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 1آذر دانشگر
 ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرجاستادیار گروه زبان و 

 27/2/96 :تاریخ پذیرش مقاله  ؛ 24/9/95تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
عنصرر   ،نویسی معاصرر اسرت کره در آن    ای نو در داستان شیوه «گرایی جادویی واقع»یا  «رئالیسم جادویی»

ها عنصر واقعیت و  گونه داستان . در اینزند یآمیزد و اثری فوق انسانی را رقم م واقعیت و خیال درهم می
 سمی. رئالشود یصورت طبیعی و باورپذیر برای مخاطب خود مه که ب شود یبا هم ادغام م یا خیال به گونه

آن را یک مکتب مستقل دانست؛ چراکره چرارچو     توان یمکتب رئالیسم است و نم ۀجادویی زیرمجموع
ابتردا   ،پیش رو ۀرئال را با خود به همراه دارد. مقال یها اصر داستانو بسیاری از عن داردن یا مستقل و تازه

است و در ادامه  نظران ادبی اشاره کرده به بررسی مبانی رئالیسم جادویی همراه با دیدگاه منتقدان و صاحب
. است پرداخته علومی محمدعلینوشتۀ  «پریباد»رئالیسم جادویی در رمان  یها و مؤلفه ها یژگیبه بررسی و
خیالی همچون پری، دیو، بال درآوردن انسان، بارش خون و محرو   حضور عناصر وهمی و ،پریباددر رمان 

 .است داده قرار جادویی رئالیسم آثارداستان را در زمرۀ  شدن شهر و...
 

 ، محمدعلی علومی.پریبادنویسی نو، وهم و خیال،  رئالیسم جادویی، داستان های کلیدی: واژه
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 مقدمه ر1

هنرشرنا  و منتقرد    (Franz Roh) فرران  روه  از سروی برار   رئالیسم جادویی نخستین ۀواژ
برای تفسیر آثار نقاشانی ابردا  شرد کره در ترالش بودنرد      میالدی  1925آلمانی در سال 

جدید ابراز کنند. روه در تالش بود تا بتواند از این گونۀ هنری  یا وهیواقعیت جامعه را به ش
یرک نقاشری سراده بره      ،نامید «رئالیسم جادویی»رمزگشایی کند. در واقع، آنچه وی آن را 

اشکال واقعی به صورتی ارائه شده بود کره واقعیرت    ،سبک اکسپرسیونیستی بود که در آن
هنرمندان موضوعات ساده و روزمره را  نیر روه، ا. بنا بر نظکرد یروز آن را تأیید نم ۀجامع

زدگی است و در ایرن   که سرشار از بزرگنمایی و هیجان کشند یاز ورای ذهنی به تصویر م
دیرد. در واقرع، ایرن     تروان  ینوعی بازگشت به جادو و چیرزی فراواقعری را مر    ،موضوعات

عجیرب و   یهرا  از جنبره و موضوعات را  نگرند یبین فراواقعی م هنرمندان با چشمانی واقع
. تالش این هنرمندان نشان دادن وهم و خیال کنند یوهمناکش بیان منیز غریب و گاهی 

موردنظر هنرمند  ۀبرای درک و دیدن بهتر اطراف و جامع ییها بلکه نشان دادن راه ،نیست
زار فقط شیوه و اب»معتقد است تعبیر این هنرمندان از رئالیسم جادویی  (Bakerبِیکر )است. 

 1943از سرال   .(Baker, 1993: 36)« هنر و ادبیات اسرت  ۀاز دریچ ءمتفاوت نگرش به اشیا
 رِدوبراره رئالیسرم جرادویی س ر     ،هنرهای نیویرورک  ۀدر حین برگزاری نمایشگاهی در موز

 یا به صورت جدی و حرفه( Alejo Carpentie) نهیآلخو کارپانت ،1949ها افتاد. در سال  زبان
او معتقرد برود رئالیسرم جرادویی      .به دنبال یادگیری و توصیف رئالیسم جرادویی پرداخرت  

آنجرل فلرور    ، 1955تاریخ آمریکای الترین اسرت. در سرال     ۀمؤثر برای مطالع یا وهیش
(Angel Flores) خیالی و فانتزی به کار برد  یها این اصطالح را برای توصیف آثار و نوشته
(Flores,1995: 109). مفهوم رئالیسم جادویی کامالً جدی وارد ادبیات  ،به بعد 1950سال  از

چون میخائیل آستوریا ، خوان رالفو، خورخره برورخ     یسندگانیآمریکای التین شد. نو
برورخ  هرگرز   »گیری و رواج این سبک داستانی نقش مهمی را ایفا کردند.  در شکل و...
او  یهرا  همراه شود. اما داستان ،ام گرفتکه نامش با آنچه رئالیسم جادویی ن رفتیپذ ینم

نمایان بر نویسندگانی چرون آلخرو    یریکه به توصیف غرایب داشت، تأث یا به دلیل عالقه
اما بایرد گفرت    .(36: 1384 )اچه وریرا،  «کارپانتینه نهاد که به رئالیسم جادویی گرایش داشتند

 سراسرر  به را نویسی داستان وۀیاین ش سال تنهایی صدگابریل گارسیا مارکز با خلق رمان 
 سرود  شران یها داسرتان  بیان برای نگارشی وۀیش این از زیادی هنرمندان و شناساند جهان

ابترردا برره بررسرری و چگررونگی ایجرراد رئالیسررم جررادویی در  ،پرریش رو ۀ. در مقالررجسررتند
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رئالیسم جادویی از نگاه منتقدان ادبی  های به تعریف آنگاهو  است نویسی اشاره شده داستان
 پریبادرئالیسم جادویی در رمان  یها است. در ادامه به بررسی و معرفی مؤلفه پرداخته شده

 یها گزاره نیتر یافتن مهم ،حاضر ۀاست. هدف مقال پرداخته شده علومی محمدعلینوشتۀ 
 دهد جای ییها را جزء رمان ادپریباست تا بتواند رمان  بوده پریبادرئالیسم جادویی در رمان 

. است علومی محمدعلینوشتۀ  پریباد. رمان شوند یم نگاشته جادویی رئالیسم وۀیکه به ش
 یاسرت. محمردعل   یی نگاشرته جرادو  رئالیسرم  وۀیشر  به را پریباد یا صفحه 542رمان  یو

 دنیا م بهب  در 1340ایرانی است که به سال  ، پژوهشگر و طنزپرداز معاصرسندهیعلومی، نو
 پریباد( 1389) ظلمات(، 1388) آذرستان (،1389) سوگ مغان از: عبارتند او یها آمد. رمان

 ۀخانر  (،1393) یرک شرب نرو    و هزار (،1389) غریب مردمان عادی یها داستان (،1389)
حقوق  ۀعلوم سیاسی از دانشکد ۀالتحصیل رشت وی فارغ .(1390) عطای پهلوان کوچک و

 و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

 پژوهش نۀیشیپ ر2
پردازی است که واقعیت و خیال درهرم آمیختره    جدید در داستان یا وهیرئالیسم جادویی ش

پژوهشگران نیز به  ،. در این بینشود یداستان خلق م ۀو اثری جذا  برای خوانند شوند یم
انرد و بره    هشرت تأثیرگذار در این سربک نوشرتاری همرت گما    یها بررسی این آثار و مؤلفه
 اند. ن این آثار پرداختهیخوانش و تحلیل و تبی

