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 چكیده
نما دارد؛ از جادویی، کارکردی متناقض لیسمهای رئاای مهم در روایت رمانعنوان مؤلفهزبان، به

سازد و بُعد جادویی آن را تقویت سویی با وسعت بخشیدن به تخیل، ادبیت رمان را محقق می
ومعلولی، شناسانه در روایتِ داستان و تحکیم رابطة علتکند و از سوی دیگر با کارکرد زبانمی

های جادویی باورپذیر انگیزی، پدیدهحیرت گرداند تا در اوجمخاطب را به فضای واقعی برمی
شدة روزگار سپریشوند. هدف مقالة حاضر این است که نشان دهد زبان روایی چگونه در 

کند. این پژوهش با روش توصیفی ـ جادویی کمک می به ایجاد رئالیسم مردم سالخورده
شیوة شناسی، این رمان را بهجادویی و زبانتحلیلی و با تکیه بر نظر اندیشمندان حوزة رئالیسم 

دهد زبان با نوع روایتگری در مثال بررسی کرده است. نتایج نشان میاستقرائی و آوردن شاهد
یابد، جادوها نمایی که میشود و با نقش متناقضسه سطح آوایی، نحوی و واژگانی متحول می

کند. ها را باور میذ روحی، آنبر التذاآمیزد که مخاطب عالوهای درمیگونهها را بهو واقعیت
 ثرؤمشکل معناداری بهاین رمان  جادویی رئالیسمروایت  آبادی درسبک زبانی دولتبنابراین 

 است.  بوده
 .  مردم سالخورده ةشدروزگار سپریروایی، زبان رئالیسم جادویی، ی: كلیدهای واژه

                                                                                                                   
 ، تهران، ایران )نویسندة مسئول(دانشگاه خوارزمی تهران، و ادبیات فارسی زبان . دانشجوی دکتری8
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 . مقدمه1
چون نویسنده با ترکیب  ؛دارد ویژه یروایت جایگاه ،جادویی های رئالیسمدر رمان

 غیره گریزی، جادو و، منطقورانگیز و واقعی، زمان شکسته و مدرخدادهای شگفت
ای گونهجادویی به های رئالیسمکند. داستانداستان را در بستری از واقعیت روایت می

ت. این شوند که ذهن مخاطب، مدام دراختیار نوعِ روایت و زبان نویسنده اسروایت می
زند تا زبان و روایت دوشادوش هم شناسی را با روایتگری پیوند مینکتة مهم، زبان

و  کندمیدرستی این رابطه را درک به 8جادویی را پیش ببرند. آبرامز های رئالیسمرمان
گیرد داند. از آنجایی که روایت با بیان شکل میجادویی را سبکی در روایت می رئالیسم

است، روایت با زبان نیز پیوندی  ری، تنها از طریق زبانِ خاص میسو بیان هنر
جادویی، روایت و زبان نقش  رو، برای ایجاد رئالیسم کند. از اینناگسستنی برقرار می

شناسی به پردازانی است که از منظر زبانزء اولین نظریهج 3کلیدی دارند. راجر فالر
دیدگاه روایی را مطرح کرده و در آن به  نامروایت نگریسته است. وی چهارچوبی به

 ه است. تشناختیِ روایت پرداخاهمیت زبان
جادویی  موفق در حوزة رئالیسم یرمان ،شدة مردم سالخوردهروزگار سپریرمان 

ها در روایت داستان زبانِ اند. هرکدام از آناست که هفده نفر به روایتِ داستان پرداخته
این رمان یک رمانِ روایی با زبانِ خاص است که  ،ن منظرخاصِ خود را دارند. از ای

مندی از و این نوع بهره آمیزدمیها درشکل زیبایی با واقعیتهای جادویی را بهپدیده
جادویی نقش بسزایی دارد. حال پرسش این است:  زبانِ روایی در ایجاد رئالیسم

جادویی استفاده کرده که برای  معنصر زبانِ روایی برای ایجاد رئالیس نویسنده چگونه از
شده است؟  بخش و باورپذیرانگیز، لذتهای شگفتخوانندگان مدرن امروز، واقعیت

ها های معاصر بیفزاید و زبان روایی آنادبی رمان تتواند بر ظرفییافتن پاسخ مناسب می
مردم شدة روزگار سپریرو، پرداختن به زبان رواییِ  د. از اینکنپذیر را انعطاف
شود تا با این مهم تالش می رسد. برای محقق شدنِنظر میضروری و مهم به سالخورده

گوناگون  یهایی، شاهدمثالئتحلیلی و استقرا ـ شناسی و با روشِ توصیفیرویکرد زبان
د. در این مطالعه، بعد از آوردن مبانی نظری، تأثیر زبان روایی شواز متن کتاب مطالعه 

تا هنرِ زبانِ روایی  گیردمیی، واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار در سه سطحِ آوای
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دن کرباورپذیر و و جادو  جادویی، آمیزش واقعیت نویسنده در ایجاد رئالیسم
 های رمان معلوم شود.شگفتی

 پیشینۀ تحقیق. 1 -1
فرانکو  اند.جادویی را تشریح کرده های رئالیسمپژوهشگران زیادی مبانی و شاخصه

ی التین در حوزة امریکاهای معروف به رمان ،ی التینامریکافرهنگ نو در در  3نجی
ماند؛ به همین دلیل این کتاب بیشتر به تاریخ ادبیات می است. جادویی پرداخته رئالیسم

نکتة قابل توجهی برای این تحقیق ندارد.  ،ویژه در حوزة زبان و روایتبه ،در حوزة نقد
به تجزیه و نقد و بررسی آثار، نامه، زندگی :5گابریل گارسیا مارکز ابکت در 4مینتا استفان

های و تئوری پرداخته صد سال تنهاییهای رئالیسم جادویی کتاب تحلیل شاخصه
ای با هفت نویسندة مصاحبه 6گیبرتریتا  است. بندی کردهجادویی را دسته رئالیسم

اند در خلق آثار خود به سندگان تأکید کردهالتین انجام داده که در آن، نوی یامریکابرتر 
تواند برای شناخت زبان رواییِ رو می از این؛ اندداشته هزبان توجهای خاصِ ویژگی
 یزبان، اثرویژه کشورهای اسپانیاییبه ،ی التینامریکاجادویی کشورهای  رئالیسم

  ارزشمند باشد.
به تأثیرپذیری از نوع روایتگری  1و بورخس ،یک شبوهزارالهام گرفتن از  اب ،مارکز

دهد که توجه به آثاری این مهم نشان می اند.آثار خود اشاره کرده های شرقی درافسانه
تواند در تا چه اندازه می غیره های متون عرفانی منثور وحکایت یک شب،وهزار مانند

جادوهای تاب در ک سناپورر باشد. ثتقویت زبانِ رواییِ ادبیات داستانیِ فارسی مؤ
 روستا درحق مریم ،«جادویی مبانی و ساختار رئالیسم» مقالة نژاد در، پارسیداستان

و ناصر نیکوبخت و مریم « انگیزشگفت جادویی و رئالیسم تفاوت میان رئالیسم»
 به تحلیل رئالیسم« اهل غرقجادویی و تحلیل رمان  رئالیسم بررسی» نیا دررامین

آبادی در خلق یک نوع هرچند توانمندی دولت اند.در آن پرداخته جادویی و نقش زبان
 کدام ازهیچ ،است بسیاری از منتقدان ادبی بوده همورد توج ،فردزبان فاخر و منحصربه

 مردم شدةسپری روزگارجادویی  ها به عنصر زبان و نقش آن در ایجاد رئالیسمآن
شود و کارکرد روایتگری دچار دگرگونی میویژه هنگامی که زبان با نوع ، بهسالخورده
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کوشد تا کارکرد پارادوکسی زبان اند. این مقاله میاشاره نکرده کند،پارادوکسی پیدا می
و امیدوار  بررسی کند با روایتگری متنوع و نوینِ این رمان جادویی را در ایجاد رئالیسم

جادویی زبان فارسی کار  های رئالیسمشناختی به روایت در رماناست که نگرش زبان
 د.شوای تلقی تازه

 مباحث نظری. 4 -1
 رئالیسم جادویی. 1 -4 -1

برای توصیف نقاشی  8335در سال  1اولین بار فرانتز روا ی راجادوی اصطالح رئالیسم
منظور روا آثاری بود که در آن اشکال وهمی ر برد. کابه 3اروپایی پس از اکسپرسیونیسم

جادو در  ،زند که دیگر مطابقتی با واقعیت معمول ندارند. درحقیقتآمیطوری درهم می
 «رئالیسم جادویی»عنوان  باگونه آثار وجود دارد. چنین آثاری در ادبیات سبک این

 شناخته شده است. 
ب یا حیرتی را جآنکه تعای است که در آن نویسنده بیجادویی شیوه رئالیسم»

. (6: 8314 ،فریعخزا) «کندواقعی توصیف می اموری د، امور خیالی را همچونانبرانگیز

زدگی زندگی بود. انسان مدرن زمان با مدرنیته و ماشینهم ،های ادبی مهمایجاد مکتب
دنبال راهی بود تا در جان زندگی مکانیکیِ خود، اندکی لطافت بدمد. این آرزو با به

سنت و مدرنیته درآمیخت  ،تینی الامریکاداد. در  هجوم ادبیات مدرن به جهان سوم رخ
 جادویی زاده شد.  و از آمیزش آن دو، رئالیسم

 88و رمانس 81های سنتی موجود در رئالیسمگام از هنجاربهجادویی گام رئالیسم
عبور کند و  83سوررئالیسم مرزاز  بومیِ جهان سوم فاصله گرفت تا با ظرافت خاصِ

اصطالح »د. نمایهان ادبیات معرفی عنوان سبکی مشخص و مجزا به جخود را به
نویسی معاصر است که در آن عناصر واقعیت شیوة نوینی در داستان 83رئالیسم جادویی

