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  )بهار ادب(

 

 چکیده:
 رئالیسم سازی ادبی در مسیر رشد و تعالی خویش قرار دارد وبومی نهضت :هدف و زمینه

دیری از احمد آرام با بهره .است جادویی نیز توجه ادیبان معاصر ایران را به خود جلب كرده

های ای رؤیایی میبخشد و جلوهچهره حلزونهای پسرجادویی، به فضای رمان  رئالیسم راهبردهای

دونادون عشق را در چارچوب این مکتب ادبی ترسیم میکند. الگوی رفتار عاشقانج شخصیتها كه 

دوام یا  ل میگیرد كه علت( مینامد، بر پایج عواملی شک4449) «قصج عشق»اشتنبرگ آن را 

است كه از رهگذر واكاوی  سستی روابط عشقی آنان را معیّن میسازد. هدف از این پژوهش آن

 «های عشققصه»جادویی موجود در متن رمان، میزان هم وشانی  های سبکسازِ رئالیسممؤلفه

 شخصیتها را با نظریج اشتنبرگ بررسی كند.

 باتحلیلی -ای و بصورت توصیفیرشتهچارچوب پژوهشهای بینروش تحقیق در  :مطالعه روش

های رئالیسم جادویی و است. میزان فراوانی و درصد وقوع مؤلفه 65SPSSافزار نرم از استفاده

 انجام خواهد شد. دو آزمون خی مبنای حاالت دونادون عشق بر

دانج های رئالیسم جادویی و حاالت هشت( میان مؤلفه4343) پسر حلزونهای رمان در :هایافته

از میان حاالت دونادون عشق دارای فراوانی  «عشق سودائی»دارد.  معناداری وجود عشق تفاوت

 به آن نگریسته است. «دید متغیرهای زاویه»و درصد وقوع بیشتری است كه نویسنده از 

 ایدید دونادون و به شیوه هایهای عشق كه از زاویهه، قصپسر حلزونهای در رمان :گیرینتیجه 

عشاق جلوۀ  «قصج خیال»دارند.  كامل هم وشانی اشتنبرگ نظریج صدایی روایت میشوند باچند

بیشتری در متن این اثر دارد و با فضای رئالیسم جادویی آن نیز همخوانی دارد. هرچند نویسنده 

سازی كند، شخصیتهای های دیگر عشق دفتمانبر سویهرا  «عشق آرمانی»تالش كرده برتری 

 این رمان در دستیابی به این عشق ناكام میمانند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Literary Localization Movement is on the 
path of its growth and sublimity and Magic Realism has impressed the 
contemporary Persian writers. By utilizing the components of “Magic Realism”, 
Aram bestows Boy Snails (2014) a fanciful atmosphere and illustrates various 
types of love in the framework of this literary school. Characters’ love 
behaviours to which Sternberg (1998) refers as “love story” is built on specific 
social and cultural factors which are, in turn, responsible for the survival of their 
love relations. This study aims at determining the degree of overlapping 
between characters’ love stories with Sternberg’s theory through stylistic 
analysis of magic realism strategies in the selected novel. 
METHODOLOGY: This interdisciplinary research is conducted by using 
descriptive-analytic methodology. Analysis of data is made by using SPSS 
software and the frequencies of magic realism components as well as eight 
forms of love in Sternberg's theory are determined through Chi-square results. 
FINDINGS: The findings indicate a meaningful difference in the frequencies of 
magic realism components and eight types of love in Boy Snails (2014). 
“Infatuation” has the highest frequency among eight forms of love which is 
looked upon by the writer from “Multiple-points of View”. 
CONCLUSION:  In Boy Snails, “love stories” which are narrated in polyphonic 
manner from “Multiple-points of View” overlap with Sternberg's theory. 
“Fantasy story” has higher frequency and it suits with the novel’s atmosphere 
of magic realism. Although the writer has tried to show the privilege of 
“consummate love” for bringing it into premier discourse, the chararcters fail 
to achive this ideal relationship in the novel. 
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 مقدمه

نویسی، مهمترین ویژدی سبکی آثار ادبی احمد های دونادون عشق به مدد شگردهای نوین داستانفرانمود جلوه

 هایاجتماعی و سیاسی را به مدد مؤلفه های مختلف متن رمانهای خویش چالشهای فرهنگی،وی در الیه آرام است.

( عشق را 4345دی.آنجلیس ) باربارارا در بستر ادبی هویدا میسازد.  شکوه عشق و رئالیسم جادویی واكاوی میکند

 ید و یا اندازه درفت؛ اما چنان نیرومندعشق نیرویی است نامرئی كه نمیتوان آن را د»اینگونه توصیف كرده است: 

و باصالبت و مقتدر است كه میتواند در یک چشم بهم زدن شما را برای همیشه منقلب سازد و شور و شادمانی و 

محورهای  از یکی قدرت و نبرد عشق(. 69 :4345، )دی آنجلیس «شعفی در زنددی برایتان به ارمغان بیاورد

كنش میان متن برهم» پسر حلزونهای عشق در رمان .آرام پیرامون آن میچرخند احمد بنیادین است كه رمانهای

در (. 541 :4346، هیلمک) «و جهانِ متن را از یک سو، و خواننده و جهان وی را از سوی دیگر مشخص میکند

-( شرط الزم برای ساختن سویه4497كه طبق نظریج اشتنبرگ ) «تعهد»و  «هوس»، «صمیمیت»این اثر، عناصر 

 دانج عشق هستند به میزانهای متفاوت در كنار یکدیگر قرار دارند. البته اشتنبرگ بر این باور است كههای هشت

والدین و خزانج اطالعاتی فرد شکل میگیرند. وی این  عشق بر مبنای عواملی همچون شخصیت، تجربیات، روابط

احمد آرام، شخصیتهایی را در رمان ترسیم میکند كه مینامد.  «قصج عشق»دیری روابط را نیاز شکلمل پیشعوا

های عشق را به جلوه های عشق آنان با یکدیگر سرچشمه میگیرد. ویروابط آنان از هم وشی یا ناسازداری قصه

 ت.های رئالیسم جادویی در تاروپود رمان تنیده اسسازی مؤلفهمدد بومی

روی عشاق بوفور یافت میشوند. با در هانر رئالیسم جادویی، مضامینی همچون عدالت جنسیتی و چالشهای پیش 

آنکه نخستین بار، هنرشناس آلمانی، فرانس رو، اصطالح رئالیسم جادویی را به آثار نقاشان جردج مونیخ معاصر 

است.  جادویی رئالیسم دهوارۀ التین آمریکای خویش نسبت داد، بیشتر ادیبان و صاحبنظران بر این باورند كه

میگل آنخل آستوریاس، دابریل دارسیا ماركز، كارلوس فوئنتس و  جمله از پیشگام این مکتب ادبی نویسنددان

ماندداری از دواتماال، كلمبیا، مکزیک و آرهانتین بودند كه ادبیات  هایچهره خورخه لوئیس بورخس بترتیب

های رشد و  ( درمورد عوامل و زمینه4344ها آفریدند. مریم حسینی )را در مستعمره شورشگر رئالیسم جادویی

یکی از دالیل رشد این مکتب را باید حاكمیت جوّ خفقان »شکلگیری رئالیسم جادویی چنین اظهار داشته است: 

یتها شده است دانست. ها كه مانع تجربج آزادانه این اقوام و ملو دیکتاتوری و حکومتهای استعماری در مستعمره

ها و باورهایی كه دهان به دهان میگردند، امکان بیان پیدا میکنند و الیج درنتیجه واقعیتهای تاریخی از میان افسانه

. رئالیسم، (615: 4344، )حسینی «ها و باورها شناور میماندحوادث و رویدادهای واقعی بر بستر سیالی از افسانه

 .ای از رئالیسم آمیخته با فانتزی را به جامعج ادبی هدیه كرددونهجادویی ود ولی رئالیسمرمانتیسم ب مکتبی دربرابر

در رئالیسم، واقعیت به همان شکل خود ترسیم میشود ولی در سمبولیسم و سورئالیسم، واقعیت جایش را به 

 حقیقتِ نامرئی و فراواقعی میدهد. 

 شهای ذیل است:نگارنده در این جستار در صدد پاسخگویی به پرس 

 تا چه میزان بازتاب باورهای نویسنده هستند؟    پسر حلزونهای دفتمانهای موجود در رمان

 ؟ دارد وجود معناداری همبستگی دانج عشق در رمان منتخبجادویی و حاالت هشت رئالیسم آیا میان مؤلفج

 به چه میزان است؟ بردزیده رمان اشتنبرگ با محتوای مضمونی «قصج عشق»هم وشانی نظریج 
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 ضرورت و سابقۀ پژوهش
تا كنون درمورد آثار ادبی احمد آرام، پژوهشییی در داخل كشییور انجام نشییده و پهنج پژوهش در این زمینه فراخ  

ست؛ اما درمورد نظریج   شق »ا شتنبرگ، مؤلفه  «ع ستان   ا سم جادویی و تکنیکهای دا سامدرن    های رئالی سی پ نوی

 ده است كه در این بخش به مهمترین آنها در سه زیرمجموعه اشاره میکنیم:تحقیقات ارزشمندی انجام ش

اند كه از هفت  و بدین نتیجه رسیده ( اشعاری از بوستان و دلستان را واكاوی كرده4345امید مجد و پروانه مجد )

شقانه  شا       بر حالت ممکن در روابط عا سعدی هم و شش حالت آن با باورهای  شتنبرگ،  نی دارند مبنای دیدداه ا

ولی در یک مورد اختالف نظر وجود دارد. سعدی در اشعار خود نشان میدهد كه در عشق كوركورانه بدلیل وجود     

  ای محکوم به شکست و فنا  هوس میتوان رابطج میان دو نفر را حفظ كرد درحالیکه به زعم اشتنبرگ چنین رابطه 

ضا رامش )    ست. امیرر شان میدهد بین 4344ا شق  عدد ( در كتاب خود ن شتنبرگ  ع ضایت  عدد و ا  زنددی از ر

شویی،  ستگی  زنا شق  عدد بین و دارد وجود معناداری همب شتنبرگ  ع ستگی  نیز زنددی در هدف عدد و ا   همب

رمان بررسییی كرده اسییت تا   پنج را در زوجها روابط با مرتبط الگوهای (4344دارد. محمودی ) وجود معناداری

صه  با رابطج آنها را شان دهد.      هایق شتنبرگ ن شق موجود در نظریج ا سی ع معلولی  و علّی ساختار  وی پس از برر

عه جام در عاطفی متداول الگوهای عشق موجود در متن آنها بازتاب  هایقصه  این رمانها نتیجه میگیرد كه پیرنگ

ستند. رابرت  شتنبرگ  . ج.ه شویی   ( 4155)ا شویق میکند روابط زنا صه  در كتاب خود زوجهای جوان را ت های و ق

وشییش قصییج دونادون عشییقی در هرفنای سییرشییت تر بنگرند. وی به بیسییتاندازی تازهباطنی خویش را از چشییم

 داوریهای ناآداهانه در همسردزینی هستند.متفاوت افراد اشاره میکند كه عامل پیش

 ن در یک یا چند اثر ادبیهای آدر داخل كشور به واكاوی مؤلفه جادویی بیشتر پژوهشهای حوزۀ رئالیسم متأسفانه

 ابكتمیتوان به  اندای جامع بیان كردهاند. در میان تحقیقاتی كه مبانی این هانر ادبی را به شیوهمحدود شده

( به قلم محمد و محسن حنیف اشاره كرد. نویسنددان در 4347)ایران  در جادویی رئالیسم سازیبومی ارزشمند

اند. در تهجادویی پرداخ هیم نظری، فنون ادبی، و نویسنددان متأثر از رئالیسماین كتاب در نُه فصل به تبیین مفا

 گیایران ارائه شده است. م در جادویی رئالیسم سازیبومی برای عملی فصول میانی و پایانی این اثر نیز راهکارهای

 و «جادویی یسمرئال» واكنشهای دونادون نویسنددان به مفاهیمی همچون ( در كتاب خود،4343) بوورز آن

 متفاوتی را نشان میدهند، راوی فکری هایسبک، شیوه دو هرچند این .بیان كرده است را «انگیزشگفت رئالیسم»

( بر این باورند كه راهکارهایی همچون 4345رضایی ) حنیف ودر این آثار رویکردی بیطرفانه را درپیش میگیرد. 

