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  پور منیرو روانیاثر »اهل غرق«رمان در شناسی رئالیسم جادویی  جامعه
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 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
   ایران،هارومی

  

  چکیده
صد سال «به تأسی از رمان  را به شیوة رئالیسم جادویی و »اهل غرق«رمان پور  منیرو روانی

  هم جو،هاي شیوة رئالیسم جادویی  با استفاده از ظرفیت»اهل غرق« . نوشته است»تنهایی
سیاسی و اجتماعی حاکم بر دهۀ سی و چهل ایران را نشان داده و هم سعی کرده وضعیت 

هاي  هاي داستان  از ویژگیدر واقع یکی. ان جنوب را در آن برهه از تاریخ نمایش دهدزن
  اجتماعی ويدید  او با.دنیاي زنان از منظري خاص است زن وشخصیت  به پور پرداختن روانی
 همچنین .پردازد میتقابل آنان با مردان با رویکردي فمنیستی   وها رنجتمایالت،  ه زنان،، بزنانه

و باورها  ها، المثل ، کنایات، ضربها واژهگیري از  بهره ادبیات فولکوریک جنوب وتفاده از اسبا 
اي  به اثرش رنگ بومی داده و به این ترتیب به عنوان نویسنده ،جنوببومی اصطالحات 

  . شود گرا شناخته می اقلیم

   7/3/1400: ریخ پذیرش مقالهتا                                    28/2/1400: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه
مکاتب دیگر، در یک مقطع معین تاریخی و یک  شناسی ادبیات برخالف بسیاري امعهج

ل آشکاري نیست و مدام  مشخص جغرافیایی و فرهنگی، داراي سیر تکوین، اوج و افوةمحدود
اما منظور .  استسترده عام و گ،از سوي دیگر مناسبات جامعه و ادبیات. خیز استو در حال افت

 تاریخی در آثار ةهاي اجتماعی هر دور شناسی در ادبیات، جستجوي بازتاب ویژگی از جامعه
ن آثار به آنچه در براي توفیق در این کار باید خالقا. ادبی است که در آن دوره پدید آمده است

ان در جامعه نرمندلذا از آنجا که نویسندگان و ه. ه کافی داشته باشندگذرد توج پیرامونشان می
 خالق هر اثري ابتدا ؛ثیري نپذیرندأتوانند از آن فارغ باشند وت کنند و نمی و با جامعه زندگی می
به تصویر کند در اثر خود احساس می بیند و بعد آنچه را می کند و ه میبه پیرامون خود توج 

  .یی وجود داردبین واقعیت و خیال با جامعه و هنر نوعی همنواتوان گفت  می. کشد می

 در روستاي جفره از توابع 1333در سال   از نویسندگان شهیر حال حاضر ایران،پور منیرو روانی
او .  به چاپ رسیده است1367در سال » کنیزو« داستان او ۀاولین مجموع.  آمدبوشهر به دنیا

 يها سنگ«نام آثار دیگر او با . تش را نیز منتشر کرده استآ کولی کنار  وهاي دل فوالد رمان
 و »هاي شورانگیز شب«،»نازلی«، »زن فرودگاه فرانکفورت«، »سیریا سیریا«، »شیطان

پور جایگاه قابل قبولی در ادبیات داستانی ایران  ، موجب شده روانی»اي روي زمین فرشته«
 است که به شیوة »کولی کنار آتش« بیشتر شهرتش را مدیون رمان ،پور روانی. کسب کند
 است که از »اهل غرق« مورد بحث در این مقاله، رمان اثروشته شده، اما پسامدرن ن

  . آید پور در حوزة رئالیسم جادویی به حساب می ترین آثار روانی برجسته

 به کـار  1925  در سال،گرایی جادویی را اولین بار هنرشناس آلمانی، فرانتس رو    رئالیسم یا واقع  
 برخـی محققـان نیـز بـر     .کننـد   هم ترکیب مـی ال را باآثاري است که واقعیت و خیبرد و شیوة   

 جدیدتري در  ۀبر اساس نظری«: اند که شیوة رئالیسم جادویی ابتدا در شرق ظهور کرده است           آن
هاي ادبی اولین آثار پدیدآمده با خصوصیات رئالیـسم جـادویی از نویـسندگان آمریکـاي                  مکتب

در ادب دنیـا و   هـاي دور،  بلکه به گذشته شده،التینی یا اروپایی نیست و در قرن حاضر نوشته ن         
بـا   گرایـی  عناصـر حقیقـت  در این گونه آثار ). 34: 1387شوشتري، (» مشرق زمین مربوط است   

 بـه هـیچ  قالب جدید در این تلفیق، . آمیزد در هم می مات و خرافات  و توه جادو    سحر و  تخیل و 
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ئیـات  زج  رئالیسم جـادویی حقـایق و  هاي در داستان. نخواهد داشتیک از عناصر اولیه شباهت    
آنچنان زیرکانـه  در این تلفیق دو عنصر واقعیت وخیال     . شود زندگی روزمره به تفسیر نمایان می     

 پـس از    .آینـد  طبیعی بـه نظـر مـی        حقیقی و  پیوندند که تمامی حوادث خیالی کامالً      به هم می  
ئالیـسم جـادویی در مرکـز    ، رم1967 گابریل گارسیا مـارکز در سـال   »صد سال تنهایی«انتشار  

آزمـایی کردنـد،     طبع،هاي بسیاري در این شیوه هاي جهان قرار گرفت و نویسنده     ه نویسنده توج
  . از جمله خورخه لوئیس بورخس و الخوکار پنیتر

روزگـار  «محمـود دولـت آبـادي در        هـا مثـل      این شیوه به ایران هـم رسـید و برخـی نویـسنده            
در  بهـرام صـادقی    ،»وزخـی آقـاي ایـاز     روزگار د « براهنی در  رضا   ،» مردم سالخورده  ةشد سپري

 نسبتاً موفقی از رئالیسم جـادویی خلـق   هاي مونه، ن» اهل غرق «در پور منیرو روانی    و »ملکوت«
مـضامین   و هـا  بنمایـه  کردن رها با نویسندگان از اي عده شمسی چهل دهۀ در ایران در. کردند

در  اي تـازه  هـاي  سـبک  و سـاختارها  به رسیدن و ازيپرد صناعت دنبال به اجتماعی، و اخالقی
 کنار آتش کولی در پور روانی منیرو مانند شصت، دهۀ در دیگري اي عده«. بودند نویسی ن داستا