پای بهاین سبک توانست پا .(855: 8314 ،نیاو رامین نیکوبخت) «آمیزندو خیال درهم می
ای گونه اخود ر جادویی رئالیسم»که  جمهوریسئآقای رنویسندة رمان ، 84آستوریاس

جادویی که  پدر رئالیسم، 85کارپنتیر تا، (35: 8315 یان،ق)اسحا «نامیدبازی با سبک می
مراحل تکامل را طی کند و در  ،کردانگیز تعریف میرئالیسم جادویی را واقعیت حیرت
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جادوییِ مارکز، زبانِ روایی اهمیتی  در رئالیسم د.برساوج  ةنقط هب صد سال تنهایی
 و اندازد. فارغ و رهاسوی تکنیک نگاه میمارکز گویی از چشم خدایان به» د.بسیار دار

رئالیسم قرن  ،سان بدین .(436: 8311)گیبرت، « پردازدبا شتابی باورنکردنی به روایت می
و  پیوند خورد با فرهنگِ بومی کشورهای جهان سوم سوررئالیسم قرن بیستم ونوزدهم 

  .ردوجود آورا به رئالیسم جادویی
قدر از واقعیت توان در زمرة آثار خیالی انگاشت؛ زیرا آنجادویی را نمی رئالیسم

های داستان شد. وجود عناصر گیرد که بتوان منکر آن در تمام عرصهفاصله نمی
رئالیسم جادویی را تاحدی به سور ها، رئالیسمغیرواقعی و چگونگی توصیف آن

رئالیستی آن جریانی که ناآگاهانه بر آثار سور کند؛ اما باید توجه داشتنزدیک می
)باقری و وثاقتی شود جادویی دیده نمی های رئالیسمحاکم است، در تمامی جنبه

 (.88: 8333جالل، 

  ای در روایت رمان مدرن ایجاد کرده است.جادویی سبک تازه بدین گونه رئالیسم
توان نظران میتقدان و صاحبهای منهای معروف این حوزه و نظریهبا بررسی رمان

های جادویی از نظر ویژگی .الفجادویی را به دو دسته تقسیم کرد:  های رئالیسمویژگی
یا ؤمحتوایی که دارای عناصری چون تخیل، واقعیت، اسطوره، سحر و جادو، خواب و ر

ها که نگاه نوین در های جادویی در ساختار این نوع رمانویژگی .ب غیره است؛ و
وقتی  وجود آورده است.به غیره را وگو، زبان ورنگ، گفتحن، روایت، طرح و پیل

گریزد شود که از سیطرة عقل و منطق میمیرو هانگیز روبشگفت یای با واقعیتنویسنده
به جهان واقع و  برگرداندنِ فضای داستان ،گیردشکل میخیال و اسطوره  نیایو در د

عواملی چون  طلبد تا بامی گفت، زبان و روایتی خاص راهای شنمودنِ پدیدهباورپذیر 
را یاری نویسنده  پردازی و زمان مدور درآمیزد وشخصیت ،وگواستفادة هدفمند از گفت

بورخس از شیوة روایت . »دنمایها محقق ها را در این داستانتا باورپذیری شگفتی دکن
]رئالیسم جادویی[ استفاده شدت برای باورپذیری ماجراهای داستانی خود حدیث به

 وگوی اندک برای باورپذیری رئالیسممارکز از شیوة گفت .(343: 8313پور، )مندنی« کندمی
وگو در آثار من کم است به این دلیل گفت»گوید: مارکس می. بردجادویی خود بهره می

ی واقعی وگوی زیاد در زبان اسپانیایکه به زبان اسپانیایی نوشته شده است. چون گفت
جادویی را  یکی از عوامل مهمی که رئالیسم .(816: 8311رضایی، به نقل از )« کندجلوه نمی
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های زبانی که در رمان ؛کند، عنصر زبان استاز رئالیسم و نیز از سوررئالیسم جدا می
کند و با خاص خود را پیدا می ِویژگیهای متنوع، با روایتگری جادویی رئالیسم

آید تا واقعیت و جادو را درهم آمیزد و آن یاری نویسنده میبه 86ادوکسیعملکردی پار
  د.کنرا باورپذیر 

 زبان. 4 -4 -1
درک ، 81فوگمان تودوربه» شمردند.زبان می ادبیات را کاربرد خاصِ هافرمالیست

 ،هادر نظر آن .(316، )همان «های ادبی استنسبت میان زبان و متن، نکتة اصلی در نظریه
ی زبان یک واقعیت در جهان مادّ شود.اصل و تبار نویسندگی محسوب می زبانْ

یعنی جهان  ،رابطة مستقیم خود را با جهان واقع ثر زبانیا ،رو از این ؛آیدحساب میبه
های موجود در جهان را نیز ازمیان ومعلولسلسلة علت» کند وقطع نمی ،زبان بیرونِ
 «در خود بازسازی کند را ای درست از جهان واقعنگارهکوشد تا ابلکه می ،داردبرنمی

یعنی  ،درحالی که آثار ادبی رابطة مستقیم خود را با جهان واقع ؛(51: 8313، شناس)حق
کنند و ها را رعایت نمیومعلولهاة علتلکنند و سلسقطع می ،جهان بیرون از زبان

دیگر آثار زبانی با آثار ادبی این تفاوت » رود.ها نیز ازبین میاحتمال صدق و کذب آن
اما آثار  ؛(58 ،همان) «کننددرت از اصول و قواعد زبانی عدول مینهاست که آثار زبانی ب

در قواعد و اصول دستوری بازنموده  که عمدتاً هاومعلولهاة علتلادبی از سلس
 ندرت بهاین است که آثار زبانی به تفاوت سوم» .ندگردشوند، فارغ میمی

های این درحالی است که نوآوری .دهندهای فردی تن درمیها و نوآوریوتصرفدخل
زبان هرچند  .(55، )همان «بنای آثار ادبی استسنگ ،شدهوتصرف حسابسنجیده و دخل

 شود، هنرها میزبانآنچه موجب تفاوت  ،ادبی اهمیت فراوانی دارد در ساختار
و با  کندکه زبان ادبی را خلق می ؛ این هنر استاست در روایت نویسندگی

قول به» برد.از زبان برای پیشبرد اهداف خود بهره می ،سازیهنجارشکنی و برجسته
نویس کاری که او در مقام رمان هر زبان است. ،نویسرمان وسیلة بیانِ ،81دیوید الج

 (.34: 8316 ،و پاینده )خوزان «واسطة زبان استکند، بهمی
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 عرصةبهآن را  کند ومیهایی که زبان را از حالت عادی خارج قواعد و ساختار
کارگیری سازی بهبرجسته» زدایی است.سازی و آشنایید، همان برجستهکشانادبیت می

 «گیرد نظر کند و مورد توجه اصلی قرارای که شیوة بیان جلبگونهبه ؛عناصر زبان است
ده آگاهانه اجزای زبان را دچار تحریف نویسن ،سازیدر برجسته .(34/ 3: 8311 )صفوی،

، به زبان روایی مناسب دست یابد. شناختی و رساییییدو اصل زیبا از طریقکند تا می
 :است کرده سازی را در دو مقولة موسیقایی و زبانی مطرحکدکنی این برجسته شفیعی

 ،نگ و توازنعواملی که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشیدن آهمجموعه
ها و سبب رستاخیز کلمه ،بخشد و درحقیقت از رهگذر نظام موسیقاییامتیاز می

و مجموعه  [...] توان گروه موسیقایی نامیدشود، میها در زبان میتشخیص واژه
ت او بیرون از خصوصی هاعواملی که به اعتبار تمایز نقش کلمات، نظام جمله

است که در  ها شود، عواملیایز یا رستاخیز واژهتواند موجب تمها میموسیقایی آن
 .(881: 8338) شناسی جدید مطرح استشناسی و سبکزبان ،حوزة مباحث زبان

عنوان شود تا آمادة روایتِ رمان، بهبدین گونه، زبان معیار به زبان ادبی تبدیل می 
 ید، روایت اهمیتآیمیان میشاخة مهمی از ادبیات، گردد. وقتی از زبانِ روایی سخن به

های بشر است که در تمام ابعادِ فرهنگی کند. روایت یکی از جهانیدوچندان پیدا می
 ؛جامعة بدون روایت وجود ندارد»عتقد است که م 83شود. روالن بارتانسان دیده می

بارت در  (.81: 8313)به نقل از اخوت، « است تصورناپذیر زیرا جامعة بدون فرهنگ
تحت تأثیر  31روف و توالنوزبان بسیار بهره برده است. تود شناسی ازروایت
شناسی را تدوین کنند و به ند تا مبانی و تعاریف روایتکردشناسیِ او تالش روایت
صورت توالی ملموسی از حوادثی است که به روایتْ»منسجم دست یابند.  یتعریف

 (.81)توالن، به نقل از همان،  «اندغیرتصادفی در کنار هم آمده
اند. مطالعات روایت را در دو سطح کلیِ داستان و کالم ترسیم کرده پردازانْنظریه

منظور از داستان، توصیف اساسی و وقایع مهم داستان است که با توالی خاص ظاهر 
معنای همة ا کالم بهام کنند؛های داستان را ایفا میهایی که نقششوند و شخصیتمی

نمایند. بنابراین کالم خاصی داستان را بازگو می وعان با تنهایی است که نویسندگروش
های امروز، به روابط راوی و روایتی که ترین حوزة روایت است. در روایت رمانمهم

ای از روایت که شخصیتی بین قطعه ،هاشود. در این رماندقیقی می جهکند، توبیان می



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

422 

عنوان دانای کل طرف بهگری بیدهکند از یک سو و روایتی که مشاهآن را روایت می
های راوی آن است از سوی دیگر، تفاوت و تقابل آشکاری وجود دارد. در رمان

