتقام پسرش پيش او  كه به .ل .م

و چـه كينـه    ،داردرابطـه  ، ساقي ،شكو كه با زنشمثل  ، باشد چه كينه داشته ،به هركس
يـاد عمـر و شـهوت    دازبهانة آور خود را به  هاي مرگ آمپول ، جوانمنشي مثل  ،باشدنداشته 
  .فرستد ميها را به وادي مرگ  و آنكند  ميتزريق 

طبيـب   ،»سـيف القلـم  «نظيـر   ،هاي منفـي  دكتر حاتم در اين داستان نه مثل شخصيت
 گر زن بدكاره و افسون ،»هما«، )چوبك( سنگ صبورهندي و قاتل زنان و مردان شهر در 

لوطي بدطينت و كشـندة داش آكـل    ،»كاكارستم«، )محمد افغاني علي( آهوخانم شوهر در
در داسـتان  » مـأمور دوم «و » باشي محمدولي وكيل«، )هدايت( آكل  داشدر داستان كوتاه 

نجـف  «و  ،»آالجاقي« ،»بابقلي بندار« ،»سپند اكبر حاج علي«، )علوي بزرگ( مرد گيلهكوتاه 
 سووشـون در » كاكاخـان «و  ،)آبـادي  دولتمحمود ( كليدردر رمان بلند » يارباب سنگرد

هـايش در ميـان مـردم شـهر و      كـاري  پي سـياه      ً                كامال  واقعي است كه در )سيمين دانشور(
هاي طال  جوان را با اشرفي» گلنار«كه است نماد شيطان » مار«روستا رسوا شود و نه مثل 

زن پتيـاره و فاسـد    ،»لكاتـه «نه مثـل  و  ،)آذين به. ا .م مهرة ماردر داستان كوتاه (فريبد  مي
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هـر سـه،   اي از  بلكـه آميختـه   ،نمادين و تمثيلي اسـت  ،هدايت كور بوفراوي داستان در 
  .است ،تمثيل و نماد ،واقعيتيعني 

و » شـيطان «گذارد كـه همـان    دهد شكي نمي م از خود بروز ميدكتر حاتهايي كه  نشانه
فردوسـي و   ةشـاهنام ها و اديان و آثار ادبي مشهوري چون  است كه از دل اسطوره» ابليس«

به باورها و عقايد عاميانـه نزديـك شـده    » جن«آورده و با پيوند خود با برگوته سر  فاوست
گويـد   اي سخن مي به حضرت آدم به گونهاو در آغاز داستان از شباهت منشي جوان  .است

  :كه گويا خود در آن زمان بوده است
هاي نخستين هسـتيد كـه در    شما خيلي شبيه آدم .ها بود نديده بودم مدت. گويم تبريك مي

حتـي اگـر غلـط نكـنم، شـباهت دوري بـه       . چيز به طبيعت همان چيز نزديك بودنـد  همه
  .)16: 1357صادقي، (حضرت آدم داريد 

زاده »      ز روان«كه از شك و ترديد  ،در اساطير ايراني» اهريمن«حاتم مانند  دكترت شخصي
» دوگانگي«توان اين  اي كه مي گونهه ب ؛برد سر ميه شد، دائم در شك و ترديد و دوگانگي ب

 سـر و «كه  در حالي ،اندامش چاالك و پرنشاط و جوان است. جسماني او ديدهيئت را در 
هايي بود كه ممكن اسـت در جهـان وجـود     و گردن ترين سر فرسودهپيرترين و ...  گردنش

  :كند در جاي ديگر او حاالت وجودي خود را چنين توصيف مي. )9: همان(» داشته باشد
جـا   يـك را؟ ايـن   ملكوت كدام ؟دانم آسمان را قبول كنم يا زمين را نمي :درد من اين است

آهني  من مثل خرده. خصوصي دارند هبجاذبة ها هركدام برايم  آن .تصادف است          ًديگر كامال 
كنم كه خدا ديگر شـورش   خورم و گاهي فكر مي ميان دو قطب نيرومند و متضاد چرخ مي

  .)19: همان(دهد  اي بيش نيستم و او هم بيش از حد مرا بازي مي بازيچه .را درآورده است

از سوي  .ل .مدر قالب دكتر حاتم از يك سو و فيلسوف و شاعر شهر » شيطان«وجود 
 باورنكردنيديگر چنان در بستر واقعي داستان تنيده شده كه براي خواننده امري رؤيايي و 

دانـد   چيز را مـي  همه ،سال تنهايي صدكولي دانا در  گوي ، پيش»ملكيادس«او مانند  .نيست
بـه  خـود  » اكسپرسيونيسـتي «اما با بدبيني  ؛)557: 1376ماركز، ( كند بيني مي و از قبل پيش
ة كننـد  نـابود « ،»گـري  وسوسـه « چونپليد خود خصايص اگر بپذيريم او با  .هستي موجود

       ب ندهشن اهريمن درمانند » پادشاهي جهان«و  ،»رياست شهر« ،»گويي دروغ« ،»قتل« ،»جهان
                           اثـر تقـي مدرسـي، خـود      ،)1335( او   ُ            يك ليا و تنهاييو شيطان در  )113- 116: 1374زنر، (