نددان نویس از بکاردیری زبان روایی متناسب با بزردی حادثه به ها در معنای سطحی و پرهیزبکاردیری استعاره

ینی و حسشیخروی مخاطبان باورپذیر جلوه دهند. جادویی كمک میکند تا عناصر رؤیایی را در پیشِ هانر رئالیسم

 و ایران جنوب منطقج دو فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، اقلیمی، سیاسی، شرایط با اشاره به (4345)محمودی 

اند. پژوهشگر در جستار ساخته روشن جادویی رئالیسم نویسنددان را در حوزۀ های مشترکزمینه آمریکا، نوبج

-ختارو هم وشی سا اشتنبرگ «قصج عشق»رئالیسم جادویی را در پیشبرد نظریج های قصد دارد نقش مؤلفه حاضر

سازی این دونج ادبی بردارد. جنبج نوآوری نشان دهد و دامی در پهنج بومی حلزونهای پسر در رمان های معنایی

 ی ادبیاتشناسای، نظریج روانشناسی اشتنبرگ را در تحلیل سبکرشتهاین پژوهش در آنست كه با رویکردی میان

ان روی مخاطبانداز جدیدی را در حوزۀ نقد ادبی پیشِمنتخب، چشم معاصر به كار میگیرد و با واكاوی رمان پارسی

  قرار میدهد.
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 روش مطالعه
  بسییامد 65SPSS افزارنرم از اسییتفاده تحلیلی اسییت. پژوهشییگر با-مقاله از نوع كیفی با ماهیت توصیییفی این

شت  حاالت و سبکی  محور راهبردهای شق را  دانجه هدف از این تحقیق   .دو تعیین میکندخی آزمون مبنای بر ع

 برای مخاطبان و دیدداههای فرهنگی احمد آرامنویسی به سبک پسامدرن های دونادون داستانآن است كه جلوه

  تبیین شود. 

 

 بحث و بررسی

 های دیرین تاكنونعشق و روابط عاطفی زن و مرد مفهومی مشترک میان ادبیات و روانشناسی است كه از دذشته

ماعی اجتپردازان مشهور روانشناسی توجه فیلسوفان، حکیمان و روانشناسان را به خویش جلب كرده است. نظریه

 1تا كنون(، جان لی 4415) 3تا كنون(، هلن فیشر 4437) 6تا كنون(، الین هتفیلد 4411) 4همچون زیک روبین

تا كنون( مدلهای دونادونی را برای شناسایی سرشت عشق ترسیم  4414) 5( و رابرت اشتنبرگ6543-4433)

 در (4497)اشتنبرگ  رابرت «قصج عشق»ای این تحقیق، نظریج رشتهاند. چارچوب نظری و رویکرد میانكرده

عشاق است. ازآنجاكه اشتنبرگ این نظریج نو را برای زدودن كاستیهای نظریج پیشین  میان تحلیل رابطج دوسویه

  .ای را پیش چشم خواننددان بگشایدمیتواند افق تازه بنا نهاد، تبیین هر دو نظریه« مثلث عشق»خود 

 

 اشتنبرگ« مثلث عشق»نظریۀ  
 9«تعهد»و  7«هوس»، 4«صمیمیت»در نظریج عشق اشتنبرگ كه برای واكاوی داستانهای بلند و رمان مناسب است، 

مندی یا نارضایتی سازی را در رضایتهای هیجانی، رفتاری و شناختی هستند كه نقش سرنوشتدر زمرۀ مؤلفه

ط در رواب ولی آرمانی بینجامد عشق به است ممکن عنصر این سه تركیب در موارد اندكی،. عشاق بازی میکنند

St)عادی زناشویی، این عناصر به صورتهای تکی و دوتایی ظاهر میشوند  renberg and Barnes, 1988:70 .)

  به خود اختصای میدهد. مؤلفه را سه این  از سهم زیادی سالمِ زناشویی اشتنبرگ، هر رابطج زعم به

 عشق، نقش كلیدی را در تفاهم هیجانی است كه بعنوان مؤلفه صمیمیت مهمترین عامل رضایت عشاق: صمیمیت
 عالقج آن، اظهار و محبت احساس»فردیت بازی میکند. صمیمیت را اینگونه میتوان تعریف كرد:  حفظ و متقابل

 و دارد عاطفی و هیجانی جنبج دارد. صمیمیت، دوست را او فردی كه به غمخواری و همدلی مسئولیت، مراقبت،
)حاجلو،  «ایجاد میکند فرد در بودن مقابل طرف بند قید در و مرتبط نزدیکی، محبت، س درمی،احسا نوعی

صمیمیتر هستند دوام بیشتری دارد و آن دو در فرازونشیبهای زنددی  كه زوجهایی در زناشویی رضایت (.4343

اشتنبرگ، واهۀ چندوجهی در نظر (. Patrik, 2007: 362) میکنند تجربه روش درست رویارویی با چالشها را

سرچشمه میگیرد. وی بر این باور است  از سرشت و روان هماهنگ عشاق  كه احساساتی را دربر میگیرد صمیمیت،

                                                      
1. Zick Rubin 
2. Elaine Hatfield 
3. Helen Elizabeth Fisher 
4. John Lee 
5. Robert Sternberg 
6. Intimacy 
7. Passion 
8. Commitment 
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همچون زورقی شکسته خواهند بود كه همواره دستخوش امواج خروشان »كه زوجها بدون داشتن روابط صمیمانه 

صمیمیت شامل  اشتنبرگ، دیدداه از (.455: 4394، اشتنبرگ« )ندزنددی ندار ای دردریا میشوند و سکون و اراده

  شش عنصر كلی است كه در شکل زیر آشکار هستند:

 
آسایش  و رفاه به مییابند كه دست فردی و ددردوستی رشد از ایدرجه به در روابط صمیمانه و دلسوزانه، دلداددان 

با هم در میان میگذارند  بشکل بهتری نیازهایشان را و میکننددرک  را همدیگر احساسات میدهند، اهمیّت یکدیگر

(St renberg, 1986:119.) 

 جذابیت فیزیولوهی، كنش همراه با فیزیکی جذابیت احساس»عبارت است از  اشتیاق و شور یاهوس  هوس:
در  هوسدر نظر اشتنبرگ،  (.55: 4395آبادی، بخش و شفیع)فرح« معشوق به مثبت ذهنی اشتغال و جنسی

جایگاه دوم و پس از صمیمیت در روابط عاشقانه قرار دارد. عنصر هوس یادآور این حقیقت است كه تفاهم معنوی 

 در شهوت ضلع واقع در باشند. نیز به یکدیگر داشته شرط الزم است ولی كافی نیست و عشاق باید شوق جسمانی

 تجربج بسوی را فرد كه است انگیختگی شکلهای دیگر و انگیزشی منابع از قلمروی شامل» عشق اشتنبرگ مثلث

 بخوبی است ممکن جنسی نیازهای عاشقانه جرابط یک در. میکند هدایت عاشقانه روابط در اشتیاق و شور و هوس

 و پذیری،سلطه دری،سلطه وابستگی، مهرورزی، كردن، یاری نفس،تعز مانند نیازها دیگر هرچند، .شود تجربه

St)« كنند كمک هوس تجربج به است ممکن شکوفاییخود renberg, 1997:1035). ،هایهلفؤم در شکل زیر 

 عشق معنوی هستند: سویدرآمدی بپیش هوس

 
ق از سویی عش به نیاز و جنسی از یک سو رابطج به فیزیولوهیکی نیاز اشتنبرگ بر این باور است كه چنانچه میان 

 .است رابطه در عشق كاهش شدید معنای فقدان یا به دیگر تعادل برقرار نباشد،

مدت و بلندمدت تقسیم میشود. تفاوت تصمیم و تعهد در ورزی مفهومی دووجهی است كه به كوتاهعشق :تعهد

دت ممیتواند تصمیم بگیرد كه فرد خای دیگری را در كوتاه فردزمان آن بستگی دارد. ورزی نیز به مدتعشق

صمیمیت

رفاه طلبی برای معشوق

شادی در كنار معشوق

تأمین مالی معشوقتکیه بر معشوق در چالشها

داشتن تفاهم با 
معشوق

احترام به معشوق

هوس

بوسیدن معشوق

در آغوش گرفتن 
معشوق

كامجویی از معشوق

نگریستن به 
معشوق
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 از دونه دو این ورزی بلندمدت و تعهد به حفظ آن تفاوت دارد.با عشق مدتدوست بدارد، اما دوست داشتن كوتاه

افزایی عشق كمک میکند. عنصر د، ولی هم تصمیم و هم تعهد به كمالنیستن اهنگهم یکدیگر با لزوماً ورزیعشق

تعهد شخصیت درونی عشاق را برای یکدیگر هویدا میکند و هریک از آنان را به شناخت فردی نیز رهنمون میسازد. 

 های عنصر تعهد در شکل زیر نمایان است:هلفؤم

 
آغاز  دیگرای درنظر میگیرد كه از پیمان وفاداری عشاق به یکاشتنبرگ رشد شخصیتی عشق را بصورت چرخه 

 افزایی در تحمل دشواریها ادامه مییابد.میشود و تا مهارت

 اشتنبرگ دیدگاه از عشق انواع

وجود دارند ولی میزان  «تعهد»و  «هوس»، «صمیمیت »اشتنبرگ بر این باور است كه در سرشت عشاق، عناصر        

 بازی میکند. وی عشییق شییکلگیری انواعها نقش مهمی را در فراوانی، شیییوۀ تركیب یا فقدان هریک از این مؤلفه

 عشق و انواع دونادون آن را در مثلث زیر خالصه كرده است:

 

 0عشق دوستانه                                                                               

 

  2عشق رمانتیک                                             8عشق مشفقانه                                               
 

 4عشق كامل                                                                                                     

  وت(شه ) صمیمیت + تعهد +                                                                  

 

  1عشق سودائی                       5عشق كوركورانه                  4عشق پوچ                                     

 

                                                      
1. Liking or Friendship 
2. Companionate love 
3. Romantic Love 
4. Consummate Love 
5. Empty Love 
6. Fatuous Love 
7. Infatuation or Limerence 

پیمان بستن

وفاداری

ازدواجنامزدی

اشکیبایی در دشواریه
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ست كه عناصر سه    «فقدان عشق »فقدان عشق:   ست یا هیچ       هنگامی ا سیار ناچیز ا دانج عشق در روابط عشاق ب

اثری از آنها مشاهده نمیشود. تعامالت رسمی افراد با یکدیگر در این دسته قرار میگیرد و چنین حالتی در زنددی     

صمیمیت تنها عن            ست كه  ستانه )همدلی( زمانی ا شق دو ست. ع شق ا شانگر افول و زوال ع شویی ن شقی  زنا   صر ع

موجود  باشد و از عناصر دیگر، تعهد و شهوت، خبری نیست یا بسیار كمرنگ هستند. این نوع عشق تنها به رابطج  

دوستی پایدار و واقعی منتهی میشود كه احساسات ارزشمندی مانند دلسوزی، مهر و عالقه را در خود دارد. عشق      

ست ولی ر         صمیمیت و تعهد ا شار از  سر شفقانه )رفاقتی(  سیاری از    م شهوانی در آن جایگاه چندانی ندارد. ب فتار 

آمیز تبدیل میشوند. این نوع عشق میان همکاران قدیمی یا همسران دارای فرزند    عشقهای آرمانی به عشق رفاقت  

شود. در     شاهده می شق پوچ »بوفور م سیار        «ع صال! وجود ندارند یا ب سایر ابعاد یا ا صر تعهد وجود دارد و  تنها عن

 ستند. كمرنگ ه

روابط بلندمدت زناشویی كه در آغاز با شور و هیجان بوده است، چنانچه بر شالودۀ محکمی بنا نشده باشد در دذر 

شود. در   شق كوركورانه »زمان به عادت تبدیل می شوند؛          «ع صمیم/ تعهد تركیب می شهوت( با ت شوق ) شور و   ،

بر مبنای شییهوت به یکدیگر متعهد هسییتند ولی   آنکه مجالی برای ابراز صییمیمیت باقی بگذارند. عشییاق تنها بی

شم نمی      صمیمت عاطفی و عمیقی در رابطج آنان به چ شانی از  سودائی )دلباختگی(    آید. درن شق  شهوت بر   ،ع

شتیاق جسمانی عاشق را شیفته و دلباختج معشوق میکند ولی سایر عناصر              روابط عشاق حکمران است. شور و ا

هد و صیییمیمیت در چنین     طه همچون تع مانتیک )خیال     راب ندارد. عشیییق ر غاز تركیبی از  ای وجود  انگیز( در آ

صمیمیت و شهوت است و در صورتی عنصر تعهد بدان راه مییابد كه نیازهای زوجین ادامه یابد و ارضاء شود. در          

شاق بی       شایی ع ست و خوداف سران باال ا ش هیچ مالحظهاین حالت، اعتماد میان هم ق از ای وجود دارد. این نوع ع

،  عناصر صمیمیت ،عشق كامل )آرمانی( آغاز بر پایج بینش و تعهد استوار نیست و احتمال تداوم آن اندک است. در

سانی              شاق به جایگاه ان ستند. ع صمیم/ تعهد به میزان الزم و كافی در كنار یکدیگر ه شهوت( و ت شوق ) شور و 

 م س ری میکنند.یکدیگر احترام میگذارند و روزدار را به شیرینی در كنار ه

 

 اشتنبرگ «قصۀ عشق» نظریۀ

ه و یافتدانج سازندۀ عشق را معرفی كرد ولی چارچوبی سازماناشتنبرگ، فقط عناصر سه «مثلث عشق»نظریج 

یا بیعالقگی فردی به یک فرد ویژه ارائه نمیداد. این كاستی، اشتنبرگ  مندیروشمند را برای واكاوی علتهای عالقه