ای وارد عمل گونهکند، زبان بهداستان را روایت می جادویی، وقتی دانای کلْ رئالیسم
که  هنگامی اام ؛آمیزدها را درمیشود و با نقش پارادوکسی خود جادوها و واقعیتمی

شود و برد، زبان دگرگون میها با روایت شخصی داستان را پیش مییکی از شخصیت
ة مردم شدروزگار سپریآید. در رمان جادویی درمی از لونی دیگر به خدمت رئالیسم

ها که هم از روایت دانای کل و هم از روایت شخصی و وابسته به شخصیت سالخورده
ها بسیار چشمگیر است. زبان در هرکدام از روایتگری تالتناوب بهره برده شده، تحوبه

 دهد و در رئالیسمآوایی، واژگانی و نحوی خود را نشان می این تحوالت در سه سطحِ
گذارد. چگونگی این اثرگذاری موضوعی است که در ادامه بدان پرداخته جادویی اثر می

 شود.می
های خاصی در زمینة زبان نوآوریهای اخیر آوری که در سالیکی از نویسندگان نام

بخش  ،اعتقاد بسیاری از منتقدانآبادی است. بهایجاد کرده، محمود دولترواییِ داستان 
یکی از » های زبانی اوست.و نوآوری روایی آبادی مرهون زبانِاعظم توفیق آثار دولت

 نرما .(5: 8318 ،)سرکوهی« قدرت زبان اوست ی،آباددولت ةهای برجستویژگی
، یک روایی ضمن برخورداری از این خصیصة زبانِ، مردم سالخورده شدةسپریروزگار 

آبادی از مندی دولتشود. بهرهاثر موفق در حوزة رئالیسم جادویی هم محسوب می
تواند شناخت آن میهای زبانی برای ایجاد رئالیسم جادویی، موضوعی است که قابلیت

 ی باشد.ت داستانیاراهگشای نویسندگان ادب

  شدۀ مردم سالخوردهروزگار سپری. ۳ -4 -1
حکایت دردناک فقر  ،چجای خالی سلو مانند ،مردم سالخورده شدةسپریروزگار  رمان

 اندی نوشته شده است. و مدت نه سال و محرومیت است که در قالب سه کتاب و در
 ـ کتاب سوم و 8313در  ـ برزخ خس ـ ، کتاب دوم8363در  ـ اقلیم باد ـ کتاب اول
های سه ها و مرارتمنتشر شده است. رمان ماجرای شوربختی 8313در  ـ پایان جغد

ویژه پس از هو ب 8311های پس از آباد کلخچان سبزوار را در سالنسل مردم تلخ
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باد آابا در روزگار قاجار به روستایِ تلخ استاد دهد.نمایش می 8333مرداد  31کودتای 
 کلوها و برادران چالنگ، اربابانی هستند که بر مردمخاندان حاج .است آمده کلخچان

ها درحقیقت واسطة کنند. آنحکومت می جوارآباد و روستاهای همبخت تلخنگون
ند که شرایط استعمار و استثمار مردمانشان را فراهم اسنت و مدرنیتة آن روزگاران

حجامت  آباد به حرفة دالکی وخابا مهاجری است که در روستای تل استادکنند. می
دارد. های عبدوس و یادگار نامنام خورشید و دو پسر بهدختری به ؛مشغول است

 میرد. می کند وسرانجام او بر اثر یک اتفاق نامیمون و خرافی سکته می
شود. پس از ازدواج ناموفق با خیری، با عبدوس سرپرست خانواده می ،بعد از آن

شود. شخصیت سامون که می کند و صاحب شش پسر و یک دخترعذرا ازدواج می
دنبال برادرانش عازم تهران خواند و بهآبادی دارد، درس میشباهت زیادی به خود دولت

داستان و  ،شودهای مختلفی ازجمله تئاتر و آرایشگری مشغول میشود و در شغلمی
های تهران زندگی دشواری را هدر حاشی ،نویسد و بعد از ازدواج با آذیننمایشنامه می

در  و سرانجام شودافتد و با مبارزان سیاسی آشنا میزندان می ها بهکند. بعدآغاز می
شود. جادوی احیای قبرستان که نمادی از جامعة روزگار اوست، مشغول به حجاری می

گونه از تانداس کند. سیرِبار خانواده درگیر میهای تلخ و نکبتاو را با گذشته ،مردگان
ماجراهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران از زمان حکومت رضاشاه تا اوایل انقالب 

یابد و با سحر قلم همراه اتفاقات جادویی در ذهن و واقعیت زندگی سامون جریان میبه
 کند.انگیزی را ترسیم میهای شگفتواقعیت ،آبادیدولت

ن در حکم محور یک مدار است. نویسی خراساآبادی در مکتب داستاندولت
شیوة جدید در نویسی بهجایگاهی که او در عرصة صد سال اول از دورة داستان

اغراق مشابهت بسیار به جایگاه فردوسی در کل ادبیات کهن دارد؛ ایران دارد، بی
  .(835: 8311)شیری، ناپذیر رقیب و دسترسجایگاهی ممتاز، بی

ای از زبان نوشتاری و گفتاری و زبان ادبی فخیم زهتنوع زبانی این رمان، که آمی
آبادی نیست، یک از کارهای دولتاست، جنبة شاعرانگی آن که قابل مقایسه با هیچ

های سیاسی اجتماعی و حتی فلسفی در خالل رمان، شیوة ظهور و بروز اندیشه
گونگی، آمیختن شیوة نقل و گویی آن، حالت خاطرات و جنبة یادداشتوگفت

ساله، جنبة خاطر فاصلة زمانی دهروایت، تفاوت در شیوة بیان و زبان سه کتاب به
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ویژه از حیث ایجاز و اطناب، عدم تحول در هب ،های آنآمیز ویژگیتناقض
ها، نابرابری در ها با موقعیت آنهای رمان، عدم سنخیت زبان شخصیتشخصیت

از  ..خالل رمان و. آبادی درها، حضور پررنگ دولتپرداختن به شخصیت
 .(881: 8311)کارگر و قدمنان، های مثبت و منفی این رمان است ویژگی

اثری نسبتاً موفق در حوزة رئالیسم جادویی است.  باور اغلب منتقدان، این رمانبه
گیرد و با از زبان پیشین فاصله میمردم سالخورده  شدةسپریروزگار آبادی در دولت»

: 8313)معتقدی، « زندای میجادویی، دست به فضای تازه رئالیسم تلفیقی از رئالیسم و

33). 

 . بحث و بررسی4
 . جادوی زبان روایی در رئالیسم جادویی1 -4

رئال و جادو شکل گرفته است که درنهایت به خلق  ةرئالیسم جادویی از ترکیب دو واژ
ی و جادو را ختشنابانشود. اگر ما واقعیت )رئال( را با بخش زیک ژانر ادبی منجر می

مهمی دست خواهیم یافت:  ةبه نکت ،شود، پیوند بزنیمبا ادبیت که به تخیل منتهی می
کدکنی اگر  قول شفیعیاگر ادبیت کالم را با مخیل بودن آن بشناسیم و به ،قول قدمابه
شناسیک استوار شعریت را رستاخیز کلمات بدانیم که بر دو معیار رسایی و جمال»

یا و ؤو ر یلتخ با درگیر شدن در ،گاه مخاطب با خواندن آثار ادبیآن ،(33 :8338) «است
مسحور و  ابتدا د.شومی واردو به عالم ادبیت  از واقعیت کنده ،همراه با رستاخیز کلمات

آثار ادبی » ،یاکوبسن ةبنابه گفت و کندشود و با دنیای واقعی قطع ارتباط میجادو می
مفاهیم موجود در زبان  ةبه رساندن پیام دربار عی،جهان واق ةم دربارجای رساندن پیابه

 .(35/ 3: 8311)صفوی، « پردازدمی

دیگر ملزم به رعایت  ،پیداست که آثار ادبی با قطع ارتباط مستقیم با جهان خارج
گذارد. رئالیسم ها را کنار میبنابراین آن ؛د بودنعلت و معلول موجود در جهان نخواه

یا ؤر ،تخیلاز طریق با ادبیت بخشیدن به خود  ،عنوان یکی از ژانرهای ادبیبه ،جادویی
معلولی ویعلّ ةمنطق و رابط ل،د و از سیطرة عقکنو جادو خود را از جهان واقع جدا می

نظران براین باورند که رئالیسم جادویی آثاری برخی از صاحب .شودجهان خارج می
ئالیسم جادویی تالشی است برای تصویر جهان ر»گریز است. شکن و عقلمنطق
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با این  .(58: 8313نیاز، )بی «کار گرفته شودنامعقول که گاهی منتهای عقل باید در آن به
 شود. پذیر میفضای داستان توجیه یهاکمک زبان، شگفتیروش و به

 ،پیوند خوردن با ادبیت و شعریت کالم، تخیل از طریقرئالیسم جادویی از سویی 
 ةرابطاز طریق  ،گریزد و از سوی دیگرمنطق و عقالنیت می ةاز چنبر غیره، جادو و

گردد تا در اذهان مخاطبان خود ومعلولی حاکم بر زبان به بستر واقعیت برمییعلّ
های زبانی شود که نویسنده از قابلیتالبته این مهم زمانی محقق می ؛دکنباورپذیر جلوه 

های زبانی خاصی های موفق رئالیسم جادویی از ویژگیآگاه باشد. رمان خوبیهب
مانند فربهی زبان، شاعرانگی، ایجاز، زبان روایی مناسب، استفاده از صنایع  ؛برخوردارند

درپی، جمالت تودرتو و د، توضیحات پیشومیادبی که به استعاری شدن زبان منجر 
 هنگ و موسیقی زبان. آبنثر شتابی، ضر

