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 در آثار ماری ایندیای رئالیسم جادوییهای اصلی مؤلفه بررسی
 مقاله پژوهشی

 

 آبادیسمانه قدرت

 زادآ دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد آلمانی، و فرانسه تخصصی گروه فرانسه، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 ایران تهران، ،یاسلام

 

 8آشتیانی حیاتی کریم

  ایران تهران، ،یاسلام آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد آلمانی، و فرانسه تخصصی گروه استادیار،

 چکیده

 کایآمری در ابتدا، ای از چگونگی پیدایش رئالیسم جادوییمقدمه ةارائ، پس از حاضر ةمقال

های هایی همچون اینکه این سبک چه ویژگیاروپا، در پاسپ  به سپلا  در سپسس و لاتین

گیرد های ماری ایندیای، ماوراءالطبیعه در کنار واقعیات روزمره قرار میدارد یا چرا در رمان

سه  ،تحلیلیتوصیفیبه روش ، ها در آثار وی چیستها و اسپطورهافسپانهو هدف از تغییر 

یان را های پرنقش افسانه ابتدا،. کندبررسی میرئالیسم جادویی را  ةدهندعامل مهم تشکلیل

طبیعی انس فراو فرایندی که خواننده با موجودات  شپپودمی مشپپ  در این نوع ادبیات 

فرهنگ و برای تغییر ها کارگیری آنبهها و رهدر قسپپپمپت دو  بپه نقش اسپپپطوگیرد. می

 سپو  رئالیسم جادویی یعنی فانتسستیک ةمللف به قسپمت آخرو  پردازدباورهای انسپانی می

، به «شگرف» هایش با ادبیاتای به انواع معانی آن و تفاوتپس از اشاره .یابدمیاختصاص 

 که در فضپپایی از تردید در نهن خواننده آنچهفرانسپپوی و  ةنویسپپنددر آثار این  آننقش 

در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی این سه مللفه  .پرداخته خواهد شدافتد می اتفاق

های که از طریق افسانهرا هایی چگونه نویسنده پیا  داده خواهد شدنشپان همچنین اسپت، 

راهم الگوهای مردانه و فیابد در جهت شکستن ها و متن فانتستیک انتقا  میپریان، اسطوره

 .آوردوجود هبها آن دهد تا خوانشی جدید ازآوردن استقلا  زنان تغییر می

 های پریان، اسطوره، فانتسستیک، ماری ایندیایرئالیسم جادویی، افسانه ها:واژهکلید

                                                             
1. Email: k-hayati@srbiau.ac.ir                        DOI: https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.87656 
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 مقدمه. 8

 ویژهبه ،های ایدئولوژیکی و سیاسیانقلابرئالیسم جادویی باید به  ةیشپربرای پی بردن به 

 ،اولین بار و برای 9881سپپا  در  رخ داده اسپپت رجوع کرد. مریکای لاتینآدر هایی که انقلاب

حمایت از حقوق  منظوربه رئالیسپپم جادویی را ،زن اهل پرو ةیسپپندنو ،9کلوریندا ماتو دوترنر

ان گبرای نویسندامروزه . کندخلق میها آن های زندگیروسپتائیان و به تصپویر کشیدن س تی

قادرند  آن چراکه به کمکبرخوردار اسپپپت  زیادیسپپپبک از اهمیت نوع مریکای لاتین، این آ

در آثار خود بیان کنند.  انواع اسپپتعاره را در قالب های مردمیها و شپپورشکودتاها، دیکتاتوری

به خورخه لوئیس بورخس ژانر ادبی،  عنوانبه تولد رئالیسپپپم جادویی سپپپا را  9191سپپپا  

 گیرندمیکار به آن راهای آمریکای لاتین ، رمان نویس9191 ةدهدر دهند. مینسپپبت  2آرژانتینی

 زیر سلا  ببرند.  را زنان نسبت به انتا برتری مرد

پیدا کردن تعریفی واحد برای رئالیسپم جادویی، کاری بسپیار دشوار است به این معنی که 

ا ر های مفهومی واحدیور، ویژگیهای م تلف و نوآفرهنگ توان برای گرایشی متشکل ازنمی

 ، محقق آمریکایی انجا  و9کاترین روسپپپو این دقیقاً همان کاری اسپپپت که  .در نظر گرفت

رئالیسپپپم  کاترین روسپپپو ،دهد. برای ارائه میز رئالیسپپپم جادویی چندان کامل انه تعریفی

الشپپپعاع قرار تحتروزمره را  اتالطبیعه، واقعیاءکه در آن ماور ادبی اسپپتسپپبکی »جادویی 

دو مزیت  این تعریف. (1: 2112، روسپپو ) «آوردبوجود می کننده متحو گفتمانی  و دهدمی

 از طرف دیگر و شپپودشپپناخته میعنوان سپپبکی ادبی به رئالیسپپم جادویی دارد: از یک طرف

ه کاترین روسپو  اضاف. آیدمی پدیدمکانی  ظهایی نامرئی بین آثاری بسپیار دور از لحارشپته

گیرد و به تما  های گذشپپته الها  میها و اسپپطورهرئالیسپپم جادویی از متون، سپپبککند که می

، گرامادیهای قدیمی در برابر دنیای جسپپتجوی سپپنت نظیرعصپپر خود  ةجامعمسپپائل روز 

ت بنابودی طبیعت پاس  مث و ، جنگ، امسریالیسم نوینخواهیتمامیتم الفت با جهانی شپدن، 

واقعیات » ،«ماوراءالطبیعه» های م تلف این تحقیق، به تفصپپپیل در مورددر قسپپپمت. دهدمی

                                                             
1. Clorinda Matto de Turner 

2. Jorge Luis Borges 

3. Katherine Roussos 



 211                                                                                                  .…در  ییجادو سمیرئال یاصل يهامؤلفه یبررس 

 

ماری ایندیای بحث خواهیم کرد. در اینجا ممکن اسپپت سپپلالاتی مطر   «گفتمان» و «روزمره