 منصروره  ۀ نوشرت « انگیرز  آغراز رئالیسرم جرادویی     خیرال  تیرئالیسم جادویی، واقع» ۀمقالر 
 جرادویی  رئالیسرم  خچرۀ ینویسرنده ابتردا بره بررسری تار    در این مقاله،  .(1387) شوشتری
 از هرر یرک   تبیرین  بررای  و  ادبری  سربک  این کارگیری به اصول به آنگاه و است پرداخته
 .است داده ارائه سبک این نویسندگان آثار از مختلفی یها مثال آن، یها مؤلفه

 تقینوشتۀ ، (1388) «یساعد  نیغالمحس  یها داستان در ییجادو سمیبازتا  رئال»مقالۀ ر 
 و سرحر  عنصرر  کره  اند رسیده نتیجه این به مقاله نویسندگان سیدان. مریم و پورنامداریان

 .دهد یم شکل راها  داستان این اسا  و شالوده واقعیت، عنصر از پ  خیال، و وهم جادو،
 و ناصرر نیکوبخرت  نوشرتۀ   ،(1384)« غرق اهل رمان در جادویی رئالیسم بررسی»مقالۀ ر 

کره وقرایع عجیرب و     ندا هبر این نکته تأکید کرد نویسندگان ،در این مقاله .رپو رامین مریم
هرا را   و رکن اساسی باورپذیری این گونه داسرتان  دهد یخیالی در محیطی رئالیستی رخ م

 ند.ا هداشتن لحن قابل اعتماد و باورپذیر بیان کرد
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، است با توجه به مطالبی که در تحقیقات ذکرشده در بررسی رئالیسم جادویی صورت گرفته
رئالیسرم جرادویی در رمران     یها به عناصر و مؤلفه توجه مقاله پیش رو  گفت که توان یم

 .ردیگ یبار است که صورت م ، برای نخستینپریباد

 رئالیسم جادویی ر3
 است: در تعریف رئالیسم جادویی آمده ،آکسفورد ۀنام واژهدر 

حوادث و رویردادهای   ،رئالیسم جادویی نوعی حکایت مدرن است که در آن»
انرد و در آن برا لحرن قابرل اعتمراد و       در واقعیت گنجانده شده یا خیالی و افسانه

معرفی گرایش داستان مدرن بررای رسریدن    ۀشیو نی. اشوند یباورپذیری حفظ م
فولکلوریرک و   اتیر داسرتان، حکا  یهرا  تیحدود رئالیسم و ترسیم قابل یبه ماورا

از قبیل  ییها یژگیو ،شیوه نیافسانه، همزمان با ابقای مناسبات اجتماعی است. ا
برا یکردیگر جرا عرو       یا ماهرانره  صرورت که بره  دارد آمیزش خیال و واقعیت 

تودرترو،   و پیچیرده  روایرات  وهرا   طررح  زمان،جایی ماهرانۀ  و جابه ریی، تغکنند یم
اکسپرسیونیسرتی و   فیوار، توص پری یها استان، اسطوره و دایکاربرد گوناگون رؤ

 .(Rios,1999: 480) «شود یحتی سورئالیستی مشخص میا 

در  ،«(Ray Verzasconi)ری ورزاسرکونی   ۀتئروری و تراریخ از نگراه منتقدانر    » ۀمقال در
جادویی حاصل آمیزش عناصر واقعی تمردن   سمیرئال که است تعریف رئالیسم جادویی آمده

مقالره برا    ۀآنجال بایلی نویسرند  ،نیاروپایی با عناصر نامعقول آمریکای بدوی است. همچن
 :کند یبیان م ،است که در این زمینه داشته ییها توجه به مطالعات و پژوهش

رئالیسم جادویی، جادو به معنی طلسم و افسون کردن یرا زیرر نفروذ آوردن    »
واقعیت نیست، بلکه به معنی گذشتن از مرزهای نا  و صرف اوضا  واقعی است، 

واقعیرت   ،؛ به عبارت دیگرر شود یکه به قسمتی از وضع جدید تبدیل م یا به گونه
رئالیسم جادویی باید  ...شود یو به حالت خاص جادویی تبدیل م کند یجا عو  م
 .(Baily, 2001: 45) «بینی باشد قابل توضیح و غیرقابل پیشریطبیعی، غ

 یا بره گونره   ،شود یدر رئالیسم جادویی، عناصر واقعی و عناصر خیالی درهم آمیخته م
 :که واقعیت و خیال تمییز دادنی نیست و برای خواننده باورپذیر است

تمایز میان واقعیت و خیال را در واقع، باید از دو منظرر متفراوت نگریسرت:    »
داسرتانش. اگرر از دیردگاه خواننرده      یهرا  یرا آدم منظر خواننده و منظر نویسرنده  

 ،بنگریم، آنچه در یک فرهنگ یا در یک عصر ممکن است خیالی به نظرر برسرد  
در فرهنگی دیگر و عصری دیگر ممکن است واقعی تصور شود. دو دسته عنصرر  
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رئالیسم جادویی معنایی نداشرت.   گرنهو ،واقعی و خیالی از یکدیگر تفکیک پذیرند
. اوهام پندارد یکه خواننده غیرواقعی م و... ایمانند: روح، فرشته، جادو، رؤ یعناصر

 هرای  آدم جهران  از جزئری  فقرط  نره  بلکه نیست، نویسنده ذهنو خیاالت ساختۀ 
 واقعری  را عناصر این است ممکنخواننده  .است واقعی جهان از جزئی که داستان
 تردید یا ذره شیها آدم و نویسنده اما کند، تردید ها آن بودن در واقعی یا و بپندارد

 .(8: 1375 فر، )خزائی «دهند یخود راه نم به عناصر این بودن در واقعی

آیرد کره رئالیسرم     ر و موجود در متون نقد ادبی چنرین برمری  وذکم های تعریف ۀاز هم
هرا بره    این دو عنصرر در ایرن داسرتان    .جادویی تلفیقی از دو عنصر واقعیت و تخیل است

 ۀاند که واقعیرت و خیرال از هرم قابرل تشرخیص نیسرت و همر        درهم تنیده شده یا گونه
در عرالم واقعیرت چنرین     دانرد  یاینکره مر   پذیر است. خواننده با تخیالت برای خواننده باور

 ولی سعی در باور داستان دارد. ،عناصری وجود ندارد

 رئالیسم جادویی یها مؤلفه نیتر مهم ر4
. در ادامره بره   ددارخاصری   یهرا  مؤلفره  ،دشو ینویسی استفاده م که در داستان یا وهیهر ش

. الزم به ذکرر اسرت کره هسرتۀ     شود یمهم رئالیسم جادویی پرداخته م یها بررسی مؤلفه
 .باشد یم واقعیت و خیال عنصر دو قیتلف ،ها مؤلفه این اصلی

 تعادل میان واقعیت و تخیل ر1ر4

در هر دو جهان واقعری و فراواقعری    ها تینویسی، رخدادها و شخص داستاندر این شیوه از 
هت و هیجان و به هنگام انتقال از جهان واقعی به جهان فراواقعی، دچار بُ کنند یزندگی م

 تروان  یاز سرویی نمر   ،شده بره سربک رئالیسرم جرادویی     در آثار نوشته ،نی. بنابراشوند ینم
ها  در آن ،مرزبندی مشخصی میان جهان واقعی و جهان خیالی ترسیم کرد و از سوی دیگر

: 1382 نرژاد،  پارسری  و 254: 1387 نیاز، بیر.ک؛ ) کنند یرخدادها کامالً طبیعی و باورپذیر جلوه م

61). 