از عوامل مهم ایجاد رئالیسم  روایی زبانِمردم سالخورده،  دةشسپریروزگار  در
 نخستشود: رو میهخوانندة ریزبین با دو نوع جادو روب ،جادویی است. در این اثر

ها در یکدیگر، عمر هزارسالة مانند استحالة سامون ،جادوی نهفته در محتوای رمان
 دام درحال حرکت است وعلیشاد چالنگ، کالسکة خلیفة چالنگ که بدون راننده م

های رمان از قابلیتاین آبادی در خلق جادو در زبان حاکم بر رمان. دولت وم،د و غیره،
وقتی داستان از زبان دانای کل روایت  سود برده است.خوبی و شایستگی هبزبانی 

شود، زبان روایی متناسب با آن در سه سطح نحوی، آوایی و واژگانی دگرگون می
 برای روشن شدن نقش زبانِ د.شوبه بهترین حالت رئالیسم جادویی روایت  د تاگردمی

 مردم سالخورده شدةسپریروزگار ایجاد رئالیسم جادویی، رمان  آبادی دردولت روایی
 شود. بررسی می یدر سطح زبان

 زبان سطح آواییتأثیر زبان رواییِ دانای كل در  .1 -1 -4
شخص روایتگری از نوع سوم، دم سالخوردهشدة مرروزگار سپریرمان  در آغاز

طرف است و از زاویة دید گری بیدر این نوع روایت، راوی مشاهده غیروابسته است.
دانای کل به روایت مشغول است. در این حالت، زبان در سطح آوایی از عناصری چون 

کند و ومعلولی جهان واقعی استفاده میآواها برای رستن از رابطة علتتکرار و نام
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د. راوی در اینجا از نمایانگیز و جادویی آماده میداستان را برای رخدادهای شگفت
 نگرد. منظری باالتر و با اشراف کامل به زبان می

 تكرار. 1 -1 -1 -4
حروف، واژگان و شود، تکرار زبان منجر می یکی از ابزارهایی که به موسیقی

: بردبهره میبیشتر ، از این عنصر زبانی ییجادو هایآبادی در فضا. دولتهاستجمله
در » ؛(383  /3: 8313)« دهمخبر می ۀمالقیاهای تو را به آن یومتو و تبار تو و نسل»

من همیشه » ؛(611 ،)همان« آسمان یک شتر، هزار شتر، صدهزار شتر را گردن بریده بودند
 :8311)« و زیر پای شما دنبال شما، باالسر شمابا شما هستم، همیشه پیشاپیش شما و به

آید، صدایی قلبم! صدا، صدایی آمد، بازهم، انگار صدایی می قلبم... قلبم...» ؛(333 /3

. ..ها بیرون خزیدتمامی از الی مژهها جنبیدند. نگاه نیمهها، مژهگنگ، مثل ناله، و مژه

ته! سوزن سوزن شکس سوزن... جان نشده است. سوزن...این تن هنوز بی بله... بله...
صدایم را  آنجا... آنجا... شکسته... طولی نخواهد کشید تا برسیم به حجره. آنجا...

چشمان »تکرار واج شین: ؛ (511 -563/ 3: 8313)« اینجا... اینجا... شنوی؟ بله، اینجا...می

چه بسا صنوبر این را دانسته بود و لب »تکرار سین:  ؛(331/ 3: 8311)« نشستهاشکبه
« سامون برخاست و دست در دست صنوبر ایستاد» ؛(818 ،)همان« داشته است فروبسته

ای » ،(343 ،)همان« پیش سالیانِ تابستانِ در آن صبحدمِ» مصوت کسره: تکرار ؛(333 ،)همان
 .(344 ،)همان« دستان تقدیر برادر نابکار من

و درنتیجه منتقدان براین باورند که تکرار در رئالیسم جادویی باعث ایستایی ذهن 
رسد نظر میبهاما  ؛شوداو منجر می پذیریباور و به تردید و عدم دگردمل خواننده میأت

در زبان فارسی آرایة تکرار موجب ادبیت کالم و سوق دادن مخاطب به فضاهای که 
 انگیز نباشد. دنبال چرایی حوادث شگفتشود تا خواننده در التذاذ ادبی بهشکن میمنطق

 اصوت آو. 4 -1 -1 -4
از طبیعت گرفته شده و خود بیانگر  آوا لفظی است مرکب که معموالًاسم صوت یا نام»

صداهایی ازقبیل صوت خاص انسان یا حیوان، صوت خواندن و راندن حیوانات و 
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این  .(814: 8315)انوری و احمدی گیوی، « ]دیگر[ است هم خوردن چیزی به چیزصوت به
ط پیرامونی خویش نیست، یگاهی انسان قادر به بیان صداهای مح دلیل اینکهبه هاآوانام
ها ]نیز[ عامل ها در بعضی زبانها و صامتای از مصوتفقدان پاره»اند. وجود آمدهبه

قدری ذهنی و انتزاعی گاه فضای داستان به .(886: 8313)نیکوبخت، « آواها هستندایجاد نام
. این گیرداز این ابزار زبانی بهره می ،نآ ن بهشود که نویسنده برای عینیت بخشیدمی

انگیز کردن زبان و آواها در روایت جادوهای رمان ابزار مناسبی است تا برای خیال
 د.شوها مهیا همراهی مخاطب با جهانِ داستان، فضا برای روایتگری شگفتی

 ه لزوماًفرایند تالقی اندیشه است با واقعیتی ک ادبیاتْ»آبادی معتقد است: دولت
نامد و او ادغام ذهنی واقعیت را رئالیسم می .(351: 8313مهویزانی، به نقل از )« عینی نیست

« تر استاز همه رئال 38کافکا»گوید: داند و با قاطعیت میهمة آثار ادبی را رئالیسم می
و  ندکنانگیز واقعی جلوه آلود و شگفتند تا امور مهشوباعث می هاآوانام .(جاهمان)

تر و آواها با معنا رابطة ملموساز آنجا که نام» .مرز باورپذیری سوق دهندخواننده را به
ها دارند، زودتر و بهتر معانی و مفاهیم ذهنی را منتقل تری نسبت به سایر واژهنزدیک

با  ،آبادیبه همین دلیل نویسندة توانایی چون دولت .(831: 8313)نیکوبخت، « دنکنمی
انگیز را که آواها در کنار سایر ابزارهای زبانی، مفاهیم ذهنی و شگفتز صوتاستفاده ا

 کند. اغلب با جادو نیز همراه است، به مفاهیم عینی و قابل لمس تبدیل می
چونان روح، بدون  ،های جادویی رمانیکی از شخصیت ،سامونای که در صحنه

شود و قتل یک نظامی بیگانه را یانه مخای عبور کند، وارد غسالآنکه از در یا پنجره
هوهوی شدید باد در شب، کنند. ای پیدا میآواها نمود برجسته، نامکندمشاهده می

بخشد. وار سامون را عینیت میعین حال سیال بودن روحدرخوف و وحشت و 
کند تا ورود جادویی سامون در غسالخانه های وهمناک را عینی میخزیدن« خشخش»

چیز دانای کل و از همه ویژه زمانی که راویْ؛ بهتر شودتر و ملموسنیبرای ذهن عی
های داستان و مخاطب چنان پیوندی با روایتگری خاص آگاه است و بین شخصیت

پنداری، ناگهان خود را در وسط معرکه احساس ذاتبرقرار کرده که مخاطب با هم
 پذیرد.ها را میکند و شگفتیمی
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« شنودهای دو مرد را میخش قدمخانه صدای خشسامون از توی غسال»
در آن خانه دارد، صدای  حبیب دیالقای که ی درون قلعهوقت .(436 /3 :8311آبادی، دولت)

شود، صوت آواهایی شکل مرموزی کشته میرسد و حبیب بهگوش میبه ناریاجنه و پ
ات شنیده یوانهوچ حها و هوچچکة خون، جیغ، قارقار کالغچون زوزة گرگ، چکه

 . (313 -346همان، ) شودمی

کنند، نزدیک کردن دال و مدلول برای واقعی آواها ایفا مینقش دیگری که صوت
آواها فاصلة دال و مدلول را صوت»انگیز و جادویی است. نشان دادن وقایع شگفت

 :8313 ت،نیکوبخ)« انجامدطوری که[ به ایجاد وحدت بین آن دو می]به ؛کنندتر میکوتاه
مواجه  نایها، اجنه و پربا صداهای گنگ و مبهم جمنده عبدوسهنگامی که  .(831
هایی هستند که آواها یکی از ابزارد، صوتگردها لبریز مید و داستان از شگفتیشومی

شوند. صداهای مبهم و کار گرفته میدال و مدلول به بخشی و نزدیک کردنِبرای عینیت
شوند تا عوامل ایجاد صدا در های، همهمه، جیغ و زوزه همراه می ...رازآلود با های

  .ندنجهان واقع را در ذهن خواننده تداعی ک
ترسیدم جیغ بکشم. آه، فریادی هم که می صداهایی مثل همهمه، تقال... کشمکش...

های...  کشیدم، ناغافل بود و جوری که انگار دیگری از ته وجود من نعره زد: ...
انگار در خواب و بیداری ملتفت شدم که صدا عادی نیست. بیل را  . های...های... 

های... های... صدای دیگری که  های... از کنارم برداشتم و شروع کردم به دویدن...
ای توی گورش زوزه مرده از سر جالیز به های و هوی من جواب داده بود...