بنا نهد كه بر مبنای آن هر فردی با توجه به پیشینج خانواددی  «قصج عشق»ای را به نام را بر آن داشت تا نظریج تازه

ین دیدداه، هر شخصی ای از عشق میرسد. بنابراین در اخود به منابع اطالعاتی، به درک ویژه و میزان دسترسی

اش یکسان یا بسیار شبیه باشد. البته اشتنبرگ بر این باور فقط زمانی عاشق میشود كه قصج عشق وی با معشوقه

های عشقی دو نفر از  آغاز با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به زعم است كه دسست عشقی هنگامی است كه قصه

لکردها را در چارچوب داستان خاصی تفسیر میکند كه با داستان ها و عمهر همسر رویداد»وی در چنین شرایطی 
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-قصه»وپنج قصج عشق را در پنج دروه اصلی (.  اشتنبرگ بیست63: 4344، اشتنبرگ) «آن دیگری متفاوت است

میگنجاند.  5«دونه هایقصه»و 1«روایی هایقصه»، 3«مشاركت هایقصه»، 6«شیء هایقصه»، 4«نامتقارن های

 سر،پ حلزونهای آنها محدود نمیشوند. در رمان به چیستی و دسترۀ عشق هستند ولی بیانگر هاقصه هرچند این

 «نامتقارن»های اصلی وابسته به قصه 45«بهبودی»و  4«خیال»، 9«انگاریزشت»، 7«پلیسی» 4،«حکومت»های قصه

وط های نامربشکلهای زیر، قصهها دارند. در هستند و حضور چشمگیرتری نسبت به سایر قصه «شیء»و  «روایی»

 با محتوای رمان در دایرۀ سفید قرار دارند:

 
را در قصج عشق دیگری 44«نقش مکمل»كه هریک از دلداددان  شکل میگیرد نابسامانی در روابط عشقی زمانی

های عشقی با ، قصهحلزونهای پسربه وجود آید. در رمان در روابط آنان  46«نابسنددی حس»بازی نکند و 

 جقص»ر د های دونادون خود نشانگر كیفیت روابط شخصیتها هستند كه به معرفی هریک از آنها می ردازیم.درونمایه

رتهای میشود. این قصه به صو رابطه یکی از آنان موجب شکلگیری یا رفتار مکمل ن دو نفرمیا ، ناهمسانی«ننامتقار

 زیر ظاهر میشود:

 د.دیری را از دیگری سلب میکنتصمیمدونه توان یا مجوز هر مسلط بعنوان فرمانروا و قدرت ک نفر: یحکومتج قص

ای را برای وی تعریف ویژه و چارچوب خواهی پیوسته بر كردار دیگری نظارت میکندبا زیاده یک نفر ی:پلیس جقص

 .میکند

 ف دیگر مینگرد و او را كوچک میشمارد.به طر جنسیتنها برای رفع نیاز  پورنودرافی(: یک نفر) نگاریزشت جقص

ن سازی در كیفیت رابطج آناخیالی نقش سرنوشت یا واقعی متن بر این باورند كه نوعی دو طرف «روایی قصج»در 

 های این قصه است:خیال یکی از مهمترین زیرمجموعهبازی میکند. قصج 

                                                      
1. Asymmetric stories 
2. Object stories 
3. Cooperative stories 
4. Narrative stories 
5. Genre stories 
6. Government story 
7. Police story 
8. Pornography story 
9. Fantasy story 
10. Recovery story 
11. Complementary role 
12. Sense of insufficiency 

قصه 
روایی

قصه 
خیال

قصه 
تاریخی

قصه 
علم

قصه 
آشپزی

قصه 
نامتقارن

قصه 
حکومت

قصه 
پلیسی

قصه 

زشت 
انگاری

قصه 
وحشت
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  .است رؤیایی و آرمانی فردی در انتظار آمدنپریان استوار است و  افسانج قصه بر پایج متن این: قصج خیال

ء نمایان میشود. قصج بهبودی نیز هنگامی شی در قالب رابطهو  شیء بعنوان شخص به دو صورتِ «شیءقصۀ »

 :ء باشدشی جثابمرابطه ب شکل میگیرد كه

                                          
 .میکند بازی نقش شیء راهای شیء، شخص در قصه یء:شبعنوان  الف( شخص

 ی است كه ممکن است با آن متفاوت باشد. به هدف ه ابزار رسیدنرابط، هااین قصه : درشیء در قالبب( رابطه 

 توسط شخص دیگر درمان میشود. آسیب روانی شده استدچار شخصی كه ، این قصه : دربهبودی جقص

به زعم اشتنبرگ، اندازۀ هریک از این ابعاد عشقی در روابط عاشقانه متفاوت است و با دذر زمان نیز شدت و ضعف  

 این عناصر تغییر میکند. 

 

 حلزونهای پسر در رمان «تعهد»و  «هوس»،«صمیمیت»عناصر 
یت میگیرند؛ اما صمیم های هیجانی و شناختی هستند بر پایج ویژدیهای فردی عشاق شکلهوس و تعهد كه مؤلفه

افزایی، درک متقابل و فداكاری هر دو طرف حاصل عنصری ویژه در روابط عاشقانه است كه فقط در سایج هم

  .یکنیمواكاوی م حلزونهای پسر در متن رمانتایی این عناصر را میشود. در این بخش، تركیبهای تکی، دوتایی و سه

نام دارد، عنصر صمیمیت بر رابطه حاكم   «دوستانه عشق «حالت كهدر این : «دوستانه عشق «صمیمیت فقط

 است و سایر عناصر، هوس و تعهد، یا بسیار كمرنگ ظاهر میشوند یا هیچ اثری از آنها مشاهده نمیشود. در رمان
گر یای یا میان شخصیتهای همجنس مانند الف.آ و مهیار وجود دارد كه زمانی با یکد، چنین رابطههای پسرحلزون

اند یا بصورت رابطج صمیمانج معلم و شادردی بین صباغ و مهیار با تریتای اول و تریتای دوم مشاهده همکالسی بوده

 میشود. ازآنجاكه این رابطه معموالً میان زن و مرد اتفاق نمیفتد، در این مقاله بررسی نمیشود.  

: در این نوع عشق، عنصر هوس در قالب شور و اشتیاق جنسی و درایش شدید به «عشق سودائی»هوس  فقط

های خود بوضوح ، در روابط بمبوتی با معشوقهحلزونهای پسر در رمانكامجویی از معشوقه، خود را نشان میدهد و 

از معشوقج خود  آشکار است. این پادقهرمان كه صمیمیت و تعهد را حتی به ذهن خود راه نمیدهد، با وسواسی زیاد

وتی اوست. بمب «عشق سودائی»فردی آرمانی میسازد؛ حال آنکه تنها جاذبج جسمانی عامل شکلگیری روابط پوچ و 

هنگام رویارویی با مهیار در مبارزۀ ذكر دشنه به دروغ متوسل میشود. او كه از عشق مهیار به رازیانه آداه است، 

ار بسه»آورد: آلود و نادرستی را درمورد رازیانه بر زبان میهوسبرای خشمگین ساختن رقیب عشقی خود، سخنان 

(. تعهد در نظر بمبوتی 455: 4343)آرام،  «بار هم او را بردم توی رختخواب؛ بوی انار میدادماچش كردم...، سه

با  واجبازی نیست. زنددی بمبوتی پس از پیروزی در مبارزه و ازدچیزی بجز پایبندی به مرام اوباشگری و الت
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 است، از سر ناچاریشود. او كه با بیمهری و عدم تمکین جنسی رازیانه به خود روبرو شده رازیانه، سرد و بیروح می

آورد. بمبوتی خاطرۀ شبهایی را كه در آلود با دختری یهودی به نام ساره روی میهای فساد و روابط هوسبه خانه

ش رو ابند هر پیاله، انگشت سبابهیاله را چسبوند به دهنم...، پشتپ»است چنین بازدو میکند: كنار ساره بوده 

مولوچی  ورو لیس میزد و ملچرو میمالید به سروصورتم، بعد انگشتشفرومیکرد توی كاسج بلوری ماست...، ماست 

یان سالها پیش از تشکیل مثلث عشقی م (.669)همان: « رو حالی به حالی كنهراه مینداخت بیوجدان تا آدم 

بمبوتی و مهیار بر سر رازیانه، جدال عشقی مشابهی میان پدر مهیار، صباغ و حبیب سبخی بخاطر حبابه وجود 

است. تریتا، با دقت، جاذبج جسمانی و زیباییهای حبابه را در لحظات همنشینی با صباغ برای مهیار توصیف داشته 

آن چشمهای بیقرار میشی، با آن ابروهای پهن آراسته  اش را میچرخاند و صورت دندمگونش، باحبابه كله»میکند: 

(. هر بار 41)همان:  «و دهانی حریص، دیده میشود. پدرت از ترس عقب میکشد. همج زیبایی او را یکجا دیده بود

   او زبانه میکشد. اشتیاق و شور آتشبام منزل همسایه به وصال حبابه میرسد، كه صباغ از پشت

راكد، بیش از همه خود را در  مدارانه وبسیار منفعالنه، عادتتعهد، آن هم از نوع  عنصر: «عشق پوچ»تعهد  فقط

به یکدیگر بعنوان  و اندداده ازدست را شانهیجان روزهای آغازین رابطه عشاق پیشین، نشان میدهد. «عشق پوچ»

شده ینتعیو ازدواجهای ازپیش «عشق پوچ»شریکهای تکراری مینگرند. البته رابطج رازیانه با بمبوتی هم مصداق 

، شاهد هستیم كه پدر رازیانه بدون میل قلبی دخترش، وی را به همسری بمبوتی حلزونهای پسر رمان دراست. 

پایبند است. رفتار پدر  «دشنه ذكر» او بیش از آنکه به احساسات دخترش اهمیت دهد، به سنتوادار میسازد. 

عیار، عشق دری تمامفرهنگ مردساالری آن دوران است. وی بعنوان سلطهای روشن از رازیانه با دخترش آیینه

بمبوتی عقدش كن! قبل از اونکه شهر تاریک شه، قبل از »دخترش را به مهیار نادیده میگیرد و چنین میگوید: 

 باشه وای برات درست كنن. قبل از اونکه از خونه فرار كنه! چارمیخش كن تا فقط مال خودت اونکه مردم شایعه

(. هرچند بمبوتی با وكیل حسن، مأمور فاسد نظمیه، تبانی 641-643)همان: صص  «شیطون دولش نزنه یه وختی

 پدر رازیانه بر دخترش روح وی را آزار میدهد. دهد، سلطجمیکند تا رقیب عشقی خود، مهیار، را شکست 

یت و تعهد است، هنگام افول كه تركیبی از صمیم «عشق مشفقانه» :«عشق مشفقانه». تعهد +صمیمیت

رابطه را برای میانساالن ایمن می ندارد ولی آن را  این اشتنبرگ هیجانات جوانی در دوران میانسالی رخ میدهد.

لزونهای ح رمان برای جوانانی كه سرشار از نیازهای جنسی هستند بمنزلج افتادن در پرتگاهی هرف قلمداد میکند. در
مسامحه رابطج صباغ با همسرش را اینگونه توصیف كرد. حبابه كه عشق واقعی صباغ  شاید بتوان با اندكی، پسر

آید. صباغ پس از این ماجرا بوده است پس از شکست صباغ در مبارزۀ ذكر دشنه، به همسری حبیب سبخی درمی

اجره داهی به مش با زن دیگری ازدواج میکند تا یاد و خاطرۀ حبابه را به فراموشی بس ارد. رابطج صباغ با همسرش

در دوران جوانیش »های لفظی میان پدر و مادرش اینگونه اشاره میکند: نیز كشیده میشود. مهیار به مشاجره

(. 435)همان:  «هروقت بین او و پدر بگومگویی درمیگرفت، با همان صندوقچه قهر میکرد و به خانج پدرش میرفت

و علقج زوجیت است تا آنکه هوس و اشتیاق نقشی در آن داشته  ازاینرو زنددی صباغ با همسرش بیشتر از سر تعهد

(. 15مان: )ه «پدرت پشت كرد به آن سنت تا عشق دومش را بیسروصدا دنبال كند» تریتا به مهیار میگوید: باشد.

 ابازان زنی بیوه و غیربومی است و از پیشینج پرفرازونشیب خود بكاردرِ مسافرخانج ستارۀ دریایی در شهر دشنه

 «عشق مشفقانه»مهیار سخن میگوید. همسر این زن تنها از سر دلسوزی با وی ازدواج كرده و رابطج آنان از دونج 

قدر از تنهایی وقت اینیجور بدی تنها شدم. هیچ»است. دفتگوی این بیوه با مهیار نشان از تنهایی وی دارد: 

ردشت نداشتم، البته كسی هم منتظرم نبود. آخه من از خونه رو له میکنه آقا. دیگه راه ب نترسیده بودم. تنهایی آدم
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عنصر شور و اشتیاق در این رابطه  (.444)همان:  «فرار كرده بودم و شوهرم از روی ترحم من رو عقد كرده بود

 بسیار كمرنگ و بیشتر مشفقانه و از سر ترحم است.