 بیان تخیل و واقعیت یچگونگ ر2ر4
اسا  واقعیت داسرتان   بر کند ینویسنده تالش م ،در بیان رخدادهای غیرطبیعی و عجیب

 یهرا  دهیر پد هیچ گراه . او ندارد خود بیان وۀیگاه تردیدی در ش خود را توصیف کند و هیچ
 .دهد ینم توضیح را داستانش العاده خارق و ماورایی
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 اسطوره و نماد ر3ر4
ذهرن و روح انسران ابتردایی     ،خیرال  ۀیرد یشناسی، اسطوره را زا در علم روانشناسی و مردم

ی میقرد  اتیحکا و ها از داستان یا به مجموعه»اسطوره که است  اند. مقدادی معتقد دانسته
هرا   . این داسرتان پنداشتند یکه زمانی مردمی خاص آن را واقعی م شود یم اطالق ی الیخ و 

گی پیدایش شمار مردمان باستان، در با  چگون اغلب توجیه و پاسخی بودند به سؤاالت بی
  اتیر هرا و حکا  ها در داسرتان  اسطوره .(98: 1378ی، )مقداد «عالم و قوانین موجود در طبیعت

مختلرف بره    یها تیها در مل . اسطورهندنک یجذ  م ا آنند که مخاطب خود را بدار یامیپ
اسطوره یک گفتار است، اسطوره نظرامی  »اند.  علت داشتن پیام هزاران سال است که زنده

هر قسمتی از  ،در بینش اساطیری .(30: 1375 ،)بارت «اسطوره یک پیام است ،ارتباطی است
صورت علمری بره   ه ب توان یها را نم خلقت است. اسطوره هستی و خلقت، نمود و نماد کلّ

اند تا نیازهای اخالقری و دینری مرردم را     ها به کمک ادیان آمده بلکه اسطوره ،اثبات رساند
 مظهر را آن باید بلکه کرد، محسو  علمی ۀیاسطوره را نباید تبیین یک نظر»کامل کنند. 

. سازد یم برآورده را اخالقی و دینی عمیق نیازهای که آورد شمار به اصیل واقعیتی رستاخیزِ
 .(7: 1379 ینوسرک ی)مال «لی ایمان اولیه و خرد اخالقی دانسرت عم راهکار توان یم را اسطوره

  یسروداها  هراو  ها، کرنش  ها، اغرا ، هدف اسطوره چیزی نیست مگر بیان آرزوها، دغدغه
 .(15: 1379 ،بولتمانر.ک؛ ) دارد یو مرگ ابراز م ی، زندگتولدبارۀ در  که ی آدم

 یدوگانگ ر4ر4
. میرصرادقی برر ایرن    باشد یدوگانگی م ،رئالیسم جادویی یها مؤلفه نیرگذارتریتأث از ی کی

نه به طور کامل به قلمرو خیال و وهم متعلرق  »رئالیسم جادویی  یها باور است که داستان
، بلکره خصوصریتی مسرتقل از آن دو    ردیر گ یاست و نه در قلمرو واقعیت و تجربه جای م

 سرند ینو یکه به این شیوه م یسندگانینو .(281: 1377میرصادقی،ر.ک؛ ) )واقعیت و خیال( دارد
غربری و   ر  مانند روسرتایی و شرهری   یی،ها ناهمگون را در قالب تقابل صحنه یها صحنه
طبیعی و مافوق طبیعری، بره طرور درهرم تنیرده و پیونردخورده در        ،خیالی ی،واقع ر  بومی

 .(139: 1384 نیکوبخت و همکاران،ر.ک؛ ) گنجانند یآثارشان م

 سکوت اختیاری ر5ر4
نقش خرود را ایفرا    ،شوند یرئالیسم جادویی، عناصر جادویی وارد داستان م یها در داستان

 ،گونه تضادی با قسرمت واقعری داسرتان ندارنرد     هیچ ،شوند یو از داستان خارج م کنند یم
حضرور یرک راوی   . »دهند یبلکه در کنار هم داستان را شکل م ،هم نیستند هیگاه عل هیچ
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یکی  ،دهد یطرف که حال و هوای کامالً متعادلی را در تمام داستان نشر م و بی  غر  بی
 سرکوت  .(145: 1384 ،دیگرران )نیکوبخرت و  « دیگر از مشخصات ذاتی رئالیسم جادویی است

باورپذیری داستان را  ،اند شده نوشته جادویی رئالیسم وۀیهایی که به ش داستان در ی اریاخت
و سخنان وی را براور   شود یداستان با راوی همراه م ۀ، خوانندکند یبرای مخاطب بیشتر م

 قابل باور است. در واقعیت این سخنان غیرطبیعی و غیر داند یهرچند م ،کند یم

 لحن ر6ر4
ی باشد که نیاز بره توضریح   ا به گونه)رئالیسم جادویی(  یفراواقع یها لحن باید در داستان

لحن نقش اساسی در  ،شود یها که غلو و اغراق فراوان یافت م در این گونه داستان .نباشد
جرذابیت داسرتان، متقاعرد    » دیر لحن باکه نژاد معتقد است  یباورپذیری داستان دارد. پارس

 .(6: 1382 نژاد، )پارسی« کردن خواننده و اغفال کردن خواننده را در خود داشته باشد

 پردازی تیشخص ر7ر4
. هاسرت  تیپردازش صحیح شخصر  ،رئالیسم جادویی یها داستان یها از مؤلفه گرید  یکی

برره هنگررام بررسرری » ن ادبرری معتقدنررد شخصرریت هرریچ داسررتانی واقعرری نیسررت.امنتقررد
هاسرت. هریچ    آن "واقعی بودن"اصرار بر  ،بزرگترین اشتباه ممکن ،داستان یها تیشخص

حتری اگرر در یرک کترا  تراریخ باشرد.        ،یک شخص واقعی نیسرت  ،شخصیتی در کتا 
« ها شباهتی ندارند به آن ،در عین حال و ندهست  یواقع یها شبیه آدم داستان یها تیشخص
کره بایرد    شروند  یفراواقعری مر   ها تیشخص ،جادویی یها اما در داستان .(19 :1377 )اسکولز،

خیالی و وهمی را برای خواننده باورپذیر کنرد؛   یها تیها، شخص این گونه داستان سندۀینو
 است. فراواقعی روی نداده ۀگویی که اصالً هیچ حادث

 در یک نگاه پریبادرمان  لیتحل ر8ر4
تقابل  ،داستان ۀهای یک ملت است. درونمای قصه باورها و ،، داستان فرهنگپریبادداستان 

هرم بره سربک     رمانی متفاوت آن صورته است که علومی این تقابل را ب  ت و مدرنیتهسنّ
جادویی مکتبی است که در قررن اخیرر مرورد توجره      سمیاست. رئال  شتهورئالیسم جادویی ن

جامعره   یها تیواقع سندهینو ،ها است. در این گونه داستان گروهی از نویسندگان واقع شده
. دهرد  یو در برابر دید مخاطب خود قرار مر  زدیآم یدرم یا عامیانه و اسطوره یها را با قصه

عناصر داستان طبیعی است و تنها یرک   ۀرئالیسم جادویی در قصه بدین معناست که هم»
طرح داستان از  .(240: 1381 ،)فرزاد «عنصر جادویی و غیرطبیعی در بافت قصه وجود دارد

 نیر وامرل خران. ا  ع از سویکیامرث  شربوده شدن ناهید دختر م  ؛شود ییک تجاوز آغاز م
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موضرو    ،. در حقیقرت شرود  یاتفاق مرکز ثقل داستان است و داستان با این طرح روایت م
علومی در این داستان علت  .رود یشبه از بین م ، داستان شهری است که یکپریبادداستان 

. ظلم وستم، از بین رفتن کند یبیان م یا اسطوره ییها از بین رفتن شهر را در قالب داستان
که )از اقوام  طو  و... ،پریان و دیوان، کشته شدن حیوانات، کشته شدن بیدخت یها خانه

رخت بستن خوبی و نیکی از شرهر، برارش براران     و در شهر ها یدیپریان بودند(، آمدن پل
اسرت.   هرا اشراره کررده    بره آن  پریباداز موضوعاتی است که نویسنده در داستان  خون و...