 (.331 -336/ 3 :8311آبادی، )دولت« !کشدمی

با هوهوی باد  ها...زوزة گرگ» ؛(311 همان،« )آه یژ...غصدای غیژ کشد...اسه میخرن»
پاهای مرد غریبه که » ؛(313 ،همان« )ریخت توی گوش یادگار انگارشد و میقاطی می

های خودشان. آن برند طرف خرابهکشانند و میمثل شتر است، حبیب را دور گودال می
 «آمده، وقت جان کندنشاید از حلقوم حبیب بیرون می ها...ها... زوزهها... آن زوزهزوزه
 .(314 ،)همان

آبادی گاه برای آواها بسامد باالیی دارند. دولتبا توجه به حجم رمان، صوت
ها از گاه برای عینیت بخشیدن و واقعی جلوه دادن شگفتی و جادویی کردن فضای رمان

 ؛(351 /8: 8311، همان)ند از: غرغر اواها عبارتآها استفاده کرده است. برخی از این نامآن
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 ؛(336 همان،) قاچگرپ، قاچگرپ ؛(313 همان،)خرناسه  ؛(438همان، )خش خرخره، خش

بغو بغ ؛(411 همان،)شرق شرق ؛(313همان، )قل  ؛(431 همان،)ماما  ؛(311 همان،)قروچه 
 ؛(18 )همان،هیژاهیژ  ؛(313 همان،)هیاهو  ؛(334 همان،)همهمه  ؛(1 همان،)شره  ؛(41 همان،)

 همان،)هه دما، ههدم ؛(881 همان،)قاه عرعر، قاه ؛(833 همان،)دل دل ؛(33 همان،)اهه اهه

دوالدوال، تارتار،  ؛(18 همان،)جرعه هجرع ؛(13 همان،)ریزریز  ؛(881 همان،)خروپف  ؛(883
 .(13 همان،)هو هو( 11و  16 همان،)له پرپر، له

 پسوندها و پیشوندها. ۳ -1 -1 -4

ها در آبادی از این امکانات زبانی برای فربهی زبان خود بهره برده است. این واژهدولت
 ؛(331همان، ) «مزدبرها» ؛(336همان، ) «درگاهی خمخانه»رمان او بسامد باالیی دارند: 

همان، ) «ای کاردهتیغهمیان» ؛(355همان، ) «های موانبوهه» ؛(355همان، ) «وشدترآمدکم»

تفتای » ؛(853همان، ) «کوچهپس» ؛(343همان، ) «خرکار» ؛(345همان، ) «گاورانه» ؛(354
 «اییبرّ» ؛(851همان، ) «چالخانه» ؛(613همان، ) «کوبش باران، ژالهبکو» ؛(613همان، ) «تموز

ف هنگ، توصیآدر روانی، سرعت زبان، موسیقی کالم، ضرب هااین واژه. (313همان، )
 ند.ثرؤشاعرانگی نثر م و دقیق

 هاحروف و نشانهبالغی  كاربرد تصویرِ. 2 -1 -1 -4
قدر مهم نگرش یک نویسنده به حروف، نگرشی دگرگونه است. برای او حروف همان

آبادی هستند که کلمات ارزش دارند. یکی از دالیل نرمی، انعطاف و زیبایی نثر دولت
گردد. سیبویه معتقد است که در های دستوری برمیمندی او از حروف و نشانهبه بهره

ها را حروف وی آن زبان، از لحاظ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دو نوع حرف وجود دارد.
های متمم خود هایی هستند که بر واژهسازه حروف عاملْ» نامد.عامل و غیرعامل می

یی ابرای موسیقبزار بالغی از این اآبادی دولت(. 856: 8333بین، )حق« گذارندتأثیر می
کردن زبان، ایجاد تعلیق در داستان، مشارکت دادن خواننده، ایجاد طنین و صدا، ایجاز 

. است کردههای هنری و ادبیت استفاده کالم، تصویرسازی و درنهایت ایجاد بالغت
وجد د و چنان او را بهنشورهنمون می هها خواننده را به مکاشفگاهی این نشانه
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کند و های جادویی بسیار اندک میبا پدیده هد که تردیدش را در مواجهنورآمی
افالطون زیبایی را در » شود.م جادویی رمان منجر میسدرنهایت به باورپذیری رئالی

 (.85: 8333)عالیی، « بخشدبصر میظِ دید که به انسان حچیزی می

گاهی این نوع حظ با حروف و عالئم  سالخورده شدة مردمروزگار سپریدر 
آبادی، )دولت« چه روزی بر من گذشت آن روز سرتراشون و... »: شوددستوری محقق می

 باران سیاه... »... ؛(861 /3: 3831، همان)« بزن! قبزن، ور قبزن، ور قور »... ؛(85 /8 :8311
 ،به این طریق. (611، همان) ...«باران سیاه... برف سرخ در جاهایی دیدم... برف سرخ...

 دارد تا فعاالنه در متن رمانکشاند و او را وامینویسنده مخاطب را میان گود می
تصویری  قدری بر بالغتنقطه بهگاهی سه ،تکرار حروفبر مشارکت داشته باشد. عالوه

عالمت  کند.افزاید که تصویرهای نابی را در ذهن خواننده ترسیم میهنری اثر می و
ها شکل نقطهقطره و بهانگار باران قطره ؛ه تصویر بالغی زیبایی ایجاد کرده استنقطسه

نقطة بعد از صدا، سه ؛(611همان، )« یک کودک... فقط صدا صدا...» .دنآیفرود می
هم انتشار  کهشود آآآآی می کند که تبدیل به فریادِتصویری از تداوم صدا را تداعی می

هزاران هزار کبوتر سرکنده در » و هم بالغت تصویر را. دهدامواج صوت را نشان می
گیرند، پرندگان هنگامی که اوج می ؛(611همان، )« زدند...می بال... بال... ها...آسمان

 د.نکنها را در ذهن تداعی میپرنده ةدست و شوندای میهرکدام مثل نقطه
های زبانی، حروف، نهنشا باهایی است که آبادی سرشار از این زیباییرمان دولت

ها ایجاد شده است و قدرت او را در استفاده از امکانات زبانی حرکات، کلمات و جمله
خواننده چنان در گذارد. و بر زبان رواییِ رئالیسم جادوییِ او اثر می دهدنشان می

در جادوهای رمان تردید  شود که دیگرآبادی غرق میزیبایی تصاویر زبان دولت
و  کنندآلود در آسمان پرواز میسر و خونها هزار پرندة بیشگفت اینکه صدکند. نمی

به  این پدیدة شگفت با توجه به فضایی که نویسنده ایجاد کرده است، برای خواننده
آبادی در میان بالغت ناب شود و رئالیسم جادویی دولتواقعیتی عجیب تبدیل می

گونه است که د. اینگردرفتنی میواقعیتی باورکردنی و پذی بیش از هر ،هنری
ها و حروف، نشانه و کندسخن ادبی روزگار ما را متحول می آبادی زبان معیار ودولت
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زبان به  ،قول اسپیتزربه» ای کهگونهبه ؛بردکار میها را در معنایی تازه و جادویی بهواژه
  .(834: 8338احمدی، )« یابدشود و سخن در نوشتار بازتاب میقلمرو ادبیات وارد می

 سطح واژگان. زبانِ روایی در 4 -1 -4
ها در واژه .(331: 8338کدکنی،  )شفیعی« ای به خودی خود نه خوب است نه بدهیچ کلمه»

از آنجایی که در  کنند.بار معنایی، عاطفی و موسیقایی پیدا می ،نشینی ارزشمحور هم
ایتگری بازتر از روایتگری وزبانِ روایی دانای کل، دست نویسنده برای ر

 ،گیردمیها کمک از واژه عمل بیشتری یِخوبی و با آزادهبآبادی دولت هاست،شخصیت
است.  هشاعران ویداستان به فضای جادویی برود. روح نثر  تا از فضای روایی و واقعی

های ژهها و پیشوندها، واآفرینی، استفاده از پسوندگزینی، ترکیبسازی، واژهقدرت واژه
جادویی و  سم در خلق رئالیسمیهای محلی و آرکائمشتق و مرکب و حتی واژه

 کنند. آفرینی میزدایی نقشآشنایی

 زبان 44آركائیسم. 1 -4 -1 -4

گرایی در گیری از آرکائیسم یا کهنآبادی، بهرههای سبکی آثار دولتیکی از ویژگی
 است. برای روایتگریِ شاعرانه حوزة واژگان

خودم را پرتاب کردم به گذشته و دیدم زبان ما آنجاست. زبان فارسی ما از  من
لحاظ هالبته در کتابت. و تا آخر قرن هفتم ب ؛شوداواخر قرن سوم، باز زاده می

در تکمیل کار خودم،  ..رسد.اوج میای که میان گفتار مردم دارد، بهپشتوانه
آبادی، )دولتها مایه گرفتم آن دست به دامان پیشینیان خودم شدم و بارها از

8313 :66). 

