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Abstract  
Although it is the birthplace of Latin American magical realism and the 

writers of this region have contributed to its globalization with their works of 

fiction, some thinkers in the field of literature believe that this method is not 

unique to this region of the world and its roots can be traced back to eastern 

literature, especially mystical texts. Mystical texts, and specifically Sufi 

"assemblies", are basically imaginative because the "old man" used to tell 

stories about mystics during the Majalis, and because most of his audience 

was the general public, he did his best to make his words believable and 

effective. In this article, using a descriptive-analytical method, we have 

mentioned examples of common points of "magical realism style" and the 

anecdotes of "Tabrizi ancient gatherings". The important points of 

connection between "assemblies" and writing in the style of magical realism 

are dignified actions, strange behaviors, strong imagination, breaking the 

boundaries between reality and surrealism, and disrupting the causal 

structure 
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مجالس » هایتیدر حکا یيجادو سمیاز رئال هایيبازتاب يبررس

 «یزیتبر يقیعت
 

 رانیا ، المیا ، المیدانشگاه ا ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو یآمنه ورمقان

  

 رانیا ، المیا ، المیدانشگاه ا ، یفارس اتیگروه زبان و ادب ، اریاستاد  یکوهبنان یحسن سلطان

  

 رانیا ، المیا ، المیدانشگاه ا ، یفارس اتیگروه زبان و ادب ، اریدانش یحیرحمان ذب

 چکیده  
در نيمة دوم قرن بيستم پدید آمد. اگرچه زادگاه این  ، يسینو داستانعنوان سبکي نوین در  رئاليسم جادویي به

آن شده و با  شدن يجهانعامل  ، سبک آمریکاي التين است و نویسندگان این منطقه با آثار داستاني خود
اما به گمان برخي  ، اندها و قواعد این سبک را بنا نهادههاي تحليلي و انتقادي خود اصول و مؤلفهنوشته

هاي نخست آن را تنها ویژۀ این منطقه از جهان نيست و اساساً ریشه ادشدهیشيوۀ  ، اندیشمندان حوزۀ ادبيات
اغلب نویسندگان رئاليسم جادویي  د.وجو کرون عرفاني جستدر مت ژهیو بهتوان در ادبيات خاورزمين و مي

، هااسطوره ، هابرخوردارند. این تخيّل ریشه در افسانه ينيتحس قابلادبي  تيخالقاز قوۀ تخيّل بسيار قوي و 
در  ، صوفيان« مجالس»مشخص  طور بهمتون عرفاني و د. هاي مردمي و بومي دارحکایات و قصّه ، باورها 

و به جهت  داختهپراز عرفا مي یيها تیحکادر هنگام مجلس به ذکر « پير» چراکهالبي تخيّلي دارند ق ، اساس
کرده است که کالمش باورپذیر و مؤثر اند؛ تمام تالش خود را مياینکه اکثر مخاطبانش عامة مردم بوده
هاي و تصویرسازي تيخالقسراسر برخاسته از تخيّل بسيار قوي و  ، باشد به همين دليل مجلس گویي او

سبک »هایي از نقاط مشترک تحليلي به ذکر نمونه-اوست. در این جستار با استفاده از روش توصيفي
و « مجالس»هاي پيوند نقطه نیتر مهمایم. از پرداخته «مجالس عتيقي تبریزي»و حکایات « رئاليسم جادویي

شکستن  ، تخيّل قوي ، بیوغر بيعجهاي کرامت آميز؛ رفتارهاي کنش ، نوشتن به سبک رئاليسم جادویي
 است. ، ساختار علّي و معلولي يختگیر هم بهمرز واقعيت و فراواقعيت و 

واقعیت و  ، کرامات ، رئالیسم جادویی ، عرفانی هایتیحکا ، یقیمجالس عت ها: کلیدواژه

 .فراواقعیت
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 مقدمه

در نقد و توصيف آثار  "Franz Roh"واژۀ رئاليسم جادویي اولين بار توسط فرانس روه 

هاي اصطالح کریستو وارنز معتقد است که ریشه»ابداع شد. « اکسپرسيونيست»هاي نقاشي

گردد و در نویسنده و فيلسوف رمانتيک آلماني باز مي ، شاعر ، رئاليسم جادویي به نوواليس

آليسم جادویي و شد: ایدهنوواليس بين دو نوع ادبي تفاوت قائل مي که کندادامه بيان مي

دو از  ، باور دارد که رئاليسم جادویي  Ann Bower Warnes, 2009)« )رئاليسم جادویي

، جادویي»تعریف شوند.  دقت بهواژۀ ناهمگون تشکيل شده است که هر یک باید 

یا به چيزي که  ، زندگي زياسرارآمهاي جنبهزیرا بر  ، است تر روشنو  تر يواقعاصطالحي  

هاي تفسيرِ منطقي است داللت دارد. رویدادهاي جادویي در نوشته رقابليغروحاني و 

و فضاهاي عجيب  العاده خارقاستعدادهاي  ، معجزه ، معموالً شامل روح ، رئاليسم جادویي

روشي ادبي و  ، ليسم جادویيتوان گفت رئامي ، محتوایي ازنظر( 6639 ، آن باورز« ).شودمي

ي متضادي ها قطببراي مثال »در پي به دست دادن ترکيبي یکدست از امور متناقض است. 

دهد. جهان مستعمراتي و جهان صنعتي امروز را در تقابل هم قرار مي ، مانند زندگي و مرگ

ش : یکي بر نگرشود يمرئاليسم جادویي با دو منظر و جنبة متضاد و متعارض مشخص 

عنوان واقعيتي معمول  ي شده و دیگري بر پذیرش مافوق طبيعي بهزیر هیپامعقول از واقعيت 

زیرا متعلق به  ، متکي است. رئاليسم جادویي اساساً با خيال صرف متفاوت است ، و عادي

 ,Chanady)«.دنياي مدرن عادي و معمول با توصيفات مقتدرانه از انسان و جامعه است

دهد و در این  بيکران گسترش مي يا گونه بهرئاليسم جادویي مرزهاي واقعيت را   (1985

 ریباورپذکه  شود يمچنان عادي  ، قرارگرفتهعامل جادویي که ذاتاً در واقعيت  ، حالت

 يا تازهاست. روش و شگرد  یيگرا واقعاز مکتب  يا شاخه ، جادویي یيگرا واقع»شود.  مي

، شودبراي ارائه داستان و تحول بخشيدن به آن است و مکتب ادبي مستقلي شمرده نمي

هاي رخداد کنش» (6833 ، ميرصادقي« ).چون ضوابط و اصول عام بر آن حاکم نيست 

، هاي فوق طبيعي در یک زمينة کامالً رئاليستيها یا حضور پدیدهکرامت آميز از آدم

انسان و موقعيت زماني و  ، از توان واقعي موجودات لعادها خارقکه تصویري  يا گونه به 
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یک تحليل منطقي معنادار از  ، يرواقعيغ ظاهر بهمکاني ارائه شود و در پس این رفتارهاي 

شاکلة اصلي یک  يريگ شکلباعث  ، عرفي یا رواني نهفته باشد ، اعتقادي يها مؤلفهمنظر 

( حقيقت 6837 ، شيري« ).شهرت یافته استشود که به رئاليسم جادویي نگرش هنري مي

دغدغة اصلي رئاليسم جادویي نيست. در این شيوه باوراندن یک واقعيتِ ذهني  ، مانندي

هاي متون عرفاني ادب ها و اسطورهافسانه ، اهميت دارد. پيوند این شيوه با باورهاي عمومي

باشند حکایات و روایاتي ميمشحون از  ، است که این متون يبررس قابل جهت نیازا ، فارسي

 ازنظرهاي عرفاني ها و حکایتبسياري دارد. قصّه که با شيوۀ رئاليسم جادویي قرابت

دقيقاً مشابه  ، استفاده از تخيّل قوي و... ، آميختن واقعيت و فراواقعيت ، کرامات اولياء

عرفاني که در  هاياست. تجربه هایي است که به سبک رئاليسم جادویي نوشته شدهداستان

هایي دربارۀ عارفان و مشایخ ها و داستانآثار منثور عرفاني آمده بر پایة گزارش حکایت

شامل مواردي است که بسياري از آن امروزه  ، هاي عرفانيصوفيه است. این تجربه

از خوارق عاداتي که از آن با عنوان کرامات یاد  يا مجموعه ، نمایدو ناشدني مي رممکنيغ

، پيروي جانوران از اولياي تصوّف در نفوس و احوال ، ود مانند شفا بخشيدن بيمارانشمي

در همين جهان عرفان است که خواننده »آن است.  ازجملهو...  يخوان ذهنپيشگویي و  

به خواست عارف  ديوسف اهيسدو چوب خشک به درخت انگور  شدن لیتبدناگهان شاهد 

 (6835 ، کدکنيشفيعي« ).شودمي

 اولیة رئالیسم جادویي یها شهیر .1

در دنياي  چراکهدیر باورند  ، هاي آغازینهاي جوامع امروزي نسبت به انسانانسان

از دید ایشان ناممکن  ، العادهکنند که قبول بسياري از حوادث خارقاي زندگي مي مدرنيته

، رواني خویشهاي طبيعي و هاي جوامع بدوي که نسبت به پدیدهانسان»خواهد بود. 