چرون   ،اسرت  یا رمران زنانره   پریباد»است:  گفته ،رمانی زنانه خواندهرا  پریبادعلومی رمان 
در ایرن رمران نقرش     ،هاست و نماد زن در فرهنگ ایرران  آناهیتا که ایزدبانو و نگهبان آ 

 ۀیکرمان و شرهرهای حاشر   ،واقعی داستان یها ذکرشده در بخش یها مکان مهمی دارد.
را  پریبراد است. نویسنده در دل این شرهرها، شرهری خیرالی چرون      یزد مانند ایران، کویر

در این رمان،  ست.قاجار ا ۀدور ،زمان تاریخی داستان ساخته که مکان اصلی داستان است.
 ی، گراه شود یزمان داستان با زمان روایت برابر نیست. قصه گاهی در زمان حال روایت م

داستانی است کره در براور مرردم نقرش      یبادپردر زمان قاجار، و گاهی دورتر از آن. رمان 
 .مردرن اسرت   پسرت  یهرا  قابل تطبیرق برا داسرتان    پریبادگفت رمان  توان یاست. م بسته

دنیای دروغین  ،متن شده در که دنیای آفریده کنند یگونه القا م مدرن این ستپُ یها داستان
مختلرف، حرول    یها حوزهمدرن در  ستپردازان پُ هیت نظرنظرا ۀیو یا تصنعی است. درونما

، آزادی و وحردت  شررفت ییعنی عقالنیرت، پ  ،نفی دستاوردهای روشنگری در دوران مدرن
 ،این باورند که عقالنیت و تکنولوژی ناشی از آن اجتماعی است و بر یها مند سازمان منظا

بره هریچ براوری اعتقراد ندارنرد.       ،ایرن اسرا    است و بر کرده انسان را مقهور قدرت خود
: 1392 ی،پورهراد ر.ک؛ ) پایان باز دارنرد  ،مدرن یها مدرن برخالف داستان ستپُ یها نداستا

گونه  صورت روایته داستان گاهی ب .صورت چرخشی استه ب پریباددید رمان  ۀزاوی .(9رر 2
صورت دانای ه که ب «پیروی »از زبان مردی به نام  ی. گاهشود یاز زبان نویسنده روایت م

و  اسرت  سراده  نیز دیگر داستان است. زبان اثر یها تیزبان شخص و گاهی از، ل محدودکُ
شاعرانه بر زیبایی زبان نثرر علرومی افرزوده     یها فی. اما گاهی وجود توصداردنثری روان 

ای نافتاده که انگار سینه بر په هست تک یبلند رودک، کوه یها کوه در میان رشته»است. 
الی  هرا در البره   عقرا   ...کنرد  یهمین کوه طلو  م است. خورشید از پ ِ آسمان رها کرده

و کوه مانند پهلروانی تنهرا، سررافراز ایسرتاده      بلند و مهیب این کوه النه دارند یها صخره
 .(158: 1390 )علومی، «است...
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 رئالیسم جادویی یها بر اسا  گزاره پریبادرمان  یبررس ر5
 عناصر وهمناک ر1ر5

 ،خیال ،وهمگاهی وجود وهم و خیال در داستان است.  ،مهم رئالیسم جادویی یها از گزاره
برا عناصرر و   نیز  یو گاه شود یرمان به خواننده منتقل م یها تیتر  و وحشت از شخص

 .کنند یانگیز کردن داستان کمک م ها بر وهم غیرطبیعی این گونه داستان یها نشان

 وهمناک یها تیشخص ر1ر1ر5
که گاهی  شوند یرئالیسم جادویی دچار وهم و خیال م یها داستان یها تیبرخی از شخص

ها از آن به جنون و یا دیوانگی یاد  این توهمات گذراست و گاهی پابرجاست که در داستان
و گراهی   کنند یدیگر را دچار توهم و تر  م یها تی، شخصها تیو گاهی شخص شود یم

 مانند: ؛نندک یاین تر  و وهم را به خواننده منتقل م
 :دده سیاه* 
تلقری برخاسرت. طرو ،     ناگهان از ته حیاط تلرق »خان بود.  ۀخان یها از کلفت« سیاه دده»

و قوزی، پشرت پاتیرل مسری برزرگ و      فیسیاه کوچک، نح دده کیترسیده، رو برگرداند. 
 .(42 )همان: «اجاق آجری نشسته بود...

 :دستیاران دکتر )میرزا برزوی طبیب(* 
. دیر دم یدر سوت فلزی مدام مر  شان یکیدستیارها پشت پنجره آمده بودند. »

هر دو صورت بر شیشه گذاشته بودند. با دست سایه کرده بودند که داخل اتاق را 
یکری   ، رنرگ...  بلندقرد برود و سریاه    یکیبهتر ببینند. مضحک و ترسناک بودند. 

چون شرکل مشخصری ندارنرد و هرر لحظره بره        ،ترسند یهمه م . ...دیکوتاه، سف
: 1390 )علرومی، « تخرم اهریمننرد...   گفتم یم ،اگر باور داشتم ...ندیآ یطرحی درم

 .(67ر66

 :کلولی لی* 
طبع، حاال مدتی، بعد از آن باران گذرای خون،  صحبت و شوخ کلو که مطر  بود و خوش»

از ورود تکنولروژی   ،او در توهمرات خرود   .(131 )همران:  «طوری شرده برود   کلو مدتی دیوانه
 .همان(ر.ک؛ )  دینیب یاند خون بخورند، حاال م آمده گفت یو م دیترس یم
 :گدو* 

 .و چروکیده برود  فی. گدو مردی کوتاه، نح گورکن بود. شغلش همین بود...»
 کمابیش. مردم کرد یم زندگی شهر قبرستان ۀیبود و در همان حاش پریبادگورکن 
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هرا برود و دیوانره     زبران  رِترسناک زیادی از او برر س ر   یها . قصهدندیترس یم او از
 .(131ر130 )همان: «کردند یحسابش م

 عناصر غیرطبیعی، وهمناک و خیالی ر2ر1ر5

وجود عناصر غیرطبیعی و یا کارهای غیرطبیعری   ،خیال و وحشت ،دیگر وهم یها از گزاره
 است. از این دست عناصر برای نشان دادن وحشت استفاده شده ،پریباداست. در رمان 

 :سگ سیاه چارچشم* 
در راه سگ سریاه چهارچشرمی را    ،رفتند یگروهی که برای دیدن پیروی  به کالت دیو م

، نگراه  سرتادند یا  آن سگ سیاه :ر به باالتر اشاره کرد، گفتمیرزا برزو با حرکت س » :دیدند
 .(83: 1390 )علومی، ...«دیکش یسگ سیاه چارچشم داشت اسکلت پوسیده را بو م کیکردند. 