کا بـه  پور با اتّ  روانی.کرد ایجاد نویسی رمان در نو و زیبا اي شیوه خالقانۀخود، و جذاب روایت با
 برداشـته  معمـول  هـاي  شـیوه  از فراتـر  گامی داستان توايمح و فرم در ذاتی، تخالقی و نبوغ
  ). 163: 1399شیروانی و فالحی،  (»است

پور به  اند رمان اهل غرق روانی از میان آثاري که در ایران به سبک رئالیسم جادویی نوشته شده
عالوه بر . پردازي شباهت بیشتري به رئالیسم جادویی مارکز دارد لحاظ فضاسازي و شخصیت

اثر هاي ورود این  لی نیز از جمله مؤلفهاص و فضاي داستان، وجود عناصر غیرواقعی و تخیاشخ
لی از قبیل پریان دریایی، غول حضور عناصر وهمی و تخی«:به ژانر رئالیسم جادویی است

رمان را در زمرة آثار رئالیستی ... انسانی بودن قهرمان اصلی داستان و  روي دریاها، نیمه زشت
  ). 140: 1384نیا،  نیکوبخت و رامین(» جاي داده استجادویی 

     البتـه   ،ل در بیـشتر مـوارد بـه خـوبی از عهـده برآمـده اسـت               نویسنده در تلفیق واقعیت و تخی
هاي ایرانی به این ژانر تقلید صرف بـوده اسـت، بلکـه رئالیـسم             توان گفت پیوستن نویسنده    نمی

ـ         هاي ایران  جادویی این امکان را براي نویسنده      ی و ی فراهم کرده تا با این شیوه دربارة هویـت ملّ
  . ها و آداب و رسوم سرزمین خود را به جهان عرضه کنند تی خود بنگارند و سنّمحلّ



                                  1400اره شانزدهم بهـار  سال پنجم، شم) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... شناسی رئالیسم جادویی در جامعه

     
 

8

قانـه  قّنـوع اول مح  :البته شیوة رئالیسم جادویی نیز خود به دو جریان مختلف تقسیم شده است     
در نـوع   . اي و فولکلوریـک    وع دوم اسطوره  و ن  گویند انگیز نیز می    رئالیسم شگفت  ،است که به آن   

 اي یافته دنیاي تذهیب،بته در بستر رئالیسم جادویی   لا و  نویسنده با استفاده از هنرهاي ادبی      ،اول
اي یـا     اسطوره  نوع. قلمرو عمل نویسندگان اروپایی است     بخش در این  . آفریند براي خواننده می  

 .)35: 1387شوشـتري،  ( ي التین مشهود اسـت مریکااریک آن بیشتر در آثار نویسندگان    فولکلو
 ،اي و فولکلوریـک   نـوع دوم، یعنـی رئالیـسم اسـطوره    رمان مورد بحث در اینجا عمدتاً به شـیوة   

  .نوشته شده است

  پیشینۀ پژوهش
از جملـه    فـرد آن نوشـته شـده،     هاي منحصربه   و ویژگی  »اهل غرق «مقاالت چندي دربارة رمان     

هـاي   نیا که جنبه از نیکوبخت و رامین» ی و تحلیل رمان اهل غرق   بررسی رئالیسم جادوی  «مقالۀ  
تحلیل سـاختاري رمـان     «همچنین مقالۀ   . رئالیسم جادویی را در رمان مزبور بررسی کرده است        

نوشتۀ مالمیر و ناصربافقی که رمان را بر اساس نظریۀ سـاختاري تـودورف تحلیـل و         » اهل غرق 
 بـر  کیـد أت با زنانه هاي بینی جهان از بومگرایانه هاي تروای«همچنین مقالۀ . سی کرده استربر

نوشتۀ روزبه مرادي، بهمن زندي و مریم غیاثیان که » پیرزاد زویا و پور روانی منیرو داستانی آثار
   .پور و زویا پیرزاد را با هم مقایسه کرده است آثار دو نویسندة ایرانی، منیرو روانی

رینندة رئالیسم جادویی، سعی کـرده خـصائص اجتمـاعی          در عین بررسی عناصر آف     مقالۀ حاضر 
تفکراتـشان،   شخصیت زنان، عـادات و . اثر و بازتاب شرایط زمان وقوع حوادث را نیز واکاوي کند     

دیگر، همـه و همـه       عوامل   و جنوب ایران    ۀفرهنگی منطق  شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادي و    
پـور از   عالوه بر ایـن میـزان تأثیرپـذیري روانـی    . بر حال و هوا و روح داستان تأثیر گذاشته است       

با شـناخت ایـن     . گابریل گارسیا مارکز از جمله موضوعات مورد بررسی در این مقاله خواهد یود            
پیش از پرداختن به اثـر،  . هاي این اثر شناخته خواهد شد عناصر اجتماعی، یکی دیگر از ظرفیت  

وة ورود آن بـه ایـران سـودمند و بلکـه           ذکر مختصري از سبک و سیاق رئالیسم جـادویی و نحـ           
  . ضروري است
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  رئالیسم جادویی
رئالیسم جادویی حاصل ترکیب دو عنصر واقعیت و خیال است که در آن امـر واقعـی و خیـالی                     

حـوادث بـدیع و   . ها به صورت جداگانـه ممکـن نیـست        آمیزند که تشخیص آن    چنان در هم می   
اي رخ نداده اسـت    وند که گویی اتفاق غیرمنتظره    ش غیرواقعی چنان با حوادث واقعی ترکیب می      

البته رئالیسم جادویی آنقدر از واقعیـت فاصـله      . کند  می یو داستان مسیر طبیعی خود را نیز ط       
و با وجود عناصر سـحر و جـادو و          زمرة آثار خیالی و فانتزي شمرد      رگیرد که بتوان آن را د      نمی

ـ   همیشه با دنیاي واقعی مر     لیرؤیا، حوادث خیا   ی تبط است تا مانع از آن شود که داستان بـه کلّ
  . پردازي غیرواقعی غرق شود در خیال

مریکاي التین و تقلیـد  آهاي  هاي نویسنده ظهور رئالیسم جادویی در ایران محصول ترجمۀ رمان       
 عمـدتاً بـا    ش.ه1350هـاي مـارکز و آسـتوریاس در دهـۀ            ترجمـۀ رمـان   «. ها بـوده اسـت     از آن 
هـاي   موج ترجمۀ این آثار در سـال      . گرفت ت با دیکتاتوري صورت می    و ضدی هاي سیاسی    انگیزه