افکندند  هاي رواني خویش را بر طبيعت فراحوادث و پدیده ، معرفتي عقلي و علمي نداشتند 

هاي رواني بدل کردند و بدین طریق ها و پدیدههاي طبيعي را به جریانو حوادث و پدیده

هاي طبيعي و رواني و نيز تحقق عطش روحي خود را براي شناخت و توجيه پدیده

« جوشيد.هایي سيراب کردند که از تخيّل فعال آنان مياز چشمة خيال ، ودآرزوهاي خ
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بلکه  ، ( آميختن دنياي واقعي و فراواقعي تنها ویژۀ دوران جدید نبوده6831 ، )پورنامداریان

، هاي گذشته با توجه به شرایط فرهنگي و اجتماعي و علمي حاکم بر جوامعچه بسا در قرن

زادگاه بسياري از  ، ایران ازجمله ، هاي خاوري جهانه است. سرزميناز اکنون بود تر افزون 

هایي است که دست مایة اصلي نویسندگان براي خلق آثار هنري شده ها و افسانهاسطوره

بلکه به  ، هاي رئاليسم جادویي نه در آمریکاي التينتوان گفت که ریشهاست. به جرأت مي

طوالني دارد. اعترافِ نام آورترین نویسندگان رئاليسم گردد و قدمتي بسيار خاورزمين برمي

در پيشينة مطالعاتي  ، بورخس»خود گواهي روشن بر این ادعاست.  ، جادویي به این نکته

تائوئيسم  خصوص به ، از فلسفة چيني ، هایش تأثير گذاشته استها و نوشتهخود که بر داستان

گارسيا مارکز و ایزابل آلنده و  (6897 ، گيبرت« )برد.هاي بودایي و تصوّف نام ميو آموزه

( و 6835 ، ( و )گارسيا مارکز6838 ، . )آلندهاند بردهشب نام  ایتالو کالينو نيز از هزار و یک

ها در ارتباط تنگاتنگ با رئاليسم جادویي هستند و ها و افسانهاسطوره» (6833 ، )یاوري

برد. نوعي فراواقعيت مي يسو بهمتن را  ، نمادینهاي ها ضمن داشتن جنبهآن يريکارگ به

اشياء و اشخاص ماوراي  ، العاده خارق ، زيانگ شگفتاساساً بخش وسيعي از اساطير را عوامل 

، دهند. اگرچه اسطوره در زبان روزمره به معناي خيالي و غيرواقعي استطبيعي شکل مي

هاست که در گسترۀ رمندان به این اسطورهاعتقادِ باو ، سازدمي تيبااهمها را آنچه اسطوره 

باور  سنجان سخنالبته برخي از » (6831 ، )هينلر« .کنددیني و فرهنگي و... جلوه پيدا مي

به  ، است افتهی راههاي صوفيه در کتاب زيانگ شگفتدارند که آنچه به شکل رویدادهاي 

هاست. آن يها شهینداعرفا با عوام و درآميختن خرافات این گروه با  حشرونشرسبب 

را تا حد  ها نیا ، گري صوفيهاما همان دعوي ، اگرچه گاه این حوادث در حد واقعه بوده

وقوع یا  ، آنچه در این ميان داراي اهميت است» (6812 ، زرین کوب« ).است کشاندهواقع 

بلکه باور گویندگان و شنوندگان نسبت به  ، نيست شده تیرواهاي عدم وقوع چنين پدیده

هاست. آنچه از این حوادث و سکوت و عدم واکنش ایشان بر چيستي و چرایي آن ها آن

واقعي و فراواقعي در هم  ، دهد که در آندنيایي را نشان مي ، افتهی راهفراواقعي در این متون 

شود که فراواقعيت و آنچه در مرزهاي واقعيت چنان گسترده مي ، آميزد یا به دیگر سخنمي

در گستردۀ بيکران واقعيت قرار  ، برنداصطالح رئاليسم جادویي از آن با عنوان جادو نام مي
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، هاي عرفانيشود. قلمرو فراواقعيت در تجربهگيرد و امري قطعي و حتمي تصوّر ميمي

به آنچه در سطور باال ( با توجه 67: همان« ).گيردقلمرو کرامات و رازهاي غيب را در بر مي 

عنوان روشي نوین در  هاي رئاليسم جادویي را بهها و پيشينهتوان ریشهمي ، بيان شد

 کرد. وجو جستدر متون عرفاني  ، يسینو داستان

 پژوهش ةنیشیپ. 6

هاي بسياري در حوزۀ عرفان و تصوّف به نگارش درآمده است وليکن اگرچه پژوهش 

ها و... بوده است. در شخصيت ، منابع ، تاریخ ، مسائل نظري ها بيشترمحوریت این پژوهش

ادبي آثار عرفاني همواره خأل وجود داشته است. این خأل حتي در آثار  يشناس سبکمورد 

ها و تر. کمتر پژوهشگراني به قالبشود چه برسد به آثار سطح پایينبزرگ عرفاني دیده مي

اند. در مورد است توجه نموده -ور و یا منظوممنث–مختص آثار عرفاني  کههاي ادبي فرم

هاي رئاليسم برخي از پژوهشگران نيز به یافتن ریشه ، سبک رئاليسم جادویي در عرفان

به یافتن « فرعلي خزاعي»اند جادویي در ادبيات عرفاني مشرق زمين اهتمام ورزیده

کره االولياء اهتمام ورزیده تذ ازجملههایي از رئاليسم جادویي در ادبيات عرفاني ایران  رگه

عناصر رئاليسم جادویي را در  کند يمدر رسالة دکتري خود کوشش « محمد رودگر»است. 

در کتابش به « محمدجواد جزیني»کند.  ليوتحل هیتجزدو سطح محتوایي و ساختاري 

هاي پردازد و سپس به شکل خالصه و گذرا به نمونهتوضيح مباني رئاليسم جادویي مي

در مقالة « مریم سيدان»و « تقي پورنامداریان»کند. سم جادویي در ایران اشاره ميرئالي

هاي این نویسندۀ رمان ، «هاي غالمحسين ساعديهاي رئاليسم جادویي در داستانبازتاب»

که کامالً به سبک رئاليسم جادویي  ها آنکنند: نامدار ایران را به دو دسته تقسيم مي

دربارۀ  يهایي از رئاليسم جادویي دارند. تاکنون پژوهشکه فقط رگه یيها آنو  شده نوشته

 صورت نگرفته است. ، «مجالس»رئاليسم جادویي در 
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 به مجالس عتیقي تبریزی ينگاه. 3

طوالني دارد و بسياري از مشایخ صوفيه و  يا سابقهدر تاریخِ تصوّف  ، گفتن« مجلس»

الدین  جالل« ، اند. یکي از این صوفيان برجستهبزرگان عرفان به مجلس گفتن معروف بوده

سخنان و لطایف و اشارات این صوفي و « مجالس» بوده است.« عبدالحميدعتيقي تبریزي

اثري نيست که  ، مجالس»شاعر برجستة دورۀ ایلخاني در سدۀ هفتم و هشتم هجري است. 