 :طو  قبر رِس  بر ها عقا   آمدن* 
لی بعد از دفن طو  و سامخان در قبرستان چیزی عجیب دیدند که ناگهان  صفا و کلولی

 :دهانشان باز ماند
و شش عقا  بزرگ داشتند از سوی کروه   آمد یخش سنگینی م صدای خش»
گور طو  چرخیدند و سرازیر شدند و من کره مرات مانرده     ی. باالآمدند یبلند م
هرا   و از تر  و سرما و شراید از سررمای ترر ، دنردان     دمیلرز یتا پا م سر ،بودم
 .(142 )همان: ...«خورد یتلق به هم م و تلق

 :آمدن ارابه برای بردن سامخان از داخل قبر* 
کره   آمرد  یمر  یا دشرت ارابره   دسرتِ  از پرایین .  ...دیر چیپ یشب بود. صدا مر »
ران نبود، نه  ارابه طوری برود برا دو اسرب     پاره و کبود بود. کالسکه هاش پاره پرده

صدا  وار و بی مردی بلندبلند با لبا  قزاقی سایه.  سیاه الغر، پوست و استخوان...
 زدن برر هرم   چشرم  یرک . در  ...درآمد به سامخان اول و خان سامرفت به مقبرۀ 

 .(144 )همان:« ...بودیم سامخانخانۀ  د رِ روی روبه

 :ها گوزن ۀگلّ* 
 :کرد یدوران کودکیش تعریف م از عموستار

یکهرو یرک    مان کمک پدرم و برادرهام کره...  مزرعه رِس  رفتم یمن داشتم م»
پیچ  در بلند پیچ یها نر با شاخ یها گوزن .ه آمدند بیرونه گوزن دیدم از میان مِگلّ
 آمرد  نظرم به که بودها  ۀ گوزندر میان گلّ ،یک مرد، به نظرم میانسال .بهت..راُپُ
ی چرمر برارش قمقمرۀ    از کوله ...داشت قشنگی بلند یها ها شاخ گوزن مثل هم او
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 ،ه بودکه میان گلّ ی. مرد بود... ریش .بخور. من از تر  خوردم :گفت ،بیرون آورد
 .(482)همان: ...« یا حاال دیگر تو هم یکی از ما شده .شیر گوزن است :گفت

 سحر و جادو ر2ر5
 مخصوص اعمال و افسون لۀیوسه طبیعی ب تسخیر قوای طبیعی و فوق فنّ ،حرجادو یا سِ»

، همان گونه که از نامش پریبادداستان  .(717: 1381 )مصاحب، «است خاص تشریفات با دیگر
و  بلعرد  یکه شهر را م یمند است. طوفان است که از عناصر جادویی بهرهپیداست، داستانی 

از برال درآوردن قهرمران داسرتان ترا      ،بخشد یپری )بیدخت( که شهر را رونق و آبادانی م
که  ییها یها تا ماه تکه شدن آن و آ  شدن و تکه ها تیباران خون، از مسخ شدن شخص

هرا در   رمستقیم پریان و اجنره و تصررفات آن  . حضور غیکنند یماهی شنا م بی در اشک بی
 از عناصر سحر و جادو برشمرد. توان یعالم واقع را نیز م

 :باد* 
جا طوفران بزرگری اتفراق     نقش ویرانگر، شوم و ترسناک دارد. هر «باد» ،پریبادداستان  در

ناگواری است. بعد از کشته شدن طو  و اتفاقات  افتاده، شهر در معر  نابودی قرار گرفته
و ابرها را باالی شرهر   تاراند یها به تازیانه بسته، م باد ابرها را از باالدستِ کوه»، که رخ داد

قبرل از آمردن    .(59: 1390 ی،)علوم« و... و تاریک بودند رهیطوالنی، ت یی. ابرهاکند یجمع م
 بیابران و روز باد آمد. همراه خود گرد و خاکی زبر و زمخت از طرف  سه شبانه»بیدخت نیز 

ها طعم خاک گرفته بود. غبار خاک  نان ،در تمام شهر ...آورد یداشت م گورستان کهنه برمی
ها طعم خراک و   نان ،در تمام شهر. شد یواش خفه می داشت یواش شهر ها آمد... تا ته خانه

از اندوه  یاز تر  مردند. بودند کسانی که از نومیدی مردند، کسان ها یلیخاکستر گرفتند. خ
 .(87ر86 )همان:« مردند...

 :باران خون* 
کره شروم و اهرریمن     یباد ؛همراه باد است ، به آن اشاره شده پریبادبارانی که در داستان 

است ترا جرایی کره     آن هم شوم گشته ،پ  باران از نقش برکت و زایش خارج شده .است
وقتی بزرگران شرهر    ،خان . بعد از کشته شدن طو  و سامبارد یمردم م رِباران خون بر س 

و بره   کررد  یبه آسمان خاکستری ابری نگاه مر . »بارد یاند، باران خون م دور هم جمع شده
بعد  .(76 )همان: «گفت: بارانِ خون ...دیکش یو انگار زوزه م دیوز یتندبادی که هنوز داشت م

کردام   اما هیچ» :بینی کرده بود پیروی  گفت که بیدخت باران خون را پیش ،از باران خون
قدری باران خرون  ه ب .(100 )همان: «مرا دیوانه حسا  کردید  داد یا .باورتان نشد که نشد
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خی ، لغزنده، خطرناک شرده   ،. بامدیوز یپشت بام م بوی شور و چر  خون بر»بارید که 
 .(111 )همان: ...«کلو غرق خون بود ۀچهر بود...

 :ماهی بی بی* 
و  شد جاری می شیها که اشک ختیر یقدر اشک م آن» ،گرفت یماهی وقتی دلش م بی بی

هرا، دو مراهی کوچولروی ریرز شرتابان و پرتحررک، دوشرادوش بره راه          در جریان اشرک 
 .(249ر248: 1390 ی،)علوم ...«افتادند یم

 :بیدخت )پری(* 
پررآ  برا    ۀ، بیدخت زنی از دیار پریان است، چون پریران در کنرار چشرم   پریباددر داستان 

با آمدنش بعد از طوفان خاک و مدفون شردن مرردم زیرر خراک،      .کرد یدخترش زندگی م
وقتری تکنولروژی بره     .(98رر 91: 1390 ی،علروم ر.ک؛ )برکت و سرسبزی را به شهر بازگرداند 

 ها یاز شهر رفتند، با رفتنشان خوب ها یپر کارخانه... ،شرکت ،کافه ،آمد. از سینما پریبادشهر
 جایگزین شد. ها یدیرفت و پل

 :بال درآوردن طو * 
نزد طو  آمرد و   ،کیامرث شم  ،عوامل خان، پدر ناهید به دستبعد از دزدیده شدن ناهید 

 : خانه رفت و... یها دوان به اتاق طو  دوان از او کمک خواست...
 شیهرا  های طو  شرو  شرد و در کترف   شانه فرسا از دردی شدید و طاقت»

حتری   عرقش زد، بره دیروار تکیره داد و نشسرت...     ،دوید. طاقت نیاورد، لب گزید
نرم و در عین حرال   اریح  کرد که چیزی نرم، بس کوتاه بیهوش شد... یا لحظه

. طرو ، گرمرا و نرمری    آورد یبر پیراهنش فشرار مر   شیها محکم، از پشت شانه
ح  کرد... طو  در اتاق دوید و بال زد، پرواز  شیها رمانندی را بر پوست کتفپ 

 .(39ر38)همان:  «ر خم کرد و از اتاق بیرون پرید...کرد، س 

 :پیراهن خونین* 
ر   برای هفت وخونی بر روی آن است  ۀمادر امانی از پیراهنی را به پسرش نشان داد که لک