هـا   ها، این رمان بعد از انقالب نیز تداوم یافت، این بار بیشتر به دلیل فضاي رازناك و عجیب آن               
اي فـرا روي نویـسندة       که ترکیبی بدیع از تاریخ و اسطوره و شاعرانگی بودند، امکانات ادبی تازه            

هـا   در ایـن سـال  .  گـسترش یافتنـد    ،خـوانی داشـتند   مادند و چون با عالئـق روز ه       ایرانی قرار د  
    آفرینش آثاري که با کیفی  ل خواننده را برانگیزند و او را از جانی سخت بـه        ت سحرآمیزشان تخی

  ها ببرند و اسیر جادوي کلمات کنند، مشغلۀ ذهنی گروهـی از نویـسندگان            هدنیاي دلنشین قص
  ). 933: 1380، میرعابدینی(» شود می

هاست، یعنـی کنـار هـم     هاي رئالیسم جادویی دوگانگی آن    هاي داستان  ترین ویژگی  یکی از مهم  
هـاي ناسـاز و نـاهمگونی مثـل      هـا، صـحنه   در این گونه داستان . آمدن عناصر متضاد و ناهمگون    

ار تقابل شهر و روستا، غربی و بومی، واقعـی و خیـالی، طبیعـی و متـافیزیکی در کنـار هـم قـر                      
نویـسندة رئالیـسم جـادویی تمـام سـنن رئالیـستی داسـتان را        . آمیزنـد  گیرند و با هـم مـی      می
نه به طور کامل به قلمرو خیـال و وهـم      «سازد که واقعی نیست و       پذیرد، اما چیز دیگري می     می

گیـرد، بلکـه خـصوصیتی مـستقل از آن دو      ق است و نه در قلمرو واقعیت و تجربه جاي می    متعلّ
  ). 281: 1377رصادقی، می(» دارد
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گرایی است، یعنی هنگامی که      بینی جادویی نسبت به واقع     ویژگی دیگر فاصلۀ نویسنده از جهان     
ها دور  آمیزد، خود را از آن    نویسنده عناصر جادویی و خیالی را با باورهاي فولکلوریک در هم می           

قـادات نویـسنده   شـده در مـتن از اعت       هـاي توصـیف    دارد تا بـه نظـر نرسـد کـه نگـرش            نگه می 
ویژگی سوم آن است که هـیچ نـوع اظهـارنظري دربـارة درسـتی حـوادث و اعتبـار                . خیزد برمی
ها در متن وجود نـدارد، زیـرا تلفیـق عناصـر واقعـی و       شده توسط شخصیت هاي بیان  بینی جهان

  .  شود جادویی باعث از بین رفتن نگرش واقعی و باور داستان می

   ایرانییداستانرئالیسم جادویی در ادبیات 
به هنگام بررسی رواج یک گونۀ ادبی، الزم است بسترهاي خلق آن گونه را در نظر داشته 

بدیهی است که آب و هوا، رخدادهاي تاریخی و روحیات مردم یک منطقه یا کشور . باشیم
هاي  استان. گیري یک ژانر ادبی یا دست کم در اقتباس آن از خارج دارد نقش مهمی در شکل

با . اند اسب براي رئالیسم جادویی داشتهی ایران نیز از مناطقی هستند که شرایط منجنوب
جنوب ایران و جنوب بررسی شرایط اقلیمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دو منطقه 

 پردازي این شیوة داستانعلل گرایش نویسندگان دو منطقه به  هاي مشترك و امریکا، زمینه
از مراکز شهري، فقر اقتصادي و رسد شرایط خاص اقلیمی، دور بودن  ر میبه نظ. شود روشن می

 مناسبی براي ۀها، خرافات و جادو عرص  گرایش مردم این مناطق به اسطورهسوادي باعث بی
منیرو روانی پور و غالمحسن ساعدي از نویسندگان پیشگام این شیوه در .  تخیل فراهم است

  . اي خود را به زندگی مردم جنوب اختصاص دادنده ایران هستند که هر دو داستان

 اهل غرقخالصۀ رمان 

تـرین مرواریـد را در دهـان مـاهی کـوچکی گذاشـته تـا         روي دریا، درشـت   بوسلمه، حاکم زشت  
زن بـه شادباشـی عروسـی او         ساکنان زمین آنـان کـه زیبـاترین جـوان خـود را بـه عنـوان نـی                  

خیال آن مروارید درشـت     .  رنج جستجوي نان رها شوند     از مروارید را بیابند و تا ابد        ،فرستند می
. جمـال بـه ایـن آرزو برسـند      دارد تا بـا قربـانی مـه        می و وسوسۀ زندگی مرفه، مردم آبادي را وا       

بیند که در آرزوي بازگـشت بـه آبـادي بیهـوده تـالش       جمال در سفر دریایی اهل غرق را می     مه
بوسـلمه  . آورد و او را بـه سـطح آب مـی         بنـدد    جمـال دل مـی     عروس بوسـلمه بـه مـه      . کنند می

ـ   . شود شود و دریا طوفانی می    خشمگین می  شـود و بـا    ل مـی زایر احمد به قریـب بوسـلمه متوس
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بینند که هر  روزي مردم آبادي اهل غرق را می   . شود جمال به دریا، دریا آرام می       مه ریختن خون 
ه، مـه   . شود میجمال راهنماي آنان     مه. رسند کنند به ساحل نمی    چه تالش می   جمـال بـا    در غبـ

گویـد کـه     هـاي خاکـستري بـه آبـی دریـایی مـی            شود و یکی از مردگان آب      بوسلمه گالویز می  
آیـد و   جمال به آبادي مـی  آبی در جستجوي مه   . جمال در درگیري با بوسلمه غرق شده است        مه

بینـد، بـه    ادي مـی جمال را در محاصـرة آبـ   گردد، اما وقتی مه  ها را می   به دنبال او تک تک خانه     
جمـال   زایر دختـرش خیجـو را بـه عقـد مـه     . جمال زنده بماند  رود تا مه   رسم عاشقان صادق می   