به چه دلایلی  شپپود از جمله اینکه خصپپوصپپیات این سپپبک چیسپپت و نویسپپنده چگونه و

دهد تا برای خواننده، عادی جلوه نماید؟ واقعیپات روزمره قرار می مپاوراءالطبیعپه را در کنپار

د و هدف از ها و اسطورهایی که ریشه در فرهنگ جامعه دارد را تغییر داتوان افسانهچگونه می

ایم: حاضر را با توجه به این مجموعه سلالات به سه ب ش تقسیم کرده ةمقالاین کار چیسپت؟ 

ی پریان، به مهارت ماری ایندیای در طبیعی نشان دادن و چگونه هادر قسپمت او ، به افسپانه

ها پردازیم. در قسمت دو  که به نقش اسطورهجای گرفتنشان در کنار وقایع عادی و روزمره می

ا رها آن گیرد ودهیم نویسنده چگونه از اساطیر الها  میتوضیح میاختصپاص داده شده است، 

 9در پایان به شپپپر  فانتسسپپپتیک دهپد.و بن تغییر می بی در جهپت دفپاع از حقوق زنپان، از 

 سآید. در این قسمت، پهای مهم رئالیسم جادویی به حساب میپردازیم که یکی از ویژگیمی

 دنیای» و «دنیای خیالی» دهیم در فضپپایی بینآن، نشپپان می ةی چتارای م تصپپر به از اشپپاره

 د.افت، خواننده چگونه به شک و تردید می«واقعی

 پژوهش ةپیشین. ۲

، نوشته ماری سبز ةخودنگارآور آن در روزمرگی و غرابت تشویش» ای تحت عنوانمقالهدر 

 ةخودنگاردر رمان  «های زنغرابت شپپ صپپیت» به( 9918) خواجوی و پورییکهنمو ،«ایندیای

اند چگونه سپاختارهای جنسیتی که امری طبیعی است مشکلاتی را و نشپان داده پرداخته 2سپبز

 آورد. در این مقاله، تنها روی یک رمان تحقیق صپپپورت گرفته اسپپپت.برای زنان به همراه می

ه ای بکدا  اشارهدر ایران به چاپ رسیده ولی هیچ «رئالیسم جادویی» همچنین، مقالاتی در مورد

رئالیسپپپم جادویی و  ةی چتارر به ر او نکرده اسپپپت. در این مقالات بیشپپپتماری ایندیای و آثا

پردازان م تلف پرداخته شپپده یا تنها رئالیسپپم جادویی در آثار ایرانی مورد های نظریهاندیشپپه

                                                             
معاد  این واژه در فارسی وجود ندارد، به همین دلیل آن را از زبان فرانسه وا  گرفتیم. متن فانتستیک خواننده را به شک  .9

داند رخدادهای رمان را باید به ماورالطبیعه نسبت دهد یا به واقعیات روزمره. در قسمت آخر این مقاله، بطور اندازد و نمیمی

 رداخت. کامل به جزئیات آن خواهیم پ
2. Autoportrait en vert 
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های ماری ایندیای نیز ترجمه شده بررسی قرار گرفته است. تاکنون، دو رمان از مجموعه نوشته

 .9988در سا   2سه زن توانمندو  9981  در سا 9است: رُزی کارپ

 پژوهشروش . 3

 از قبیل ایبه منابع کتاب انه استفاده شده، تحلیلیتوصپیفیروش  که ازاین مقاله نگارش  در

ات، مقال نظیر منابع اینترنتی ازو های ماری ایندیای مراجعه هپای نقپد و رمان، کتپاباتمقپالپ

 است. شدهها انجا  تحلیل داده سسس و برده شدهبهره های معتبر و سایت های نقدکتاب

 و نقد ررسی. ب۴

 های پریانافسانه. 8. ۴

 .ودب داشت و از ارزش بالایی برخوردار تعلق بزرگسپالانهای پریان به گذشپته، افسپانه در

این طرز تفکر در  در اروپا، گراییفرهنگ عقل ، با رواجدر قرن هجدهم خصپپپوصبهبعدها و 

 ر پیر جامعهقشم ت   و محتوابی» های پریانجا افتاد که افسانه گونهاینر کرد و بین عمو  تغیی

 . (91: 9119، 9فرانز) «تنها برای سرگرمی کودکان نوشته شده است است یا

ه ن اشاره آات برّکه یونگ به ک ا، با ضمیر ناخودآگاه جمعیرهشع همچونهای پریان افسانه

د آیشمار میههای پریان معاد  مردمی شعر بارتباط مسپتقیم دارد. در واقع افسپانه ،اسپت کرده

 شانهای فرهنگیتفاوت ورایتوان افراد را می علاوهبه و است آسانعمو   درک آن برایچراکه 

 «وینهنیت بد» ه اشپپتباهویسپپترو  معتقد اسپپت آنچه را که تا به امروز بشپپناخت. کلود لِنیز 

. بنا بر (91: 9192 ،4لِویسترو ) همان ضپمیر ناخودآگاه جمعی افراد است ،ایمدهنامگذاری کر

 افسانه صپورتبهوجود دارد  جمعی آنچه در ضپمیر ناخودآگاهفرانسپوی،  ةیسپندنواین  ةینظر

ها الگوی افسپپانه گونهاینهای شپپود: با اینکه قهرمانکند. در اینجا سپپلالی مطر  میبروز می

 ی مثا ،براشوند؟ منتقل می نیستند، پس چگونه همچنان از نسلی به نسل دیگرامروزی ان جوان

در  توانکند را مینسل به نسل منتقل میهایی که این افسپانه . پیا در نظر بگیریمرا  «سپیندرلا»

                                                             
1. Rosie Carpe 

2. Trois femmes puissantes 

3. Franz 

4. Claude Lévi-Strauss 
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مهم اسپپت،  دخترانبرای زیبایی  و ظریف که ی کوچکیپاهاداشپپتن » :سپپه مورد خلاصپپه کرد