چشمانش دوباره و »: رود ینماز بین آن با شستن  ۀگاه لک سالگی امانی است که هیچ هشت
. دهد یدلم گواهی بد م  دل من :بریده گفت دهیها، بر هق در میان هق .ریز شد ناگهان اشک

 .(454 )همان: «نشان بدشگونی است

 :همسر سنجرخان ،تکه شدن عجیب زهره تکه* 
 ،افتاد یسنجرخان که هر شب وحشیانه به جان زهره م به دستبعد از کتک خوردن زهره 

یکری از   «آخانم». کرد یبا تن کبود و زخمی درد و دل م ،سنگی که در حیاط بود او با شیر
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بازگو  ،گفت یکنیزان خانه این کار زهره را دیده بود و داستانی را که زهره به شیر سنگی م
 :گفت یسنگی م . زهره به شیرکرد یم

آدم  گرل،  مثرل گوش کن  شوهر این دختر صراف و سرادۀ     ای شیر سنگی»
 زنجیرر  برا  و کررده  یداغرش مر   ،آمد یم دختر این سراغ به شبهر  بود  دیو نبود،
ترو   شریر سرنگی    ای حراال  ...بشرود   حرال  بری  خودش تا زده یم کتکش قدر این
به میان  دیپر یو م خورد یزهره تا  م رِس  تکه شد... ... تکهبترکم؟ من یا یترک یم

هرا   به میان درخت دیپر یو م خوردند یو تا  م شدند یهاش جدا م ها، دست درخت
 .(157ر156)همان: ...«  . از زهره توانستند دو چشم او را سالم پیدا کنند و...

 :آ  شدن ماریا دختر کارگر ایتالیایی* 
کار کنرد،   «ند جیا   اِ»تا در شرکت  ،آمده پریبادمرگ ماریا دختر کارگری که از ایتالیا به 

 ردیم یو م شود یو تنها از او آبی جاری م شود یکم آ  م از غم دوری خانواده و عشقش کم
 .(405همان: ر.ک؛ )

 :شده بیماران مسخ یها چهره* 
شده  از درد و تر  مسخ ییها پریده و رنجور، با چهره در چارچو  پنجره، آن بیماران رنگ»

. درهرم  ماندنرد  یبه گروه اشباح دوزخی م از نومیدی و تر ، پُر... ییها و کژ و مژ، با نگاه
 .(59 )همان: «خورده و ترسیده و خاموش...گره 
 :ها چکیدن خون از نوک بلبل* 

 نشستند سیبها بر جسد بیدخت و روی شاخه و برگ شکستۀ  بلبل» ،پ  از مرگ بیدخت
 کره  ترر  بیعج البته و دیچیپ یم کمر و کوه این در آوازشان صدای که خواندند یم چنان و

 .(97 :)همان «شانیها نهیبر س دیچک ینوک هر بلبل، سه قطره خون م
 :فلج شدن ماه* 

 شان یکیگاهی » :ها بر سر قبر طو  منتظر بودند لی برای آمدن عقا  وقتی صفا و کلولی
. ماه آن شب کرد ی، به طرف کوه و بعد با دقت آسمان را نگاه مزد ی، پرده را کنار مآمد یم

 کشید از شیب آسمان باال مییواش و به سنگینی و به سختی  انگار فلج شده بود که یواش
 .(142 )همان: «و عاقبت به میان آسمان رسید...

 دوگانگی )تضاد( ر3ر5
. دوگانگی در داستان یکری از عناصرر   هستند جادویی رئالیسم وۀیکه به ش ییها در داستان

 هرا کرامالً   هرا و باورهرای ملرت    اصلی است تا داستان را پیش ببرد. این تقابل در داسرتان 
بررای بازسرتانی حرق     ریر همیشه در مقابل خیر قرار دارد و یا برعک ، خاست. ش مشهود 
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هرا   . معموالً این تقابل برین قهرمران و ضردقهرمان در داسرتان    ردیگ یروی شر قرار م هروب
خره اهریمن . ضدقهرمان همان اهریمن است که معموالً در این تقابل باألردیگ یصورت م

مدرن شدن شهرشران   د،آن شده بودن گرفتار پریباددم شهر . دوگانگی که مررود یبین م از
ها را تحت تأثیر قرار داده  و آمدن تکنولوژی به شهرشان بود که همه باورها و اعتقادات آن

خان و طو / سنجرخان و ایرج/ آق بوقا و مردم شرهر(، تقابرل    بود. تقابل خیر و شر )سام
در  انمردی و ناجوانمردی، انتقام و بخشش و...خانه، خنده و گریه، جو سینما و کافه با قهوه

خان ضدقهرمان و نمراد شرر اسرت.     و سام است طو  قهرمان و نماد خیر ،پریبادداستان 
ها اشراره   صورت موضوعی به برخی از آنه و شر که ب ر است از تقابل خیرپُ پریبادداستان 

 :شود یم
 بیدخت که نماد خیر و خوبی در داستان است، در مقابل خان که نماد شر است. ر1
 است. خان نماد شر طو  نماد خیر و سام ر2
 است. شر خاتون نماد و سودابه ماهی نماد خیر بی بی ر3
 است. بوقا نماد شر آلبرتو نماد خیر و آق ر4
 است. آمده نیقحطی و خشکسالی که نماد شر و بدی است، در برابر آبادا ر5
 شر است. خواهر و برادری که یکی نماد خیر و دیگری نماد ،شمسا و مهرک ر6

 صدا و بو ر4ر5
شرته  وکه به ایرن شریوه ن   ییها . داستانباشد یصدا و بو از دیگر عناصر رئالیسم جادویی م

گاهی نروای خروش و    آن، مملو از صداهای وهمناک و بوهای متعفن و در کنار ،شوند یم
هرا ترا صردای     چون صدای پای مررده  ،. از صداهای خیالیرسد یعطری معطر به مشام م

ایجراد   ،صدای باد است که در داستان ،تر در این رمان و از همه مهم ها یشیون در عزادار
 .کند یوهم م

 صدای رعدوار رگبار:* 
 )همان:« آرام، آرام گرفت... انگار آرام و تمام دنیا صدای رعدوار رگبار تیرها تمام شد، تمام...»

47). 
 ها: نالۀ بلبل* 

 نشستند سیبها بر جسد بیدخت و روی شاخه و برگ شکستۀ  بلبل» ،پ  از مرگ بیدخت
 .(97 :)همان« دیچیپ یم کمر و کوه این در آوازشان صدای که خواندند یم چنان و
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 صدای باد:* 
. باران خون تمام شده و گذشته بود، دیوز یدر بیرون باد م» :دیوز یبعد از بارش خون، باد م

 .(112 )همان: ...«دی، شادیکش یانگار زوزه م انگار ناالن... .دیوز یاما باد م
 ها: صدای پای مرده* 
خرش   و ، خرش داشرت  یو غبرار خراک قبرسرتان را برمر     آمرد  یبرادی مر   در قبرستان نرمه»
 .(141 )همان: «ها بود  مرده وخش صدای پای انگار این خش .دمیترس یم
 بوی بد:* 

 یهروا بردبو برود. برو    » ،باد آمد و همه جا را خاک گرفت پریبادروز که در  بعد از سه شبانه
 .(87 )همان: «دفن کرد شد یها را دیگر نم و مرده داد یها م مرده
 بوی گند عفونت:* 

 :را گرفتره برود   بوی گند همه جا ،خان از قبر خارج شد و به خانه برگشت بعد از اینکه سام
 « داد یسنجر را بگیرم و دیدم که دل آن را ندارم، از ب  که بوی گند عفونت م رِآمدم س »

 .(147 )همان:
 بوی نجیب اسب:* 
ها بیرون زد که بویی گرامی و  و عزیز اسب بیبویی به نظرمن، نج ،شد اصطبل باز رِتا د »

 .(187 )همان: « گرمی است
 :تعفنبوی * 

هرا در   ریزش مستراح ،یکی از این اتفاقات .اتفاقات عجیبی افتاد ،بعد از آمدن کافه به شهر
فرسرودۀ   یهرا  ها، دوباره و همزمان تعداد زیرادی از چراه   یکی از همان شب در» :شهر بود
 «انباشت را شهر تمام تحمل غیرقابل و شدید تعفن بوی باز و فروریختند شهر یها مستراح
با بوهایی که بد  ،داد یبوی بهار و بوی دستی که بوی نان م ،زده خاک نم یبو .(409 )همان:

 بود، در تضاد هستند.