او  ۀپرورد دستمرید و عتيقي با قلم خود نوشته باشد بلکه تقریري است از او برکاتبي که 

بوده است. کاتب یعني ابوالمجد تبریزي در دیباچة مجالس به این مطلب اذعان دارد که در 

آنچه را به خاطر داشته  ، نشسته و پس از بازگشت به منزلپاي مجلس مخدوم خود مي

 بنابراین باید گفت که جان کالم از عتيقي است و کاتب تنها آن ، کرده استیادداشت مي

مجالس عتيقي را در  ، ( ابوالمجد تبریزي6866 ، کریمي« ).کالم را پرورده و ارائه داده است

ایماژها و صورخيال  ازنظرقسمت گنجانده است. این مجالس با سایر مجالس پيشين  17

محتوا مانند سایر کتب مجالس است و حاوي سخنان مشایخ  ازنظردارد.  آور شگفتتفاوتي 

 به که يا گونه به ، روندميکار ها در معنایي تازه و جادویي بهاژهو» و پيران تصوّف است.

« .ابدی و سخن در نوشتار بازتاب مي شود يزبان به قلمرو ادبيات وارد م ، قول اسپيتزر

 (6869 ، احمدي)

 های رئالیسم جادویيحکایت ، رئالیستي های تیحکا ، تیحکا. 9

 رامانند چيزي  ، واژه حکایت برگرفته از واژۀ محاکات به معناي مشابه کسي یا چيزي شدن»

 Mime"" شهیراز  Mimesis""یعني؛ ، محاکات تراز هم. است ، گفتار یا کردار آوردن به

هاي حکایت در زبان فارسي  نمونهیکي از بهترین  (6866 ، رنجبر چقاکبودي« ).است يونانی

توان در متون عرفاني دید. صوفياني که درصدد تعليم و تربيت و ارشاد مریدان را مي

اند که معاني و مفاهيم پيچيده را در کردهعنوان ظرفي استفاده مي از حکایات به ، اند بوده

 نهيس به نهيسها نسلها در ميان  اند. برخي حکایتدادهقالب آن به مریدان خود آموزش مي

توان بسياري از ضمن آنکه مي ، گنجنددر حوزۀ ادب عامّه مي جهت نیازاشوند و  منتقل مي

توان هاي عرفاني را حاصل توجه عارفان به قرآن دانست اما ميهاي هنري حکایتویژگي
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از  ها آنسراغ گرفت و به  ها آنهاي متعددي از سبک رئاليسم جادویي را نيز در ویژگي

هاي مجالس عتيقي تبریزي از دو دیدگاه منظر این سبک ادبي پرداخت. حکایت

هایي با محوریت و حکایت« رئاليسم»هایي با محوریت هستند؛ الف( حکایت يبررس قابل

وگو و تجربة فردي واقعي و گفت يا حادثهب( حکایاتي که برگرفته از « رئاليسم جادویي»

هایي هستند که حکایت ، هاي رئاليسم جادویياز حکایت باشد. منظورشخص با دیگران مي

عادي است اما  زيچ همهاند در این نوع از حکایات جادویي نوشته شده یيگرا واقعبه سبک 

که  حال نيدرعرئاليسم جادویي »ها وجود دارد. یک عنصر جادویي و غيرطبيعي در آن

داند و آن را تمام واقعيت نمي  ،شناسدواقعيت عيني و بيروني را کامالً به رسميت مي

رئاليسم جادویي نوعي حکایات  درواقع (6831 ، زامورا« )شمارد.واقعيت ذهني را برتر مي

اند. اي در واقعيت گنجانده شدهمدرن است که در آن حوادث رویدادهاي خيالي و افسانه

، عرفا و صوفيه مانند سایر کتب ، خورددر حکایاتي که در کتاب مجالس عتيقي به چشم مي

 .شوددیده مي وفور بههاي رئاليسم جادویي این نوع از حکایت 

 های رئالیسم جادویيو مؤلفه عناصر. 5

 باورهاي و عقاید از: اند عبارت جادویي رئاليسم مبنایي هاي شاخصه  ،رودگر نگاه زا

 انساني هاي تجربه  ،گرایي اسطوره ویژه به و گرایي طبيعت  ،گرایي بومي از ناشي انگيز شگفت

 از گرفته الهام فانتزي و بافي خيال  ،ناخودآگاه و احساسات ادراک  ،تصور  ،رؤیا شکل به

 روایت عنصر ریختگي درهم و تنوع  ،داستاني زمان ریختگي درهم  ،اي اسطوره ازاهاي مابه

 و شاعرانگي  ،عليت عنصر ریختگي درهم  ،روایت کانون و روایت عنصر در رازگونگي

 طرح در نویسنده طرفي بي  ،دیگر( متون با رمان )ارتباط متني چند فضاي ایجاد  ،وستالژين

 بخشي عينيت  ،اساطير و ایهام  ،فولکلور  ،سحرآميز هاي داستان  ،ها افسانه کارگيري به  ،شگفتي

 مبالغة از استفاده  ،خيال و واقعيت مجاورت یا و ریختگي درهم  ،جادویي هاي پدیده به

 توصيفات از استفاده باألخره و غافلگيري عنصر از استفاده  ،خيال بر واقعيت غلبة  ،پذیرباور

 رئاليسم هاي مشخصه نيز  ،نيا رامين مریم و نيکوبخت ناصر سوررئاليستي. و اکسپرسيونيستي

 و اختياري سکوت  ،کنایه و آميزي طعنه  ،دوگانگي» شمرند: برمي گونه این را جادویي
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 و لحن عنصر دو يريکارگ به نحوۀ و طرف بي و غرض بي راوي یک حضور

 جادویي رئاليسم هاي مؤلفهاز دیگر  (6835 ، نيا رامين و نيکوبخت) «.پردازي شخصيت

 ،واقعيت بر مبتني خيالي حوادث بيان  ،جادو و واقعيت ميان متعادل زیستي هم از: اند عبارت

 ،انتقادي رویکرد با فرهنگي و سياسي  ،اجتماعي عميق و مهم یةما درون  ،نماد و اسطوره 

 از )دوري اي اسطوره و وهمناک فضاي ایجاد  ،دوگانگي و بو و صدا  ،نویسنده طرفي بي 

عناصر سبک رئاليسم جادویي  نیتر مهم ، . از دیدگاه دکتر شميسارئاليستي( و واقعي فضاي

خوردن مرز ميان خيال و به هم  ، شگفتي ، اتفاقات و حوادث فرا منطقياز؛  اند عبارت

. "Authorial Reticenee" يارياختسکوت  ، اسطوره ، در هم ریختن زمان ، واقعيت

 (6868 ، )شميسا

 رحماني و الهي . رئالیسم2

 حال درعين و انگيز خيال و عجيب کرامات ذکر به توجه با شود مي را عرفاني متون

 در جادویي رئاليسم هاي رگه نخستين داراي ، خود دوره مردم براي واقعي و باورکردني

 داستان و عرفاني متون ميان مشترک پرسشي اما ؛دانست زمين مشرق در بلکه و ایران

آید.  مي شمار به نيز سبک این تبيين و تعریف کليد که دارد وجود جادویي رئاليسم

 در فراواقعيت و واقعيت ميان مرز کل در و فراواقعي و واقعي حوادث ميان مرز راستي به

 دهد مي نشان را دنيایي ، افتهی راه متون این در فراواقعي حوادث این از آنچه دارد؟ قرار کجا

 چنان واقعيت مرزهاي ، سخن دیگر به یا آميزد مي درهم فراواقعي و واقعي ، آن در که

 جادو عنوان با آن از جادویي رئاليسم اصطالح در آنچه و فراواقعيت که شود مي گسترده

 تصور حتمي و قطعي امري و گيرد مي قرار واقعيت کران بي گسترده در ، برند مي نام

 را غيب جهان رازهاي و کرامات قلمرو ، عرفاني هاي تجربه در فراواقعيت قلمرو» شود. مي

 در که است چيزي همان درست فراواقعي و واقعي جهان ادغام این گيرد. دربرمي

( عارفان و صوفيان همواره براي 6861 ، )رودگر «شود. مي دیده جادویي رئاليسم هاي داستان

اند  اند. آنان در حيطه داستان در پي آن خود ناگزیر از قصه و داستان بوده يها شهیبيان اند

عناصر . فضاها و حتي نثر را نشان دهند ، حرکات ، اتفاقات ، که وحدت موجود در اشيا
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مجالس عتيقي »ذکر شده در کتاب  و حکایاتتصوف هاي یتاداستاني موجود در حک

دقيقاً مطابق با ساختار رئاليسم جادویي نيستند و طبيعي است که با یکدیگر متفاوت  «تبریزي

توجه به . متون ادبي به ساختار این شيوه ادبي هستند نیتر کینزد ، باشند ولي با این حال

از دو جهت قابل  ، ي عناصر جادویيفه هااز جهت دارا بودن مؤلّ صوفيان متون عرفاني

 ( کرامات2آفریني عرفان  ضينق( 6بررسي است. 