های بر رابطه حاكم باشد و جاذبه هوس و هنگامیکه دو عنصر صمیمیت: «عشق رمانتیک»هوس  + صمیمیت

این حالت، هر دو طرف به  در شکل میگیرد. «عشق رمانتیک»پیوند آنان شود،  عاطفی عشاق عامل و جسمانی

عنصر تعهد در چنین  .عاطفی دارند و با خودافشایی راز دل خویش را با هم در میان میگذارند اعتماد یکدیگر

آید و همین كاستی موجب سستی رابطه میشود. روابط صباغ و مهیار با حبابه و ای چندان به چشم نمیرابطه

هایی بستند كه در آغاز قرار دارد. این پدر و پسر در دوران جوانانی دل به معشوقه «عشق رمانتیک»رازیانه در زمرۀ 

ر ماهیت شکست عشقی د نگران ازدست دادن آنها بودند و هردز به وصالشان دست نیافتند. صباغ به مهیار درمورد

اده زخم خوردی و مونددار شدی توی این شهر، فقط نیمی از تو زنده »مبارزۀ ذكر دشنه چنین اظهار میکند: 

 رو سرپا نگه میداره و به زنددیش كندنیه خودشمیمونه. نیمی دیگه برا همیشه میمیره؛ اون نیمج زنده، با هر جون

دوست نویسندۀ مهیار، الف.آ.،  (.11)همان:  «نیمج مرده فاصله بگیری پسرادامه میده. باید سعی كنی تا از اون 

وقتی عشق » سرشت رؤیایی عشق را در واهدان ذیل نمایان میسازد و مهیار این جمالت را به رازیانه هدیه میدهد:

میرود كه آید كسی پنهانی به درون او میخزد، خنج میزند به پوستج درون و تا آنجایی پیش به سراغ آدم می

جسمت به فراموشی س رده میشود. معلوم است كه در این هنگامه كروكور میشوی و لذتی ناشناخته روی پوست 

ای و رمانتیک دارد. عشق میان مهیار و رازیانه در دام نخست ماهیتی افسانه. (647)همان:  «بدنت مورمور میکند

انگیزۀ پنهانی كه در پشت تمام كارهای روزمره و روزانج ما به »( بر این باور است كه 4391انجلیس )دی.  باربارا.

چشم میخورد همان عشق رمانتیک و رسیدن به یگانگی و وحدت وجودِ نخستین و آغازینمان است...، دویی رسیدن 

(. در واقع عشق رمانتیک 47 :4391، )انجلیس «معنوی بسیار سهل و ممتنع است -به این حالت از تجربج روحی

   ان منتخب نمادی از رفتن بسوی وادی عشق و ناكامی در این مسیر است. در رم

 «عشق آرمانی»تعهد كه سازندۀ  و هوس صمیمیت، بندرت عناصر :«عشق آرمانی»هوس  + تعهد + صمیمیت

هستند ممکن است در كنار یکدیگر قرار دیرند و عشاق بادوامترین و دل ذیرترین عشق را تجربه كنند. اشتنبرگ 

چالشهای اجتماعی، جانبداریهای  حلزونهای پسر، رمانای را آرزوی شیرین بسیاری از مردم مینامد. در چنین رابطه

 د.ای را از عشاق میگیرال شکلگیری چنین رابطهفرهنگی و اوضاع نابسامان سیاسی دوران حکومت شاهنشاهی مج

 

 حلزونهای پسر در رمان «های عشققصه»

حمد ا برانگیزترین مباحث در ادبیات داستانی معاصر است.های دونادون آن یکی از چالشروابط میان عشاق و جلوه

را به حاالت دونادون عشق آغشته میسازد و از ساختارهای زبانی و دویش بومی  پسر حلزونهای فضای رمان آرام

برای انتقال احساسات درونی شخصیتها به مخاطبان بهره میجوید. مضمون اصلی این اثر ادبی، كشمکش عشق و 

 و یعیطب هاینشانه بر مبنای عناصر و كه فضای رمان تا هنگامی قدرتی است كه در تاروپود آن تنیده شده است.

  است.  پركشش و جذاب ترسیم میکند، را «قدرت و عشق» جدال عینی،

 در دارد. طلب وجودومرجقدرت و هرج در پذیر، شریکسلطه -درسلطه حکومت به سه شکل قصج: حکومتۀ قص

شکل نخست، تنها یک نفر تصمیمات را برعهده میگیرد و از  اقتدار فرد دیگر جلودیری میکند. در شکل دوم، هر 

دیری همکاری میکنند و مسئولیت آن را بر دوش میگیرند. در شکل آخر، هر دو نفر تالش میکنند دو نفر در تصمیم

ومت به پذیر از قصج حکسلطه-در، تنها شکل سلطهرحلزونهای پس دیری را به دیگری وادذار كنند. در رمانتصمیم
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-آید. حبابه، دختری زیباروی از نژاد عرب، در رأس مثلث عشقی قرار دارد كه صباغ، پدر مهیار، و حبیبچشم می

سبخی در اضالع دیگر آن هستند. صباغ در این نبرد عشقی شکست میخورد و حبابه زنددی مشترک خود را با 

 حبیب آغاز میکند. 

تبدیل »( راهکارهای رایج جوانان در برخورد با شکست عاطفی را چنین بیان كرده است: 4345مرتضی منطقی )

 بردن به دنیای تخیالت،عشق مادی به عشق معنوی، ارائج تفسیری متفاوت از جدایی، عدم پذیرش واقعیت، پناه 

ه، بازدشت به عشق پیشین، جایگزینی فردی رفتتداوم دوست داشتن با وجود ازدواج، متعهد ماندن به عشق ازدست

افتادن در »مهیار كه با  (.617 :4345، منطقی) «جوییهای دیگر، افتادن در مسیر انتقامبردن به عرصهدیگر، پناه 

حبابه »دری حبیب بر حبابه را چنین توصیف میکند: بازان بازدشته است، سلطهبه شهر دشنه «جوییمسیر انتقام

د؛ شوهرش پا فراتر نمیگذار جوانی پدرم بود...، میگفتند بخاطر آن زیبایی عربیش هردز از صدای ارۀ معشوقج دوران

 درانه(. تریتا با شناختی كه از منش سلطه17: 4343، )آرام «مگه آن روزهایی كه بخواهد به خانج دخترش سر بزند

ادر به او یا آن اتاق زل بزنی،چه بسا » :و خشن حبیب دارد، به مهیار هشدار میدهد به منزل وی نزدیک نشود

چنین برداشتی خواهد كرد كه پدرت بعد از آن همه سال، داستان عشقیش را برای تو تعریف كرده؛ پس هنوز 

(. دفتگوی 14)همان:  «حبابه را دوست دارد...، خودت را وارد شر نکن پسر صباغ...، به مغازۀ آن یارو نزدیک نشو

درانج عربها به مفهوم عشق، بازتاب افکار نویسندۀ این رمان دربارۀ رویکرد سلطه مهیارو ذیل میان تریتای دوم 

رسوم خودشان شوهر میدادند. یعنی وعربها مردمی بودند سنتی و متعصب و دخترانشان را طبق رسم»است: 

، حبابه فردی پسر حلزونهای (. در75)همان:  «نمیگذاشتند هنشان قاتی پیدا كند، بخصوی با عجم جماعت

روشنفکر است كه عشق پاک خود به صباغ را میستاید و از تفاخر و تفرعن حبیب بیزار است. دفتگوی ذیل میان 

میدانی كه حبیب سبخی، پسرعمویم، عاشق من است، هر دو از یک »حبابه و صباغ نشانج آزادمنشی این زن است: 

بچج صباغ هم مرا دوست دارد. این را مخصوصاً بهش  ام كهایم و مرا میخواهد سفت و سخت. بهش دفتهعشیره

دری میداند و (. بمبوتی، سنت ذكر دشنه و ازدواج اجباری را نماد سلطه44)همان:  «دفتم تا دورم را خط بکشد

با عصا به جانش افتاده بود. چون رازیانه میخواست  ]پدر رازیانه[فهمیدی آن كور نسناس »به مهیار چنین میگوید: 

راسم را بهم بزند؛ چون رازیانه صراحتاً به پدرش دفته بود پسر صباغ مرا بیشتر درک میکند. پدرش بهش آن م

(. با آنکه بمبوتی شخصی فرومایه و با عشق 664)همان:  «دفته بود: بزردی این وصلت به همان مراسم سنتی است!

شمکش بمبوتی در كارزش میداند. قی پوچ و بیسویه به رازیانه را نیز بمثابج عشآرمانی بیگانه است، مهرورزی یک

عه را درایانج جامدرونی خود نه رابطج سرد و بیروح خود با رازیانه را می سندد و نه توان سرپیچی از سنتهای سلطه

داهی داد میزدم دور پدر دنیا...، هرچی میخوان » سخنگویی خیالی خود با رازیانه چنین میگوید:دارد. وی در تک

 (. 644)همان:  «بگن...، ولی درعوض دیگه خیالم راحته كه فقط مال منی سرمپشت

بمبوتی در اوج ناامیدی و درمانددی زبان تهدید را به كار میبرد تا شاید رازیانه از روی ترس، به عشق سودائی وی 

قط حرف بزن! اده اینجوری كه بده، ناسلومتی ما با هم محرمیم! حداقل یه كالم حرف بزن رازیانه! ف»پاسخ دهد: 

( فقدان صمیمیت 4394جان دری ). (644)همان:  «رو میزنم رو میکوبم به دیوار یا پیش روت، ردامام نزنی كله

بدون آداهی از مهارتهای جدید » پردوام را عامل اصلی برهم زدن مناسبات زناشویی میداند. وی چنین بیان میکند:

كمسو میشوند. عشق زن و شوهر به یکدیگر میتواند موقعیت هر دو آنها را های عشقِ اوایل ازدواج، ارتباطی، شعله

: 4394، )دری «مستحکم كند...، درچه هیچکدام از ما در این مهارتها كامل نیستیم...، از اثربخش بودن آنها آداهیم

(. زن در نگاه بمبوتی چیزی بیش از كاال و دارایی شخصی نیست و میخواهد بزور رازیانه را برای خود نگه 137
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: 4343، )آرام «ام و با همین دشنه هم نیگهش میدارم، همینرو با همین دشنه آوردمش تو خونهمن رازیانه »دارد: 

 ، از ترس فرار رازیانه وی را زیر نظر میگیرد. (. بمبوتی كه مهارتی در ایجاد عالقج زناشویی ندارد644

را بر  طرف دیگر نظارت میکند و چارچوبی نفر پیوسته بر دفتار، كردار و پندار یک پلیسی، قصج دری: پلیس ۀقص 

پایج دیدداه سیییركوبگرانج خویش برای وی طراحی میکند. رابطج پرتنش و سیییرشیییار از بدبینی بمبوتی و رازیانه 

ست.  ای بارز نمونه در آغاز زنددی مشترک با رازیانه، بمبوتی نظارتهای خود را بر وی افزایش میدهد.   از این قصه ا

شکار میکند:     شخصیت مرموز خویش را اینگونه برای رازیانه آ شتم بیرون یا   همچین كه پام » وی  رو از خونه میذا

 «شییک مث خوره افتاده بود به جونم میرفتم سییفر دریایی، میسیی ردم تا تو رو زیر نظر بگیرن. دسییت خودم نبود،

سلطه 663)همان:  شق    در الیه دری(. رازیانه قربانی  ست. راوی در قالب واهدان زیر به فقدان ع های دونادون آن ا

اش میگرفت و دویی در آن ای درخور شییخصیییت او، نادیده رازیانه با كینه»میان رازیانه و بمبوتی اشییاره میکند: 

سییخنگوییهای در بخش دوم رمان، تک(. 447)همان:  «یگذاشییت تا مانند ارواح بیاید و برودخانج بینور و بیهوا م

بمبوتی خبر از خودكشی رازیانه و دفن پیکر وی در باغچج منزل دارد. بمبوتی بر آن است كه در زنددی زناشویی    

تنت  »رازیانه دفتگو میکند: خود ناكام مانده اسیییت و همچنان از دوری رازیانه بیم دارد. وی در ذهن خود با روح   

ساده، مث یه آدمی كه میخواد تصمیم بگیره تا راه بره،         ست وا عینهو چوب، سفت و سخت شده بود...، دلم میخوا

صورتت    زدهخاكت كنم...، برا اینکه داهی وختا، مث جن سراغت و خاكای روبروی  رو پس بزنم و نیگا كنم  ها بیام 

. رازیانه كه عشیق آرمانی خود را به مهیار تا واپسیین لحظات زنددی نگه   (615)همان:  «اتبه اون چشیای بسیته  

 میدارد، با سرپیچی از انجام وظایف زناشویی موجب آزار روحی بمبوتی میشود.