 ،انگيـز جـادويي   شگفت پس بايد اعمال ،كند شيطان است كه در هر مكاني رنگ عوض مي
بيـرون كشـيدن جـن    . از او انتظـار داشـت   ، را نيزنظير كاري كه با ضحاك و فاوست كرد
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، كشتن شـاگردانش و  )زن آخرش(      ً     خصوصا  ساقي ،ها تفصيلي كه گفته شد، كشتن زن به
 ،هاي زهرآلود ها، فريب مردم براي تزريق آمپول جسد آنخاكستر  با صابونكردن  درست

و  ،به شكل واقعي و پـذيرفتني  ،گوناگوندر شهرهاي متفاوت هاي  هيئتظاهرشدن با و 
گيري و اعجاب خواننـده نشـان از سـبك رئاليسـم      دهشت و شوك و غافلبه دنبال آن 

  .داردجادويي اين اثر 
 ملكـوت در دهـد   ميمنشي جوان دربارة او به دكتر حاتم توضيحاتي كه اول بار با  .ل. م

از شـهري دور بـا ماشـين شخصـي و      .ل. م ،گويد كه دكتر حاتم ميطور  آن. شود ظاهر مي
امـا   ،نويسد فكر است و كتاب مي و روشن ،باسواد ،اهل قريحه ،     متمو ل. اش آمده است راننده

اي بـدنش را در  به خواست خـود، اعضـ  ) سالچهل (بيماري است كه طي ساليان متمادي 
برد و خود را  او به سر ميخانة اكنون در باالو . گذاشته تا قطع كنندگوناگون اختيار پزشكان 

  .كند براي قطع آخرين عضو ممكنش آماده مي
 خودخاطرات سيزده روز تداعي آيد و ضمن  به سخن درمي. ل .م ،در فصل دوم و سوم

او باز هم شخصيت  ،با وجود اين. كند مي معرفيخود را      ًمفصال  ،جريان سيال ذهنشيوة به 
بـه  . اش تر از شخصيت دكتر حاتم، رقيـب اصـلي   حتي ناشناخته ؛اي است مرموز و ناشناخته

از كودكي تا هنگامي كه راهـي  .                                         فرزند آدم متمو لي است در سرزميني ناشناخته گفتة خودش
اوديـپ،  عقدة بنا به . زيسته است كاران متعدد مي شود در قصر پدر با خدمت سفر غرب مي

آلود را از خـار   خونضربة اولين . دوست داردبسيار اما مادرش را  ،به پدر تعلق خاطر ندارد
را از  ،گاه عاطفي خود، مـادرش  در پانزده سالگي تنها تكيه. شود گلي در كودكي متحمل مي

ي سـپار  پـس از خـاك  . بيند دهد و خودكشي پدر را در شكارگاه به چشم خود مي دست مي
جا مـرد دهـاتي    شود و آن دشت مي                                                ِپدر، از فرط ناراحتي و سردرگمي، با تفنگ خود راهي 

اش خوراك و پوشـاك تهيـه    آمد و براي خانواده اش از شهر مي گناهي را كه با خر و بچه بي
  .كشد دهد و مي كرده بود هدف قرار مي

در همـين  . ا فرزندشماند و تنه او مي و دهد پس از اين حادثه، زنش را نيز از دست مي
او . شـود  ها پيدا مي        ً                 اي كامال  متفاوت در شهر آن دكتر حاتم با هيئت و چهرهكلة  و سرزمان 

شود و چنان بر افكارش  دوست مي .ل. ناشناس با پسر م» شاعر«و » فيلسوف«يك  ظاهردر 
كه فيلسوف  اينجاي ه ب. ل .م. رساند كند و به پوچي مي گذارد كه او را از پدر دور مي اثر مي

 ميان بـردارد خودي پسر شده از  خودش عامل افسردگي و بيگفتة و شاعر شيطاني را كه به 
قطعي بجويد، پسر را در نهايت سنگدلي با دشـنه از پـا   چارة خود  ةزد يا براي فرزند شيطان
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ـ  را مـي  ،وفـايش  بارانندة كار و  پس از آن، زبان شكو، خدمت. كند مي     م ثله آورد و  درمي  ؛ردب
  .زيرا او شاهد قتل فرزند به دست پدر بوده است

اسـطوره و افسـانه بـا    ة در زمينـ  طـرف  از يـك  خـود، اندام  خودخواستة با قطع .ل .م
ـ  كه مطـابق اسـاطير يونـان بدنشـان در حادثـه     » ديونيزوس«و » اورفه« دسـت زنـان   ه اي ب

ديگر در واقعيت روزمره با بيماراني كـه در   و از طرف )193: 1377كات، ( قطعه شد قطعه
كـه ماننـد    او. اسـت  شـدني  انـد قيـاس   هاي گوناگون قطع عضو شده زندگي با جراحيطي 

رهايي گوناگون هاي  قصدها و اعدام       از سوء  تنهايي صد سالدر » سرهنگ آئورليانو بوئنديا«
شـود و   دكتر حـاتم مـي  ، سرانجام تسليم خواست شيطاني )182 :1376ماركز، ( است يافته

  .كند آور را تزريق مي هاي مرگ هاي شهر آمپول آدمهمة تر، مانند  براي لذت بردن بيش
عناصـر رئاليسـم جـادويي    از تر  بيشنيز و داستان زندگي او  .ل .پردازي م در شخصيت