ها درست استفاده شود، اگر از آن ،های کهن هرچند امروزه مرسوم نیستندواژه
د. هرچند گاهی نکن، به موسیقایی شدن نثر نیز کمک می33زداییبر آشناییعالوه
ات جا شود و او از موسیقی و ریتم کلمهای کهن باعث ایستایی ذهن خواننده میتلفظ

ها هویت اغلب این واژه ،شودهای جادویی برایش دشوار میماند و باورپذیری پدیدهمی
درآمیختن سنت و  یعنی ،جادویی های رئالیسمدهند و یکی از ویژگیبومی به رمان می

)همان،  شندره ،(333 /8: 8311، همان)کنند. کلماتی چون سق زدن را محقق می ،مدرنیته
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همان، )خپنه  ،(863همان، )علقر و دودالخ  ،(335 همان،)بلوق  ،(333 همان،)غچ و لیچ  ،(345

همان، )بدخش  ،(684همان، )تیخیل  ،(843همان، )ارخالق  ،(853/ 3: 8313همان، )کنام  ،(843

فضا، سحر و جادو،  کردن آلودمه و یبا وهم غیره، و( 861)همان،  های گنجفهورق ،(611
جادویی  ، اسطوره و رازناکی که همگی از عناصر رئالیسمدرآمیختن سنت و مدرنیته

 سوی فضاید و ذهن مخاطب را بهنکنخوانی و تقارن ایجاد میآیند، همحساب میبه
جادو و  نتهای کهن با سو از آنجایی که استفاده از واژه دندهسوق می جادویی

روایتِ جادوهای  ناسب است و هماهنگی بیشتری برایتجادوگری فرهنگ بومی ایران م
 کند.جادویی نقش زیادی ایفا می جهانِ داستان دارد، در باورپذیری رئالیسم

 های عربیعبارت. 4 -4 -1 -4
، به طبیعی شدن گانواژحضور کم این  نیست وزیاد در این رمان عربی  گانواژ بسامد

که  زمانی لمثا ایبر .انددهشزدایی آشنایی عثو زمانی با است فضای رمان کمک کرده
عبدوس را  و داردتبرزین و کشکول برمی ،شودعلیشاد بعد از بدمستی درویش می

کنان وهوه حق وحق هنگام سخن گفتن با او ،کندعنوان پیشخدمت خود انتخاب میبه
حالیه  الرحیل... بازهم توفیق حاصل نشد. الرحیل... ،نشد... یا سلمانعلیشاه»گوید: می

 «االول. یا سلمانعلیشاه!دوازدهم از شهر جمادی ،کنیم؛ الیوممی ماییم که سیاحت آغاز
درویشی وهوای حالبا  کلمات عربی کامالً . در اینجا(514همان، ) «الناسایها» ؛(66 )همان،

 رئالیسمبه طبیعی شدن های شگفت، در بیان پدیدهخوانی دارد و گری همو صوفی
 کند. کمک میجادویی 

الحرج  ؛(331/ 3: 8311)همان،  ند از: نطعاهای عربی عبارتبرخی از این واژه
 ؛(613همان، ) ۀمالقیایوم ؛(683/ 3: 8313، )همان الکتاب، هاویه ؛(331همان، )للمجنون 

)همان،  الکرسییۀآ ؛(681همان، )هلل من قضاء سو انعوذ ب ؛(844همان، )الواقع، شیوخ بالد فی

 عینلّالءاشقیا ؛(344)همان،  عادت قبیحه ؛(343)همان،  ئلسا ؛(841)همان،  االصولعلی ؛(511
رکعت نماز، تعزیه،  عاق والدین، شیاطین، عبث، سجل، امیال الهی، دو ؛(514)همان، 

های کلمات و عبارت. (313 همان،) خوانی، حجامت، حوریان بهشتی، فاتحهۀمالقیایوم
را که درحال گزارش مدرنیتة جادووجنبل، فضای رمان  و عربی با تداعی اوراد، سحر
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کند و با درآمیختن سنت و شهری است، ناگهان به سنت و محیط بدوی وارد می
د. وقتی سامون نمایهای رئالیسم جادویی را محقق میهای رمانمدرنیته، یکی از ویژگی

شکل و ناگهان علیشاد در  ،شودمیروی سینما دچار سرگیجه و سرسام مدنیت هروب
 واژگان د و باگردسنتی ظاهر می ةبا بساط فال و ورد و ادوی ید خنزرپنزرشمایل پیرمر

. در اینجا راوی با کندآید و او را سحر میشکلی درمیهر لحظه به غیره، عربی، اوراد و
زبانی که نزدیکی بیشتری به فضاهای شگفت دارد، داستان را روایت و به باورپذیری 

 د.کنجادویی کمک می رئالیسم

 سازیواژه. ۳ -4 -1 -4
های تازه است. آزادی عمل در ساخت واژه یکی از کارکردهای زبان رواییِ دانای کل،

های بکر و تازه آن، واژه آبادی با توجه به متن و موسیقی حاکم برذهن خالق دولت
از  کند وزدایی، خواننده را سرشار از التذاذ ادبی میبر آشناییسازد. این هنر عالوهمی
های گریزی و سرانجام خروج از چرایی پدیدهریق ادبیت کالم به هنجارشکنی و منطقط

بند رسد: زبانجادویی می های منطقی در رئالیسمومعلولبه علت توجهیبیجادویی و 
 ؛(314همان، )ایی تیغ برّ ؛(353)همان،  ترناکوب ؛(851همان، )چالخانه  ؛(841/ 3: 8313، همان)

کارگرهای باشی و  ؛(345/ 3: 8311، همان)های گاورانه ترکه ؛(318ان، هم)خشکنای زبان 
یادمان  ؛(345همان، )خیلکی راه رفته بودیم  ؛(355همان، )دو گرفتند  ؛(331همان، )ناشی 
  .(354همان، )خوف 

 های محلیواژه. 2 -4 -1 -4

روایتگری  های متنوعی برای، شیوهشدة مردم سالخوردهروزگار سپریآبادی در دولت
های داستان شخصیت زبان گاه روایت از زبان دانای کل است و زمانی از گزیند.برمی

در  برند.ای بهره میبان روایی ویژهزاز  ،که هرکدام با توجه به شرایط حاکم بر داستان
آورد. زبان بیهقی را فرایاد می ،ی محلیِ خراسانیهاواژه زبان رواییِ دانای کل، کاربرد

ها در راستای تحقق رئالیسم جادویی نقاط قوت و ضعفی به اثر داده است: اژهاین و



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

۳24 

همان، ) «قندی و کاله قلندریترک کلهکاله شش»(؛ 538همان، ) «کاز، غرشمال، نان کاک»

 .(353همان، ) «لحاف قناویز»؛ (333
صورت اغلب به شوند، زبانِ رواییها به روایتگری مشغول میهنگامی که شخصیت

های بومی و محلی شخص است. در این وضعیت، استفاده از واژهولایتِ من یا ارو
در  ،کند. از سوی دیگرها را باورپذیر میدهد و شگفتیشکل طبیعی به فضای رمان می

پنداری در مخاطب ذاتوجود آمدنِ نوعی حس همها باعث بهوگوها این واژهگفت
 ؛(343، همان) «دهیدمرا تاو می» :ه بپذیردد تا ادعاهای جادویی را ناخودآگانشومی

همان، ) «جخ» ؛(354 همان،) «فوطه» ؛(331همان، ) «درمنه و کلغر» ؛(345 همان،) «گوشون»

های محلی به رمان هویت بومی و سازی و آوردن واژهواژه .(841همان، ) «ببه جان» ؛(814
مظاهر منطقة خاص با  فرهنگ بومی یکتلفیق دهد. از آنجا که فولکلوریک خاصی می

ها نیز با وارد کردن این واژه ،استجادویی  رئالیسمهای بنیادی از ویژگیمدنیت 
 کنند.فرهنگ بومی خراسان نقش زیادی در ایجاد رئالیسم جادویی رمان ایفا می

 گزینینام. 2 -4 -1 -4
کلیدهایی برای  ـ آبادیدولت یهشدروزگار سپریگزینی در نام»قهرمان شیری در مقالة 

های آبادی برای شخصیتهایی که دولتاست که ناماین باور بر «درک محتوای رمان
ن داستان برگزیده، آگاهانه و با هدف آفرینش فضاهای وهمی و تخیلی داستان است ای

 های این نویسنده تفاوت دارد.گزینی در دیگر داستانو با نام
های محض با تخیالت آمیخته از واقعیتچون یک روایت درهماین رمان 

بخش و رئالیسم جادویی است، وضعیتی استثنایی دارد و در آن،  34مسمبولیس
هایی گذاشته شده است که در گزینش نام بر، ای از بار معنایی در روایتعمده

 .(848: 8311)شیری،  ]وجود دارد[ شدهتعیینای ازپیشها اندیشهآن

های درست و آگاهانه برای داستان، نام گزینیِوی ضمن بحث درباب فلسفة نام
 ،استاد ابا، عبدوس، سامونعلیشاد چالنگ، ، ای چون حاج خلیفهسمبلیک و برجسته

 دندان و...سامان، بدخش، مالح، سماوات، نیلوفر، تلخاباد کلخجان، نیکمن، قمری ،سام
 تحلیل کرده است.  خوبیهرا از نظر ارتباط نمادینی که با فضای جادویی داستان دارند، ب

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/864816?sta=%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%20%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c%20%d8%b4%d8%af%d9%87
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/864816?sta=%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%20%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c%20%d8%b4%d8%af%d9%87
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ی شود، تکنیک دیگرمیرئالیستی به جادویی وارد  فضای هایی که رمان ازر بخشد
های های واقعی با هویت تاریخی به روایت پدیدهد. نامگیرقرار میاستفاده مورد 

نیز های بورخس د. یکی از تکنیکنپردازند تا به باورپذیری رمان منجر شوجادویی می
های واقعی و تاریخی است. انگیز، استفاده از نامهای شگفتبرای باورپذیری واقعیت

یا به  ،شودها نقل میشود چیزهایی هم که توسط آنیها باعث مواقعی بودن این»
گیرند، باورپذیر ها قرار مییا به نحوی دیگر در ارتباط با آن ،شودها[ نسبت داده می]آن

های طوالنی با روایت ة مردم سالخوردهشدروزگار سپری .(43: 8316، پور)سنا« شوند
ها یخی دارند. اسامی واقعی آنهویت تار های واقعی وگیرد که نامافرادی شکل می

نظر آید و برای مخاطب باورپذیر انگیزشان طبیعی بههای شگفتکند تا روایتکمک می
کند یا علیشاد اربابی است ابا در تاریخ دورة قاجار به کلخجان مهاجرت می دشود. استا

ها آندر روستاهای واقعی خراسان. با این هویت تاریخی و واقعی، هر روایتی هم که 
ها بیان شود، هرقدر هم شگفت و عجیب باشد، حوادث زندگی آن تعریف کنند یا از

اسامی رمان نیز در خدمت رئالیسم  ،گیرد. به این ترتیبمورد پذیرش خواننده قرار می
 د. نآیجادویی درمی