 نقیض آفریني در عرفان .2-1

 درهاي متون عرفاني کارکرد متناقض زبان در این متون است. ویژگي نیتر مهمیکي از 

، حالعينيتي واقعي و در همان  ، تجربه عرفاني با یک نوع عينيت متناقض مواجهيم گونه نیا

شود. از سوي دیگر  جادویي دیده مي مرئاليس يها داستانخيالي. درست شبيه آنچه در  

کنشي و گفتاري در   باور دارند و هيچ ، دادهخود به آنچه روي ، هاي داستان نيز شخصيت

، جهت خالف این باورپذیري وجود ندارد. فوالدي در بررسي سطوح تناقضي زبان عرفان

« آمد رویدادخالف»و « آمد گفتمانخالف»و آن را به دو گونة  برد يماز خالف آمد نام  

رواني است و علّت بيروني  ، آمدمنشأ گرایش به خالف (6837 ، فوالدي) .کندمي ، تقسيم

انگيزي و غير عادي بودن همة امور نزد انسان اوليه باشد. مطلبي  شگفت تواند يماین منشأ 

وي همچنين در  نام برده شده است.« بدویت ذهني»عنوان  که در رئاليسم جادویي از آن با

آمد نيز مانند هر ساخت خالف»نویسد: آمدهاي عرفاني ميدربارۀ ساخت خالف ، ادامه

یک نقيض در درون  ، اما در این نوع ؛پارادوکس دیگر بر پایة اجتماع نقيضين استوار است

نقيض  ، آمد آید. البته در خالفيسخن وجود دارد و نقيض دیگر از بيرون سخن به دست م

، فوالدي« ).ممکن است با سخن همراه شود تا مخاطب در فهم آن اشتباه نکند ، بيروني

هاي عرفاني با یابيم یکي دیگر از نقاط پيوند عرفان و تجربهکه درمي گونه همان (6837 

در  ، که کارکرد متناقض نماد يا گونه بههمين اتحاد امور متناقض است  ، رئاليسم جادویي

 .است يبررس قابلعرفان 
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 کرامات .2-6

، هاي رئاليسم جادویي استهاي متون عرفاني که شامل مؤلفهبخش مهمي از حکایت

روایتي رمزي است که از ایمان »روایاتي هستند که در بردارندۀ کرامات هستند. کرامت  

 رو نیازاکند. تدریجي به خدا حکایت ميقهرمان یا شخصيت دیني به قدرت او بر اقتراب 

امکان تشبّه به خدا را از حيث ارادۀ آزادي و قدرت مطلق براي صاحب  ، طبيعت الهي آن

تا امروز حکایات فراواني   از روزگاران گذشته (6677 ، )زیعور« .آوردکرامت فراهم مي

خواهي و  کرامت ، آن عمدۀ  نقل و شایع شده که یکي از دالیل ءدربارۀ کرامات از اوليا

هاي خود  هاي کرامتي را با آرزوها و خواستهجویي کساني بوده است که حکایت کرامت

هاي کرامات در قالب داستان  توان به بيان مي ، اند. از دالیل دیگر رواج آن هماهنگ دیده

تون اصطالح کرامات در مکرد.   جذّاب اعتقادي مردم به مشایخ و بزرگان اهل معنا اشاره

شود که به اذن خداوند براي برخي از بندگان  اي گفته ميالعاده به عمل خارق ، عرفاني

 آید. دادن بزرگي و مکرم بودنشان پيش مي خاطرنشان به اءاهللياولخالص خدا و یا همان 

، کرامات عرفا به دو دستة کرامات عرفا هنگام حيات و کرامات عرفا پس از حيات

تصرف در نيروها و  ، هاشفا دادن بيماري ، تصّرف در نفوس ، است. اطالع به غيب ميتقس قابل 

ارتباط  ، پدید آوردن اشيا از غيب ، تصرف در اشيا ، مستجاب الدعوه بودن ، عناصر طبيعي

در دستة اول  ، خواني و طي االرض کردن پيشگویي و ذهن ، معنوي با حيوانات و جمادات

نقش بستن آیات و اذکار بر گور  ، دیگر سخن گفتن بعد از مرگ گيرند. از طرفقرار مي

بر هوا رفتن جنازه و مکافات دشمنان و  ، غيب شدن جسد فرد ، شفا دادن بيمار ، و کفن مرده

اي ازخرق عاداتي که از آن با  گيرند. مجموعهمنکران پس ازمرگ در دستة دوم قرار مي

دم زمانه خویش امري قطعي و احتماالً براي شود اگرچه براي مر عنوان کرامات یاد مي

 دراست.  باور رقابليغاز دید انسان امروزي  ، شده است بسياري تردیدناپذیر شمرده مي

بينيم. در سراسر کتاب  هاي غلوآميز مي شگفتي نیا ازهاي زیادي  نيز نمونه« مجالس»

باشد. اوليا ميخورد که مملو از کرامات هاي عرفاني به چشم ميحکایت« مجالس»

در بحث رئاليسم جادویي  ، این کرامات سرشار از حوادث محيّرالعقول هستند که یيازآنجا
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 يا يمردمبرخاسته از باورهاي عاميانة  ، شوند. این کرامات در موارد بسياريميمطرح 

ها  اي که درآنهگون به اند اند و شاخ و برگ دارشدههستند که نسل به نسل انتقال پيدا کرده

چنان ماهرانه استفاده  ، «واقعيت»در بستر « وهم وخيال»و « سحروجادو»هایي همچون  شاخصه

ها و رخدادهاي داستان براي خوانندگان کامالً طبيعي و باورپذیر  شده است که شخصيت

 .نماید مي

 مباحث لیتحل. 7

، ما ازنظرکه اموري که  يا گونه بهرئاليسم جادویي نوعي گستراندن مرزهاي واقعيت است 

، محتمل و ممکن تنها نهگيرد و  در مرزهاي واقعيت قرار مي ، فراواقعي و نامحتمل است 

بر  ، هاي عرفاني آمده که در کتاب هاي عرفاني نمایند. تجربه مي ریدناپذیتردبلکه قطعي و  

ي رئاليسم ها پایه گزارش حکایاتي دربارۀ عارفان و مشایخ صوفيه است و مانند داستان

 کتاب درنماید.  غيرممکن مي ، جادویي شامل مواردي است که بسياري از آن امروزه

 ،شد شمرده جادویي رئاليسم سبک از که هایي ویژگي به توجه با «تبریزي عتيقي مجالس»

هایي از سبک رئاليسم ویژگي در ادامه یافت. توان مي را سبک این هاي شاخصه از بسياري 

 .شود يمهمراه با شاهد مثال و تحليل آن آورده  ، جادویي

 د و آمیختن وهم و خیال با واقعیتآلوحالت وهم .7-1

کند. بدین ماجراها و اتفاقات فرامنطقي خلق مي ، خالق اثر عالوه بر توجه به خرافات خود

 يسینو داستانکه در  رسد يم یيزدا یيآشناغرابت و تازگي و  ينوع بهترتيب داستان 

شاهد  ، هاي متون عارفان حکایتدر  اروپایي که عمدتاً مبتني بر رئاليسم بود سابقه نداشت.