 فاجعهیک در آخر، اهمیت ازدواج چراکه مجرد بودن برای دختر رحم و بی یهانامادریوجود 

هایی که پیا  .(912: 9119، 9دالی) «آید خصوصاً وقتی خواستگار یک شاهزاده استشمار میبه

همراه دارند هرچند ممکن اسپپت مورد تییید همگان نباشپپد اما همچنان  بهها داسپپتان گونهاین

از  هایی کهمریکایی، پیا آماری دالی، فیلسوف و فمینیست متعصب  ةگفتبنا به اسپت.  مرسپو 

 مشترک است. یمردسالار یعصرهاها و فرهنگ ةهمشود در های پریان منتقل میهطریق افسان

 ودشپپ کفش ةاندازد تا رسبُمادر قسپپمتی از پای دخترانش را می ،سپپیندرلا چینی ةنسپپ در  حتی

 ها در مقایسه با دیگر نقاط جهان یکی است. پیا (. در این نس ه نیز 912: 9119دالی، )

 2، باربارا واکرهای پریان حاکم اسپپتمثا  در افسپپانه طوربهمردسپپالاری که برای مقابله با 

 تاد گردانمیبر آنانرا به  ناناستقلا ِ ز وکند را بازنویسی میها آن نویسِ نمادها،، تاری (9122)

ثار آرئالیسم جادویی  سپبک تغییرات در گونهایننباشپند.  مردانوابسپته به  «لاسپیندر» همچون

های پریان در آثارش بهره این نویسپنده از افسانه خورد.به وفور به چشپم میماری ایندیای نیز 

کند. اما آنچه که او را از دیگران متمایز داند بازنویسپپپی میکه لاز  می گونهآنرا ها آن برد ومی

نماید، مهارتش در یک سطح قرار دادن وقایع ماوراءالطبیعه و رخدادهای طبیعی است. کنار می

آید، بلکه بسپپپیار عادی هم قرارگیری این دو واقعه، نه تنها در نگاه خواننده عجیب به نظر نمی

، شودگفته می 9«شگرف» از آنچه در ادبیات بهرهدارد که با کند. ماری ایندیای اظهار میجلوه می

، جادوگر، اژدها یا حیوان یپرگردد. در این نوع سپپبک، موجوداتی همچون این کار میسپپر می

شپوند و به همین دلیل دنیایی استثنائی را سپ نگو... که وجود خارجی ندارند، وارد ادبیات می

 وقایعآورند. از نظر ماری ایندیای، تنها راه رهایی از مرزهای وقایع روزمره، استفاده از پدید می

های این نویسنده، ترکیب وقایع طبیعی با . در رمان(2191، 4بلوتیِر و ریگوله) اسپت «شپگرف»

گیرد که خواننده آن را کاملاً عادی عوامپل برگرفتپه از ماوراءالطبیعه به قدری ماهرانه انجا  می

هد، دقرار میای طبیعی ای ماوراءالطبیعه را همسپپطح با واقعهوقتی نویسپپنده، واقعه» پندارد:می

                                                             
1. Daly 

2. Barbara Walker  

3. Merveilleux در مورد این واژه توضیح داده خواهد شد.در ب ش سو ، بیشتر    

4. Blottière et Rigoulet 
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، 9شیل« )شودشود که متوجه تضاد بین آن دو نمیاین دو سطح چنان در نهن خواننده ادغا  می

2111 :19) . 

، راوی از قدرت شپپپیطان برای تنبیه همسپپپرش که به او خیانت کرده 2نمازن کُندهدر رمان 

ی واقعی گیرد. با اینکه طلب کمک کردن از شپپپیطان به هیچ عنوان در زندگاسپپپت کمک می

ار دوزند، از نظر دیگران کنهای شیطان چشم میکه در جامعه به کمکپذیرفتنی نیست و کسانی

آید. جه به حساب میوسشده مُپرسپوناژهای این رمان، شپیطانِ طردشپوند، اما برای گذاشپته می

ای انسپانی، مهربان و معمولی به خود گرفته و از تصپویر وحشتناکی که در حتی شپیطان چهره

 گیرد. دینی آمده است فاصله می یهاکتاب

موجوداتی ، نیز 9جادوگرنا  در رمانی دیگر از ماری ایندیای به نما،زن کُنپدههمچون رمپان 

مشپابه با شیطان وجود دارند که همانند مرد  عادی، به انجا  کارهای روزمره مشغولند. در این 

که روزگارش تنها به امورات عادی مهارت اسپپت یا همان راوی، جادوگری کم 4رمان، لوسپپی

به دور از نگاه همسر ، با دخترانم در زیرزمین » شود:زندگی و تدریس به دخترانش خلاصه می

های سیمانی، سعی در انتقا  شپدیم. در این محل سپرد، سپاده و ساخته شده از بلوکجمع می

 .  (99: 9119 ،1ایندیای) «کرد زنان اصل و نسبم می یرکاملغقدرت 

کند، شود. همسرش ترکش میاش نمیقدرت محدود لوسپی مانع از متلاشپی شدن خانواده

 وانعنبهآید. لوسی شپوند و پدرش به دست مادرش به شکل حلزون درمیدخترانش ناپدید می

ای تواند قدرتش را به فرزندانش انتقا  بدهد. در این رمان، کلیشهشود زیرا نمیشیاد محکو  می

شود. رئالیسم جادویی در این دو اثر از یک جادوگر به تصپویر کشپیده می کنندهمتیثرغمناک و 

کند و مرور به وجود موجودات مرموز عادت می بهماری ایندیای کاملاً مشپهود است. خواننده 

 شود. با پذیرش آنها، از میزان تعجب و حیرتش کاسته می

 

                                                             
1. Scheel 

2. La Femme changée en bûche 

3. La Sorcière 

4. Lucie 

5. NDiaye 
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 هااسطوره نقش. ۲. ۴

این کنیم. می ارتباط با مفهو  اسطوره بیانرا در  9رولان بارتنظر ابتدا نقطهدر این قسپمت 

تاری و نظر ساخدارد که بیشتر از نقطه بارهدر این اندازی کاملاً متفاوت چشم فرانسوی ةیسندنو