اسـتفاده شـده   و روايت پيچيده  ،چرخش هنري زمان داستان ،گوناگونهاي  دگرديسي چون
  :نداردآينه كه خود چشم ديدن خود را در شود  ميبا قطع اعضا به هيواليي مبدل او  .است

هيـواليي كـه دورتـادورش را بـا      ؛بيـنم  من خود را در آينه جز هيوال چيز ديگري نمي
آه  .و تنها دستي از او بيرون آمده و در كنارش مانده اسـت . اند ها و پتوها پوشانده بالش

داري، تو حق داري كـه از ايـن هيـوال بگريـزي و متنفـر باشـي       ام، تو حق  مادر بيچاره
  .)33-32: همان(

 يوهـم و خيـال   .اسـت » وهم«و » خيال«هاي داستان درگير  شخصيت همةبيش از  .ل. م
اين تصور و وهم  .دهد از صدايي دروني خبر ميدائم كه  وجود داردش جادويي در تصورات

آورد و با زبـان او فرمـان    را به حركت درميلبانش  خودشه گفتة است كه بقوي به قدري 
  :كند را صادر مي ،كارش خدمت كشتن پسر و بريدن زبان شكو،

شـناختم كيسـت و    هايم به او جواب داد كه من او را خوب مـي  ديگري از ميان دندان كس
همو كه با لب و زبان مـن حـرف    ... يقين داشتم كه باز آن حال لعنتي به سراغم آمده است

هاي من فرزندم  دهد و همو دست و با لحن و صداي من، و به دكتر حاتم پاسخ مي زند مي
ها خود مـن   كدام از آن لحظه قطعه كرده است و زبان شكو را بريده است و در هيچ را قطعه
  .)16: همان( ام كرده ام كه آن كارها را مي نبوده

در فضاي تاريك و مبهم نيز » ئاليستيرهاي اكسپرسيونيستي و سور توصيف«عاله بر اين 
انگيـز كـه    سفر به غرب با كـارواني شـگفت   ؛ چونشود ديده مي .ل .سفرهاي مة و ناشناخت

  :قرار داردپسرش در تابوتي مجلل جنازة 
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اين  .اي گذاشتند كه روزني هم به خارج نداشت مرا در كالسكه.. .  بعد به مغرب سفر كرديم
. شـماري نشسـتند   هاي بي و االغقاطرها ها و  را خودم خواسته بودم و خودشان روي اسب

هاي فلزي  صندوق. كرد ها هم اثاث و اسباب را حمل مي اي از قاطرها و مال رديف جداگانه
تاجران ابريشم راه درازش را به سوي  قافلةكه  مثل اين...  شماري و هاي بي و چوبي و بسته

چيز  بعد ديگر همه...  از شد ويك صبح درخشان بود كه سفري آغ...  چين آغاز كرده باشد
 ،رنگ كالسكه را آويختنـد  هاي مخمل شب پرده. گويي ناگهان روز به پايان رسيد ؛سياه شد

آن روز هنوز دسـت چـپ و پـاي راسـت و     . در را بستند و شكو كمكم كرد تا تكيه بدهم
  .)28: همان(تر از امروز بودم  بردم و البد بسيار سنگين ها را با خود به همراه مي گوش

  
  هاي زهرآلود آمپول 3.3

طبـل  و جـادويي اسـكار مـاتزراث در    انگيـز   اعجابمانند طبل » هاي دكتر حاتم آمپول«
هـا در كنـار    آمپـول . گراس از آغاز تا پايـان داسـتان جايگـاه خاصـي دارد     گونتر حلبي

ندن موضـوع و فضـاي داسـتان    اشخصيت اصلي داستان از عناصري هستند كه در پرور
هـا و   در بسياري از داستان. ها داستان فاقد طرح خواهد بود آن بيو سزايي دارند  هبسهم 
ايـن ابـزار   . برد ها اهدافش را پيش مي كه با آندارد ها شخصيت منفي ابزاري مؤثر  رمان

اي بزرگ  و به حادثه زند ميضحاك شانة ابليس شوم بر كه ممكن است يك بوسه باشد 
  .شود منجر مي

هـا نمـاد    تـوان گفـت ايـن آمپـول     دكتر حاتم مـي در نقش شخصيت شيطان با توجه به 
  .هستنددر داستان آدم و حوا  تورات» ة ممنوعةميو«اي دو  اسطوره

. ديدهاي زهرآگين دكتر حاتم  در آمپولتوان  وضوح مي ممنوعه را بهميوة بازتاب اين دو 
و ديگـري بـراي   » ازديـاد عمـر  «يك نوع بـراي   ؛ندا دو نوع ،دكتر حاتمگفتة  رب ابن ،ها آمپول

دسته و پنهاني بـه مطـب دكتـر     مردم شهر با شنيدن اين خبر دستهو . »ازدياد نيروي جنسي«
آخرين افرادي كه دكتر حـاتم بـا افسـونش موفـق     . كنند ها را تزريق مي آورند و آن روي مي

هـا   اين آمپول .هستند. ل .و م ،تزريق كند منشي جوان، مرد چاقها  به آنها را  شود آمپول مي
  .ميرد ها را تزريق كند وگرنه مي آننبايد  كس هيچكه اند  اي ممنوعهميوة در حكم 

گفتـة  و بـه  » جـايي  جابـه «و » تضـاد «خـورد   به چشم ميباره موضوع مهمي كه در اين 
بازتابي است  نيز دو آمپول دكتر حاتم .است) displacement(فراي تبدل نورتروپ فسور وپر