در ذهن و زبان راوي و  خيالهاي گوناگون هستيم. این  به نسبت خيالآميختن واقعيت و 

آميخته با باورهاي عامّه و  چراکه دهد بخشي از واقعيت را تشکيل مي ، مخاطب زمان خود

یعني آنچه امروزه ما از آن با عنوان  است؛ شده تلقي مي ها آنت زیستي بخشي از واقعي

هایي بوده که خود  پدیده ، بریم حوادث مربوطه متافيزیک و خارق عادت در عرفان نام مي

به قلمروخيال و وهم  کامل طور بهنه ». اند بدان باور و ایمان قلبي داشته ، عرفا و مریدانشان
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گيرد؛ بلکه خصوصيتي مستقل از آن دو و واقعيت و تجّربه جاي ميمتعلق است و نه در قلمر

آثار : »سدینو يمدربارۀ این ویژگي « کادن» (6833 ، )ميرصادقي« .)واقعيت و خيال( دارد

« تعلق داشته باشد. ، فراواقعيت ناميد توان يمکه  يا ژهیوصوفيانه و عرفاني شاید به مقولة 

قبول این وقایع  ، به دليل بيگانگي با تجارب عرفاني و نظام حاکم بر آن» (6831 ، کادن)

« است رممکنيغدر قياس با عقل و حس  ، گریز براي برخيعادت ستيز و ناآشنا و عقل

کنند.  بيان مي ، ( اما عارفان این روایات را همچون وقایعي ممکن6831 ، )پورنامداریان

کایتي ضمن توصيف حاالت روحي ابراهيم ادهم عتيقي تبریزي در ح مثال عنوان به

خدا را »ناگاه آغاز کرد که: ؛ او ]ابراهيم ادهم[ روزي در بن کوهي نشسته بود: »دیگو يم

هنوز این سخن تمام « کوه روانه شود. ، مردان باشند که اگر به کوه بگویند که حرکت کن

این حرف نتيجه نداده بود که نگفته بود که کوه روانه گشت. هنوز از مقدمتين دو لب او 

کوه ساکن در حرکت آمد. هنوز آن سالک این سخن نپرداخته بود که کوه همچون 

من به تمثيل سخني  ، کنممن امر نمي ، سالکان سبز پوش روانه شد. ابراهيم گفت: اي کوه

 در این حکایت با یک کرامت از ابراهيم (7 تیحکا ،)مجالس« .گویم تا کوه باز استادمي

این  هرچند امر به حرکت کردن کوه و اطاعت امر از جانب کوه. ، ادهم روبرو هستيم

در مجالس  ، هایي از نویسندگان دیگر هم آمده است ولي عتيقي تبریزيکرامت در داستان

، این کرامت را به بهترین شکل به سمع خواننده ، يرسازیتصوخود به ذکر آن پرداخته و با 

کنيم که در آن دیگر از این کتاب به حکایتي دیگر برخورد مي یيدرجا رسانده است. 

زاهدي که  ، عارفي بود»شود: دیده مي ، و آميختن وهم و خيال با واقعيت آلود وهمحالت 

پيوسته اوقات خود مستغرق طاعت کرده بود. هرگز نخفتي و نياراميدي و قرار نداشتي. 

دور کردي. پيش او درختي بود همچو  خواب را از چشم ، هاي مژهپيوسته به دورباش

از زمرّد شاخ  هرروزبر رفته و  ها شاخشعب و  ، بر یک قدم صدق ایستاده ، زاهدان موحّد

یاقوت گل پيدا شدي تا از آن حقّه سر بسته بار پدید آمدي. از آن جوف همچو آتش گل 

و به  ساخت يمبه بيرون آمدي. آن زاهد آن را قوت خویش  بار آتشپيدا شدي و از آن 

، چون به جوار حق پيوست بعدازآنبود. پانصد سال طاعت کرد. طاعت مشغول مي

به مالئکه امر کرد: او را به فضل من در بهشت برید. او فریاد برآورد که: خداوندا  يتعال حق 
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گفت: من ترا قوّت بينایي کرامت  يتعال حقعبادت مرا چه فایده باشد؟  پانصدسالهپس 

گویایي و حُسن کرامت فرمودم و توفيق عبادت کرامت کردم.  ، شنوایي دادمقوّت  ، کردم

زاهد  ، اياي نهادند و همه اعمالش را در پلهپس مالئکه را امر کرد تا نور چشم او را در پله

« .فریاد برآورد که: الهي بِکَرَمِکَ الَ بِعَمَلِي بِفَضلِکَ لَا بِعِبَادَتِي. پس او را در بهشت بردند

در حکایت فوق غيرقابل  ، به هم خوردن مرز ميان خيال و واقعيت (92 تیحکا ، مجالس)

سعي هنري بر این است که توهّم واقعيت )حتي در امور  ، در رئاليسم جادویي انکار است.

-تکه ناني را بر قلة کوهي مي هرروزآمده است: کالغي  97در حکایت  .فراواقع( پيش آید

شود و مردي را دست و پاي خوّاص رحمه اهلل در پي کالغ روانه ميبرد؛ روزي ابراهيم 

دهد. مرد  کند و در دهان مرد قرار ميمي پاره پارهنان را  ، کند که این کالغبسته مشاهده مي

 هرروزام و اسير دست حراميان شدم و گوید: من سه روز است که اینجا افتادهبازرگان مي

نوبتي ذوالنون مصري »در حکایت دیگر آمده است د. دهاین مرغک مرا نان و آب مي

رود. گفتم: گذشتم. دیدم که کژدمي ميرحمه اهلل عليه حکایت کرد که در صحرایي مي

رود؟ این عقرب که چون ثور چنين به تعجيل کجا مي ، این عقرب برجي ثابت است

طع عمر که خواهد قا ، گویا چون دَبَران ، است و از افق سوراخ طالع شده است دار شاخ

عزم کدام رود دارد؟ در پي او بباید  ، بودن؟ این کمانچه شکل که دستة دمش راست نيست

رفتن. در پي او روانه شدم. دیدم که آن عقرب برکنار رود نيل رفت که همچو آسمان بود 

، چون عقرب بر کنار نيل رسيد بعدازآنکردند. طلوع مي ازآنجاحوت و سرطان  دم به دمکه 

نواختي و آن عقرب بر  ، بَزَقي را دیدم که آمد. او نيز قوّالي بود که پيوسته بر رود نواي تر 

من نيز کشتي  ، پشت آن بَزَق سوار شد و بَزَق در نيل روانه گشت. این زمان بزق باربر شد

باز کژدم از  ، نيل رسيد طرف آنبدادم آوردن و در پي آن روانه شدم. چون این بَزَق بر 

او فرود آمد و به تعجيل روانه شد. من نيز روانه شدم. دیدم که جواني مست خراب پشت 

رود تا آن جوان مست را هالک کند؟ چون پيش طافح افتاده. گفتم: مگر این کژدم مي

دیدم که ماري بر سينة آن جوان حلقه گشته و دهان بر دهان او نهاده تا در دهان او  ، رفتم

زخمي بر آن مار زد و آن مار  ، ن آن عقرب نزد آن جوان رسيدرود و او را هالک کند چو

حق تعالي کژدمي را از  ، را هالک کرد. من متحيّر ماندم که جواني مست افتاده باشد
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نيل برانگيزد و بَزَقي را جهت بارگيري او مُعَدّ گرداند تا بياید و آن مار را هالک  طرف آن

مرد را بيدار کردم و این حکایت با او بگفتم. کند و آن مرد مست را نگه دارد. من آن 

مستلزم  ، رئاليسم جادویي» (67 تیحکا ، مجالس« ).مناهي و معاصي تائب شد ازجمله

اغلب به  ، آميزش خيال و واقعيت است. حضور عناصر مافوق طبيعي در رئاليسم جادویي

با مقوليت اروپایي شود که در پيوستگي ذهنيت شرقي ماقبل تاریخي یا جادویي مربوط مي

مانع  ، است. کارکردهاي رئاليسم جادویي به واقعيت متعلق است و این کارکردهاي واقعي

( Flores, 1995« ).ها را با آن یکسان بدانيموار و اسطوره هاي پريشود که قصهاز آن مي

قبل در سطور  و ؛به آن پرداخته شده است ، بحثي است که در رئاليسم جادویي قاًيدقاین 

اوت متفباید از دو منظر  ، تمایز ميان واقعيت و خيال را درواقع» این جستار به آن اشاره شد.