در واقع از . (919: 9112، بارت) س ن، مفهو  و یا فر  است» یا زبانی است. برای او اسطوره،

زمینی تبدیل شود: مغز اینشتین، بیفتک، سیب اسپطورهبه  تواندیم ،دنیانظر او، هرچیزی در این 

، 2اعم از ادبی یا آرکائیک ،این تعاریف با معنی کلاسیک آن. و غیره یشناسسپرخ کرده، سپتاره 

 یهایتواقع ةحوز اسپپطوره از نظر بارت در معاصپپرِ بسپپیار متفاوت اسپپت. البته این برداشپپتِ

قرار ی بررسمورد  شودیمعلمی که به آن نشانه شناسی گفته  و در سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی

ی همگ جدید و امروزی،بسیار  هاییآشسزاتومبیل، لبا ،  م تلف یهامد از نظر او،  .گیردمی

در آثار ماری  هامثا  گونهاین. شپپاید بتوان از آیندیمبه حسپپاب  های مدرناز انواع اسپپطوره

وضپپپیح تبه همین دلیل از ، پردازیمینمبه ادبیات واقعاً ، دیدگاهکرد اما از این  پیدا نیز ندیاییا

 .کنیمنظر میصرفمورد آن در  تربیش

هایی که اسپپطوره را مورد مطالعه قرار گردیم. کتاببه معنای ابتدایی و ادبی اسپپطوره برمی

 افتنی در نتیجه یاد استنیز به همان نسپبت ز تضپادهاو  نظرهااند بسپیار متعدد و اختلاف داده

ای واقعه» نظیرمفاهیمی با های لغت، در فرهنگ .کار آسپپپانی نیسپپپتواحد برای آن  اییمعنپ

اختراعی که امید را » و «تمثیل» ،«ای حقیقیآمیز از واقعهآ  و اغراقتصپپپویری ایده» ،«خیپالی

آن  «ویژگی ت یلی» اسپپطوره در ةجوهربنا بر این تعاریف، . شپپویممی روروبه «کندترغیب می

ف از این تعاری نیز است پذیرفته شدهدر انهان عمومی بیشتر شود. آنچه که امروزه خلاصپه می

 کند. پیروی می

 پرداز،، نظریه9شپپونیک. برای مثا  هانری مِکننداشپپاره میمنفی اسپپطوره  ةجنببه  هم برخی

این واژه اکنون » نویسد:میچنین  های ادبیفرهنگ اسطوره ةمقدممترجم و شپاعر فرانسوی در 

                                                             
1. Roland Barthes 

 کند.است. در اینجا منظور تعاریفی است که زمان گذشته را تداعی می «گراییباستان»ة معاد  آن در فارسی واژ 2.
3. Henri Meschonnic 
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 ‘معیفریب ج̕ عنوانبهیا ناآگاهانه  و به خود گرفته است و از آن آگاهانه یرآمیزتحقبار منفی و 

 . (8: 9188 ،9برونِل) «شوداستفاده می

در ؟ شودمیآثار ماری ایندیای مشاهده  ای درآید: چه نوع اسطورهاین سپلا  پیش میحا  

فرانسوی وجود  ةیسندنواین  هایرماناش در ای به شکل اولیههیچ اسپطورهجواب باید گفت 

. این دشوه میادبی نا  برد ةاسطور عنوانبهها آن از ای تغییر یافته است.به گونه همگیندارد و 

این استاد دانشگاه، بعضی از  ةگفت، وارد ادبیات کرد. بنا به 2پیر اسلبوییبار اولین برای اصطلا  را 

گیرند. وقتی فقط از ادبیات و نوشپپتار سپپرچشپپمه می 4یا فاسپپت 9ها مانند دون ژواناسپپطوره

در  اسطوره موارد، گونهاینیابد. در شوند، جایگاهشان تغییر میکامل ادبی می طوربهها اسطوره

 آنتا  آیدیدرماری برای نویسنده ابز عنوانبه بلکه شودقالب داستانی واقعی یا مقد  دنبا  نمی

 .وفق بدهدبا آنچه در نهن دارد  را

گاهانه یا که آ بشپپودنویسپپنده  تبارِ آفریقایی ةیشپپینپ هبای اشپپاره در اینجا شپپاید بد نباشپپد

نیمه  ةیشربا توجه به پدرِ ایندیای اهل سِنِگا  است و . شوددر نوشتارش منعکس میناآگاهانه 

امروزه آید. های آفریقایی، کاملاً طبیعی به نظر میالها  گرفتن وی از اسطورهآفریقاییِ نویسنده، 

قا اعتقادات منحصر به آفری گونهاینقادات کهن خود دارد. البته تهمچنان ریشه در اع ،آفریقا ةقار

طیر ها غالباً از اسایافت شود. ناگفته نماند، غربینیسپت و ممکن است در دیگر نقاط جهان نیز 

 گیرند.و یونان الها  میرُ  

 در ارتباط نیستند و آفرینشهای های ماری ایندیای مسپتقیماً با اسپطورهیک از داسپتانهیچ

یک  پیدایشبا همیشه ها کنند اما این داستانای به چگونگی پیدایش هستی یا جهان نمیاشپاره

 در در رمانمثلاً در ارتباطند.  )برای نمونه یک ازدواج( موجود، یپک شپپپیء و یپا یپک واقعه

دارد و یا در رمانی روایت قرار  یتدر مرکز 9فانیتولد پرسپوناژ اصلی داستان به نا   ،1خانواده

                                                             
1. Brunel 

بیات زبان فرانسه و اد ةرشت( در Montpellierدانشگاه مونسولیه )( استاد Pierre Albouy ،9124-9121پیر اسلبویی ). 2

 شناسی.مت ص  اسطوره

3. Don Juan 

4. Faust 

5. En famille 

6. Fanny 



 211                                                                                                  .…در  ییجادو سمیرئال یاصل يهامؤلفه یبررس 

 

پوسپپت اسپپت ، داسپپتان حو  محور ازدواج مادرِ لادیوین که زنی سپپیاه9لادیویندیگر به نا  