آینـد و بـراي آبـادي شـوکالت و           روزي سه مرد موبور با قایق از دریا به خشکی مـی           . آورد درمی
. نهند نمیدهد، اما به او وقعی    بچۀ خیجو در شکم هشدار خطر می      . آورند می) رادیو(جعبۀ جادو   

ابراهیم پلنگ مردان آبـادي را بـه   . کند سوار توجه آبادي را به خود جلب می کپی صداي مرد کپ 
سـرگرد  . افتنـد  مردان آبادي بـه زنـدان مـی      . کنند برد و در جلسات سیاسی شرکت می       شهر می 

 بـه  موران ثبـت احـوال را  ابراهیم پلنگ مأ. خواهد یر سند میصنوبري در ازاي آزادي مردان از زا      
جمال از بدرفتاري مأموران کینه بـه    مه. شوند آورد و آنان صاحب شناسنامه و سند می        آبادي می 

پاسـگاهی در آبـادي   . افتـد  شود و با مأموران دولتی درمی      گیرد و پس از آزادي یاغی می       دل می 
 )نیـرو (زنند تا زیر نظارت مستقیم دولت باشد، اما مرغان دریایی کـه از نـسل مـردي یـاغی         می

جمال سرانجام با خیانت دو تـن   مه. کنند را ویران میساز پاسگاه  بودند، نیمه شب دیوارهاي تازه  
هـا   شـود و در قـصه   از تفگچیان خود در قلعۀ پیر به دست مأموران دولتی بـه رگبـار بـسته مـی           

شود و بوي نفـت   هاي نفت در انجا کشف می   کند و چاه   آبادي کم کم تغییر می    . شود ماندگار می 
شـود و   دریـا خاکـستري رنـگ مـی     . هایشان را بفروشند و بروند     کند که خانه   ردم را مجبور می   م

. شـوند  میرند یا دچار وبـال و بـدبختی مـی       تمام اهالی آبادي نیز یا می     . میرند مرغان دریایی می  
   . کند خرد از آنجا مهاجرت می اي در شهر می خیجو هم خانه

  اهل غرق  در رمان خیالی و واقعیعناصرتلفیق 
جفرة اهل غرق . همان گونه که گفته شد، در این اثر رد پاي تقلید از مارکز کامالً آشکار است

اي که یکی در پی گریز زایر  دو دهکده«.  تنهایی استصد سالهمتاي ماکوندوي مارکز در 
 فرزندانی آلود آرکادیو یوئندیا از داشتن احمد از برابر نیروهاي دولتی و دیگري در پی گریز گناه
صد سال «). 125: 1388یاوري،  (»اند با دم، در زاللی آغازین روزگارانی بس دور ساخته شده

صد سال .  هنوز نامی ندارندء داستان یک شهر و یک خانواده است در جهانی که اشیا»تنهایی
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 سال تنهاییصد در . گذارد تنهایی تاریخ شهري است که خانوادة بوئندیاي سنگ بنایش را می
شوند و باران چهار  ها زنده می آیند، مرده ها به پرواز درمی شویم که قالی با جهانی مواجه می

هایی مثل خوزه  جهان صد سال تنهایی جهانی است که آدم. بارد سال و یازده ماه و دو روز می
 شود دهد و به درختی بسته می آرکادیو بوئندیاي پدر که در اواخر عمر مشاعرش را از دست می

زند و پس از مرگ نشانی از او بر  که خود در جوانی در حیاط خانه کاشته بود، دیگر حرف نمی
  . ماند، زیرا با آن درخت یکی شده است جا نمی

اش اولین  نخورده و بدوي که زایر احمد و خانواده جهان رمان اهل غرق نیز جهانی است دست
دمانی باصفا که سرزمینشان به نفت آلوده فره است با مراهل غرق تاریخ ج. ساکنان آن هستند

شده براي بازگشت به  لرزد، مردان غرق در این جهان زمین به مدت یازده روز می. شود می
مرغان دریایی . رسند آیند، اما هیچ گاه به ساحل نمی کند و به سطح آب می زندگی تالش می

مردم به جز . ریزد پاسگاه فرومیریزند که  آیند و آنقدر سنگ بر پاسگاه می به شکل یاغی درمی
. هاشان نیز سند ندارد ه ندارد و خانههیچ کس شناسنام. شناسند جفره جاي دیگري نمی

وحشت و نگرانی بر مردم سایه انداخته و مردم آبادي غول دریا، بوسلمه، را مسئول تمام بالیا 
زنی آنقدر براي : تو خالصه اینکه داستان مملو از عناصر فولکلوریک خیالی اس. دانند می

اي تبدیل و  دود که به پرنده شود، زن دیگري آنقدر می کند که تمام می فرزندش گریه می
شود، جسدش آبی  جمال تیرباران می شود، مه شود، زن دگیري بر موج سوار می ناپدید می

 دوست دارد با پریان روي دریا بوسلمه، حاکم زشت .شود شود و در عمق آب ناپدید می می
ازدواج کند و از همین رو همیشه زیباترین جوانان را در دریا به کام خود ) ها آبی(ریایی د

ها از شادي مردم  آبی. کشد چون از توجه پریان دریایی به جوانان زیبارو خشمگین است فرومی
  . شوند ها غرق می شود کشتی شود و وقتی دلشان سرخ می خشمگین و دلشان سرخ می

اند زمانی است که آبی  هایی که خیال و واقعیت با هم ترکیب شده ن صحنهتری یکی از برجسته
زده به او نگاه  کند و اهل آبادي وحشت آید و گریه می کوچکی از دریا بیرون می) پري دریایی(

کند مردم آبادي گرفتار خواب و  خواننده گمان می. آید کنند که آرام به سمت ساحل می می
شود، اما چنین  ریزند پري دریایی غیب می اینکه زنان بر آتش نمک میاند یا بعد از  خیال شده

ها  وارش را روي ماسه نیمۀ ماهی«: شود و حرکت پري دریایی با جزئیات توصیف شده است نمی
کرد، درد در چشمانش موج  اش چکه می آب از موهاي آبی. کشید سراند و خود را جلو می می
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ماند، سرگردان و ملتمس به مردمان آبادي که از دیدن او  گاهی از حرکت بازمی. غریبی داشت
هاي رمان  در واقع بیشتر صحنه). 78: 1368پور،  روانی (»...کرد  رفتند نگاه می عقب عقب می