 امـا  ،انـد  بوده» زا معرفت«و » بخش حيات«دو ميوه كه آن  حال آن. توراتاز دو ميوة ممنوعة 
ايـن مسـئله از   . انـد  »نابودكننـده «و » زا مـرگ «ادعـاي دكتـر حـاتم،    رغـم   به  ،اين دو آمپول
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و  اساطير در طنـز  ،فسور فرايوپرة نظريبر بناو كاركردهاي مهم اسطوره در آثار ادبي است 
اصـطالح در سـير نزولـي     گيرند و به خود مياولية صورت  در برابرصفات متضادي كمدي 

. شوند همواره از محاكات برتر و فراتر به محاكات فروتر بدل مي ،خود به سوي طنز و تهكم
. اسـت » گاالتيـا «باختـة   دلساز سـخت عاشـق و    مجسمه»  ِن پيگماليو« ،   ً                مثال  در اساطير يونان

ساز ساخته اسـت كـه بنـا بـه خواسـت او،       زن زيبايي است كه اين مجسمهمجسمة گاالتيا 
كمـدي و طنـز   نامة  نمايشدر . كند ازدواج مياو پيگماليون با  وآفروديت آن را به زن مبدل 

ـ )1912( گيلبرتاثر سر ويليام  ،گاالتئاپيگماليون و  كـه بـا دختـرك     جـاي ايـن  ه ، هايگينز ب
بسياري از عناصر مهم آن اسطوره كل  دراعتناست و  بي به او ،عشق بورزد ،فروش، آليس گل

اثـر   ،زنجيـر  سسـت  ةپرومتنامة  نمايشچنين حالتي در . نامه عكس شده است در اين نمايش
 وجـود دارد » پرومتئوس در بنـد «اسطورة  در مقايسه با ،)1869- 1952(آندره ژيد فرانسوي 

بسياري از صفات كاوه در نيز جمالزاده  رجل سياسيدر . )407- 411: 1373غنيمي هالل، (
  .)119- 146 :1389 ،خوشحال دستجردي و چهارمحالي( مالجعفر دگرگون شده است

هاي داستان بنا به طنز تلخي است كه در بسياري از آثـار بهـرام    جايي در آمپول اين جابه
  .شود ديده مي هاي خالي قمقمه سنگر وداستان  و مجموعه كالف سردرگم صادقي نظير

هاي برگرفته از اسـطوره در داسـتان بـه شـكل      اين است كه اين آمپول برانگيز تأملنكتة 
 اهلهاي رئاليسم جادويي مانند  ها و رمان در داستان .اند يافتهبروز  امروزي و پذيرفتني     ًكامال 
ارد اي و افتد كه فرهنـگ و صـنعت مـدرن بـه جامعـه      بسيار اتفاق مي پور منيرو رواني غرق
در ايـن داسـتان   . دكن زند و گاه نابود مي ها را بر هم مي شود و بافت سنتي و باورهاي آن مي

بخشـي و نيروزايـي اسـتقبال     مظاهر جديد درمـان  ةمثابه ها ب دانسته از آمپولانيز مردم شهر ن
  .اندازند خطر ميورطة كنند و خود را به  مي

بخـش و نيـروزا معرفـي     ها را حيـات  آمپولگو با منشي جوان اين و دكتر حاتم در گفت
ميل جنسي كـه  ادامة زنند يا براي ازدياد و  ها را براي طول عمر مي مردم اين آمپول« :كند مي

  .)20: همان( »ندا در آن بسيار حريص
كار مـردم را  ...  ها پر است انبارم از آن. اي دارند من دو نوع آمپول دارم كه خواص جداگانه

هـا در غيـاب مـن تـأثير      آمپـول . ام تزريق كرده  كاملدورة ها يك  آن ةو به همام  سامان داده
  .)همان(خواهند كرد 

» كنـد        ً                                                      مخصوصا  تأكيد كرد كه اين دارو عمر و ميل جنسـي را زيـاد مـي   «دكتر حاتم 
  :گويد زندگي جديد ميو رسيدن به تزريق آمپول براي  .ل. م براي اغواي .)23 :همان(
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ها درست يك هفته پس از تزريق اثـر خواهنـد    اين آمپول .ول زيادتر استعالوه تأثير آمپ هب
خواهيد زندگي جديدتان را  چه زودتر مي ايد و مهلتي نداريد و هر كرد و شما كه شتاب زده

  .)71: همان(آغاز كنيد 
  
  قطع عضو 4.3

كـردن بـدن قربـاني كـه در مباحـث نقـد                      اصـطالح م ثلـه   كردن و به قطعه قطع عضو و قطعه
مشـهور اسـت و در تـاريخ    ) Sparagmos(» اسـپاراگموس «بـه   هـا  تايـپ  آركيو  ها اسطوره
  .ها وجود دارد ها و داستان شود در انواع رمان وفور يافت مي هاش ب نمونه

و چون كل زمان داستان در يك شـب تاريـك   اند  تاريك و دوزخي ملكوت تصاوير در
هر سـه   دارند و جرياننظير  در وحدتي خاص و بي» موضوع«و » مكان«و » زمان« گذرد، مي

ها تأثير  داستان نيز از آن» لحن«حتي و اند  نااميد و تاريك قرار گرفته ،پوچ ،در دنياي دوزخي
  .پذيرفته است