گاه خواننده داگر از دیهاي داستانش. آدم یامنظر خواننده و منظر نویسنده : نگریست

در  ، دآنچه در یک فرهنگ یا در یک عصر ممکن است خيالي به نظر برس ، بنگریم

واقعي و  عصري دیگر ممکن است واقعي تصور شود. دودسته عنصرفرهنگي دیگر و 

مانند  عناصري ت.رئاليسم جادویي معنایي نداش گرنه و خيالي از یکدیگر تفکيک پذیرند

 پندارد. اوهام و خياالت ساختة ذهنرؤیا...وکه خواننده غيرواقعي مي ، جادو ، فرشته ، روح

است.  واقعي ازجهان جزئي که داستان يها آدم فقط جزئي ازجهان نه بلکه ، نيست نویسنده

 اما ، تردیدکند ها آن بودن در واقعي یا و واقعي بپندارد را عناصر این است خواننده ممکن

 «.دهند خود راه نمي به عناصر این بودن در واقعي تردید ايذره وآدمهایش نویسنده

 (6873 ، فر )خزاعي

 –زمان »ساختارکالسیک مبتني بر فهم متعارف از  ، در رئالیسم جادویي .7-6

 وجود ندارد« مکان

هستيم.  يمکان يبو مکان و  يزمان يبشاهد پدیده شکست زمان و  ، در رئاليسم جادویي

درهم و  ، در حکایات زمان ، زمان خطّي و نجومي نيست؛ در هم ریختن زمانمنظور از 

مواجه هستيم. « زمان جادویي»با  در حکایاتي که در مجالس آمده است ذهني است.

، رسد. صوفيه زمان تاریخيگيرد و به زمان خاصي مينویسنده از زمان متعارف فاصله مي
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تاریخي که وراي تاریخ مادي و »شکنند تا به زمان و مکان انفسي دست یابند. آفاقي را مي 

زماني زمان به بي یعني ما دائماً از ، شوددر متون عرفاني مرتب تکرار مي ، کمّي است

ابراهيم خواص رحمه اهلل عليه با قافله  ، چون وقت حجّ درآمد( »6832 ، پازوکي« )رویم مي

هاتفي آواز داد  ، کرد تا به بادیه رسيد. چون به بادیه رسيدروي به حج نهاد و منازل قطع مي

نه به  روز شبانهو سه ابراهيم از ایشان قطع کرد و تنها روانه شد . که: اي ابراهيم تو تنها رو

دو  و ؛در سبزه زاري افتاد ... روز شبانهآبش افتاد نه به طعام و نه قضاي حاجت. بعد از سه 

آدمي بودند اما به صفت آدمي نبودند. ایشان سؤال  صورت بهسه کس را دید که آمدند که 

ت: من راه قطع کردند که: اینجا چگونه افتادي که از امثال تو کس اینجا نباشد. ابراهيم گف

. ایشان یشان که: از اینجا تا قافله چند راه استا ناگاه اینجا افتادم. پس پرسيد از ، کردممي

او آن راه سه سال به سه روز بریده بود: هر روز راه یکسال  و ؛گفتند: سه ساله راه است

 ها يزمانتوانيم شاهد این بي فقط در چنين حکایاتي مي (5 تیحکا ، مجالس« ).گفتند

 حساب و کتاب خودش را دارد. ، گذرد يمباشيم. در عالم واقع هر لحظه و هر ساعتي که 

 «معلول -علّت»ساختار  يختگیر هم به .7-3

ساختار علّت و  يختگیر هم بهنوعي  ، خورددر حوادثي که در حکایات مجالس به چشم مي

ي عناصر و ساز يعاد»ناشي از  ، این به هم خوردگي ساختارخورد؛ معلولي به چشم مي

، گردي  کوه ، متوکّلي ، آهویي بود» (Hegerfeldt, 2005) .«باشد يم ، يرعاديغحوادث 

آمد. اي بود که از اندرونش بوي مشک ميسوخته ، پوستين باژگونه پوشيده ، دشت پيمایي 

تشنه شد. بر سر چاهي رسيد. آب بران چاه آمد تا او از آن آب  ، گذشتاو در صحرایي مي

بخورد. عبداهلل خفي رحمه اهلل عليه هم در آن صحرا بود و دلو و رسن با خود آورده. بر لب 

او به دستار و غير آن  که چندانرفت. . آب به زیرتر ميفروگذاشتآن چاه رفت و دلو 

، آفتاب از خانة دلو که وبال اوست رفت و آبتر ميشيب ، کردرسن درازتر مي

بود. دلو مستسقي است که رنج ریسمان دارد و رسن گریخت و پيش حوت خوش مي مي 

 تر عبارتکرد. چاه عالِمي است به خود فرو رفته که یشان احتراز ميا از ، نيز مدقوق است

خواست که با معلوالن مصاحب گردد. عبداهلل خفي گفت: خداوندا چون است نمي ، دارد
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]امّا[ از براي من چندان که دلو در چاه  ، که آهو را آب بر لب چاه آوردي تا بخورد

؟ از حضرت عزّت خطاب آمد: که: او توکل بر ما کرد و رود يمآب به شيب تر  ، اندازم يم

ن بينداخت. في الحال بر سر چاه آمد و او از آن آب تو بر دلو و رسن. عبداهلل دلو و رس

( در حکایت ذکر شده بدون دليل علمي و منطقي ظاهري و 99 تیحکا ، مجالس« )بخورد.

همانگونه که ذکر شد این گونه حکایات در هرجاي  ، رودچاه آب باال و پایين مي ، عيني

با هد بود ولي توجيه این حکایات قابل انکار خوا ، دیگر غير از متون عرفاني به چشم بخورد

برهم خوردن روابط علّي و معلولي در چنين حکایاتي قابل بررسي است. در جایي  توجه به

ابوتراب نخشبي چون به عالم آخرت »خورد حکایتي به چشم مي ، دیگر از کتاب مجالس

اما  ، يادانم که تو به چه کار آمدهملک الموت درآمد. ]ابوتراب[ گفت: مي ، رفتمي

بگذار که من نماز بگزارم. بعد از آن به کار خود مشغول شو: اَنَا عبدٌ مأمورٌ وَ اَنتَ عَبدٌ 

-فوت نمي ، اند کردهو امري که به تو  شود يمفوت  ، اند کردهاما امري که به من  ؛مَأمُورٌ

، نگردد. ملک الموت بایستاد. چندان که ابوتراب وضو بساخت و نماز بگزارد بعد از آ

ابوتراب با توجه به مستجاب الدعوه بودن  (76 تیحکا ،مجالس« ).جانش را قبض کرد 

 عادات خوارق و از کرامات در این حکایت؛ گذشته از اینکه این حکایت را نوعي نخشبي

در حکایت به هم خورده  ، بدانيم اما در کل ساختار علي و معلولي ، زند مي سر عرفا از که

 است.