 ( و اکسپرسیونیستی )بیانگری(تیواقع ی ورا سورئالیستی )در فاتیتوص ر5ر5
 یهرا  دهیتصاویر و پد کند ینویسنده سعی م ،سورئالیستی و ی ستیونیدر توصیفات اکسپرس»

 هرا  دهیها را کنار یکدیگر قرار دهد. اما رابطۀ میان این تصاویر و پد ناهمگون بیافریند و آن
 )ناظمیران و همکراران،   «شرود  ینه از راه تفکر منطقی، بلکه با بخش ناخودآگاه ذهن کشف م

غبار و خراک، گردبراد، فلرج     ،شدن آسمان، باد اهیخون، س  مانند طوفان، باران ؛(173: 1393
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 پریبراد که در سطور قبل به بررسری ایرن مروارد در رمران      ماه، بزرگ شدن ماه و...شدن 
 پرداخته شد.

 و اسطوره نماد ر6ر5
عقرل   ۀکه از دایر رندیگ یها را از موجوداتی م از حکایت است که مردم آن یا اسطوره گونه

العراده و   ند. در واقع، اسطوره به نوعی پیرامون حوادث خرارق هست  تصورات عادی خارج و
 ،اسطوره نقش مهمری دارد  ،پریبادرمان  در .(13: م.2012 عیسی،ر.ک؛ ) چرخد یخدایان م

 :دیگو یم اسطورهدر متن رمان، محمدعلی علومی از قول پیروی  دربارۀ  گونه که همان
متعرددی دارنرد. از طرفری     یهرا  کهن در همه جرای دنیرا، جنبره    یها قصه»

امرا   ،آوردنرد  باورهای اساطیری را در قالب اشخاص و ماجراهرای قصروی درمری   
برد، نشرانگر اشرخاص     ند. اشرخاص قصره از خرو  و   ا  اشخاص غالب ماجراها بر

. رنرد یگ یبد و یا اهورایی و اهریمنری قررار مر    اساطیری و تحت دو مفهوم نیک و
 یایر اشیاء هم در دنیرای قصره، دن   یها، حت هها و پرند مانند اسب ،موجودات گرید

 ی،)علروم  «هرا مسرلط اسرت    آن منتها انسان برر  خاص قصه، همین وضع را دارند،

1390 :27). 

 :شود میها اشاره  به چند نمونه از این اسطورهکه  استسرشار از اسطوره  پریبادرمان 
 باد:اسطورۀ * 

نامیرده   «وات » ،اوسرتا و در  «وات»ایزدی که در پهلوی  اند گفته اوستادر باد  ۀاسطوردربارۀ 
او را از خردایان هنرد و ایرانری     یاز ایزدان نیرومند و مقتدر زردشتی اسرت. برخر   ،شود یم
وایو مانند ایندره در » :مظهر جنگاوری و ایزد جنگ هستند ،چراکه هر دو ؛آورند یشمار م به

او بین این جهان و جهان دیگر یا بین زمین و آسمان یرا   یعنی ؛فضای مابین سکونت دارد
 ،پریبراد . در داستان (235: 1385 ،منی)دوش گ «کند یبین قلمرو اورمزد و اهریمن پادشاهی م

جا طوفان بزرگی اتفاق افتاده، شهر در معرر    باد نقشِ ویرانگر، شوم و ترسناک دارد. هر
باد ابرها » ،و  و اتفاقات ناگواری که رخ داداست. بعد از کشته شدن ط نابودی قرار گرفته
 یی. ابرهاکند یو ابرها را باالی شهر جمع م تاراند یها به تازیانه بسته، م را از باالدستِ کوه

سره  »قبرل از آمردن بیردخت نیرز     . (59: 1390 ی،)علروم  «و... و تاریک بودنرد  رهیطوالنی، ت
زمخت از طرف بیابران وگورسرتان کهنره     روز باد آمد. همراه خود گرد و خاکی زبر و شبانه
هرا   ها طعم خاک گرفته بود. غبار خاک تا ته خانره  نان ،در تمام شهر ...آورد یداشت م برمی
 .(87ر86 )همان:...« شد ییواش خفه م داشت یواش شهر آمد...
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 :دیو* 
همه جا از دیو، موجودی ترسناک و زیانکار نامبرده  ،کهن ایران یها ها و افسانه در حماسه

دیو موجرودی متروهم کره او را بره صرورت      » :کند یاست که ایجاد تر  و وحشت م شده
دو شاخ مانند شاخ گاو  ،رکه بر س  کنند زشت و هولناک تصور می ،تنومند ،انسانی بلندقامت
در  .(561: 1392 ،نی)معرر «داننررد یرا از نسررل شرریطان مرر  وانیررم اسررت، ددارد و دارای دُ

هرا را سرحر    و انسران  کننرد  یوحشت و نراامنی مر   ،ایجاد تر  ، دیوانایرانی یها داستان
و شهر به زیر  گیرد بعد از اینکه خاک و طوفان همه جا را فرامی ،پریباد. در داستان کنند یم

 گفتنرد  می دهی، ترسپریباد یها رزنیپ» :ترسند یهوم باد همه م از صدای هوم ،رود یخاک م
 خفره  یرواش  یرواش  داشرت . شهر دیآ یم کالت از که است دیوکه این صدا، صدای تنورۀ 

 .(86: 1390 ی،)علوم «...شد یم
 :پری* 
ایزدبانوی باروری  یپر ،و بسیار زیبا و فریباست. در دین زردشت یا موجودی افسانه ی،پر

ها و رویش گیاهان را به  و زایش است که تولد فرزندان، برکت و فراوانی، جاری شدن آ 
. گرداندند یسرسبزی و حاصلخیزی را به زمین تشنه بازم زادگانی. پردادند یپریان نسبت م

پررآ  زنردگی    یها ها و چاه رودخانه ،پریان در کنار دریاها ،است ها آمده که در داستانچنان
گاهی اسراری را نیک دوستی داشتند و  یها داشتند. با انسان اسرار خبر ۀو از هم کردند یم

، بیدخت زنی پریبادپلید دشمن بودند. در داستان  یها با انسان و کردند یها بازگو م برای آن
برا   ،کررد  یپرآ  با دخترش زندگی مر  ۀاست از دیار پریان، چون پریان دیگر در کنار چشم

آمدنش بعد از طوفان خاک و مدفون شدن مردم زیر خاک، برکت و سرسبزی را بره شرهر   
 .(98ر91: 1390 ی،علومر.ک؛ ) بازگرداند