ص  شت  ۀق شییماری فرد دیگر یک نفر موجب آزار جنسییی و كوچک قصییه، در این نوع: پورنوگرافی() نگاریز

دیده به آن خو میگیرد و حتی از آن جایی در رابطه نهادینه میشیییود كه طرف آزارمیشیییود. البته این آزاردری تا 

لذت میبرد. یکی از كشمکشهای درونی بمبوتی نیاز جنسی اوست كه با داشتن همسری همچون رازیانه برآورده        

ت. ال آزار اوس های بیعالقگی همسرش به خود را نادیده میگیرد و بدنب نمیشود. بمبوتی از سر غرور و نخوت ریشه   

یه شییب نقشییج تجاوز كشیییدم؛ تجاوز به زن خودم؛ عینهو یه حیوون وحشییی. پیش خودم »وی به مهیار میگوید: 

سازم. ظرف یه         سه، می رم روت و پیراهنت رو جر میدم، كارت رو می شنه بر ستت به اون د میگفتم قبل از اینکه د

شتم باكره بری      ست ندا ستم این كارو بکنم، دو (. بمبوتی تنها در خیال خود 663)همان:  «از این دنیا ثانیه میتون

 میتواند به عشق رازیانه دست یابد و این تقابل میان واقعیت و خیال بر عمق جان وی خنجر میزند.

صه به  :خیالقصۀ   سانج  این ق شباهت دارد  اف شود و   شهزاده  ای مأمور نجاتشاهزاده  آن در كه پریان  خانمی می

هشتاد سال پیش از شروع داستان، صباغ، پدرِ رنگرزِ مهیار، در سن        لطف و صفا ادامه مییابد. پس از آن زنددی با 

سییالگی دلباختج دختری به نام حبابه، فرزند امام علی چهل حوض، پیرمردی نابینا، میشییود. شییخصیییت    نوزده

شنه     سازندۀ د شتی رمان، تریتا نام دارد كه آهنگر و  شهر د     زرت ست. وی در  بازان به آموزش شنه های خوشدست ا

برای پیروزی بر رقیب خود به مهارت دفاعی نیاز داشییتند. راوی عاشییقانی همچون صییباغ می رداخته اسییت كه  

صیف میکند:      صباغ به وی را چنین تو ستان ویژدیهای حبابه و میزان عالقج  شمش میفتاد به   »دا هر مردی كه چ

با عشییق پدرت زمین تا آسییمان فرق داشییت. تریتا آن روز با  حبابه، دیگر او را فراموش نمیکرد...، ولی عشییق آنها

خودش دفت معلوم اسییت كه بچج صییباغ عشییق را بدرسییتی شییناخته و این امید را داشییت كه حتماً از پسییش   

شوند. هر        (74)همان:  «آیدبرمی ست تا با یکدیگر وارد كارزار  سرای انجیری میبرده ا شقی را به  . تریتا رقیبان ع

شق              مبارزی كه با  سر ع صباغ از  شد.  شوقه می ستج همسری مع شای شنج خود زخمی بر چهرۀ رقیب مینداخت،  د
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آموزشییهای رزمی تریتا را تحمل میکند ولی حبیب سییبخی تنها برای پایبندی به سیینت، سییختیهای نبرد را بر   

صباغ [حبابه »خویش هموار میکند. راوی اینگونه بیان میکند:  شمان   ]به  ست از همه    ]حبیب[میگفت ته چ پیدا

وارش دارد همج آن مشییقتها را تحمل میکند تا كسییی پشییت سییرش حرفی چیز بیزار شییده، اما بخاطر غرور عرب

شکست میخورد.         (453)همان:  «نزند سرعموی حبابه،  سبخی، پ صباغ در جدال عشقی با رقیب خویش، حبیب   .

تی  آد بهم دفیادم می»آورد: ه سخن به میان میمهیار پلی به دذشته میزند و در پیری از قصج عشق خود به رازیان

رو تا آخر عمر نیگه میدارم و اون را الی پارچج سییبزی دره زدی و  من چه بهت برسییم و چه نرسییم، این نوشییته

(. مهیار در بیداری بدنبال 647: همان) «ای نداشییتبسییتی روی بازوی چ ت؛ جایی كه با قلب كوچیکت فاصییله

صال رازیانه و در خوا  ست:    و شتاق دیدار او ست داد.     با یاد رازیانه در لحظه»ب م شی بهم د ساس خو ای كوتاه، اح

 «چشمانم را بستم تا بلکه به زور هم شده رؤیایی ببینم؛ رؤیایی كه بتواند مرا سرپا نگه دارد و به من قدرت بخشد  

سنده  75)همان:  ستر (. نوی سنتهای بومی را به      خیال فراهم برای آمیزش با واقعیت را  در این رمان، ب سازد و  می

   آورد.فرمان عشق درمی

وكیل حسن، مأمور مخفی و بیرحم نظمیه، شخصیت دیوسرشت رمان است كه نوذر، برادر مهیار،        :قصۀ بهبودی 

مهیار كه   اش برجای میگذارد.زندان اعدام میکند و این رویداد، غمی پایدار در جان مهیار و خانواده     عمارت  را در

از این خاطرۀ تلخ بسیییار پریشییان اسییت، عشییق رازیانه را مرهمی بر رنجهای درونی خویش میداند. راوی اینگونه 

سالی كه ریختند توی خانه »واكاوی میکند:  سی كه زنددی مردم را متالطم كرده      آن  سیا شوی  تان، توی آن بلب

  «ا از درون به آرامش برسییی و روحت را تسییلی دهدبود، برادر بزردترت را بردند و تو دنبال صییدایی میگشییتی ت

. صییدای جادویی رازیانه توان آن را دارد كه مهیار را بهبود بخشیید و راوی داسییتان چندین بار بر این (47)همان: 

شته بودی، حاال به یاد می »ویژدی تأكید میکند:  ص درچه قبالً با بیتوجهی از كنارش دذ دا، آوری كه آن زمان آن 

ه داشت مهیار در جوانی خود دوستی نویسنده )همانجا(. «ریختج درونت را سامان بخشیده بودهمه، نظم بهناخودآدا

اسییت كه با نام الف.آ از وی یاد میکند. در نظر الف.آ هیچگاه برای عاشییق شییدن دیر نیسییت. وی به مهیار چنین 

ای، میخواهی آن عشق و مصیبتهای دیگر   لهسا وپنجآن عشق تو را سرپا نگه داشت. حاال كه شصت     » اظهار میدارد:

را كه دریبانت را درفته بود، دوباره به یاد آوری. خیلی جالب اسییت، این فرصییت برای همج ما خوب اسییت و من  

شتم    صتی میگ شبرد    نقش مؤلفهدر ادامج پژوهش،  )همانجا(. «دنبال چنین فر سم جادویی در پی ریج نظهای رئالی

 ای و ساختاری رمان منتخب بررسی میشود.های معنایی، هستهالیه ( و در4449اشتنبرگ ) «عشق»

 

 حلزونهای پسر های رئالیسم جادویی در رمانمؤلفه
های رئالیسییم جادویی را به كار میگیرد تا بر كاسییتیهای فرهنگی تازیانه زند و حقیقت عشییق   احمد آرام، مؤلفه

 مقدس را هویدا سازد.

سر : رمان دوگانگی ست.       حلزونهای پ سه بخش پیشگفتار، میانی و  پایانی ا  دانههس  با دنیایی این رمان درشامل 

ستان از    شویم و دا ضای  روبرو می صه  ف سد. مهیار از  عینی ایبه پهنه حركت میکند تا نمادین ایذهنی به عر  بر

ای و نمادین پا میگذارد و پس از آن همه چیز رنگ و لعاب تعیّن میگیرد. این دور تسلسل  كلیشه فضایی به خواب

شود.      سر رمان تکرار می سرا سخن          چندین بار در  ستان، از خوابی  صلی دا صیت ا شخ شگفتار، مهیار،  در بخش پی

سال با جلوه میگوید كه چهل سراغش می وپنج  شب خواب دودرد  »د: آیهای هولناک و بوی نامطبوع دودرد به  دی

فرش ضییخیم به رنگ مس، تلی از  ای از زمین، كه روزداری سیینگفرش بود؛ یک راه سیینگ  میدیدم: روی باریکه
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دودرد را آتش زده بودم...، با اینکه میدانستم هردز هیچ سهمی ندارم در آنجا، میترسیدم، میترسیدم دم شوم...،       

ست دیگر!    عینتوی خوابهای عمیق آدم مرتباً دم میشود و در  ست...، خواب همین ا شفه ا )همان:  «حال دنبال مکا

هایی را كه در این خوابها دریافت میکند بیدرنگ پاره میکند؛ اما در خواب با خود پیمان میبندد كه  . مهیار نامه(9

خوانم و میخوانم آخری را، ادر بیدار شدم و پیدایش كردم، آنقدر می  ]نامج[این » ادر بیدار شود، آن نامه را بخواند: 

هایم خون بزند بیرون. ادر خون بیاید توی خواب آدم، همج چیزهای بد باطل میشیییود. ادر دودرد نبود،           تا از لثه  

ای كه از راوی شور و اشتیاق مهیار را برای دشودن نامه (.47)همان:  «شاید یک رقم دیگر میشد این خواب. شاید

نادهان این پاكت حس غریبی در تو ایجاد » چنین توصیییف میکند: اش افتاده اسییتدنیای خواب بر روی سییینه

كم میلی در تو بیدار میشییود. میخواهی در این موقعیت با یک تصییمیم جدی تکلیف خودت را روشیین میکند. كم

عناصر  (.64)همان:  «كنی؛ باز كردن این پاكت نامه...، میگویی این یکی پر از صداست، پر از یک خشنودی مرموز 

میشیییوند. در این نامه، بمبوتی، او را بسیییمت       تنیده  بیعی، اوهام، رؤیاها و كابوسیییها در تاروپود این نامه         فراط

زادداهشان در جنوب ایران دعوت كرده است تا بار دیگر در سن پیری بر سر ماجرای عشقی كهنه با یکدیگر نبرد     

 و ان میرود. بمبوتی كه از عشق جاویدان رازیانه بازكنند. مهیار با دشواریهای فراوان به خانج بمبوتی در شهردشنه   

باغ، میدونی پسر ص»مهیار به یکدیگر آداه است، خود را بازندۀ واقعی میدان میداند و از سر رشک و كینه میگوید: 

زد...، وقتی كه زور زدم تا تو رو، بعد از  رو یهو بهم درهما هیچوقت با هم رفیق نبودیم، عشیییقی سیییرنوشیییت ما 

یدا        هم اون یارم، میدونی چه چیزی توی مخم تکون خورد؟ اینکه پ جا ب شیییدنت مث یکی از نکیر و     ه سیییال، ب

ست كه من   شه نگرون این بودم كه با همون قدوقیافج ریقویی    منکرها سوند...، همی شتی، توی بیداری  رو تر كه دا

شه و یقه  سم  (.444)همان:  «رو بگیریامپیدات  صر  رئالی ساز   و واقعیت جادویی عنا تخیل را چنان با یکدیگر هم

 كه تشخیص این دو از یکدیگر ممکن نیست. میکند

 داشت توجه باید»اند: جادویی را چنین بیان كرده ( تفاوت میان سوررئالیسم و رئالیسم4391نیا )نیکوبخت و رامین

 آثار هایزمینه و هانبهج تمامی است، در حاكم آثار سوررئالیستی بر كه ناآداهانه و خود به خود جریان آن كه

 «شود همراه سوررئالیستی توصیفات با است ممکن داستان از بخشهایی فقط نمیشود و دیده جادویی رئالیستی

ای مرموز برسر راه عشق وی به رازیانه قرار (. در نبرد مهیار با رقیب خود، حشره434: 4391، نیا)نیکوبخت و رامین

ات دیده میشد و چرخ میزد. ای توی هوای باالی كلهحشره پیدایش شد. مثل نقطه»میگیرد. راوی چنین میگوید: 

جا ب لکد...، همانصدا. حركات مشکوكی داشت؛ انگار دست یک روح وادارش كرده بود رنگ و بیسمج بود، بی

: 4343، )آرام «میدانی پسر صباغ همان موقع با خودم چه میگفتم؟ میگفتم نمیخواهم به این شیوه عاشق شوم

تخته یشموسی پ ای بدیمن رقم میخورد.. سالها پیش از این، شکست پدر مهیار از رقیبش نیز با دزینش دشنه(414

آید تا با توان جادویی خویش دشنج خوشدستی را بردزیند. وی با فریبکاری كه فردی نابینا است، نزد تریتا می

هنگام خواب زیر بالش خود بگذارد و با حس پنهانش یکی شود. پس ای شوم را به صباغ میدهد تا آن را به دشنه

ا در دریایی شن»دارند:  آیند كه نشان از بدیمنی این دشنهاز مدتی كابوسها و خیالهای مرموزی بسراغ صباغ می

یهای اهمیکردم كه پایانی نداشت و داهی با آسمان یکی میشد؛ معلوم نبود در آسمان بودم یا در دریا، با آنهمه م

صباغ راز دشواری آموزشهای رزمی و انگیزۀ تریتا را از سختگیری بر وی چنین  (.454)همان: « عجیب و غریب!