اسپپت و روایت غایب که عملاً در  آیدیدرمچرخد. او به همسپپریِ مردی سپپفید پوسپپت می

ای که با اسطوره هر داستانِ» نویسد:در این باره می 2میرچا اِلیاده .آیدجزئیاتی از او به میان نمی

قت را خل ةیاول یهااسطورهبه نوعی  واقعه[ یا و شیء انسان، ]پیدایش ،پیدایش در ارتباط است

 یرمستقیمغ طوربههای ماری ایندیای، در واقع، رمان .(91: 9199، 9اِلیاده) «کندمیو تمدید دنبا  

ای متفاوت و خارج از عرف های آفرینش در ارتباط است اما همه جا پیدایش به گونهبا اسطوره

 گیرد. حتی ممکن است قسمتی از داستان حذف گردد. صورت می

فانی  ، از تولد4ِداشود که خاله لِمشکلات از آنجا شروع می» خوانیم:می در خانوادهدر رمان 

ه ب گیشپ صیت اصلی داستان را از چهار و نیم ماهفانی یا نیز  خواننده. «هیچ اطلاعی ]ندارد[

در مورد دوران پس  وشود که باید شروع نمی گونهآن، وقایع این رمانکند. در دنبا  می شبعد

ند کاز تولد شپ صپیت اصپلی داسپتان، هیچ اطلاعی در دست نیست. فانی هرچقدر تلاش می

اش را جبران کند، راه به جایی سپرنوشپتی که به او تحمیل شپده است را تغییر بدهد و گذشته

ز ی امشکلات و رهای فائق آمدن برقابل ترمیم نیست اما امید به  اسطورهبرد. شپکست یک نمی

 آوریم:می تر شدن مطلب، مثا  دیگریبند وجود دارد. برای روشن

به  را سه نسل از زنانماری ایندیای  ،2111گُنکور در سپا   ةیزجا ةبرند، 1لادیویندر رمان 

فرانسه  2ای در شپهر بوردوخانواده در که پوسپتزنی سپیاه، 9لادیوین سپیلاکشپد: میتصپویر 

از شغل مادر و شرایطش شرمگین که  8دخترش مسلسنکا ؛خدمتکار مشپغو  به کار اسپت عنوانبه

زدواج ا یدپوستسفبا مردی  دهد،تغییر مینامی که مادرش برای او انت اب کرده است را ، است

 گوید که یتیم است. حاصلکند. به همه میمادرش را از همگان و حتی از همسرش پنهان میو 

در پی این ازدواج، یک سری . اسپتا پوسپت روشپن به اسپم لادیوین دختری ب وصپلت، این

                                                             
1. Ladivine 

2. Mircea Eliade 

3. Eliade 

4. Léda 

5. Ladivine 

6. Ladivine Sylla 

7. Bordeaux 

8. Malinka 
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 پوسپپتانپذیرد زیرا با سپپیاهرا نمی رگه بودنشآید. لادیوین دوکنتر  پیش می یرقابلغحوادث 

از  ایدر نتیجه سعی در پوشاندن اصلیتش با هاله شودطرد میها آن متفاوت اسپت و از سپمت

های ماری ایندیای، هرچند در رمان. ندارد آرامیکند. به همین دلیل زندگی دروغ و سکوت می

ا تن ، بمسلسنکایک از اعضای آن خوشب ت نیستند. خانواده در مرکزیت داستان قرار دارد اما هیچ

، هاپوستیاهسشود. غالباً نزد خود می هاییبدب تپوسپت، مسپبب دادن به همسپریِ یک سپیاه

آید و با آن م الفت خارج از عرف است، نوعی خیانت به شمار می هایدپوسپتسپفازدواج با 

به  را اطرافیانششپود. لادیوین که حاصپل این ازدواج است، هم زندگی خود و هم زندگی می

د به تول شود چراکهمحسوب می در پیدایش نق  نوعی ،آمیزش نژادی کشد. در واقعتباهی می

، دموارنزد دیگران زیر سلا  رفته است. در این  شپ   دار شپده و پذیرفته شپدنای لکهگونه

 نگِ ر تفاوتِ  باید مدا شود چون اگر پوسپت فرد متولد شپده سفید باشد، مسهله حادتر هم می

 ها توجیه نماید. پوستپوستش را بین سیاه

 صورت «تناس » یا «دگردیسپی» صپورتبهایندیای، تغییرات  های ماریبعضپی از رماندر 

 صحبت از ترک کالبد فعلی و بدست آوردن کالبدی جدید و در دیگری غالباً  اولیدر  گیرد.می

 ، ش صیتخوانیم که لادیوینمی لادیوینرمان   در بدن یک حیوان اسپت. در منظور انتقا  رو

وجه متدهد و در تاریکی شب، اصپلی داسپتان که به سگ تبدیل شده است، سرش را تکان می

  :شودصورت خود در کنارش می ةیساحرکت 

را حس  زننده یبویرنگ با ای ای از موهای قهوه، مرطوب و تودهجستهبر یاگونهخطوط »

 کند، بویی آشنا اما تند.می

اش کند. سسس، سینهه رفتن در جنگل و شناخت محیطش میخیزد، ابتدا شپروع به رامی بر

 ،ایندیای) «.کندشروع به دویدن میاش، با پاهای ظریف و قویگیرد و را از شدت لذت بالا می

2199 :921) 

و شپپوند تکرار نمیدهد که در واقعیت رخ می گونهآن وقایع ،های ماری ایندیایدر داسپپتان

کار کند. این نویسنده در تضاد با افرا از بسیاری از نویسندگان دیگر متمایز می همین مسهله وی

میرچا اِلیاده، اسپپطوره شپپنا   .کندبه بازگشپپت وقایع گذشپپته اعتقاد دارد عمل میکه  9نیچه

                                                             
1. Nietzsche 
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و تفاوت انسپپان آرکائیک را با  کشپپدبازگشپپت ابدی نیچه را به چالش می ةآموز، نیز رومانیایی