 :زن* 
 و آ  ایزدبرانوی  آناهیتا، نماد و است زنانه کامالً داستان این ،پریباد رمان سندۀینو ۀبه گفت
زن بره صرورت   » اسرت:  خِرر د  و فراوانری  نیز نمراد  وها  رودخانه و ها چشمه ،ها آ  نگهبان
 ارتبراط  برا  دارد، زنردگی است که احتیراج بره داشرتن رابطره برا سرچشرمۀ        ی، کسیابتدای

چهار  مانند ها، آن با دایمی اتصال و شوند یم او رشد باعث که چیزهایی از تمام جدانشدنی
 :(82: 1388 ،)کالرمونت «است بهاری زمستانی، هر پشت که فصل

آزار برود،   پراک و مهربران و بری    ب  که دل از دی، شادانم یبود، نمتا بیدخت »
آبدار و شیرین  ،هاشان سالم ها میوه باغ ۀهم کم رنگ و آبی گرفت... هم کم پریباد
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دانره و   صرد  ،دانره گنردم   . هرر دندییزا یجفت م جفت ها شیگاوها و م . مادهشد یم
 .(98ر92: 1390 ی،)علوم .«..داد یبیشتر ثمر م

 :اعداد* 
 ینقش بعضی اعداد است. فراوان ،شود یتکرار م پریبادیکی از عناصری که مدام در داستان 

 .است سیزده از اعداد دیگر بیشتر عدد سه، هفت و
همه  ۀواژ ۀگیرند نخستین عدد در بر ،سه بنیادی است. سه سراسر جهان، عدد در» عدد سه:
مرکرزی   ۀزیررا نقطر   ؛میان و پایان است. سه عدد قدرتمندی است ،شامل آغاز رایز ؛است

عدد سره در داسرتان    بارۀذکرشده در یها نمونه .(40: 1393 یی،)نورآقا «رود یشمار م تعادل به
 ،علومیر.ک؛ روز باران آمد ) سه شبانه دیگو ی. نویسنده ماست کُلدهندۀ  همان نشان ،پریباد

1390 :86). 

 عدد هفت:* 
 آیرین و  در توان یآن را م ۀبرکت است و ریش نشان سعادت و ،ها نییآ بیشتر درعدد هفت 

نخسرتین   ،گفت که هفت توان یهفت م تقد  عدد از» :عرفانی یافت اعتقادات مذهبی و
 «یعنی کمال، امنیت، ایمنی، آرامش... ،هم معنوی. هفت عددی است که هم مادی است و

گرویی نویسرنده برا دانرایی اعرداد را انتخرا         ،پریبراد در داسرتان   .(79ر76: 1393 یی،)نورآقا
نشان  او، منظور ،(193 :1390 علومی،ر.ک؛ ) دیگو یکه از هفت پری سخن م ییاست. جا کرده

ر.ک؛ ر نرانخور ) ن شرا  و هفرت س ر  سعادت و برکت است و جایی که می گویید هفت م 
از هفرت برار    و در جایی که به خورده شدن بره تعرداد   دهد یکثرت را نشان م ،(227همان: 
 ،(523همران:  ر.ک؛ ) کنرد  یاشراره مر   مرغیسر  به دسرت  ۀبار غول بیابان و نجات هفت سوی

تا به سرمنزل مقصرود   کنند یمنظورش همان هفت مقام عرفانی است که در بیابان طی م
 برسند.

 :عدد سیزده* 
 زمینهاین  است. شیمل در برای خود جایگاهی داشته ،اساطیری یها عدد سیزده در داستان

 یحاصل شرود، بلکره جلرو    13تا  ردیگ یبرج قرار نم 12گاه کنار  خورشید هیچ: »دیگو یم
است که  پریان و اساطیری بازتا  داشته یها مفهوم در داستان نی. استدیا یها م یکی از آن

عدد کامالً حلقروی   ،با این کار .باز کندرِ سیزدهم را قهرمان نباید د  شود یها گفته م در آن
شده نشانِ نحسی و  سیزده ذکر عددِ ،پریبادداستان  در .(238: 1393)شیمل  «را باید بشکند 12

اتفاق افتاده یا در شُرُف انجام است.  ای  یشوم ۀحادث ، شومی است. هر جا این عدد ذکر شده
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کوچک یکری از دهقانران جران داد    روز تحصن کردند و دختر  سیزده دهقان که سه شبانه
 .(236: 1390 ی،علومر.ک؛ )

 نتیجه ر6

زیبرا   یا زمین است. مجموعه برآمده از اساطیر کهن ایران یها همچون قصه پریبادداستان 
جانکراه آدمری،    یهرا  ناخو ، رنج سیارخو  و ب سیارب ییها نیک و بد، انسان یها از انسان
مهربان و  انیپر  گاهیداستان جا نیا .در حسرت آ  دهیخشک  یخون و شهر ،خاک ،طوفان

 .شروند  یم ظاهر دیگر موجودی چهرۀ در گاه و انسانستمگر است که گاه در چهرۀ  وانید
خیزند و  نیک است که به مقابله با ستم برمی یها گروهی از انسان یها یقصه نماد دالور

ها را سِحر  انسان اش ییکه در پ  اتفاقات جادو یشهر ؛شوند یخود نیز در این راه کشته م
اسرت و   اشاره کرده پریبادرئالیسم جادویی در رمان  یها ینوشتار ابتدا به تئور نی. اکند یم

موجرود در   یا در این رمان همت گماشت تا بتوانرد گرزاره   ها یبه بازنمایی این تئور آنگاه
 ایرن . با دهد تطبیق موجود یها یتئور با را ها آن و بیابد رمان در را جادویی رئالیسم وۀیش

 و اجتماعی سیاسی، مشکالت بازگویی برای نویسنده که آمد به دست نتایج این ،ها یبررس
 یهرا  است تا هم بره نشرانه   سرایی استفاده کرده استاند وۀیش این از داستان زمان فرهنگی

 ۀشرد  آدا  و رسروم فرامروش  نگاهی به  اشاره داشته باشد و هم نیم یا فرهنگی و اسطوره
هنرری   یهرا  وهینویسنده سعی دارد با تمام ش ،که اشاره شد گونه همان .مردم پرداخته شود

آدا  و  ۀهمر  ،جادویی که با آمردن تکنولروژی   رئالیسم وۀییک داستان به ش ۀخود در ارائ
ی در به مقابله برخیزد و سرع  ،است نابود کرده پریبادشبه چون شهر  رسوم و فرهنگ را یک

 شهر خود دارد. ۀشد فرهنگ فراموش یاحیا
 منابع

 .نینشر  ،تهران کوثری، عبداهللا، ترجمۀ کوتاه آمریکای التین یها داستان(، 1384اچه وریا، گنزال  )
 مرکز. نشر ،تهران طاهری،، ترجمۀ فرزانۀ عناصر داستان(، 1377اسکولز، رابرت )
 مرکز. نشر ،تهران دقیقیان، دخت شیرین، ترجمۀ اسطوره امروز(، 1375بارت، روالن )
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 ، تهران، انتشارات افراز.شناسی نویسی و روایت داستان بر یدرآمد(، 1387هللا )ا نیاز، فتح بی

 انتشارات علم. ،تهران ،منجم ایرؤ ۀترجم ،دین ایران باستان(، 1385ژاک ) ،دوشن گیمن
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 ، تهران، آموت.پریباد(، 1390) یعلومی، محمدعل
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