به من میگفت نداشتن تخیل، حریف را جلو میندازد، این كار تخیلم را قوی خواهد كرد تا اول خودم »بازدو میکند: 

صباغ در پیکار با حبیب  (.453)همان:  «به تنم عذاب دهم را پیدا كنم و بعد دریابم كه برای فهم عشق چرا باید
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سبخی زخمی میشود و در مسیر عشق خود به حبابه ناكام میماند. شکست عشقی برای شخصیتهایی همچون 

 صباغ و مهیار دردناک است و آنان را در الک تنهایی و بیگانگی با خود فرومیبرد.

سم بیگانگی و تنهایی ش  و تنهایی انداز ناامیدی و با تکیه بریی از چشم جادو : آثار هانر رئالی خصیتها به   بیگانگی 

سم  در .جهان مینگرند سامدرن  به رو سیر  ای ازو جلوه بحران ادبیات از ایدونه جادویی واقع رئالی   زوال دنیای پ

ست  سر،   حلزونهایدر  .ا ستیم؛ در    پ سطوح فردی و جمعی روبرو ه الیج فردی با با انواع خوددردانیهای ذهنی در 

شیخصییتهایی كه در زندان افکار خود درفتار هسیتند و در سیطح جمعی با سینتی كه خود را به عشیاق تحمیل        

صیتها     ،خود در رمان توانمند ورزیهایقلمبا احمد آرام  میکند. شخ ضای تنهایی و بیهویتی  سیم میکند.   ف ر  درا تر

چین و » سییالگی توصیییف میکند:ی چهرۀ وی در شییصییتبخش رمان، راوی تنهایی درونی مهیار را با واكاوپیش

چروكی كه به صورتت نقش انداخته، نشان از یک تنهایی عمیق دارد...، با آنکه ناخواسته قدم میگذاری روی خاک 

شییکسییت  (.61)همان:  «اجدادی، با حس غریزی میدانی چگونه از راه بوها و اشیییاء به آن دوران نزدیک شییوی 

سالیان در    شقی مهیار  ست كه همچون خوره ع صبی      ازی ا شی ع ست و راوی به فروپا ای بر دل و جان وی افتاده ا

شاره میکند:       صیت ا شخ شتی و این عادت بر حقیقتاً دیگر رغبتی به خواندن هیچ نامه»این  آن  میگردد بهای ندا

شت كردی تا با كینه        ست خوردی و بعد از آن بود كه به همه چیز پ شک شق  ی كهنه بقیج  اروزی كه در اولین ع

عیار است، در چاه  بمبوتی كه در زنددی مشترک خود با رازیانه یک بازندۀ تمام  (.65)همان:  «عمر را س ری كنی 

ست چنین در        سن پیری به دیدار وی آمده ا ست و پا میزند. وی راز دل خویش را با مهیار كه در  تنهایی خود د

سر  »میان میگذارد:  سه هفته نور و بیصباغ، بی توی یه دور زنددی میکنم پ ای یه بار، اونم به زور، میزنم هوا. دو 

  «بیرون. كی حوصیله داره با این حال و احوال بشیینه و نامه بنویسیه؟ اصیال دسیتخطم یادم رفته، باورت نمیشیه      

سوددی    (. 477)همان:  ستج حلزون، نماد پیری و فر ست. پو ین ا عنوان رمان بردرفته از دفتگوی بمبوتی با مهیار ا

ی های پیری خود زنددی را پوچفرزندی آنان را توصیف میکند. بمبوتی در روز دو رقیب است و صفتِ پسر، نیز بی   

شده؛        »و بیمعنا میبیند. وی به مهیار میگوید:  ست دردو زمخت و چغر  صباغ! مث پو سر  ست من نگاه كن پ به پو

رتت شفاف و یدسته! ولی بدون كه تو هم توی   انگار الک سفت و سخت حلزون! تو بهتر از من موندی، پوست صو    

  (.493)همان:  «دندوی حلزون دیر افتادی!یه الک بو

ستان هیجان میبخشد و مایج میل         عجیب:  باورهای شخصیتها به دا ضای تنهایی و هراس، باورهای عجیب  در ف

شود. بارزترین  س  مؤلّفه، این در ویژدی مخاطبان به خواندن این آثار می ذیر پت كه با منطق عقلی توجیهباورهایی ا

یرعادی خو غ رمانها با عقاید این شخصیتهای. نیست جادویی خرافات دسسته از واقعیت رئالیسم نیستند. البته در 

ی را برای ادر آغاز رمان، مهیار خواب آشییفته .اند ولی سییرشییت این تفکرات از دنیای واقعی جدا نیسییت  درفته

افتادن دندان در  »ر از باورهای عجیب و خرافی اسییت. یکی از این باورها تعبیر مخاطبان روایت میکند كه سییرشییا

خواندن یک وِرد ضیییروری اسیییت؛ وردی كه دندانم را بار دیگر به دهانم         »اسیییت: « مردن نزدیکان »به  « خواب

خوابی  توی اینبردرداند...، نکند وقتی بیدار شیییدم بگویند فالنی مُرده. با خودم فکر میکردم ادر خون دیده بودم  

شتم میدیدم، حتماً همه چیز باطل میشد و كسی نمیمرد در بیداری    مهیار حتی در خواب نیز  (.4)همان:  «كه دا

ای توی خواب به  بار یکی بهم دفت ادر نامه    یک »توان جداسیییازی خود از باورهای جمعی را ندارد. وی میگوید:       

سید هردز آن را نخوان؛ برای اینکه توی بید    ستت ر مهیار پس از  (.44)همان:  «اری برایت اتفاقهای بدی میفتدد

پایان بازپرسیهای وكیل حسن درحالیکه بیهوش است به خانه آورده میشود و مادرش برای غلبه بر ترس فرزندش 

شهای خرافی بهره میگیرد. مهیار با یادآوری این خاطرۀ تلخ، باورهای خرافی مادرش  سیار  را از رو شان  جاندار ب  ن
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سها را از بین میبرد     »هد: مید شه میگفت آب روی طال تمام تر شید. همی حلقج طالی ازدواجش كف لیوان میدرخ

سد     شخص بر سیبی به  شنه     (.459)همان:  «و نمیگذارد آ شهر د ست كه مردم  بازان وی را كلثوم زنی نگونبخت ا

، از پیوند دائم با یک مرد شییوم و بدیمن میدانند. وی در نتیجج شییکسییتهای عشییقی خود و القائات خرافی مردم 

كمتر مرد یا زنی از كوچج شییمشیییری رد  »هراس دارد و با برقراری عشییقی سییودائی تن به ازدواج موقت میدهد: 

سی نکرد، دریافت             سی عرو شان بیفتد. كلثوم بعد از آنکه با ك سی كلثوم به زنددی سیدند نح شدند، چون میتر می

  جادویی ریشه در  رئالیسم  شگفتیهای آثار (. 633)همان:  «ا آنهاست شدن ب تنها راه بقای مردهای زنددیش صیغه  

 .باورهای خرافی دارد و تمثیلهای اعتقادی عامیانه، هایقصه ها،افسانه

سر  حلزونهای رمان درلحن هجوآمیز:  صرِ  ،پ سامد چشمگیری هستند     دارای هجوی عنا دریز و سرشت آرمان  . ب

زبان هجوآمیز را برای نکوهش كاستیهای  نویسنددان این مکتب ادبیجادویی موجب میشود  ستیز رئالیسم  اخالق

سه    و ادبیات در»جامعه به كار دیرند. به زعم محمد نجاری   ادبی انواع بلحاظ كه هزل، و هجو طنز، دانجشعر...، 

 با را متنوّع مضیامین  از وسییعی  طیف كه اسیت  هنری و بیان متناقض نوعی دارند، همگون و نزدیک رویکردی

اعتنایی رازیانه به بمبوتی، او را (. بی143 :4341و بالی،  )نجاری «بازتاب میدهند اعتراض و انتقاد ایدۀ و دورنما

لبریز از حس درمانددی میکند تا آنکه به قصیید كامگیری زوردیرانه به بسییتر همسییر خود نزدیک میشییود. دفتار  

ست:     شار از واهدان هجوآمیز ا سر شه تو      » خیالی بمبوتی با رازیانه  شه افتاده با شده بودم عین كفتاری كه بوی ال

دماغش و مسیتش كرده باشیه...، ای خدا اینم شید زنددی! این رو تو دلم دفتم همون موقع...، داری ده میزنی به     

شه من       شک لعنتی همی ستم خوابی یا بیدار. این  سوی ازدل، برای چی نمیجنبی؟...، نمیدون ازی رو به ب خودت تر

عشق كوركورانج بمبوتی به رازیانه معجونی از غلیان احساسات  (.661: 4343، )آرام «سگ ولکن نبود همیگرفت؛ نن

عاشییق توان  به زعم اشییتنبرگ، در چنین روابطی. كه پس از مدتی فروكش میکند اسییت هیجانات و طوفانی از

شوقه را ندارد  شوریددی وی مینجامد. كمبودهای عاطفی چنان نفرت عمیقی را   به تخیالتی و چنین دوری از مع

ه  بیچارۀ بینوا، تو هم ی»خود توهین میکند تا مهیار را آزرده سازد:   است كه به طوطی خانگی در بمبوتی پرورانده 

 .رو میکشونم اینجا و میذارم ول بگردی نشمج عوضی   رو نمیدونی قزمیت. تو موجود سردردونی كه تکلیف خودت  

صد اومدن به اینجا    ستی كه امروز ق ستی. ولی توی احمق، عادتم دادی   تو میدون شتم؟ نه! معلومه كه نمیدون رو دا

سالهایی كه هیچوقت مال من نبود          شده این!  سال آزدار كارم  شینم. چند  سنگ ب : )همان «كه بیام رو این تکه 

یش از آنکه مخاطب را به واقعیت نزدیک سیییازد        دویی، بداسیییتان، بمبوتی، در هرزه روی پادقهرمان  . زیاده (657

 موجب دلزددی وی میشود. 

 .است  بر شالودۀ فرهنگ بومی جنوب ایران در سالهای دور بنا شده    پسر  حلزونهای ساختار رمان بومی:  هایمایه

ضاپردازی    ستان با وجه    مداری نقطجمکان و شیوۀ ف ست. دا شیراز آغاز  در هوای دلنواز  وهمی قوت این اثر ادبی ا

میدانی كه هفتج آخر »راوی در قالب دفتگو با مهیار، زیباییهای شییهر شیییراز را چنین ترسیییم میکند:   میشییود.

سی و الله        شیراز بوی دلهای اطل صبح،  ست. توی تاریکی نزدیک  شده   شهریورماه ا سی درفته. عطر دلها پهن  عبا

بخشیییی به پیرنگ رمان خود، كالفگی ناشیییی از هوای م. احمد آرام برای قوا (65)همان:   «ایآنجایی كه خوابیده   

مهیار، قهرمان رمان، هویت زادداهش را مخفی       زمینج درمانددی مردم قرار میدهد.      طاقتفرسیییای جنوب را پس 

ری كیلومتوپنجاهمینامد. وی پس از سالها دوری به دیار خویش در فاصلج سیصد« بازانشهر دشنه»میدارد و آن را 

دد. آب و هوای سوزان و شرجی این شهر استعاره از تنش درونی و شعلج كینخواهی در وجود مهیار      شیراز بازمیگر 

ام را فروكردم در نفس داغ دریایی كه  در بعدازظهر سوزان شهریورماه و در هوای دمکرده و آزاردهنده، كله  » است: 
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حالت منگ و خسته و خیلی چیزهای  تر بود و دیده نمیشد...، هرداه بوی این نفس دس به صورتم میخورد،سوآن

محیطی، به   نویسییینده در كنار ویژدیهای زیسیییت     (.61)همان:   «آوردمدیگر، از جمله بوی دودرد را به یاد می   

شاره میکند تا در اوج ازهم  سیختگی معماری جنوب ایران ا ست یابد. تریتای دوم به      د ستا د اجتماعی به نظمی ای

ای توی خونج دیمی به معماریشییون بود؛ یه معماری صییمیمانه. پنجرۀ هر خونههای قخوبی خونه»مهیار میگوید: 

شتن...، معماری زشت و یه      رو میچ ونه كم داره آدما شکل امروزی كم اون یکی باز میشد و هیچ مشکلی با هم ندا

شت  سمون تو قفس؛ دیگه نه پ سر   . در رمان(95)همان:  «بوم دارن، نه یه تکه از آ های مایه( 4343)حلزونهای پ

های یهبرتر میسازد، ال شناسی جنوب ایران نیست و آنچه این اثر ادبی رامردم تنها برای آشنایی با ویژدیهای بومی

شیخ   ست.  سم 4345حسینی ) معنایی نهفته در آن ایی  قابلیته و امکانات بدلیل جادویی ( اینگونه بیان میکند: رئالی

  احیای و حفظ در راستای  خود، اساسی   هایدغدغه طرح ضمن  تا میدهد امکان نویسنددان  قبیل این به دارد، كه

شیخ تالش بومی فرهنگ سینی كنند ) ضای  آرام (. احمد657: 4345، ح بومی جنوب ایران، از روایتهای  در كنار ف

 مخاطبان را تعالی بخشد.  نیروی تخیّل تا كهن بهره میگیرد روزدار عجیب و اساطیر

 ایاسطوره  در چارچوب جادویی، قرار دادن پیرنگ داستان  رئالیسم  هاییکی دیگر از مؤلفهای: اسطوره  هایمایه