تصـاوير  «موسوم بـه   ،يپات يآركخود در زمينة معنايي ة نورتروپ فراي در دومين نظري
به رابطة اين تصـاوير  در آثار ادبي، با توجه به زندگي واقعي ) Imagery demonic(» دوزخي

در رول، واثر جـورج ا ، 1984پردازد و معتقد است كه در آثاري مانند  ميها  و طنز هنري آن
اثـر آرتـور    ،)Dorknes at Noon( تـاريكي نيمـروز  و  ،اثر ژان پـل سـارتر   ،)Not Exit( بسته

» هاسـت  پيوند آن نوعي كشاكش مـن  ةساي«شود كه از يك طرف  دنيايي عرضه مي ،ستلراك
هاي پياپي تحت نظـارت يـك رهبـر     ها و قرباني و از طرف ديگر قتل ؛)178: 1377فراي، (

رحم و ماليخوليايي در يك قطب قـرار   بياين رهبر ظالم و اسرارآميز و «گيرد و  صورت مي
يـا  ) Pharmakos( “فارمـاكوس ”و در قطب ديگـر هـم   ...  ناپذير دارد دارد كه هوس سيري

نيز دكتـر حـاتم    ملكوتدر  .)179- 178: همان(» قرباني نذري قرار دارد كه بايد كشته شود
ناپذيري به قتـل و شـهوت دارد و در سـوي ديگـر مـردم       شهر هوس سيري  ِر رهبدر نقش 

  .هاي مرگ او هستند بينوايي وجود دارند كه محكوم به آمپول
كردن بـدن   پاره پاره«يا » كردن ثله م «هاي ديگر اين دنياي دوزخي در آثار ادبي  خصيصه از
  .)179 :1377فراي، ( گويند مي» اسپاراگموس«             ً       است كه اصطالحا  به آن » قرباني

تـوان   مـي نيز » ديونيزوس«و  ،»پنتئوس«، »اورفه«، » ُ     ا زيريس«اسطورة اسپاراگموس را در 
ها  در قالب سبك رئاليسم به اسطوره نيز با اسپاراگموس خود و پسرش و شكو، .ل. م. يافت

شـدن بـدن    پـاره  پاره .ها را در خود بازتاب داده است نوعي اين اسطوره شود و به نزديك مي
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. گيرد ها صورت مي آنخود          ُ                                              اورفه و ا زيريس مصري و ديونيزوس بنا به رواياتي به خواست 
ايـن گونـه اسـاطير در قطـع        رد  بنابراين  و دهد ن به اين كار مينيز به خواست خود ت .ل. م

 .شود ديده مي .ل. م خواستة عضو خود
از پـا  »      ا ئـا «و » اشـتار «بـا ضـرب چـاقوي    ) Oullikommi(» اوليكـومي « ،در اساطير بابل

كـردن و سـوختن    پـاره  در قصص انبيا نيز از پاره .كند تكه مي آيد و خداي باد او را تكه درمي
  .شدن مجدد او سخن رفته است پيامبر و زنده» جرجيس«

     ً             غالبـا  بـر سـر    و معمول بوده است در طول تاريخ بشر همواره » ها كشي سخت«اين نوع 
 گارو عقايد ديني رايج روز ،سياست ،كه عقايد و رفتاري مخالف با حكومت آمد افرادي مي
از  «، »دارآويخـتن  به«، »كردن مثله«، »بريدن عضو«، »سوزاندن«ها  ترين آن شايع. اند خود داشته

فرانسـوي در قـرن   » ژانـدارك «نظيـر   يبوده اسـت و افـراد  » سربريدن«و  ،»بلندي انداختن
در قرن ششم مشمول اين  »القضات عين«و  ،در قرن چهارم قمري» حالج«ميالدي،  مپانزده

زيـرا   ؛باشـد ها به تاريخ راه يافتـه   بعيد نيست كه اين نوع مرگ از اسطوره. اند مجازات بوده
هـا آغـاز    تايـپ  آركـي  هاي ازلي و چيز از نمونه يونگ همه» ناخودآگاه جمعي«نظرية مطابق 

  .بندد شود و در روان و ذهن آدمي و زندگي جمعي او نقش مي مي
هاي رئاليسم جادويي از قطع عضو و اسپاراگموس بـه شـكل عـادي و     در داستان       ًاتفاقا 

، )Juan Bosch(از خـوآن بـوش   ، نشـدني  كلة پاكدر داستان كوتاه  .فته استواقعي سخن ر
ها در ويترين و  گذاشتن آن نمايش ها و به از سربريدن آدم ،نويسندة اهل جمهوري دومينيكن

بـه دسـت   از احساس سربريدن شخصيت اصلي داستان به شيوة اول شخص در يك تونل 
. )55- 51 :1380كوفون، ( است رفتهصورت خيلي عادي و ملموس سخن ه آهني ب يك آدم

مدار  ، شاعر و نويسنده و سياست)Octavio Paz(پاز  اثر اوكتاويو ،هاي آبي چشمهمچنين در 
به شيوة رئاليسم جادويي، فـرد ناشـناس بـومي جزيـره در شـب       ،)1914- 1982(مكزيكي 

  :خواهد هاي آبي او را مي تاريك از راوي داستان، چشم
  .دارم هايتان را برمي فقط چشم .كشم شما را نمي .نترسيد آقاـ 