ش   ، توسط اددانسپان آرکائیک هر آنچه انجا  می» :دهدیمتوضپیح  گونهاینانسپان مدرن 

وسپپط که قبلاً ت بوداش، تکرار مسپتمر حرکاتی زندگی ]...[ بوددیگری در گذشپته تجربه شپده 

در  هادر حالت کلی، هدف اسپتفاده از اسپطوره .(99: 9181، ایندیای) «بوددیگران انجا  شپده 

های اجتماعی و آداب و رسو  انسانی است اما ماری فعالیت واحدِ هایِمد ، نشان دادن هارمان

 .زندمیهم دهد و یا کلاً برمی ایندیای، این الگوها را تغییر

خبر از امید همه  انجامند، اماها به شپکست میاسپطوره های ماری ایندیایرمانبا اینکه در 

 پ تگی لاز  کنند،می هایت خود را از بند رها، در نلاتدهند و پرسوناژها با وجود تما  مشکمی

آورند و در دسپپت میبهبرای پیدا کردن حد و حدود خود و شپپناختن نقاط ضپپعف دیگران را 

ًا غالبها آن .دارندتعلق  مدرنبه دنیای  همگی . پرسوناژهای ماری ایندیایشوندنهایت موفق می

د بودن . اما این در بنینددرآ شاناز چنگال توانندنمیبه راحتی تحت تکفل افراد دیگر هسپتند و 

ان . در رمن واهند شدهای بعدی هم موفق اگر نسلی موفق نشود، نسلبه این معنی نیسپت که 

 او سنگینی بر دوش، با وجود باری که از سپوی مادر و مادربزرگش پرسپوناژ اصپلی، لادیوین

در شود. ین زنجیره شپکسته میرسپد که اآورد. پس زمانی میمیاش را بدسپت کند، آزادیمی

 پردازیم.سو  رئالیسم جادویی در آثار ماری ایندیای می ةمللفادامه به 

 8ستیکفانتَ. 3. ۴

 ةلمک ستیک را نیز در بردارد.ها، فانتسهای پریان و اسطورهرئالیسپم جادویی، علاوه بر افسانه

به معنای ظهور، توهم، موجود خیالی یا  phantaseimیا  phantasmaفپانتسسپپپتیک برگرفته از 

تیک سدر قرن چهاردهم، به وقایعی که پایه و اساسی در دنیای واقعی نداشت فانتس  شپبح اسپت.

یدند که با نامستیک میت یل بود را فانتس ةییدزاهرآنچه که » زدهم به بعد،اما از قرن شان گفتندمی

. در قرن نوزدهم، این واژه وارد (9919: 2114 ،2تسنه )رِی، تُمی، اوره و «بودمنطق در تضپپپاد 

                                                             
1. Fantastique. 

2. Rey, Tomi, Horé, Tanet 
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به خود گرفت. در این قرن، اکثر نویسندگان  «انگیز و باورنکردنیاعجاب» ادبیات شپد و معنای

 را زیر سلا  ببرند. 9گرفتند تا ایدئولوژی پوزیتیویستی بورژوازیستیک الها  میرئالیست از فانتس

ستیک این است که فانتس بارز ، ویژگی (21: 9121) 2تان تودوروفکلاسیکِ تزوِ تفسپیرِبنا بر 

دانپپد از بین شپپپود و نمیگیرد، مردد میقرار می یرعپپادیغوقتی خواننپپده در برابر حوادث 

در   ةاقعوداند خواننده نمی .برگزیندکدامیک را  هطبیعالتوضپپیحات طبیعی و توضپپیحات ماوراء

 و «ممکن» افتد. فانتسسپپپتیک در مرز بینو بپه تردید می یرواقعیغپیش رو، واقعی اسپپپت یپا 

د خوانافتد آنچه را که میقرار دارد. خواننده به شپپک می «یرمنطقیغ» و «منطقی» یا «یرممکنغ»

 داندگیرد و نمی؛ بر سپپر دوراهی قرار مییرممکنغ، ممکن اسپپت یا یرمنطقیغمنطقی اسپپت یا 

که در قسپپپمت او  این مقاله به آن  9«شپپگرف» بیاتکدامیک را انت اب کند. در حالیکه در اد

ر برای برد که به مرواشپاره شد، نویسنده آشکارا از دنیایی جادویی با قوانینی ناشناخته بهره می

 شود.خواننده عادی می

ه دلیل ب ستیککه از واقعیت به دور است، فانتس «شگرف» ادبیاتبرخلاف لاز  به نکر اسپت، 

 ةلرساافلاطون در به همین دلیل است که شپود. اضپطراب میایجاد ث باع تماسپش با واقعیت،

ت ستیک صحباز موضوعات فانتس کهدر مواردی برای جلوگیری از اضطراب و نگرانی، ، 4جمهور

ارسطور نیز اعتقاد داشت برای داشتن سلامت روحی مناسب در  .بودد، با سانسور موافق شپمی

ند، کداری و سرکوب زنان را تداعی میکه جسد، رو ، برده هرگونه ادبیاتیبیان ، باید از جامعه

را در جامعه برقرار  سلامت روحی در ظاهر است ممکن. البته ناگفته نماند، سکوت دوری کرد

ل ، به دلیستیک. فانتسندارند نقشپیزنان در آن  کند کهدر عوض شپرایطی را فراهم می اما سپازد

 ساند.بررا به گوش جهانیان صدای زنان قادر است با واقعیت  تماسش

که  طورهماندهد. حا  باید دید فانتسسپپتیک چگونه در آثار ماری ایندیای خود را نشپپان می

هایی همچون موجود خیالی، ظهور، توهم، شبح و موجودات پیشپتر به آن اشپاره شد، درونمایه

ه ک «تردید» ایی ازشپپود و در پی آن، فانتسسپپتیک، در فضپپماوراءالطبیعه در آثار او مشپپاهده می
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 ی  را تشپپ «دنیای خیالی» و «دنیای واقعی» یا «ماوراءالطبیعه» و «طبیعی» خواننده تفاوت بین