 رمان سطح نحوی. زبانِ روایی در ۳ -1 -4
 ساختار جمله. 1 -۳ -1 -4
گرایان، تفاوت اساسی زبان ادبی با زبان معمولی، روش ی صورتشناسدیدگاه زبان از

زدایی کاربرد زبان است. استفادة متفاوت از ارکان جمله موجب هنجارگریزی و آشنایی
جوهر ادبیت زبان فارسی، وابسته به  دهد.سمت ادبیت سوق میشود و نوشته را بهمی

شود. این خصلتِ زبانی اغلب شکنی در نحو ایجاد میزبانی است که از طریق ساخت
پذیری به ساختاری و انعطاف عِگذارد. این تنومی شناسانهبر درونة زبان تأثیر زیبایی

دهد تا به فراخور درک هنری خود، زبان را از درجة صفر نویسندگان فرصت می
قدری اهمیت دارد که نشینی واژگان بهسوی زبان ادبی سوق دهند. ترکیب و همبه

شناسی قرآن طرح نمود و را در زیبایی« نظریة نظم»مندی مانند جرجانی، اندیش
 را مطرح کرد.« قطب مجازی زبان»سازِ نظریة دوران 35یاکوبسن
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نویسنده دو برخورد متفاوت با ساختار زبان دارد؛ در  ،های رئالیسم جادوییدر رمان
ی، نیاز به زبان هنگام روایتِ جادوها برای همراه کردن مخاطب و تحریک خیال و

گردانی نحوی و آرایش هنری با جای ،در این قسمت .دارد انگیزشاعرانه و خیال
ها را روایت کند. برای دهد تا شگفتیابتدا رمان را به جهان تخیل سوق می ،واژگان

برگرداندن رمان و مخاطب به جهان واقعی به ساختار زبانِ معیار نیاز دارد. بنابراین 
گرداند و با زبان معیار به از شگردهای دیگر، زبان را به درجة صفر برمیضمن استفاده 

د. در ساختارشکنی نحوی، راوی دانای کل کارکرد بیشتری شوروایت رمان مشغول می
جادویی  دارد و نویسنده با آزادی عمل بیشتری در نقش راوی به روایت رئالیسم

شکل بهمردم سالخورده  ةشدسپریروزگار این قابلیت زبانی در رمان پردازد. می
تا فضای رمان را از  است آبادی هرگاه برآن شدهکار رفته است. دولتانگیزی بهشگفت

حوزة زبانی به دنیای ادبیت ببرد، ارکان جمله را درهم ریخته و با ایجاد موسیقی خاصی 
 ین رمانا در به شعریت کالم نزدیک شده است. تغییر جایگاه فاعل، فعل، مفعول و...

ساختارشکنی شود، هنگامی که رمان با دانای کل روایت می چند علت عمده دارد.
 بعضی مواقع مفعول بر متمم بسامد تقدم فعل و .ثیر بیهقی استأتحت ت ترشها بیجمله

یک چشمش را » ؛(343 /3: 8311آبادی، )دولت« چرخد دور سرمدنیا می»: بسیار زیاد است
راه افتاده » ؛(611 /3: 8313 همان،)« آمد. نور حرف زد. بردم آنجانور . بدوزد به برادرش

همان، )« روند آسمانشوند به نسیم و میتبدیل می» ؛(388همان، )« است میان زندگانی

538).  

شکند. در مواقعی که گونه درهم نمیاین نرمااین ساختار جمله همیشه در 
شود، ها دور میجادو و شگفتی شوند و فضای رمان ازرخدادهای عادی روایت می

آورند تا آشیخ ای به اتاق میکرسی شکسته» :گرددبرمیو عادی نویسنده به زبان معیار 
سکندر و قلیج هنوز کنار تخت حوض ایستاده » ؛(85/ 8: 8311همان، )« ذبیح منبر برود

  .(343همان، )« کردندبودند و به سید معین نگاه می
حذف عناصر جمله،  ها،بلندی جمله بان ادبی، کوتاهی وگردانی نحویِ زجای در

گرفتن افعال در آغاز جمله، انتقال قید، نهاد و مفعول به رکن پایانی جمله و...  قرار
 .اهمیت بسزایی دارد
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 های كوتاهجمله. 4 -۳ -1 -4
های کنند. در نوشتهرا هفده نفر روایت می شدة مردم سالخوردهروزگار سپری رمان

زیرا با  ؛کندها نقش زیادی در برقراری ارتباط با مخاطبان ایفا می، کوتاهی جملهروایی
گردد و موسیقی نثر بالغت اثر زیاد می ،شودهای کوتاه ذهن خواننده خسته نمیجمله

همین افعال هستند  ؛افعال زیادند ،های کوتاهد. در جملهیابمیبیشتری  تحرک و پویایی
کشانند و تعلیق دنبال خود میزنند و خواننده را بهر پیوند میها را به یکدیگکه جمله

سمت جادویی شدن ها در جاهایی که رمان بهبخشند. این جملهداستان را قوت می
از با سرعت دهند تا خواننده را آهنگ سریع به نثر سرعت میرود، با ایجاد ضربمی

انگیز را از او شگفت فضای جادویی عبور دهند و فرصت شک و تردید در وقایع
آن دو » ؛(346 ،همان) «رفت. سامون رفت. برخاست. راهش را کشید و رفت» :بگیرند

دانم. شب بود. سامون نمی دود شدند و رفتند هوا؟ دانم چه شدند؟آهو نمیبره
فایده بود. برش داشتم. آوردمش بی شد کرد؟احوال بود. بچه بود. چکاریش میناخوش

گشودة در  ةاز لنگ گذرند وآیند، میمی» ؛(551همان، )« برو. برویم برادربیرون و گفتم: 
ومنال داشت، آب و ملک داشت، جای و جایگاه داشت مال» ؛(835، همان)« روندتو می

 ( 65 همان،)« ؟ یا پدرو مادری داشت...

 های طوالنیجمله. ۳ -۳ -1 -4
که همگی  فراوانو قیدهای  هاصفت های تودرتو،با زبان پراستعاره، جمله نویسندهگاه 

وتابی به رخدادهای های رئالیسم جادویی هستند، چنان آبهای زبانی رماناز ویژگی
ه به دنیای سرشار از عجایب کشاند و دگردکه مخاطب سحر می دهدجادویی می

آن شب، شب عروسی » پذیر و واقعی شود:تا وقوع تمام حوادث شگفت امکان شودمی
مان بسته شده است، قرار است سگویند عقدشان در آدخترعمو که می ـ پسرعمو

عزاهایی باشد که حاج کلوها  ـ ضرغام چنان شرنگی برپا کند که سرآمد تمام عروسی
 .(813، همان) «اندتا به حال برپا داشته

آید، خلیفة سلطان خلف چالنگ درپوشیده به خود و موزه و بله خود اوست که می
های ها برزده و بالآستین ،با پر طاووسی که نشانده بر کنارة خویشسپر و شمشیر 

های قبایش اش را بند کرده به شال کمر و موزه و شلوار نظامی و بالقبای ترمه
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های خون و از های خون و قدح چشمانش پر است از لختهآغشته است به شرحه
 .(683، همان)چکد های اشک و خون هنوز فرومیسبیل و محاسنش قطره

های تنشان هم فقط یک تور لباس کند...ها فقط پاهایشان با پای آدمیزاد فرق میآن
 پوشاند و کسانی که از دورها آن دخترسفید است که از سر تا قوزک پایشان را می

شوند به شنوند، تبدیل میگویند تا بوی آدمیزاد را از دور میمی ،اندو مادر را دیده
  .(531 همان،)آیند وند به آسمان و در آن باالها به قوارة ابر درمیرنسیم و باال می

ام به طور عجیبی زبان مادریبه» اش دریافت کهآبادی با دقت در زبان مادریدولت
گویان و نقاالن محلی بیشتر با دقت در زبان قصه .(363: 8313)« زبان بیهقی شباهت دارد

با آمیزش » ف آن، متون قدیمی را مطالعه کرد.متوجه این تشابه زبانی شد و برای کش
خراسان و زبان نوشتاری داستان  ةالملک و ناصرخسرو با زبان عامیانزبان بیهقی، نظام

مردم  ةشدروزگار سپریو آن را در ( 363)همان، « به زبان توانمندی دست یافت ،معاصر
محلی و اصطالحات است  زالل عد گفتاری صمیمی ودر بُنثر کار برد. به سالخورده

زاللی بیان عطار، استواری زبان » زند. در بعد ادبی نیزدر آن موج می یخراسان
« کنیمالملک، متانت و استحکام زبان بیهقی و روانی زبان ناصرخسرو را مشاهده مینظام

  .(61، )همان

 قید. 2 -۳ -1 -4
 مردم سالخورده شدةیسپرروزگار آبادی در رمان ساز زبان دولتیکی از عناصر برجسته

قید است. قید عنصری است که به آشکار شدن احساسات و عواطف نویسنده کمک 
یاری در سطح نحوی ترین ابزارهایی است که به جادویی شدن اثر مهم و از کندمی
های از عناصر مهم در باورپذیری واقعیت ،. توصیفات دقیق و جزئیرساندمی

ها سروکار داریم، فعل، ژگانی که در آثار ادبی با آنترین وامهم»انگیز است. شگفت
علت توصیف باران  .(838: 8315 )مشرف،« شوندصفت و قیدهایی هستند که صفت می

کنند، وصف چهرة علیشاد چالنگ هنگامی که ای که پرواز میسیاه، کبوتران سربریده
برخاسته از همین  کامل،با ذکر جزئیات  غیره، زند وانگیز میدست به کارهای شگفت