 عدم توجه به عقل صرف و تأکید بر خیال .7-9

، گيرند و از جنبة عقليهاي رئاليسم جادویي اساساً بر اساس خيال شکل ميداستان

 درواقع ، یابدهمين تخيّل گسترده که در مرزهاي واقعيت نمود مي. هستند قبول رقابليغ 

و تصوف پيوند همان فصل مشترک و نقطة کانوني است که رئاليسم جادویي را به عرفان 

 شود و عتيقي تبریزي نيز بر این باور استبر عقل دیده نمي يا هيتکزند. در مجالس نيز مي

هاي توصيف حقيقت و نشان دادن آن و نزدیک کردن دیگران به خيال یکي از راه که

که  اند گفتهاند و حقيقت است. حتي افرادي جهت نشان دادن اهميت خيال پا را فراتر نهاده

اساساً عرفا به تکيه بر عقل صرف بسنده »گيرد خت حقيقي از راه تخيّل صورت ميشنا
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، اسدي امجد« ).گيردکنند و بر این باورند که شناخت حقيقي از راه خيال صورت مينمي

شویم که در قسمتي از مجالس با داستاني که جنبه خيال بر آن غلبه دارد مواجه مي (6831 

منصور اندکي خاک باز داد و او ]پسر[ را دفن کرد تا از وحوش و »... است:  بیوغر بيعج

طيور زحمتي بدو نرسد. ناگاه خاک شکافته شد و او بيرون افتاد. باز دفن کرد. باز همچنان 

این دو  واسطه بهکه بيرون افتاد. منصور برخاست و دو رکعت نماز آغاز کرد تا باشد که 

دید که کرکسان و طيور بيامدند و او را  ، ند. چون در نماز بودخاک او را قبول ک ، رکعت

در نهاد منصور افتاد و تعجب  آتشببردند.  يا پارهکردند و هریک  پاره پارهدر ربودند. 

عجب حالي مشاهده »]مادر پسر[ پرسيد ... آنگاه منصور پرسيد که:  خانهکرد و بازگردید و 

 شد يمزمين شکافته  ، کردم يماو را دفن  که چندانکردم که چون پسر تو متوفي شده بود؛ 

کردند و  پاره پارهتا درین ميانه ]وحوش[ و طيور درآمدند و او را  آمد يمو او بيرون 

مرا  ، هميشه او از خداي تعالي درخواستي که: خداوندا ، بخوردند. گفت: مادر فداي او باد

 الدعوه مستجابکن. دانم که او در خاک تنها مگذار. مرا از شکم وحوش و طيور حشر 

هم قهرمان  (9 تیحکا ،)مجالس« خداي تعالي حاجت او رد نکرده باشد. ، بوده باشد

شکافته شدن خاک در  سخن از مثالً ، شده مطرحشگفت است و هم اعمال او و هم مطالب 

امر برگشت از  ، است. یکي از شگردهاي نویسنده بودن و... الدعوه مستجاب ، هنگام دفن

شگفت به عادي و برعکس است. نویسنده باید حوادث عادي و جزئيات توصيفي را با 

، مردم عوام هستند ، و چون مخاطبش در اکثر موارد عناصر خيالي و رؤیایي در هم آميزد

 باشد. ریباورپذحکایتش را بيان کند که  ، باید با تخيّل و تصویرسازي قوي 

ای بر رئالیسم جادویي حاکم های اسطورهنوعي فانتزی الهام گرفته از مایه .7-5

 است

رئاليسم جادویي پر از  يها داستانهاست. لذا جادویي بر اسطوره يها داستاناساس 

رمانتيسم همچون  يها هیما دسترئاليسم اوليه تمام » که يزمان توصيفات سوررئاليستي است.

جادو و  ، جهان فرشتگان ، اسطوره یا فولکور ، افسانه ، خيال ، رؤیا ، فانتزي ، ماوراءالطبيعه

کرد که بعدها از ( شاید گمان نمي6835 ، )سيدحسيني« .اشباح را از قلمرو خود دور کرد
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که تمام آن چيزي را که  برآورداي از رئاليسم سر گونه ، هاي رئاليستيميان تمام گرایش

رئاليسم جادویي یعني نشاندن آنتي »به رسميت بشناسد.  ، رئاليسم اوليه دور ریخته بود

چنانکه نویسندگان  (6868 ، داراب« ).تزها و تکرار متعدد این معادله يجا بهتزهاي رئاليسم 

ها و افسانه ، بين سبک رئاليسم جادویي با باورهاي عمومي ، اندبزرگ رئاليسم جادویي گفته

نسبتي وجود  ، داستاني اهل تصوّف -متون روایي هژیو بهمتون عرفان شرقي و  ، هااسطوره

 جهت ازآن« ذوالنون»ذوالنون مصري را »از کتاب مجالس آمده است:  63در حکایت دارد. 

مروارید از ميان ایشان  دانه کینشسته بود. ناگاه  یيدرجاگویند که نوبتي او با بازرگانان مي

نيل بردند؛ گفت:  برطرفند. چون او را ضایع شد او را بگرفتند و بردند تا در نيل انداز

ام. ناگاه از آن ميانه چند ماهي پيدا شدند؛ داني که این مروارید من نبردهتو مي ، خداوندا

هریکي دُرّي در دهان او. یک دُرّ از دهان ماهي به درآورد و بدیشان داد. ایشان بدانستند 

د. پس چو ماهي در امر او بود او را که این کار او نبوده است. رفتند و در پاي او افتادن

در دریاي بيکران و پيدا  بها گرانافتادن مروارید  (63 تیحکا ،)مجالس« .گفتند« ذوالنون»

عتيقي  ازنظري مهم در کتب مختلف صوفيان است که ها اسطورهماهي از  دردهانشدنش 

ذوالنون » يگناه يبجهت اثبات  ها يماهتمام  ، نيز دور نمانده است. در حکایت فوق

از دریا خارج شدند. اگر این اسطوره عنصري از رئاليسم جادویي  ، با یک مروارید« مصري

هاي حکایتي دیگر با ریشه ، دیگر از این کتاب یيدرجا باشد؟ تواند يمپس چه  ، نيست

پيرزني بود که چند عيالکان خرد داشت. پيش موسي رفت و »خورد. اسطوره به چشم مي

کند که روي تو ببينم. موسي نقاب بگشاد. پيرزن چو مرا آرزوي آن مي ، گفت: اي موسي

 قرة العینیان   ، من عيالکان خرد دارم ، نابينا شد. گفت: اي موسي ، در روي موسي نگاه کرد

کودک دارم. از حضرت عزّت درخواه تا باز چشمم بينا شود. موسي از حضرت عزّت 

که باز روي تو  کند يممرا آرزوي آن  ، ي موسيچشمش بينا شد. باز گفت: ا ، درخواست

، نابينا شد. باز گفت: اي موسي ، ببينم. باز نقاب از روي بگشاد. باز چو در روي او نگریست

از حضرت ]عزّت[ درخواه تا چشم من باز دهد. باز چشمش بينا گشت. تا هفده نوبت نابينا  

حضرت عزّت خطاب آمد که: اي  . ازگشت يمو باز به دعاي موسي چشم او بينا  شد يم

باز آرزوي آن کند که  ، ترا ازین عجوزه شرم نيست که هفده بار چشم او نابينا شد ، موسي
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تحمل نتوانستي کردن و فریاد برآوردي که  بار کیروي تو بيند و نور ما مشاهده کند؟ تو 

 (18 تیحکا ،)مجالس« .اِنّي تُبتُ اِلَيک

 و نماد رمز .7-2

جادویي دربردارندۀ رموز و نمادهاي بسياري است. به کار بردن نمادها در  سبک رئاليسم

 قالبعنصر » سبک رئاليسم جادویي نزدیک ساخته است.به این کتاب را  ، مجالس

"Dominant" نمادین بودن آن است. تقریباً همة مصادیق و مفاهيم  ، در شعر عرفاني فارسي

طلبد. هرچه غلظت عرفاني بودن یک ایدۀ مياست که زبان سمبليک  يا گونه بهعرفاني 

در حکایتي از  (6839 ، دیگران فتوحي و« ).عرفاني بيشتر باشد جنبة سمبليک آن بيشتر است

چون کشيشان زنّار  هرچندمورچه »خورد: رمز و نماد همراه با تمثيل به چشم مي ، مجالس

اما تو بدین  ، بند استزَلّهچون صوفيان  ، برد يمچون بخيالنِ حریص دانه  ، بسته است

تا با او سخن  مينشان يمحقارتش منگر؛ تو بدان نگر که سليمان را از براي او بر خاک 

آن بنّایي که ریسمان زدن و خانه  ، بازگرِ ریسمانزنِ بازيگردِ معلّقگوید. عنکبوتِ هرزه

، خراب کنند اش انهخآن صوفيي که خانه در کنج سازد اما به بادي  ، ساختنش به هم باشد

نوع روایت  ، ( در این حکایت65 تیحکا ،مجالس) . پيوسته طيّاراتِ مگس را قدید کند... 