که تقریباً هر یک در یک بخش جداگانه گنجانده شده، به همین شکل حاوي توصیفاتی دقیق 
هاست که رمان بیش از پیش به قالب  ین صحنهالعاده و خیالی است و در هم از اموري خارق

شود؛ ضمن اینکه زندگی مردم داستان تماماً به زندگی موجودات  رئالیسم جادویی نزدیک می
کنند حاکم دریا را خشمگین نکنند تا جوانانشان را غرق نکند،  سعی می: دریا گره خورده است

 براي دریا قربانی  گین نشوند،کنند تا پریان دریایی خشم براي عروسی بوسلمه شادي نمی
شاید بتوان گفت رئالیسم جادویی اثر برخاسته از باورها و اعتقادات . دهند تا دریا آرام شود می

  .  مردم آن اقلیم است و نویسنده این باورها را به شکل اثر هنري درآورده است

  گرایی اقلیم براي اي شیوهرئالیسم جادویی 
... حاکم دریا، پریان دریایی، خشم گرفتن بوسلمه بر جوانان زیبارو و هاي بومیان دربارة  افسانه

پور با استفاده از این عناصر  همگی از اعتقادات مردم بومی جنوب ریشه گرفته و روانی
 زندگی بومیان ،اي، وجه خیالی را وارد قالب رئالیستی رمان کرده است؛ به عبارت دیگر اسطوره
ها پیوند  ها و افسانه به این قصه) ها پیش از مدرنیته مام انسانو به طور کلی زندگی ت(جنوب 

پنداشتند و نویسنده در  خورده بود و مردم این اساطیر را به راستی بخشی از زندگی واقعی می
در واقع نقطۀ دید . واقع همین باورهاي کهن را چنان وارد داستان کرده که گویی واقعیت دارند

ید انسان زیسته در دوران پیشامدرن در نظر بگیریم، نه انسان مدرنی به رخدادهاي داستان را با
  . کند ی میکه این وقایع و عناصر را خیالی تلقّ

ـ    ادبیات اقلیمی ویژگی   پیـدایش و  .کنـد  ی دارد کـه آن را از آثـار دیگـر متمـایز مـی          هـاي خاص 
گیـرد    را دربرمیاي از آن  اي و بومی که ادبیات جنوب ایران بخش عمده         گسترش ادبیات منطقه  

ادبیات اقلیمی در واقع   ). 120: 1388یاوري،  (» شود  آغاز می  1320هاي پس از شهریور      در سال 
خصوصیات جغرافیایی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ناحیـۀ خاصـی را   «نوعی ادبیات است که   

جعفـري  (» اي که بتوان میان این منطقه با سایر منـاطق تفـاوتی قائـل شـد              کند به گونه   بیا می 
اصطالح ادبیات اقلیمی را ابتدا حـسن میرعابـدینی مطـرح کـرد و آن را            ). 140: 1381قنواتی،  
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هـاي   تـرین دسـتاورد ادبیـات اقلیمـی حاصـل تـالش            مهـم «: اي یا محلـی خوانـد      ادبیات ناحیه 
  ). 561: 1380  میرعابدینی،(» نویسندگان جنوبی است

دت وحـ . 1 از جملـه اینکـه   ی برشمرده است،عبدالعلی دستغیب چند ویژگی براي ادبیات اقلیم      
فـاق  هـاي رمـان در دریـا اتّ    بیشتر صحنه. جغرافیایی دارد، مثل دریا و ساحل در رمان اهل غرق    

شـان بـه دریـا     ها نگاهشان به دریاست و زندگی  افتد و مردم آبادي در ساحل نیز بیشتر وقت         می
شـود، چنـان کـه در        لی استفاده مـی   هاي مح  در ادبیات اقلیمی از گویش    . 2. پیوند خورده است  

رمان اهل غرق نیز شاهد کلمات و اصطالحات بسیاري هستیم که مخصوص مردم جنوب اسـت        
هـا   ها و مراسم و جـشن   آیین مشابهت. 3. و نویسنده معناي آنها را در پانوشت توضیح داده است   

شـود    دیده مـی   در رمان اهل غرق چند صحنه در توصیف عروسی و عزاي مردم جنوب            . و عزاها 
  ). 15: 1380دستغیب،  (که مشخصۀ همان منطقه است، از جمله کل کشیدن زنان در عزا

هـاي واقعـی و کـاربرد     به دلیل پرداختن به ادبیات فولکلوریک جنـوب و خلـق صـحنه   پور   روانی
ـ   او . شود گرا شناخته می اي اقلیم نویسنده ،ها و عبارات بومی   کنایه ،ها  المثل  ضرب ا سـعی کـرده ب

اي و با شیوة رئالیسم جادویی، خصوصیات بوم و منطقۀ زیـست خـود            استفاده از عناصر اسطوره   
هـا   اي هستند که جـز پنـاه بـردن بـه همـین اسـطوره       مردم اهل غرق مردم ساده  . را نشان دهد  

کننـد او فرزنـد پریـان اسـت و      جمال سرراهی است اما اهالی آبادي گمان می   مه. اي ندارند  چاره
نیـروي پیـشگویی را از   . شـوند  هـا مـی   او زادة پریان است؛ پریانی که عاشـق آدم   . استنظرکرده  

تـش  آنرسـیده بـه غبـه     کند که جهـاز زایـر احمـد     بینی می  کولیان به ارث برده و یک بار پیش       
بینیم که خسته و سـرگردان و بـا درك از پـوچی     جمال را می البته در همین کتاب مه   . گیرد می

او در باورهـا    . شـود  برد و به تیر سرهنگ صنوبري کشته مـی         اي پناه می   ه قلعه دنیا، با کامیونی ب   
  . پندارند آید و مردم مرگش را دروغی بیش نمی گیرد و از گور بیرون می جان می

تـر   پور دریاسـت کـه وجـه بـومی داسـتان را پررنـگ       هاي روانی عنصر تکرارشوندة دیگر در رمان    
 ،مـردم . گیرد محصولی آنان سرچشمه می    عدي یا همان تک   ب عشق به دریا از نگرش تک     . کند می
 ذهـن  ةکه زایید در کنار موجوداتی خیالی؛ بنابراین بینند اوم حیات خود را در حیات دریا می تد