مارکز  العادة رمان است.عجیب و خارق حوادث کردن نگرش به زبان برای باورپذیر
جادویی با کمک زبان که قید و  ةیک پدید جزء و ریزِبهمعتقد است که توصیفات جزء
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ید یک یاگر بگو»شود: صفت در آن نقش زیادی دارند، به منطق باورپذیری منجر می
اما اگر با زبان وصفی دقیق بنویسید  ؛کندکرد، کسی باور نمیواز میفیل را دیدید که پر

 داستان شما باورپذیر ،کردندآن روز بعدازظهر هفده فیل ارغوانی را دیدید که پرواز می
است بین جنبة زبانی و ادبی اینجاست که زبان در نوسان  .(34: 8316گلشیری، « )شودمی

نیز برای  ر رمان مورد نظرد. این قابلیت زبانی دکن تا تعادل جادو و واقعیت را برقرار
 کار رفته است. در این رمان گاه توصیفاتْشکل مطلوبی بهایجاد رئالیسم جادویی به

 شوند:تودرتو می تر و جمالتْیئجز
های درشت و کرد و چشمکرد و تکرار میفقط همین یک کالم را تکرار می

چشمان  رمرغ بودند، به من دوخته بود...سیاهش را که هرکدام مثل تخم یک شت
ها در هایی بودند که باد نتوانسته بود کورشان کند و آن مردمکصنوبر فقط مردمک

و لبانش چنان  .از باد و بیابان هدر دورترین نقط ؛دورترین نقطة ممکن رها بودند
 نشسته که انگار هزار سال بود به سخن گشوده نشده بودند و حالخشک و برهم

آبادی، )دولترفت!  گفتند: رفت!هایی از پوستة درختی خشک میها مثل پارهآن لب
8311 :8 /344- 346) 

شد ناگهانی باران س ساعت نه بود. گفته میأر ،]سیاه[ درگرفت وقتی باران»
  .(613 /3: 8313، همان)« کوب؛ فقط به مدت پنج دقیقه و نه بیشتردرگرفته است. ژاله

آن موسیقی کالم را  از طریقکند و مهارت خاصی از قید استفاده می آبادی بادولت
  .شودتناسب سخن مدام عوض می جایگاه قید به ،د. در این اثرماینتنظیم می

 /8: 8311، همان)« یک آذرخش سرش را گردتاگرد برید سرعتِبه»قید در اول جمله: 

333).  

 ؛(331، همان)« شوندخجان دور میکسانی که با خرسندی از کل»قید در وسط جمله: 
خلیفة چالنگ هنوز و هنوز تا قیام قیامت نام و هیئت و هیبتش در چهار وادی بر سر »

: 8313، همان)« هزار سال...مدت دوازدهآسا بهباران، بارانی سیل» ؛(316 همان،« )هاستزبان

3/ 683). 

، همان)« پرواشکارا و بیآ ،نیکمن رودرروی خلیفه ایستاده بود» قید در آخر جمله:

 ( 331همان، )!« شما مرا به این کار واداشتید، مخصوصاً» ؛(335 /3: 8311
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این » ؛(333همان، )« ایستاده بیخ دیوار پیدا بود» های وصفی در نقش قیدی:عبارت
آید. خود اوست که می» ؛(336همان، )« ایستاده میان درگاهی خمخانه ،خود خلیفه است

های آغشته به شرحه» ؛(683 /3: 8313، همان)« خود و موزه و سپر و شمشیردرپوشیده به 
  .(683همان، )« خون

 فعل. 2 -۳ -1 -4
پذیری و ظرفیت باال همواره بر کلمات مجاور خود تأثیر بالغی دارد دلیل انعطاففعل به

 سیستم فعل در هر زبانی و» کند.و شورانگیزی فراوانی در ساختار جمله ایجاد می
های گرامری ای خود، از نظر رنگارنگی زمرهاز نظر وسعت دایره ،ازجمله زبان فارسی

« باشدمقام اول را دارا می خود و باالخره از لحاظ خصوصیات نحوی خود، حقیقتاً
در بیان احساسات،  ؛ترین عنصر استمهم ،فعل در میان ارکان جمله .(18: 8363)شفایی، 

ها و سرعت بخشیدن به موسیقی، کوتاهی و بلندی جمله بالغت و ادبیت کالم، ایجاد
 ،به همین دلیل در ایجاد رئالیسم جادویی، چگونگی کاربرد افعال ؛ثر استؤبسیار م نثر

کند، افعال با سمت جادویی شدن حرکت میگذار است. در جایی که رمان بهاثرمهم و 
با  و دنبخشکالم را غنا می ادبیتو... جا شدن ارکان جمله بهبرانگیختن احساسات، جا

های د تا به باورپذیری رماننگیرفرصت تردید را از خواننده می ،شتاب دادن به نثر
، آنچه باعث سرریز مردم سالخورده ةشدروزگار سپریدر رمان  جادویی آسیب نرسد.

پسوندها و  اآبادی بر فعل و گسترش دادن آن بشدن جمالت شده، تسلط دولت
د و به نویسنده نکنمعناهای متعددی تولید می ،افعال با پذیرش وندهاپیشوندهاست. 

 «ماندن» آبادی از مصدرمثال دولت رایها بکند. بد تا استفادة متنوعی از آنندهامکان می
ای چاره» ؛(863/ 3: 8311)« تنها اسلحه مانده بود»ت: مفاهیم متنوعی استخراج کرده اس

 ؛(343همان، ) «واماند» ؛(864همان، ) «بازماند» ؛(344همان، )« منبود که نگران حال نعیم بمانی
  .(863همان، )« بماند» ؛(343همان، )« ؟ما همه مانده بودیم که چه پیش خواهد آمد. درماند»

 نتیجه. ۳
های رئالیسم جادویی در دو بعد قابل بررسی است: انگیز در رمانهای شگفتواقعیت

انگیز، اسطوره، خواب و استفاده از تخیل، حوادث حیرتجادو در محتوای رمان که با 
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جادو در زبان دیگری، شود. محقق می یا، سحر و جادو، آمیزش سنت و مدرنیته و...ؤر
 عدم تکرار و آهنگ شتابی، موسیقی زبانیکه با جمالت تودرتو، ضرب است رمان

مهم در رئالیسم  عنوان یک ابزارزبان به گیرد.شکل می .و.. کلمات و جمالت حروف،
انگیز و شگفت، نقش بسزایی دارد. های حیرتکند. در ایجاد واقعیتجادویی عمل می

 در وسعت بخشیدن به تخیل، امکانات ادبی، زبانی و نحویبا استفاده از  ،از یک طرف
 هایجادو کند تاگریزی را توجیه میمنطق دهد ومخاطب را به عالم خیال سوق می

 ةبه رابط ،زبانی عنوان یک ابزار بسیار مهمبه ،از سوی دیگر ؛دشوباورپذیر رمان 
زبانی  کند.بخشی و منطقی کردن وقایع داستانی کمک میومعلولی، عقالنیتیعلّ

به  نما به نوع روایت وابسته است. روایتِ دانای کلآفرینیِ متناقضگونه، با نقشاین
به فضای رمان  هند تا زبان را با توجککمک می افزاید و به اومی عمل نویسنده آزادی

  در عرصة جهان واقعی و ادبی جوالن دهد. 
 است. از این قابلیت زبانی بهره برده مردم سالخورده شدةسپریروزگار  رمان

تا  است ، آن را در خدمت رئالیسم جادویی قرار دادهروایی نویسنده با تسلط بر زبانِ
زمان، جادوها و واقعیت جایی که هم. هنگ کندزبان با روایتگری رمان، خود را هما

از نوع دانای کل  رمان درآمیخته، زبان حالت پارادوکسی یافته است. هنگامی که روایتِ
گردانی نحوی، موسیقی بخشیدن به ساختار جمله، جای تنوعو غیروابسته است، زبان با 

درت بخشیده و در زمان زبانی، واژگان محلی و آرکائیسم زبان، به بُعد جادوییِ رمان ق
ومعلولی زبان معیار، قدرت به عالم واقعیت، از رابطة علت لرجعت از عالم جادو و تخی

های تا واقعیت است بردهها بهره های واقعیِ اشخاص و مکاناستداللی آن، نام
د. در این راه، از امکانات کنانگیز را در مکتب ادبی رئالیسم جادویی باورپذیر شگفت

ی در سطح آوایی، واژگانی و نحوی برای انتقال فضای داستان از واقعیت به رؤیا و زبان
 است. از جادو به واقعیت بیشترین بهره را برده

 هانوشتپی

1. M.H. Abrams   
2. Roger Fowler  
3. Franko Jean  
4. Minta Stephen 
5. Gabriel Garcia Marquez 
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6. Rita Gilbert   
7. Jorge Luis Borges 
8. Ferantz roh 
9. expressionism 
10. realism 
11. romances    
12. surrealism  
13. magic realism  
14. Miguel Angel Asturias  
15. Carpentier 
16. paradox 
17. T. Todorov 
18. David Lodge 
19. Roland Barthe 
20. M. Toolan  
21. Franz Kafka  
22. archaism 
23. defamiliarization 
24. symbolism 
25. Jakobson  
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Abstract 

The purpose of this article is to show how the magic of language is 

realized in magic realism novels. Language, as an important factor in 

creating astonishing reality, has a contradictory function. On the one 

hand, through expanding the imagination, it burnishes the literature of 

novels and reinforces its magical aspect in a way that it separates the 

readers from this real world. On the other hand, through a linguistic 

function in creating fictional logic and strengthening the casual 

relationship, it returns the readers to the real space so that at the peak 

of wonder, they accept the magical phenomena as realities. This 

research examines the linguistic features of the novel The Passed 

Days of the Old People written by Mahmoud Dowlat Abadi. The 

findings suggest that the language of the novel changes at the levels of 

sound, word, and syntax due to its narrative on the one hand, and the 

contradictory functions of language, on the other hand, mixes the real 

and the magic so that the readers believe the spiritual excitement 

within the novel.  
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