  »خواهي چه كني؟ هايم را مي آخر چشم« :باز پرسيدم
جـا   و چشـم آبـي هـم ايـن    . خواهـد  يك دوجين چشم آبي مـي  .هوس نامزدم استـ 

  .)95: 1370صنعوي، (شود  ندرت پيدا مي به

نشان  .ل .در شخصيت مآگاهانة بدن كردن خودخواسته و  قطعه اسپاراگموس كه با قطعه
دهـد و از سـوي ديگـر وجـود عنصـر       داده شده از يك سو داستان را با اسطوره پيوند مـي 



 عطف رئاليسم جادويي ايران ةنقط ملكوت   88

  

نظيـر   ،هـاي رئاليسـم جـادويي    را به شخصيت رمـان  .ل .خودخواستگي و خودآگاهي در م
انه و خودخواسته رشدش كند كه او نيز آگاه نزديك مي ،طبل حلبياسكار ماتزراث، قهرمان 

هــاي اكسپرسيونيســتي و  ديگــر توصــيفســوي از  .كنــد را در ســه ســالگي متوقــف مــي
هاي اكسپرسيونيستي ضديت بـارزي   در توصيف .متبلور است .ل. وجود مسوررئاليستي در 
خورد كـه در برخـي    فجايع عصر و بدبيني به هستي موجود به چشم مي با زندگي مدرن و

هاي خشن  توصيفريشة به طور دقيق  .شود يافت مي ،مسخمانند  ،كافكا هاي فرانتس داستان
  :الكل منبعث از اين خصيصه استشيشة ها در  داري آن قطع عضو و نگهمثل 

تـوانم   هر لحظه مي. اين را ديروز هم نوشتم. من در اين اتاق از امتيازات جالبي برخوردارم
و مهم اين است كـه حتـي   . كنم اورند نگاه ام كه در الكل شن شده به خودم و به اعضاي قطع

ـ   آنهمـة  . نبايد زحمت برگشتن يا چرخاندن سر را به خودم هموار كنم روي مـن   ههـا روب
  .)18: 1357، صادقي( هستند

                                   ً                  ماننـد تابلوهـاي نقاشـي ايـن مكتـب غالبـا  بـا         ،هـا  هاي سوررئاليستي رمان در توصيف
آزاد پديدآورنده دارد و يك نظـام  » وهم«و  »رؤيا«شويم كه ريشه در  رو مي ههايي روب صحنه
كـه بـا قـدرت شـگرفي خـود را بـه        كنـد  آوري را عرضه مي شناسي منسجم اعجاب ييزيبا

ها  داشتن آن كه مربوط به قطع عضو و نگه ملكوتهايي از داستان  صحنه. قبوالند خواننده مي
شـكل طبيعـي ايـن     و بـه رئاليسـتي  فرزند است با سبكي جنازة الكل و نيز حمل شيشة در 

  :را دارد ويژگي
در خيالم و بر آن طرح سمجي كه در مدخل قصـر بـه درون ذهـنم     اما هميشه در تصوراتم،

مزاحم كه مثل مگسي نقطة اين . سياه درخشان و متحرك وجود داشتنقطة خليده بود، يك 
تر و  و خالي خودمكالسكة تر از  تر و سياه اي بود بزرگ كالسكهانديشة زد  در روح من دور مي

. رانـد  رفـت و سـورچي پيـري آن را مـي     ما مـي همة انگيزتر از آن، كه پيشاپيش  تنهاتر و غم
كرديم بـه سـوي    سفرها به دنبال آن كالسكه بوديم كه حركت ميهمة ما در همة درحقيقت 
فرزنـدم در ميـانش، درون تـابوت چـوبي      ةشد اي كه نعش موميايي همان كالسكه. مقصدمان
  .)19: همان( زد پريد و البد مثل شكو چرت مي خورد، باال و پايين مي طراف ميخوبي، به ا

  
  اوجنازة كشتن پسر و حمل  5.3

پـدرش  بـه دسـت   كه پسري خواسته يا ناخواسـته   شود ديده ميو تاريخ ملل  ها در اسطوره
  .شود رانده مياز خانه به قصد مرگ در هنگام تولد شود يا  كشته مي
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فرزند  ،»زاد نوش«مرگ مثل . آمده استاي  انواع پسركشي تاريخي و اسطوره شاهنامهدر 
دغدغـة  زيرا پدر  ؛آيد مي روي كه با زخم سپاهيان پدر از پا در در جنگي رويا ،كسرامسيحي 

حتـي  . پرورانـده اسـت   دين مسيح را در سر مـي اشاعة حفظ كيان پادشاهي را داشته و پسر 
از » خسـروپرويز «و فرمـان قتـل    ،توسط پدر» فرنگيس«ار ، آز»اسفنديار«و » سياوش«مرگ 
بدعت فرزندكشـي را در   «برخي  از نظر و. ها جاي دارد هرمزد شاه در اين دسته مرگسوي 
  .)449: 1368  ّ     صر امي، (» گذارد پهلوان رستم مي جهان شاهنامه

دورافكنـدن او  «و » آمـدن زال  دنيا به«آغاز اين نوع مرگ در ماجراي نقطة البته بايد گفت 
را او آشـوبد و   مـي  بينـد بـر   فرزند را ميچهرة سام نريمان وقتي كه . نهفته است» توسط پدر