 او موجـودي دو . اسـت  جمـال  شخصیت اصـلی رمـان مـه   . کنند مردمان آن بوم است زندگی می   
باورهاي اي او    اقعی او انسان، و وجه افسانه     جه و و.  وجهی واقعیت، وجه دیگر افسانه     :وجهی است 
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دي در وجـود ایـن شخـصیت    ماجراهـاي متعـد  . او در کانون وقایع قرار دارد  .  مردم است  ۀعامیان
اسـت و    گـاهی عزیـز   . جمـال قربـانی افکـار خرافـی مـردم اسـت            در اصـل مـه    . گیـرد  شکل می 

و گـاهی   . امـش خـاطر مـردم     آر ی و  تسلّ ۀیان، مای یوستامال ر   نجات جان و   ۀمای. داشتنی دوست
بختی  اهالی روستا   شور بدبختی و ب  مسب . هـاي   بانی کردنش براي رهـایی از دشـواري   قردر حد

ایـن  . کنـد  ه خود میها را متوج   جمال همواره در پس هر رویدادي نگاه       مه. روند زندگی پیش می  
.  مردم منطقه اسـت   اعتقادات و باورهاي   دهندة نجمال نشا   مهدوگانگی در رفتار مردم نسبت به       

در واقع حوادث فرعی که در حول شخصیت اصلی در جریان اسـت فقـط بـراي ایجـاد هیجـان               
گـاهی    و  اسـت  روان   سـاده و    ،زبان اثر . دهند  و فضاي نمادین رمان را پرشورتر جلوه می        رندثّؤم

صـدا  «: گاشته شده اسـت لی نتخی حوادث جاري، با تصاویر شاعرانه و دور از هیاهوي روزمره و    به
خـورد و    هـا مـی    گذشت و بر پوست آبـی      ها می  مرجان از البالي گیاهان دریایی و    . گرفت اوج می 

  .)32: 1368 ،پور روانی(» ... کرد یندازد، رنگشان را عوض میانگار بر تنشان رعشه ب

  نمایش اوضاع اجتماعی و اقتصادي جنوب
و توأم با درد و رنج مردم جنوب از همان صفحات ابتدایی رمان، خواننده با زندگی فقیرانه 

کند و امیدوارند  اند که بوسلمه حاکم دریا دارد عروسی می مردم آبادي خوشحال. شود روبرو می
دمیزاد نزدیک شود، آچه بسا که بوسلمه به خلق و خوي «: دیگر جوانان را به کام مرگ نکشد

همین چند ). 13: همان(» رسم عاشقی را بیاموزد و زندگی را بر ماهیگیران جفره آسان کند
مردمی که جز . دهد جمله شرایط اقتصادي حاکم بر آن دوران جنوب ایران را نشان می

هاي کوچک و ماهیگیري ممرّ رزق دیگري ندارند و بارها و بارها گرفتار طوفان و دریا  قایق
هاي  و قصهها  شان به افسانه اما مردم آبادي که زندگی. روند می شوند و به کام مرگ فرو می

دهند و به این ترتیب اولین  پریان گره خورده، مرگ جوانان را به حاکم دریا، بوسلمه، نسبت می
  . شود وجه رئالیسم جادویی اثر آشکار می

امان و مواجهه با صنعتی شدن و اکتشاف نفت در این رمان که  کشمکش با دریا، گرماي بی
سپانلو تضادهاي . ار نوعی خشونت کرده است داستان را گرفت،نویسی خوزستان است پیرو قصه

هاي آن دیار دانسته که به شکل گرفتن مکتب  موجود در جنوب را فرصتی براي نویسنده
توان گفت  می... ترکیب دلپذیر مرارت و وحشت و پاکباختگی «: خوزستان انجامیده است
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 تحقیرشدگی از ت وآوارگی و محرومی). 48: 1374سپانلو، (»  سبک آفریده است،جغرافیا
 نمونۀ بارز جمال مه. پور و مشخصاً رمان اهل غرق است هاي آثار روانی هاي شخصیت ویژگی

 است که سالیان سال حتی کپري براي زندگی نداشته و اي دیده و آواره هویت و رنج  بیکارگران
براي اما هموست که باید . کنند خطاب می»  غربتیزادة غریب«ردم آبادي در دلشان او را م
 او احساس سازند  و نهایتاً وقتی مردم آبادي برایش کپري میسلمه نی بزند و دریا را آرام کندبو

      . کند شادي و سبکی می

   در اهل غرقدیده  رنجشخصیت زن

 بدون اینکه ،گاهی تخیلی است  گاهی واقعی و رئالیسم جادوییهاي رمان پردازي در شخصیت
 جمال هاي تخیلی، و مه ین داستان پریان دریایی از شخصیت در ا.خواننده را به تعجب وا دارند

 حاصل هاي رئالیسم جادویی رمان. شوند جابجا می هرازگاهی  کههاي انسانی است از شخصیت
هاي ساده و باصفا رخنه  ن وقایع چنان در ذهن و فکر شخصیتایاند و  لتخی آمیزش واقعیت و

در رمان مورد بحث نیز همین . آیند لی کنار میتخی  وهراحتی با وقایع پیچیده کرده است که ب
 خرافات و ،یشود و مردم محلّ هاي عجیب دیده می تسازي حوادث و شخصی روند عادي

توصیف جفره و پریان دریاي در ابتداي رمان موجب . پندارند اي را واقعیت می باورهاي افسانه
 خواننده جاي بگیرد و بدین ترتیب شود عناصر واقعی و خیالی در امتداد هم در ذهن می

  . شود خواننده به همراه مردم آبادي وارد جهانی سراسر خیال و افسانه می

اي  هاي ویژه  داستان،هاي محلی  با استفاده از لغات جنوبی و بوشهري و استفاده از واژهپور وانیر
ن بودن   ز.نگرد ان میدنیاي زن منظري خاص به امور واو از .  استخلق کردهت زن را با محوری

هاي او معموالً پایانی تلخ دارند و به مرگ  داستان.  او در آثارش مشهود استۀو نگرش زنان
اي است که هنوز نفت وارد زندگی مردم  شود که در واقع به معناي مرگ دوره قهرمان ختم می

. برد ش می با افسانه و خرافات و باورها پینویسنده حوادث داستان را. جنوب نشده بود
امنی و  فشارهاي روحی و روانی که در  هاي زندگی، نا دشواريهاي او از   داستان شخصیت زن