 شود و خواننده که باابتدا نزد پرسوناژها ظاهر می «تردید» کند. ایندهد، خود را نمایان مینمی

 پذیرد.را در نهایت می همهکند همزاد پنداری میها آن

 با کهروایت را هنگامی » گوید:هایش با کاترین اسرگان میایندیای در یکی از مصپپاحبهماری 

شپود دوسپت دار  درسپت مانند وقتی که به پوسپتری بسیار نزدیک تلفیق می «هاباورنکردنی»

ود و شبینیم. در این وضپعیت، تصپویر کلی ناپدید میای از نقاط میشپویم و فقط مجموعهمی

 . (2119 ،9اسرگان) «آیدبه نظر عجیب و نامفهو  می ماندآنچه که می

آنچه او تحت عنوان   رمانخورد. در اولین این نگرش در کل آثار ماری ایندیای به چشم می

پرسوناژ اصلی روایت پس از چند سا ،  (،91: 9181، ایندیای) شپودغنی ما می ةیندآمربوط به 

های خوب و کند. از دوستش خاطرهدر محلی توریسپتی در پاریس، دوست خود را ملاقات می

تواند نهنیتی شپفاف از او داشته باشد. دوستش از آلی در نهن دارد ولی در عین حا  نمیایده

مثل اینکه از نزدیک به  است، درست «کاملاً ناشنا » یا ش صی «جسمی خارجی» نزدیک مانند

یرد و هنش از او فاصله بگکنیم. برای اینکه دوسپتش را شناسایی کند باید در نپوسپتر نگاه می

های ایندیای هم این مسپهله مشاهده اش را به خاطر آورد. در دیگر رمانخود و جوانی ةگذشپت

ه دهد مواجپیوند می را به یکدیگر «ادراک» هایی که خاطرات وشپپود و خواننده با پیچیدگیمی

 است.

است و تنها به  «ادراک» رسیم؛ به عبارتی، مهممی «ادراک» به «احسپا » از نظر ایندیای، از

 و «هاقضپپاوت» ای ازتوان به آن رسپپید. ادراک مجموعهمی «قضپپاوت» و «نگریبازپس» کمک

اسپپپت و نبود هریک از این دو عامل، خواننده را از رسپپپیدن به آن محرو   «هانگریبپازپس»

ه هایی رنگی خواهد بود کشود تنها نقطهنباشد، آنچه که دیده می «قضاوت» کند. اگر تواناییمی

وجود  (عطف ةنقطتصپپپور قبلی یا ) «نگریبازپس» اند و اگر قدرتکنپار یکدیگر قرار گرفته

وان آید که بتزمانی بدست می «ادراک» شود.پرسوناژها میسر نمی نداشپته باشد، شناخت هویت

 ةیندآآنچه مربوط به ارتباطی بین تجارب گذشپپپته و تمامی لحظات آینده برقرار کرد. در رمانِ 

، وجود فواصپل زمانی نسپبتاً طولانی بین دیدارهای ش صیت اصلی داستان و شپودغنی ما می
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د با بینشپپود شپپناخت به خوبی انجا  نگیرد و تصپپویری که هر بار از او میدوسپپتش باعث می

تغییر  های دوستشکلا تصاویر قبلی متفاوت باشد. برای مثا  در هر دیدار، آرایش موها یا تکیه

کرده اسپت. در هر ملاقات، ادراک جدیدی از دوستش دارد چون هم قضاوتش در مورد وی و 

تش نسپبت به ملاقات قبل تغییر کرده اسپت. خواننده همچون ش صیت اصلی هم ظاهر دوسپ

دهد تواند تش ی  بتواند تصویری واضح در نهنش داشته باشد. نمیداستان مردد است و نمی

ا در نوشتار رستیک فانتس، یرواقعیتغکدا  تصپویر واقعی است و این عد  تطابق بین واقعیت و 

، همواره با یرمتصپپلغواننده در طو  رمان و در فواصپپل زمانی آورد. خماری ایندیای پدید می

ر های روایت را به یکدیگای این فواصل و یا ش صیتشک مواجه است و هیچ پیرنگ پیوسته

دهد. خواننده باید مدا  از متن فاصله بگیرد تا متوجه نقاط ریزی که در پیش رو دارد پیوند نمی

ف در آثار ماری ایندیای الزامی است. این خواننده است بشود. به همین دلیل، شناخت نقاط عط

 هایش را بسذیرد.قضاوتکه باید مسهولیت تفسیر و پیش

که از مادری فرانسپپپوی و پدری  9کمی تفاوت دارد. فانی در خانوادهدر رمان  سپپپتیکفانتس

ش اگیرد برای شناخت هویت خود و خویشاوندانش، عمهآفریقایی متولد شده است تصمیم می

س از رود، پرا پیدا کند و از او کمک بگیرد. برای این منظور، به آفریقا نزد پدرش می 2به نا  لِدا

همان روسپپتایی که –گردد و در آخر دوباره به آفریقا، شپپهر پاریس بازمی ةحوممدتی موقتاً به 

د. کنمی اشتکهکند. در آنجا سگی به او حمله و تکهسفر می –کردنداجدادش در آن زندگی می

د طرها آن برد ولی از طرفاش پناه میاجدادی ةخانوادبسیار ضعیف شده است به  در حالی که

رنگ پوست او متفاوت است. با گذشت  چراکهشود و محکو  به پاک شپدن از خاطراتشان می

شپپود. چهار خوانش متفاوت از این رمان زمان تبدیل به شپپبح و در نهایت از روایت محو می

اسپت یعنی تغییر فانی به شبح، نمادین است. تب یر روحش  «تمثیلی» ارد. خوانش او وجود د

ها شود چراکه از مصیبتکند. فانی نماد آزادی میبعد از مرگ، او را از زندان جسپمش آزاد می

اسپپت  «عالم شپپگرف» و غربت نجات پیدا کرده اسپپت. خوانش دو  منسپپوب به عالم پریان یا