  :فكند د و در البرز كوه ميمان مي» بچه اهريمن«و » بچه ديو «
ــد خــوار ــد بفگن ــر و پيون ــدر مه ــا كــودك شــير                             پ ــا كــرد ب        خــوار                                جف

  )166/ 1: 1386فردوسي، (

گـويي كـه پـدر را خواهـد      يك پيشبر بنا ،فرزند اليوس ،»اوديپ«يونان نيز در اساطير 
  .)350 :1376هميلتون، ( شود به بيابان افكنده مي شاهنامهكشت مانند زال 

. كشـي  پدراسطورة پسركشي وجود دارد و هم اسطورة هم  .ل. در شخصيت و زندگي م
تـر   بيش كشي در پسر. پروراند ميكشي را در سر  پدرانديشة د و شك مي را        ً     او شخصا  پسرش

  .بينيم رستم و سهراب را مياسطورة بازتاب 
 ؛كنـد  پس از خودكشي پدر و مرگ مادر و زنش اقدام به كشتن تنها فرزندش مـي  .ل. م

  .استكشيده شده داند كه به پوچي و بيگانگي  دكتر حاتم مي ةزد زيرا او را افسون
كشتن وسوسة العاده جذاب و زيباست و سرانجام در يك روز  پسر او مانند سهراب فوق
در يكي از همين بعدازظهرها بود كه وسواسي مهيب روحم « :كند فرزند به ذهنش رسوخ مي

  .)36: 1357صادقي، (» بايد پسرم را بكشم: هم فشرد را در
 .با نهايت دقت توصيف شده و به احسـاس م  ملكوتقتل پسر به دست پدر در صحنة 

اي بـه   شدن پسر بـا خـود و از فاصـله    از بيگانه ،      ًاو قبال . پدر توجه شده استدر جايگاه  .ل
پسر را مانند . سخن گفته بودبين خود و فرزندش » يك شب تاريك و سرد زمستاني«اندازة 

  :برد            ً                       كشد و دقيقا  دشنه را به قلبش فرو مي رستم با دشنه مي
ــيدســبك ــان بركش ــز از مي ــغ  تي  بيــــداردل بردريــــد  ِ             بــــر  شــــير       ِ                  تي

  )185/ 2: 1386فردوسي، (



 عطف رئاليسم جادويي ايران ةنقط ملكوت   90

  

اما ديگر پسر  ،او پسر من بود. تيزم را از بغلم بيرون كشيددشنة من  ةاراد دست مصمم و بي
در ايـن   .چيز برايش اهميت نداشت و هيچ به فكر زندگي خودش و من نبود هيچ .من نبود
. س شنيده بودم به يادم آمدآن فيلسوف ناشنادربارة هايي كه به طور مبهم  سخنهمة لحظه 

او بود كه پسرم را تحت تأثير قرار داده بود و به او فكر پوچي و بيهـودگي و خودكشـي را   
كـرد و در ايـن جهـان     ها بود كه زندگي نمـي  درحقيقت فرزند من ديگر ماه .كرد تلقين مي

ـ  گريست و به خودش پنـاه مـي   گريز شده بود و هميشه مي زيست؛ عبوس و مردم نمي  .ردب
گذاشت و تنها لبان  پاسخ مي هايم را بي شد و پرسش ظن به من خيره مي ناك و پرسوء خشم
  .)38: 1357صادقي، (فشرد  تر به هم مي رحم خود را هر دم بيش بي

ايـن مسـئله نيـز    . بـرد  جسد او را منزل به منزل همراه خود مي ،پس از كشتن پسر ،.ل. م
در . )هـاي عاميانـه   ها و قصه البته در روايت( سهراب استرستم و اسطورة بازتاب قسمتي از 
ـ   قصة هاي عاميانه راجع به  برخي از روايت ه رستم و سهراب آمده است كه چـون سـهراب ب

جسد فرزند را به دوش رستم گيران،  سيمرغ يا خدا يا فالتوصية به  ،شود دست پدر كشته مي
اما در روز آخر شيطان در هيئـت پيـرزن يـا     ؛شود گيرد تا پس از چهل روز يا نه ماه زنده  مي

  .شود سهراب براي هميشه بميرد شود و باعث مي ميو مانعش  پيرمردي بر رستم ظاهر
اي رسـيد كـه در كنـار رود مـردي      در روز چهلم كمي پيش از سرآمدن موعد به رودخانـه 

مرد به . رستم خواست او را از اين كار پرسيد. شويد رنگ را در آب مي نشسته و چرمي سياه
: رسـتم بـه او گفـت   . خواهد آن چرم را چندان بشويد تـا سـفيد گـردد    رستم گفت كه مي

اي؟ چگونه ممكن است چرمي را كه رنگ ذاتي آن سـياه اسـت بـه     راستي كه تو ديوانه هب”
كني با حمـل   و نيز ديوانه نيستي كه گمان ميآيا ت”: مرد به او پاسخ داد “شستن سفيد كرد؟

رستم از اين سخن سخت شرمنده شد و تابوت را  “توان او را دوباره زنده كرد؟ اي مي مرده
كـه در  ) سـهراب (در ايـن زمـان سـرهاب    . از سر خود بر زمين گذاشت و درش را گشود

يشـه چشـم فـرو    و سپس بـراي هم  .“تازه اكنون مرا كشتي” :تابوت زنده بود به پدر گفت
رستم از اين واقعه به خشم آمد و خواست مرد را كه سـبب مـرگ فرزنـدش شـده      .بست