 و اغلب براي زنده نگه داشتن زندگی وبرند   رنج میزندگی شخصی دچار آن هستند جامعه و
  خود از این مظلومیتۀهمواره به رهایی زنان جامعپور   روانی.کنند  تالش میکانون خانواده

  .کند  در برابر آنان احساس مسئولیت می واندیشد می
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هاي  در بیشتر داستان. شود  انجام می به یک شیوهپور هاي روانی پردازي تمام داستان شخصیت
هایش به  او با دیدي اجتماعی در داستان. هاي او شخصیت اصلی داستان زن است کوتاه و رمان

: تقسیم کرد  دستهتوان به سه را می پور روانی ثارآهاي  شخصیت .پردازد زنان و مسائل آنان می
 خصوصیات ،ها  این تفاوتۀپور جدا از هم هاي روانی زنان داستان .زنان بومی، شهري و روشنفکر

مردان  .خود داراي راي و تفکر هستند ، سرکش، قوي وشجاعها  بیشتر آن. مشترکی دارند
 ند وا  که براي تدوام خانواده در تالشدر نقش پدرمردانی : اند  دو دستهپور نیز هاي روانی داستان

هاي متمادي،  طی سالپور  هاي روانی شخصیت داستان. ندمردانی که پایبند اصول زندگی نیست
ر ومتغی ترین معضالت زنان داستان را شرح و بررسی  در این بخش برخی از مهم.  استلمتحو
  .کنیم می

شویم که البته  هاي غلط اجتماعی آن روزگار مواجه می کی از عرفاز همان ابتداي رمان با ی
اي که به ناچار مجبور   دریایی یکی از زنان آبادي دلش به حال پري. صراحتاً ابراز نشده است

فکر . کند ماه در آسمان به همان دلیل غبارآلود است سوزد و فکر می  زن بوسلمه بشود می،شده
کند، دور از  هاي سبز، آبی کوچک گریه می ها، در عمق آب رجانحتماً جایی میان م«: کند می

تواند نمادي  در واقع این ازدواج اجباري می). 14: 1368پور،  روانی(» نالد چشم بوسلمه می
آن زن .  در میان مردم جنوب و به ویژههاي اجباريِ آن دوران ایران باشد از تمام ازدواج

یده و احتماالً خودش نیز قربانی همان فرهنگ بوده، با که در میان همان فرهنگ بال) مدینه(
  .کند پري کوچک احساس همدردي می

انـد و بعـد از هفـت روز هنـوز           جمال بـه دریـا رفتـه       در میانۀ داستان، جایی که ناخدا علی و مه        
تر از همیشه سقزش را    بوبونی محکم «: دهد اند، داستان بیتابی همسر ناخدا را شرح می        بازنگشته

کنـد   خواننده تا اینجا گمان مـی     . »ترکید کرد و دلش از بغض می      هایش درد می   آرواره  وید،ج می
فهمیم غصۀ او ناشـی   درد بوبونی در جدایی و نگرانی از مرگ ناخدا است، اما در جمالت بعد می    
 ناخدا علـی «: اش کند از یکی از وظایفی است که جامعه از او انتظار داشته و او نتوانسته برآورده        

ترسـید،   مـی . زنـد  خندد و گپ مـی  دید که دور از چشم او دست در دست آبی دریایی می            را می 
هـاي   هاي ریز و درشـت بـسازد و سـال    ها عروسی کند و بچه ترسید ناخدا علی با یکی از آبی   می

       ).40: همان (»...شد  دار نمی سال در ته آب از زنی بگوید که در آبادي داشت و بچه
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کند، بـه اینکـه     البالي نقل داستان بارها و بارها به همزادي انسان و مرگ اشاره می        نویسنده در 
یابـد و پـس از آن دوبـاره     اي آرامش مـی  آدمی در گریز خود، از جایی به جاي دیگر، تنها ثانیه   «

از همـین اشـارات نویـسنده    ). 32: همـان  (»کننـد  رنج و درد، این دو همزاد قدیمی رهایت نمی    
افت که به زعم او نه فقط زندگی مردم جنوب، که اصوالً زنـدگی بـراي نـوع انـسان              توان دری  می

اي و نمـادي از تمـام        مـردم آبـادي جفـره در ایـن داسـتان فقـط نمونـه              . ور است آ سخت و رنج  
هـا و   در رمان اهـل غـرق، حتـی مـرده    . کشند هایی هستند که رنج زیستن را به دوش می     انسان
رود، در عمق  جمال براي نواختن نی به دریا می   وقتی مه . اند ی نیافته شدگان نیز از رنج رهای     غرق

ها هنوز سعی دارند کـشتی را   شان غرق شده و آن    ها قبل کشتی   بیند که سال   آب جوانانی را می   
گانـه را مـات کـرده بـود و      چـه دردي چهـرة پـسران شـش    «: تعمیر کنند و به آبادي بازگردنـد  

سـالۀ   جمال براي نخـستین بـار در زنـدگی بیـست        دار که مه   غصهانگیز بود و     نگاهشان آنقدر غم  
اي نتوانسته بود این چنین بـا حـسرت و درد بـه او نگـاه              هرگز هیچ آدمیزاده  . خود، دلش لرزید  

   ). 30: همان (»باز غریبی است کند و زمین چه نیرنگ

ت و مجبورند بـه     تنها ممرّ معاش مردم آبادي دریاس     . فقر و ناداري در سرتاسر رمان جاري است       
اگـر مـردي بـه دریـا بـرود و      . حاکم زورگوي دریا، بوسلمه، باج بدهند تا مـردان را غـرق نکنـد             

در شـبی کـه مـردان آبـادي بـه دریـا             . سرپرست و گرسنه خواهد مانـد      اش بی  بازنگردد خانواده 
 نابود شود و ترسید آبادي می«: کند اند، یکی از دختران آبادي با خود فکر می   اند و بازنگشته   رفته

کـشید؟   چه کسی جور او را در زنـدگی مـی      . غالم از دریا وانگردد و تا ابد تنها بماند         پدرش زایر 
توانـست   توانست به تنهایی سر کنـد؟ بـر سـر سـفرة چـه کـسی تـا ابـد مـی              شبها را چطور می   

 توان دریافت شخـصیت زن در رمـان و اصـوالً زن در       از همین جمله می   ). 41: همان (»بنشیند؟
بنـابراین  . »کـشید  جـور او را مـی  «مرد بوده، کسی که مرد بایـد        » نانخور«جامعۀ آن روز ایران،     