سیر رویدادها رنگ تاریخی به خود دیرد    ست تا م صلی و فرعی اثر ادبی را     در این رمان،  .ا ضامین ا سنده م با  نوی

شنه       مکانهای شهر د شینج هولناک زندان  ستانی پیوند میزند. مهیار، پی صیف میکند ك گونهبازان را ببا ه وجه ای تو

قبل از برپایی این شییهر كه پیش از این روسییتایی كوچک در مجاورت دریا بود،  » اسییاطیری رمان قوت میگیرد:

ان و چکالدعی با دشنج خمیدۀ خونكسی پیشگویی كرده بود در قرن ششم هجری همه چیز مهیا میگردد تا شبح

سه  ست كی صخره ای از مارهای زنگی د ساحل دریا باال می آموز از  شود     های  ستا می صاحب آن رو ، )آرام «آید و 

ضاهای وهم (69: 4343 سردردمی و درمانددی مردم آن دوران دره میخورد:  . ف سیار  »آلود این زندان با  عمارتی ب

كننده، از آن باال چون تهدیدی همیشییگی دیده قدیمی، بدشییکل و بدقواره...، آن عمارت لعلگون، با بنایی دلتنگ

شناسی؛ البته بدون توجه   میشد...، آخر آن عمارت، نخست زندان بود و اكنون با تغییر كاربری شده بود موزۀ مردم   

هایی منقوش به شمایل مارهای زنگی را در سرای . تریتای دوم دشنه (64)همان:  «به مارهای باستانی زهرآدینش 

ده بازان آورهای مردبار را  به شهر دشنهی این دشنهالدعهای پیشین، شبحانجیری به مهیار نشان میدهد. در سده 

 اندازد. دفتگوی زیر مؤید همین معناست:   تا به زعم تریتای دوم در میان مردم شهر تفرقه

 ها، عشق به خون آلوده شد.ام بعد از پیدا شدن این دشنهمهیار[: جایی خوانده»]-

دیگر. میخواست آدمها را بیندازد به جان هم تا از فرهنگشان  الدعی همین بود]تریتای دوم[: یکی از اهداف شبح-

ان: )هم «جدا شوند. وقتی فرهنگ قوی باشد یعنی اینکه تو هویت داری و هیچکس نمیتواند سرت كاله بگذارد

43.) 

( 4341) ابوالفتحی .شکل میگیرد و حقیقی عینی بسوی محیط رؤیایی و آلودوهم فضای از حركت شخصیت اصلی 

. میکند نمادین عرصج وارد را كه آن بخش دارد یک و بخشپیش ، یکپسر حلزونهای رمان»ین باور است كه بر ا

 اختمندس را اثر هم با ارتباطشان و دانهسه بندیهایتقسیم این مجموع در و مییابد بیشتری تعیّن دومِ رمان بخش

نتخب ای رمان مو شیوۀ پیشبرد عناصر هسته ای از سرشت دودانج رئالیسم جادوییوضعیت، استعاره این. «میکند

 .است

دذشته، حال و آینده در دردش هستند و پیرنگ این اثر از  رویدادها در محور در این رمان،: تركیبیتِ واقعی

 -زمان»و  «معلول-علت»زمانی و دسست از معنای رایج میان  ساختار آغاز، فراز، و فرود پیروی نمیکند. تداخل
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 در زمان حال پیوند انگیزِ دذشته با تکرار پیکار عشقیهای خاطرهرویداد این رمان حاكم است. فضای بر «مکان

در مدار سنتهای بومی پیش میرود. تریتای دوم در دیدار نخست خود با مهیار به  «پردازیشخصیت»میخورند و 

دیدداه متفاوت نسل نو درمورد عشق اشاره میکند و چرخج ددردیسی این مفهوم را از دذشته تا حال یادآور میشود: 

 چیز دیگه همن. یهجور دیگه فکر میکنن، مث اون چیزایی كه تو سینما نشون میدامروزه مردم دربارۀ عشق یه»

 «بهت بگم؛ آدمایی كه مثل تو پا به سن میذارن دیگه تخیلشون قویتر نمیشه. یعنی فارغ از ترس و ترحم نیستن

 در نسل نسلی، انتخاب یک در پسر حلزونهایاصلی رمان  شخصیتهای»( 4341به زعم سلیمانیان )(. 51)همان: 

بمبوتی در دفتار زیر تنها دلیل آشنایی و دشمنی خود با  .«میشوند سنت زخم دردیر منافع، تقابل یک در نسل

میدونی پسر صباغ، ما هیچوقت با هم رفیق نبودیم، »مهیار را تعارض منافع در ماجرای عشق رازیانه بیان میکند: 

نویسنده، دسست نسلها را در بیفرزندی بمبوتی و  (.445)همان:  «عشقی سرنوشت مارو، یهو، به هم دره زد

 دنیا برا ما پیروپاتالها تموم»میدهد. سخنان بمبوتی به مهیار نشانگر همین مطلب است: ی مهیار نشان بیهمسر

شده. كی میدونست یه روز هر دومون مث دو تا حلزون سختجون این رقمی شیم. هم من زادورودی ندارم، هم تو. 

یکی از ویژدیهای آثار رئالیسم جادویی  دهپیچی ساختار (.654)همان:  «هر دومون یجورایی هنوز پسریم، پسر صباغ!

 است كه در بخش بعدی به مهمترین آنها می ردازیم. 

 

 فراداستان

روی های عشق و چالشهای پیشِدیری از تکنیک فراداستان تالش كرده مخاطبان خود را با جلوهاحمد آرام  با بهره

های مدرن پیدا روایتهای من، سویه ۀبومی در شیوروایتهای »( چنین اظهار میکند: 4343وی ) عشاق آشنا سازد.

های دیگر، روایتها در روایت ایم. پوست انداختن اینگونهایم و خواندهمیکند تا فاصله بیندازد با آن چیزهایی كه شنیده

ت اس ، راهبرد فراداستان ابزاریحلزونهای پسردر رمان  .«ما را به یک فراداستان میرساند ،از منظر داستاننویسی

وی در آغاز به مهیار نوید میدهد كه وی  كه راوی به مدد آن مخاطب را از سرشت ساختگی این اثر آداه میسازد.

با اعتمادبنفسی كه در تو سراغ دارم، تالش خواهی كرد تا بدقت الیج بعدی » را در پیشبرد جریان روایت یاری دهد:

: 4343، )آرام «ر دارم و نمیگذارم در روایت خللی ایجاد شودروایت را به سامان برسانی. البته من در كنارت قرا

آورد كه دوست وی و  بهترین نگارندۀ انشاء در مدرسه بوده است. مهیار، نویسندۀ پرتوان، الف.آ، را به یاد می (.34

، اشتای كه به نویسنددی دبا عالقه» سخنان مهیار دربارۀ الف.آ. نمایانگر ویژدی چندصدایی این رمان است:

میدانستم یک روز همین ماجرا را وارد یک رمان خواهد كرد. شاید هم تا حاال این كار را كرده باشد و یا شاید 

 «همزمان كه من دارم این ماجرا را نقل میکنم، شما هم ناخودآداه مشغول خواندن همین ماجرا از زبان او باشید

آید و هنگامی كه وی در حالت مستی تعادل خود را نیز می روح الف.آ. در پایان رمان بسراغ بمبوتی (.47)همان: 

بار زمین افتاد باید در اینجای رمان دخالت كنم. سه»: در راه بردشت به خانه ازدست میدهد، چنین اظهار میدارد

: ( درمورد ویژدی آثار فراداستانی چنین اظهار داشته است4345پاتریشیا وو ) (.634)همان:  «و او را بلند كردم

خودش مفهومی است كه ازطریق متون ادبی و اجتماعی  «مؤلف»تنها نشان میدهند كه رمانهای فراداستانی...، نه»

ای می نداریم، به شیوه «واقعیت»حال نشان میدهند كه آنچه عموماً موجود و پیشین برساخته میشود، بلکه درعین

های دید اندازهای دونادون و زاویهداستان از چشم. (415 :4345، وو) «مشابه برساخته و میانجیگری میشود

  متفاوت روایت میشود تا توهمِ واقعیت بشکل جادویی در ذهن خواننده بازآفرینی شود.
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 زاویۀ دید متغیر
ی به اآفرینند كه به اندازههای یگانه یا دونادونی را در متن داستان مینویسنددان آثار رئالیسم جادویی، راوی

نزدیک باشد كه انسجام متن ادبی حفظ دردد. راوی متعهد به آن است كه هر عنصر فراطبیعی، شخصیتها 

سازی واقعیت و جادو دارد. نقش پررنگی در هماهنگ غیرمعمول و عجیبی را عادی جلوه دهد. راوی در این رمان،

جادویی است. بخشهای  لیسمرئا های مهم سبکوی بر آن است كه هر رویدادی را طبیعی نشان دهد و این از مؤلفه

شخص روایت میشوند و زیبایی این اثر ادبی نیز در دزینش مناسب زاویج  دوم دید اول و هایزاویه عمدۀ رمان از

 دید آن است. 

ای نویسنده» میبرد كه افکار وی را در دستان قدرت خویش دارد:ای پی در آغاز رمان، مهیار به وجود نویسنده

انگیزی ناپدید میشود...،دفتم آن یارو كیست كه یکهو آمد توی هیچ دلیلی و بعد بنحو حیرتبیمی رد توی ذهنم، 

 «جوابم داد و دفت همانی است كه هگام دویدن كتابش را انداخته بود جلوِ پاهایم ]رازیانه[ذهنم!آ صدای لطیف 

راویها است ولی راوی به  تغییر و مکانی و زمان شکستهای در این اثر سرشار از شیوۀ روایت (.43: 4343، )آرام

نفهمی لنگ میزنی، انگیزۀ خوبی در تو با اینکه بفهمی» مهیار قول میدهد در جریان روایی داستان مشاركت كند:

های خواب بگذری و به بیداری برسی. البته من هم ادر ای كه تو را راه میبرد تا از درون حفرهدیده میشود؛ انگیزه

چندصدایی است، نویسنده هنگام پسر  حلزونهایبا آنکه رمان . (65)همان:  «قدم خواهم شدالزم شود با تو هم

ممکن است داهی مجبور شوم برحسب ضرورت، دخالت »مصلحت وارد جریان روایی میشود. وی چنین میگوید: 

خط روایی داستان دارد ام؛ مثالً به این بهانه كه كنم؛ ادر خاطرتان باشد در جاهایی از این رمان این كار را كرده

آلیشیا  (.646)همان:  «اندمنحرف میشود و یا اینکه شخصیتها درفتار نطقهای پرطمطراق، یا لفاظی بیهوده شده

 هانویسنده» ( نقش زاویج دید را در دزینش زمان افعال جمالت درون داستان اینگونه شرح میدهد:4341راسلی )

ص را با زمان حال )در فارسی مضارع اخباری( یا آینده مینویسند تا كاری شخبیشترِ داستانهای با زاویه دید دوم

(. مهیار، روحِ 696: 4341، )راسلی «كنند كه خواننده حس كند روایت شما بیواسطه )و آنی( و قابل قبول است

د: میگویدوست دوران دبیرستانش، الف.آ، را در كنار خود حس میکند كه برای كمک به وی آمده است. وی با خود 

یعنی الف.آ. مرده است! باورم نمیشود. بدون شک در تمام آن سالها روح او داشت عشق ما را مینوشت! در تمام »

خوابهایی كه دیده بودم، حضور دو نفر را همیشه احساس میکردم؛ الف.آ. و زنی كه مانند موجودی دریزپا از كنارم 

ای را عاشقانه مسافرخانج ستاره دریایی میروند و روح الف.آ یادداشتهر دو  به (. 614: 4343، )آرام «میگذشت

الج سبرایش میخواند كه رازیانه سالها در پارچج سبزرنگی روی بازویش بسته بود. در میان یادداشتها كابوس چندین

ی است و زمام بمبوت و مهیار عشقی رقیب شخص بنوعی دوم راویمهیار از زاویه دید رازیانه نیز خوانده میشود. 

ن حاال در پایان ای» های رمان میگوید:در واپسین برده این دو شخصیت اصلی را در دستان خویش میگیرد. مهیار

داه دست به قلم میبردم، انگشتهای الف.آ. به دست من میچسبید و قلم مرا به حركت آورم كه هررمان، به یاد می

زده نمیشود و با آنکه از هردز از حوادث درون متن اثر شگفتراوی  ،در این رمان (.614)همان:  «وامیداشت

فرازونشیب رویدادها آداه است، به نقالی بسنده میکند. وی از تفسیر ماجراهای عجیب پرهیز میکند و به چارچوب 

 دویی در امتداد خموشی نویسنده است.فکری مخاطبان احترام میگذارد. این دزیده

 

 خموشی نویسنده
س   شقی را   هرچند نوی ضمون ع سم جادویی بر      با نده تالش میکند م شت آثار رئالی سر لحنی بیطرفانه بازدو كند، 
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  رخالفب شدیداً  جادویی رئالیسم  سبک  داستانهای »به زعم عبدالعلی دستغیب  محور اعتراضات سیاسی میچرخد.    