  .)78- 77: 1372مطلق،  خالقي(بكشد، ولي آن مرد ناپديد گشته بود 
 :برد رود با خود مي ه گذاشته است و هر جا ميكنيز تابوت فرزندش را در ميان كالس .ل. م

فرزندم در ميـانش، درون تـابوت چـوبي خـوبي، بـه       ةشد اي كه نقش موميايي همان كالسكه«
او  .)34: 1357صـادقي،  (» زد پريد و البد مثل شكو چرت مي خورد، باال و پايين مي اطراف مي

  :داد شد تابوت پسرش را در اتاقي جا مي در هر جا كه ساكن مي
سـاكن   گيـري  نعش پسرم را در اتاق دوردستي گذاشتم و خودم در اتاق معمولي و آفتـاب 

  .)همان(شدم 
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دري و آوارگي و سـرگرداني از تـابوت بيـرون     ههاي درب نعش پسرم را بعد از اين سال
  .)40: همان(سپارم  آورم و به خاك مي مي

اي رئاليسم جادويي  بهرام صادقي در اين قسمت داستان خود شيوه ،چه گفته شد آن بنابر
آميختگـي اسـطوره و افسـانه را در بسـتر      كار برده است كه در آن درهمه را ناخودآگاهانه ب

هاي رئاليسم جـادويي   در يكي از داستان .كنيم واقعي داستان به شكلي ملموس احساس مي
شـب و   .ل .كـه ماننـد م   اند به تصوير كشيده شده مردمي زيباترين غريق جهاننام ا ماركز ب

اي  مردهالشة تر  چه تمام هرماركز در اين داستان با زيبايي . برند سر ميه روز با يك جنازه ب
يك روسـتا   انو زن انمردهمة كشد كه  از دريا برآمده را در ساحل يك روستا به تصوير مي

هاي پير و جوان عاشـق   زن .روند مردها به خاطر او به دريا نمي. كند اندام خود ميشيفتة را 
هايي كه  از همة مرده«او  .ندرگذا مي»       است بان«شوند و به پيشنهاد پيرترين زن، اسمش را  او مي
داد و تنهـا شـكل    جايش بوي دريا مي  همه« .)249: 1385ماركز، (» تر است اند سنگين ديده

دهند و  شو ميو وقتي او را شست .)250: همان(» داد كه جسد آدم است نشان مياش  ظاهري
ودنـد بلنـدتر،   مردهايي كه در عمر خود ديـده ب همة تنها از  نه«شوند  كنند متوجه مي تميز مي
امـا وجـودش در تخيلشـان     ،ها بود تر بود، بلكه هرچند جلو روي آن و چارشانه ،نيرومندتر

توي روستا تختي پيدا نكردند تا او را رويش بخوابانند و ميزي پيدا نشـد تـا در   . گنجيد نمي
اش  هيچ شلواري اندازه .)251: همان(» داري تاب سنگيني او را داشته باشد زنده مراسم شب

جـا   گـوري در هـيچ  . دوزنـد  مرغـوب مـي  پارچـة  برايش شـلواري از   ،زنان، عاشقانه. نبود
خـود  » او«فهمند  مردم ميهمة دهند و  در پايان داستان، او را به دريا مي ،سرانجام. گيرد نمي
اي زيبا  و نماد هويتي است كه بر باد و آب رفته است و اكنون جز جسد و پوسته هاست آن

  .نمانده استاز آن چيزي 
  

  گيري نتيجه. 4
هـا و عناصـر سـبك     بسياري از ويژگـي  به سبب برخورداري از ،اثر بهرام صادقي ،ملكوت

نقطـة  بلكـه بايـد    ،رئاليسم جادويي شناخته شودبه سبك  يبايد اثر تنها نهرئاليسم جادويي 
اگرچـه تـا   . شود معرفيعطف و سرآغازي براي اين سبك در ادبيات داستاني معاصر ايران 

هايي از اين سبك را  آذين رگه به. ا. م) 1327( مار ةمهرچند مورد نادر مانند  ملكوتپيش از 
 آن راتـوان   مـي جرئت  ها به قدري قوي است كه به اين ويژگي ملكوتدر  ،در خود داشتند

باعـث اعجـاب،    ملكوتدر » حضور جن«. دانستسرآغاز سبك رئاليسم جادويي در ايران 
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 ،انگيـز  اين عنصر از باورها و عقايد شگفت                        و خيال و وهم شده كه خود  ،گيري شوك، غافل
قطـع  « ،».ل .انگيز دكتـر حـاتم و م   اعمال شگفت« .گرفته استنشئت ها  و اسطوره ،ها افسانه
هـاي   آمپـول «و  ،»او توسـط پـدر  ة قتل فرزنـد و حمـل جنـاز   «، ».ل .م ةخواست خود ياعضا

و افسانه در خـود، متضـمن    هواقعيت و جادو و اسطور تلفيقعالوه بر » زهرآلود دكتر حاتم
هـاي اكسپرسيونيسـتي و سوررئاليسـتي و     هاي رئاليسم جادويي مانند توصيف ديگر ويژگي
هـاي رئاليسـم    هـا و داسـتان   وجود اين عوامل اين داستان بلند را به رمان .اند روايت پيچيده

  .كند جادويي نزديك مي
  
  منابع
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