شده، زیرا نقشی در اقتصاد خانواده  عجیب نیست که زن اصوالً موجودي فرعی و ثانویه تلقی می         
 هیچ ...زایر نبود «: کردند پناه احساس می در واقع زنان نیز بدون مردان خود را بی        . نداشته است 

   ). 41: همان(» ...سرپناه بود  مردي نبود و جهان بدون مرد جهانی بی

ها و وقایع بزرگ را نادیده گرفت؛ در واقع زنان آبـادي بـا             گیري البته نباید تأثیر زنان در تصمیم     
هـاي ایـن     زیبـاترین صـحنه   «: شود همۀ فقر و مظلومیتشان، اگر نخواهد کاري انجام نشود، نمی         

پرروزي زنان مـسلّم اسـت و       ...  کوچک و دلیرانۀ زنان این آبادي ناشناخته است          هاي کتاب قیام 



                                  1400اره شانزدهم بهـار  سال پنجم، شم) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... شناسی رئالیسم جادویی در جامعه

     
 

19

هاي این رمان که اقلیم جنوب در آن با تمام لوازمش حـضور قـوي دارد              تردید یکی از صحنه    بی
  ). 46: 1399پرور،  رحمانیان و عدل(» هاي گاه و بیگاه زنان آبادي است همین قیام

کند، چـون   به مانند زن ایرانی، احساسات و عواطفش را پنهان میشخصیت زن در این رمان نیز  
هـاي سـتاره حـسرت زنـی تنهـا دیـده        در حـرف «: حیا باشـد  جامعه و عرف به او آموخته که با    

زن ). 92: همـان (» دار کنـد  خواست عصمت روستایی خود را با کالمی لکـه    زنی که نمی  . شد می
  . دار  عین حال، غصهداستان اهل غرق زنی است نجیب و آرام و در

  گیري نتیجه

. شناسی ادبیات به دنبال ردیابی بازتاب امور و شرایط اجتماعی در آثار هنري است نقد جامعه
اند، اما  هاي ایرانی تحت تأثیر آثار غربی و ژانرهاي بیگانه بوده هرچند بسیاري از نویسنده

ر رمان، محمل خوبی براي بررسی شان و بازتاب آن د ها از محیط رشد و زندگی تأثیرپذیري آن
 و اهل گرا اي اقلیم پور نیز به عنوان نویسنده منیرو روانی. کند شناسی اثر فراهم می جامعه
اي و زبانی منطقۀ جنوب و در سبک ئالیسم جادویی  هاي اسطوره ، با استفاده از ظرفیتجنوب

 او در .شود  محسوب میترین آثار این شیوه در ایران به خلق اثري روي آورده که از مهم
  .به ویژه رمان اهل غرق، محیط جنوب و عناصر بومی آن را بازتاب داده است  هایش، رمان

شوند، داستان زوال جوامع کهن، اکتشاف  برند و گرفتار مصائب بسیار می قصۀ زنانی که رنج می
ست هم دست به د... هاي مردمی و  نفت در مناطق روستایی جنوب، از بین رفتن افسانه

دهندة جو سیاسی   نشاناهل غرقاز طرف دیگر، رمان  .دهند تا رمانی اجتماعی خلق کنند می
مردمی که هنوز شناسنامه ندارند و براي ). دهۀ سی و چهل(حاکم بر آن زمان ایران است 

 سعی کرده فضاي اجتماعی  واقعیت  و تخیل عناصربا تلفیقنویسنده . هاشان سند ندارند خانه
پور ضمن بیان باورها و عقاید کهن بومیان جنوب،   در واقع روانی.ان ایران را نمایش دهدآن دور

سعی داشته شرایط سیاسی و اجتماعی آن برهه از تاریخ ایران را نیز نشان دهد و براي این کار 
بوم  او در عین احترام به زیست. اي بهتر از رئالیسم جادویی در اختیار نداشته است هیچ شیوه

د و باورهاي اساطیري جنوب، از معضالت اجتماعی ایران، وضعیت زنان و جو سیاسی حاکم خو
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 کامالً یک رمان اجتماعی است که در لباس اهل غرقبه این ترتیب رمان . نیز انتقاد کرده است
  . رئالیسم جادویی عرضه شده است

  منابع و مراجع

 .  آینه، تهران، ماه ادبیات و فلسفه کتاب،ادبیات اقلیمی ، )1381(جعفري قنواتی، محمد 

 ،56 شمارة ، شهریور و مهر،ادبیات داستانی ،»دربارة ادبیات بومی« ،)1380(دستغیب، عبدالعلی
 .  17ـ14صفحات

فصلنامۀ ادبیات  ،»ادبیات اقلیمی در رمان اهل غرق «،)1399(پرور، لیال  رحمانیان، زینب، عدل
 .  شمارة چهارم،ال ششم س، دورة جدید،هاي محل ایران و زبان

 منیرو با الزاریان ژانت وگوي گفت (،»شوریدگی دوران یادگار نوشتن «،)1369 (منیرو پور، روانی
 .44-45صفحات ،آبان ،35 شماره ،سخن دنیاي ماهنامۀ ،)پور روانی

 .آفتاب خانۀ ،تهران  ،اول چاپ ،غرق اهل ،)1368( .............................

 .  نگاه، تهران،نویسندگان پیشرو ایران، )1374(دعلی سپانلو، محم
  .  چشمه،، تهراننویسی ایران صد سال داستان ، )1380(میرعابدینی، حسن 

 ،»لیل رمان اهل غرقحبررسی رئالیسم جادویی وت«،)1384 (نیاناصر و مریم رامین  بخت،نیکو
 .139-154فحاتص،8 شماره،2 دوره، پژوهش هاي ادبیۀفصلنام

 ،75، شماره فصلنامۀ هنر ،» واقعیت خیال انگیز،رئالیسم جادویی«، )1387(، منصوره شوشتري
 .32- 44صفحات

شکنی رمان کولی  نقد شالوده «،)1399(شیروانی، الهام، فالحی، منیژه و رضا حیدري نوري 
فصلنامۀ علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات  ،»کنار آتش بر اساس نظریۀ ژاك دریدا

 . 44 شمارة ،12 دورة ،فارسی
 .  سخن، تهران،عناصر داستان ،)1377(میرصادقی، جمال 

 . سخن:  تهران ،داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران ،)1388(یاوري، حورا 

 