شپپود. این نوع تفسپپیر در قالب این رمان قابل قبو  اسپپت یعنی فانی واقعاً به شپپبح تبدیل می
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دنیایی ساختگی از طرف خواننده پذیرفته شده است.  عنوانبهچراکه دنیای پیشپنهادی روایت، 

 ةدثاحطبیعی، هرگونه اسپپپت یعنی اینکپه خواننده با تکیه بر قوانین  «منطقی» خوانش سپپپو 

تواند به شپپبح تبدیل شپپود و این کند. فانی فردی معمولی اسپپت و نمیالطبیعه را رد میماوراء

هایی است که به بدن او رسیده است. شاید هم دچار توهم شده تغییر و تحولات حاصل آسیب

است که سلالات زیر را به دنبا  دارد: تغییر شکل ش صیت  سپتیکفانتساسپت. خوانش چهار  

س ن  انتوشاعرانه یا تمثیلی است؟ واقعاً فانی تغییر شکل داده است؟ میاصلی رمان، نمادین، 

که پیشتر  طورهمانآورد. این سوالات شک و تردید را به همراه می ةهماز توهم به میان آورد؟ 

شکیل ت یرواقعیاتغو  یاتواقعرا همین تردیدهای بین ستیک فانتسنیز به آن اشپاره شپد، اسا  

ک و تردیدها تنها برای خواننده است چون در پایان، فانی یقین دارد که به دهد. البته این شپمی

 شبح تبدیل شده است.

فانی محکو  به رفتن اسپپپت. در انتهای رمان، نقاط عطف نیز ناپدید و به شپپپک و تردید 

نویسپپد که می عصپپر بدگمانیدر کتاب  موردشپپود. ناتالی سپپاروت در این خواننده افزوده می

 هبهرچند آگاه، » چراکه خواننده «ها را از بین ببردکه امکان دارد نشپپانهتا جایی» نویسپپنده باید

، 9ساروت) «آیدبندی برمیمحض واگذار شپدن به خود، با استفاده از نقاط عطف، در پی دسته

9119 :21) . 

 گیرینتیجه. ۵

آمیزد و حاکمیت دهد، در هم میرئالیسپپپم جادویی ت یلات و واقعیات را کنار هم قرار می

ها، الگوهای های پریان و اسپپطورهگیری از افسپپانهبرد. در واقع، با بهرهرا زیر سپپلا  می مردان

نماد  عنوانبهدهند. سحر و جادو شوند و جای خود را به الگوهای زنانه میمردانه شپکسته می

های ماری آورد. رماندهد و اسپپتقلا  زنان را به همراه میمردسپپالار نمی ةجامعانگی، تن به زن

ند. از کایندیای، مشپکلات داشپتن هویتی یکتا و آزاد را در داخل سیستمی مردسالار آشکار می

ر آنها، د ای تغییر داد کهاند را باید به گونههایی که از دیرباز رایج بودهنظر این نویسپنده، افسانه

است. اضطراب پرسوناژها  «گذشته» های این نویسنده،نباشند. موضوع اصلی رمان قهرمانمردان 
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دهند یبه راحتی تغییر هویت مها آن کند.شبح بروز می صورتبهبه دلیل قطع ارتباط با گذشته 

 شوند.و به پرسوناژهای دیگری تبدیل می

گیرد، اما نباید نقش ها شپپپکل میز واقعیتماری ایندیای معتقد اسپپپت حتی اگر زندگی ا

د. کنت یلات را در پر کردن خلاءها نادیده گرفت. رئالیسپپم جادویی خلاءهای عاطفی را پر می

کنند تا هر آنچه وصپپف نشپپدنی اسپپت را یا از طریق وقایع سپحر و جادو، مانند زبان عمل می

و یا از طریق تصپپاویر منعکس کنند. رئالیسپپم جادویی پتانسپپیل بسپپیار بالایی برای  یرطبیعیغ

 ةیسپپپندنو اثر ،9جنس دو شپپپناختن نقش زنان و مردان در دنیای امروزی دارد. بعد از کتاب 

همچنان بر حاکمیت بر ها آن تر شد اما، نقش مردان بسیار ضعیف2فرانسپوی، سیمون دو بووار

 زنان اصرار دارند.

های پریان و که در این تحقیق بارها به آن اشپپاره شپپد، ماری ایندیای از افسپپانه طورمانه

های پریان است همان افسانه در واقع اساطیرکند. را بازنویسی میها آن گیرد واسپاطیر الها  می

ه کماری ایندیای معتقد است اکنون در برگرفته است.  راها آن فرهنگی یاهاله با این تفاوت که

از نظر وی، در  به بازنویسی دارند.ها نیز نیاز و افسپانهها شپوند، اسپطورهها متحو  میفرهنگ

 و ساخته مردانموجوداتی وابسپته به  ناناز ز یرمسپتقیمغها، و افسپانهها اسپطوره طو  تاری ،

کند مبارزه می یشهکلماری ایندیای با این . اندالشپعاع قرار دادهتحتاز کودکی  عمومی را افکار

ه ب نمایان است،در تما  ابعاد زندگی که  هاوابستگیشکند. وی برای مهار این و آن را درهم می

های پریان و اساطیر را از بی  و بن تغییر افسپانهو  کندمی در ادبیات رجوعآن  ةیشپراصپل و 

  دسپتیابی به استقلابرای ها آن ةمبارزعمار شپبیه دهد. مقاومت زنان برای تن ندادن به اسپتمی

کند های مردسپپالارانه تلاش میفرهنگی اسپپت. رئالیسپپم جادویی با هدف ریشپپه کنی ارزش

خوانشپپپی متفپاوت از زن را در جامعه رواج دهد تا در آن زنان واقعاً بتوانند به جایگاه مردان 

 ع.دسپترسی پیدا کنند. در این نوع جامعه، دو جنس ن واهیم داشت: جنس حاکم و جنس مطی

 طوربهبندی را نداشته باشد، اما شاید جهان هنوز آمادگی لاز  جهت از بین بردن این نوع طبقه

 در گرو آزادی زنان خواهد بود. مردانحتم، آزادی 
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