 با خفقان را رمان قهرمان عشقی  شکست   در آغاز رمان، دستگیری و اعدام نوذر،  .«سیاسیند   میدهند، نشان  آنچه

ای از عشق كامل میداند. وی به  صباغ، دلیری و ایمان نوذر را جلوه .آمیزددرهم می 4336سال   كودتای سیاسی و  

كسی نتونست نوذر رو سر جاش بنشونه؛ عشق او تو رؤیاهاش بود...، اینجور عشقها خطرناكترین        » مهیار میگوید:

، در هر دو حالت معنایی توی زنددیت پیدا میشییه. نوذر هم معنایی وارد عشییقهای دنیان؛ چه ببری و چه ببازی

آزاد معشییوقج افرادی همچون نوذر اسییت و همین مهرورزی به مرام   دنیای(. 446)همان:  «زنددیش شییده بود

صباغ در جمالت زیر مهیار را مخاطب قرار میدهد تا زبان   كمونیستی با مذاق حکومت شاهنشاهی ناسازدار است.     

  وكیل»سییتیزی خاندان پهلوی و خشییونت ذاتی نظامهای اسییتبدادی باشیید: ویای نویسیینده در اعتراض به مردمد

حسن، دو عشق از خونوادۀ ما درفت. عشق اول مربوط به نوذر بود، كه عاشق آزادی بود و عشق دوم، عشق تو به         

شییخصیییتها در   بینیهایجهان ز نقدپرهیز نویسیینده ا (.667)همان:  «ات كرده بوداون دختریه كه صییداش كالفه

ست كه پذیرش، تعادل و باورپذیری را در مخاطبان تقویت میکند. وی در باب عشق    زمرۀ راهبرد كلیدی دیگری ا

شق واقعی تجربه » چنین میگوید: ست   توی دنیای ما ع ست د سئله   ای ا نیافتنی. خیلی باید زنددی كنی تا این م

  . احمد آرام، نماهای دونادونی(95)همان:  «ت، یک چیز انسانی است  دستگیرت شود. عشق یک چیز طبیعی نیس    

سکوت نمیکند تا مخاطبان را به تفکر آزاد و         صویر میکشد و دربرابر آنها  شق را در رمان خویش به ت سركوب ع از 

قدرت چیز »های اوسییت: طلبی پژواک اندیشییهتعالی فرهنگی رهنمون سییازد. سییخنان راوی در نکوهش قدرت 

سخره   سش میکنی، وقتی به چنگش می      م سا ست؛ وقتی آن را نداری اح ضحکی ا آوری لذت میبری، وقتی از و م

سراغت می      شوی دیوانگی به  سیراب می سنده  (.45)همان:  «آیداین لذت  ستان   رویارویی در نوی با رویدادهای دا

صیتها بر زبان می        شخ سخنان  شنی یا در پرده و در قالب    در وی با دخالتی هدفمندآورد. باورهای خویش را برو

ای همنطق آن جلودیری میکند؛ بنابراین سیییکوت اختیاری نویسییینده كه یکی از مؤلفه از انحراف روایت جریان

 رئالیسم جادویی است، در مقایسه با سایر راهبردها چندان رعایت نشده است. 

 

 های پژوهشیافته 
شان  (4جدول ) صد  14,76 میدهد ن شت  از در شقی دانه دحاالت ه سودائی   »به  ر روابط ع شق    كه دارد تعلق «ع

بوتی، ، پادقهرمانان، حبیب و بمحلزونهای پسررمان  دفتمانی در بافت .است حالتها سایر به نسبت مقدار بیشترین 

 چیزی بجز عشق  نوع این با جانبداری از معشوقه، فردی آرمانی را در ذهن خویش میسازند؛ درحالیکه سرچشمج     

عشق پیوسته در معرض آسیب قرار دارد و  شاهد آن هستیم كه با       نوع این. روانی نیست  و جسمانی برانگیختگی 

سد.    شاق از یکدیگر به پایان میر شق آرمانی »بیزاری ع صد  و 69/5فراوانی  با «ع  میزان را كمترین 11/5وقوع  در

 رمان دارد: در متن

 اشتنبرگ «عشق»نظریج  در روابط دانجهشت حاالت فراوانی توزیع .0لجدو

سبت به    درصد ن

دیییگییر انییواع   

 حاالت عشقی

درصیییید  وقوع 

نسییبت به تعداد 

 كل بندها

دانه حاالت هشییت      فراوانی در متن رمان

 در روابط عشقی

 فقدان عشق 82        41/5      21/01  

   عشق دوستانه 05        41/4      05/1    
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 سودائیعشق  12        01/85     18/40   

   توخالی عشق 2         84/8       42/2    

 مشفقانه عشق 4         41/0       82/8    

 كوركورانه عشق 2         24/1      22/0     

 رمانتیک عشق    14        24/81      81/22    

 عشق آرمانی 0        82/1      44/1     

 جمع كل 882        11/58     15/11    

 

 جادویی رئالیسم هایمؤلفهتوزیع فراوانی . 8جدول

درصد نسبت به دیگر 

 هامؤلفهانواع 

درصد وقوع نسبت به 

 تعداد كل بندها

لفییه    فراوانی در متن  رمان لیسیییم   هییایمؤ  رئییا

 جادویی

 

 آمیختن واقعیت و خیال 41 85/00 41/04

 بیگانگی و تنهایی 04 14/2 01/4

 رویدادهای نادهانی 01 20/8 54/2

 باورهای عجیب 25 04/01 02/02

 های بومیمایه 82 22/1 80/01

 ایاسطوره هایمایه 1 42/8 82/2

 پیرنگ پیچیده 0 82/1 25/1

 فراداستان 01 20/8 54/2

 زاویج دید متغیر 11 24/84 24/28

 سکوت نویسنده 25 04/01 02/02

 كل جمع 814 04/11 11.18         

 هاؤلفهم باالترین فراوانی و درصد را نسبت به سایر «زاویج دید متغیر»، راهبرد جادویی رئالیسم هایمؤلفهمیان  در

   دارد.

 

  فراوانی توزیع مقایسۀ
 و  ردازیممی جادویی رئالیسم هایمؤلفهعشقی و  روابط دانجهشت حاالتتفکیکی فراوانی  بررسی به بخش این در

-جدول زیر مجموع فراوانیهای مشاهده .را محک میزنیم فرضیج پژوهش دو،آزمون خی از استفاده با قسمت هر در

 شده را با فراوانیهای موردانتظار میسنجد:
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  های هر دو جدول در رمانمجموع توزیع فراوانی مؤلفه. 2جدول
 فراوانی 

 شدهمشاهده

 فراوانی

 موردانتظار

 مقادیر

 باقیمانده

رئالیسم   

 جادویی
          

 

         882 
 

     842.4                  

 

    -84.4 

حاالت 

 عشق
           

 

         814 
 

       842.4                  

 

      84.4 

 كل جمع

 

                        

411 

 

 
 

  دوخی جدول آزمون. 4جدول

 

 مقادیر       

 

 روش                          

4.822a 

0 

.188 

 6 خیآماره  

 (df) آزادی جدرج

 (Sig) سطح معنیداری

 

 كل جمع است، میان ( .566)معادل 5,55 از ( كمتر1) جدول در متناظر داریِمعنی سطح مقدار با توجه به اینکه 

 .دارد وجود معناداری تفاوت رمان متن در جادویی رئالیسم هایمؤلفهعشقی و  روابط دانجهشت حاالت فراوانی

 

 گیرینتیجه
از روابط عاطفی رایج در سطج جامعه،  چنان است كه با الهام حلزونهای پسر سبک نوشتاری احمد آرام در رمان 

جادویی خواننده را یاری كنند به درک روشنتری از  رئالیسم هایآفریند كه در چارچوب مؤلفهشخصیتهایی را می

به میزان زیادی بازتاب باورهای نویسنده هستند.  پیرامون خویش دست یابد. دفتمانهای موجود در این رمانجهان 

جادویی  سمرئالیاستفاده از تکنیکهایی مانند فراداستان، آمیختن خیال با واقعیت و تغییر زاویه دید جایگاه  آرام با

به ذهن  تنها متن رمان در ای و باورهای عجیباسطورههای مایه را در ادبیات پارسی معاصر تعالی بخشیده است.
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ادویی و ج سازی هانر رئالیسمبومیبا  ویاند. جمعی یک سرزمین برخاسته خرد از بلکه نیستند، نویسنده وابسته

ها در مسیر مبارزه با آفندهای خود، به تأثیر انتقادی و اعتراضی این مقوله بکاردیری طنز، هجو و هزل در رمان

برانگیزی همچون عشق را در مفاهیم چالش رمان، محتوای مضمونی اومانیستی میندیشد. استکبار رهنگی وف

 «تعهد»و  «صمیمیت»نسبت به عناصر  «هوس»چارچوب نظریج اشتنبرگ تبیین میکند. در این اثر ادبی عنصر 

های متفاوت شخصیتها به مفهوم عشق و دانه، نشانگر رویکردباالتری دارد. ناهماهنگی در میان عناصر سه فراوانی

 است.  «عشق آرمانی»مانع شکلگیری 

ه، های مختلف اجتماعی داشتبا شناخت هرفی كه از الگوهای رفتاری افراد در نردبان سنی دونادون و الیهنویسنده 

 در نظریج های عشق موجودهای قصهها و مؤلفهروابط عاطفی شخصیتها را چنان ترسیم كرده است كه با مشخصه

اشتنبرگ همخوانی دارند. وی با ورود به خط روایی، داستان را باورپذیر و جذابتر میسازد. در زیرساختهای این 

 هایانگاری قابل شناسایی هستند. از قصههای حکومت، پلیسی، و زشتهای عشق نامتقارن از دونهرمان، قصه

ن اثر دیده شدند. نویسنده با فضاسازی، واكاوی ضمیر های خیال و بهبودی در متروایی و شیء نیز تنها قصه

ناخودآداه و شرح مبسوط رفتار شخصیتها، دلیل دسست یا پایداری روابط عشقی شخصیتهای رمان را آشکار 

 حلزونهای پسر جادویی و حاالت هشتگانج عشق در رمان رئالیسم میان مؤلفجمیتوان نتیجه درفت  میسازد.

   همبستگی معناداری وجود دارد. 

 

   قدردانی و تشکر

 اعضاء هیات تحریریه و داوران مجله اعالم از خداوند متعال، از را خود تشکر مراتب میداند الزم خود بر نویسنده

 .نماید

 منافع تعارض

 حاصل فعالیتهای و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقاله این نویسندۀ

 مقررات و قوانین كلیج طبق تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است پژوهشی وی

 حامیان و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی
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 فارسی منابعفهرست 

 غیاب در ادبی نقد آرام: جلسات احمد نوشتج پسر حلزونهای نقد ( دزارش45، تیر 4341ابوالفتحی، احمد )
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 .شهردل: فرهاد شاملو، تهران عشق داستان است، ترجمج ،(4394. )جی.اشتنبرگ، رابرت

تهران: ، 7اصغر بهرامی، چاپ روابط زن و مرد، ترجمج علی نگاهی تازه به: عشق ، قصج(4344. )جی.اشتنبرگ، رابرت

 جوانج رشد.

 .افق: ، تهران6چاپ  حلزونهای پسر، ،(4343) احمد آرام،

 از شده، بازیابی]وبالگ یادداشت [پسر،  حلزونهای در جنوبی سنتهای (66،آبان 3434)احمد  آرام،

 https://article.tebyan.net/28815 

 نشانه.: پیما، تهرانارض ترجمج عباس ادبیات، هایكلیدواهه مجموعه: جادویی رئالیسم ،(4347) آنمگی بوورز،
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( 4) ادبی، نظریه و نقد مجلج« جادویی رئالیسم رمانهای در روایت زبان» ،(4345) طاهره رضایی، و محسن حنیف،

 .474-455صص  ،6

 فرهنگی. و علمی: ایران، تهران در جادویی رئالیسم سازیبومی ،(4347) محسن حنیف، و محمد حنیف،

 با ایران جامعج سیاسی -تاریخی شباهت/ میخوانند؟ ماركز ایرانیها چرا (4اردیبهشت  ،4343)عبدالعلی  دستغیب،
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، تهران: 6شادنظر، چاپ  همسران، ترجمج ندا روح تقویت برای جوجه سوپ (،4345آنجلیس، باربارا و دیگران ) دی

 عقیل.

 .مهر سورۀ: سلیمانی، تهران ترجمج محسن دید، زاویج جادوی ،(4341) آلیشیا راسلی،

 دیوا.: زناشویی، تهران رضایت و اشتنبرگ عشق قصه نظریج هایمؤلفه (، ارتباط4344رامش، امیررضا )

 .ارجمند: تهران هشتم، چاپ فروغان، مهشید ترجمجمرگ،  تا تولد از رشد روانشناسی (،4346فیلیپ ) رایس،

https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.10.1030
https://piadero.ir/post/
https://article.tebyan.net/28815
https://www.ibna.ir/fa/tolidi/197896
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