 يها نکتهبه بيان  ، است چراکه در قالب تمثيل و نماد ارذرگيتأثبسيار  ، عتيقي تبریزي

جهت  ، عنکبوت ، سمگ ، مورچهاز  پرداخته است. ، اي که مد نظرش بوده استآموزنده

خواننده را به  هانشانهاهي این گ» .سخنش استفاده کرده است ، تصویر سازي و مؤثر شدن

با  آورند که تردیدش را در مواجهميد وج شوند و چنان او را بهرهنمون مي مکاشفه

کند و درنهایت به باورپذیري رئاليسم جادویي رمان هاي جادویي بسيار اندک ميپدیده

« .بخشددید که به انسان حظِ بصر مين زیبایي را در چيزي ميافالطو. شود يمنجر م

 (6862 ، عالیي)
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 "Authorial Reticenee"اختیاری؛  سکوت .7-7

در  (6868 ، کند. )شميسانمي اظهارنظرقهرمان داستان یا نویسنده در مورد حوادث 

خود را ایفا نقش  ، شوندعناصر جادویي وارد داستان مي ، رئاليسم جادویيي ها داستان

، ندارندمت واقعي داستان ستضادي با ق گونه چيهو  شوندو از داستان خارج مي کنند مي

 حضور یک راوي. »دهندداستان را شکل مي بلکه در کنار هم ، هم نيستند عليه گاه چيه 

یکي  ، دهدطرف که حال و هواي کامالً متعادلي را در تمام داستان نشر ميو بي رضغ بي

سکوت » (6835 ، یگرانو د)نيکوبخت  «.از مشخصات ذاتي رئاليسم جادویي استدیگر 

باورپذیري داستان را  ، اندشده نوشته جادویي رئاليسم که به شيوۀ یيها داستان اختياري در

و سخنان وي را باور  شودداستان با راوي همراه مي خوانندۀ ، کند يبراي مخاطب بيشتر م

، دانشگر« ).در واقعيت این سخنان غيرطبيعي و غيرقابل باور است داندهرچند مي ، کند يم

به  11کنيم. در حکایت  با این سکوت اختياري برخورد مي ، در کتاب مجالس ( بارها6867 

-مالک دینار از مجوسي مي ، شودانجام مي ، اي که بين مالک دینار و مجوسيدنبال مناظره

از آن دو را  کی کدامدست  ، ببينند که آتشخواهد که هر دو دست بر آتش نهند تا 

خطاب به خدا  ايدنمالک . سوزدنمي کدام چيهخواهد سوزاند اما در کمال ناباروري دست 

دهد: چون دست او با دست تو در گوید: چرا دست مجوسي نسوخت؟ هاتفي آواز ميمي

عتيقي بدون  دست او را نسوزاندیم. در این روایت ، آتش قرار گرفت به برکت دست تو

 17در  باًیتقراي که شيوه پرداخته است؛ به بيان حکایت ، راويعنوان  فقط به اظهارنظر

 .خوردحکایت کتاب وي به چشم مي

 گیریبحث و نتیجه

قالبي روایي و خيالي دارد که  ، اساس در« مجالس»کتاب  ، مشخص طور بهمتون عرفاني و 

. تخيّل که ددهارائه مي ، انهیگرا واقعو خارق عادت را در بستري  زيانگ شگفترویدادهاي 

هاي اساسي رئاليسم جادویي است؛ باعث گُسست علّي و معلولي در حکایات یکي از مؤلفه

بسيارشبيه گونة روایي موجود در متون رئاليسم  ، شود. این شيوه در عرفانو روایات مي

باورهاي مردمي و  ، هاي بوميقصّه ، هاسطورهجادویي است. بين رئاليسم جادویي با ا
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هایي از رئاليسم جادویي در شباهتي وجود دارد؛ به همين دليل رگه ، کرامات متون عرفاني

« مجالس»شود. در حکایات عرفاني یافت مي« مجالس» ژهیو بهمتون عرفاني ادب فارسي و 

اند که تشخيص هر یک از ختهبه هم آمي يا گونه بهعتيقي تبریزي عناصر واقعي و خيالي 

هایي که عتيقي تبریزي براي نيل به مقاصد تربيتي خود از دیگري ممکن نيست. در حکایت

هاي استفاده کرده است شکستن مرز واقعيت و فراواقعيت و اتّحاد این دو و کنش ها آن

نين از عتيقي تبریزي همچخورد. به چشم مي وفور به زيانگ شگفتکرامت آميز و رفتارهاي 

هستند؛ دربرخي  ، ي رئاليسم جادویيها مؤلفهي مهم که یکي از عناصر و ها اسطورهنمادها و 

با دنياي   دليل قرابت متون عرفاني نیتر مهم ي استفاده کرده است.خوب به ، از حکایاتش

ترین موتيفي که مؤّلفة مشترک متون عرفاني  مهم قتيحق درانگيز رئاليسم جادویي و  خيال

زند. این  کراماتي است که ازصوفيان سرمي ، دهد هاي رئاليسم جادویي را شکل مي با داستان

برد که از دل واقعيت بيرون کشيده  خواننده را به دنياي فراواقعيي مي ، رالعقولکرامات محيّ

ي هاتوان نتيجه گرفت حکایتجهت مي شده است. آنچه مسلّم است؛ این است که از این

اي که در این . شيوهباشندجادویي ميمشيوه رئاليس در ساختار و مباني دقيقاً مطابق «مجالس»

 نوشتار مفصاّلً در مورد آن صحبت شد.
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 الالواعي في الذات العربيه.القطاع  ، الکرامه الصوفيه و االسطوره و الحلم(. 6677) .علي ، زیعور

 بيروت: دارالطليعه للطباعه و النشر.

 تهران: نگاه. .ادبي يها مکتب(. 6835) .رضا ، سيد حسيني

 تهران: سخن. .دفتر روشنایي(. 6835) .محمدرضا ، شفيعي کدکني

 .تهران: نشر قطره. 8چ  .هاي ادبيمکتب(. 6868) .سيروس ، شميسا

 تهران: نگاه. .هاي داستان نویسي در ایرانمکتب(. 6837) .قهرمان ، شيري

تهران: ميراث   .تصحيح و تحقيق: سعيد کریمي .مجالس(. 6866) .جالل الدین ، عتيقي تبریزي

 مکتوب.
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 تهران: کتاب آمه.زیبایي شناسي و نقد. (. 6862) مشيت. ، عالیي

 .هران: سخنت .یي در غزنهشوریده(. 6839) .اصغر ، محمود و محمدخاني ، فتوحي

 قم: فراگفت.. زبان عرفان(. 6837) .عليرضا ، فوالدي

 .: انتشارات دانشگاه تربيت مدرستهران .آیين آینه(. 6831) .حسينعلي ، قبادي

 .تهران: چشمه. 2. چ ترجمة کاظم فيروزمند .فرهنگ ادبيات و نقد(. 6835) .جي.اي ، کادن

 .تهران: ني. 5چ  .ترجمة کاوه ميرعباسي. که روایت کنم ام زنده(. 6835) .گابریل ، گارسيا مارکز

 تهران: آگاه.. نازي عظيما ةترجم .هفت صدا(. 6897) .ریتا ، گيبرت

 .هران: سخن. ت2چ . راهنماي داستان نویسي(. 6868) .جمال ميرصادقي، 

 تهران: مهناز. .واژه نامه هنر داستان نویسي(. 6833) .ميمنتميرصادقي، جمال و  ميرصادقي، 

 .غرق اهل رمان تحليل و جادویي رئاليسم بررسي (.6835) .مریم ،نيا رامين و ناصر  ،نيکوبخت 

 .695-686 (،3)2 ،ادبي هاي پژوهش نامة فصل

تهران:  .62 چ .ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي. شناخت اساطير ایران(. 6831) .جان ، هينلز

 .چشمه

 تهران: سخن. .داستان فارسي و سرنوشت مدرنيته در ایران (.6833) .حورا ، یاوري
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