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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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي بازتابهایي از رئالیسم جادویي در حکایتهای «مجالس
عتیقي تبریزی»
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

آمنه ورمقانی

رحمان ذبیحی

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

چکیده
رئاليسم جادویي بهعنوان سبکي نوین در داستاننویسي ،در نيمة دوم قرن بيستم پدید آمد .اگرچه زادگاه این

تاریخ دریافت3107/33/57 :

حسن سلطانی کوهبنانی



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

سبک آمریکاي التين است و نویسندگان این منطقه با آثار داستاني خود ،عامل جهانيشدن آن شده و با
اندیشمندان حوزۀ ادبيات ،شيوۀ یادشده تنها ویژۀ این منطقه از جهان نيست و اساساً ریشههاي نخست آن را
ميتوان در ادبيات خاورزمين و بهویژه در متون عرفاني جستوجو کرد .اغلب نویسندگان رئاليسم جادویي
از قوۀ تخيّل بسيار قوي و خالقيت ادبي قابلتحسيني برخوردارند .این تخيّل ریشه در افسانهها ،اسطورهها،
باورها ،حکایات و قصّههاي مردمي و بومي دارد .متون عرفاني و بهطور مشخص «مجالس» صوفيان ،در
اساس ،قالبي تخيّلي دارند چراکه «پير» در هنگام مجلس به ذکر حکایتهایي از عرفا ميپرداخته و به جهت
باشد به همين دليل مجلس گویي او ،سراسر برخاسته از تخيّل بسيار قوي و خالقيت و تصویرسازيهاي
اوست .در این جستار با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به ذکر نمونههایي از نقاط مشترک «سبک
رئاليسم جادویي» و حکایات «مجالس عتيقي تبریزي» پرداختهایم .از مهمترین نقطههاي پيوند «مجالس» و
نوشتن به سبک رئاليسم جادویي ،کنشهاي کرامت آميز؛ رفتارهاي عجيبوغریب ،تخيّل قوي ،شکستن

کلیدواژهها :مجالس عتیقی ،حکایتهای عرفانی ،رئالیسم جادویی ،کرامات ،واقعیت و
فراواقعیت.
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مرز واقعيت و فراواقعيت و بههمریختگي ساختار علّي و معلولي ،است.
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اینکه اکثر مخاطبانش عامة مردم بودهاند؛ تمام تالش خود را ميکرده است که کالمش باورپذیر و مؤثر

تاریخ پذیرش3100/30/30 :

نوشتههاي تحليلي و انتقادي خود اصول و مؤلفهها و قواعد این سبک را بنا نهادهاند ،اما به گمان برخي
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مقدمه
واژۀ رئاليسم جادویي اولين بار توسط فرانس روه " "Franz Rohدر نقد و توصيف آثار
نقاشيهاي «اکسپرسيونيست» ابداع شد« .کریستو وارنز معتقد است که ریشههاي اصطالح
رئاليسم جادویي به نوواليس ،شاعر ،نویسنده و فيلسوف رمانتيک آلماني باز ميگردد و در
ادامه بيان ميکند که نوواليس بين دو نوع ادبي تفاوت قائل ميشد :ایدهآليسم جادویي و
رئاليسم جادویي» ( (Ann Bower Warnes, 2009باور دارد که رئاليسم جادویي ،از دو
واژۀ ناهمگون تشکيل شده است که هر یک باید بهدقت تعریف شوند« .جادویي،
اصطالحي واقعيتر و روشنتر است ،زیرا بر جنبههاي اسرارآميز زندگي ،یا به چيزي که
روحاني و غيرقابل تفسيرِ منطقي است داللت دارد .رویدادهاي جادویي در نوشتههاي
رئاليسم جادویي ،معموالً شامل روح ،معجزه ،استعدادهاي خارقالعاده و فضاهاي عجيب
ميشود( ».آن باورز )6639 ،ازنظر محتوایي ،ميتوان گفت رئاليسم جادویي ،روشي ادبي و
در پي به دست دادن ترکيبي یکدست از امور متناقض است« .براي مثال قطبهاي متضادي
مانند زندگي و مرگ ،جهان مستعمراتي و جهان صنعتي امروز را در تقابل هم قرار ميدهد.
رئاليسم جادویي با دو منظر و جنبة متضاد و متعارض مشخص ميشود :یکي بر نگرش
معقول از واقعيت پایهریزي شده و دیگري بر پذیرش مافوق طبيعي بهعنوان واقعيتي معمول
و عادي ،متکي است .رئاليسم جادویي اساساً با خيال صرف متفاوت است ،زیرا متعلق به
دنياي مدرن عادي و معمول با توصيفات مقتدرانه از انسان و جامعه است(Chanady, ».

) 1985رئاليسم جادویي مرزهاي واقعيت را بهگونهاي بيکران گسترش ميدهد و در این
حالت ،عامل جادویي که ذاتاً در واقعيت قرارگرفته ،چنان عادي ميشود که باورپذیر
ميشود« .واقعگرایي جادویي ،شاخهاي از مکتب واقعگرایي است .روش و شگرد تازهاي
براي ارائه داستان و تحول بخشيدن به آن است و مکتب ادبي مستقلي شمرده نميشود،
چون ضوابط و اصول عام بر آن حاکم نيست( ».ميرصادقي« )6833 ،رخداد کنشهاي
کرامت آميز از آدمها یا حضور پدیدههاي فوق طبيعي در یک زمينة کامالً رئاليستي،
بهگونهاي که تصویري خارقالعاده از توان واقعي موجودات ،انسان و موقعيت زماني و
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مکاني ارائه شود و در پس این رفتارهاي بهظاهر غيرواقعي ،یک تحليل منطقي معنادار از
منظر مؤلفههاي اعتقادي ،عرفي یا رواني نهفته باشد ،باعث شکلگيري شاکلة اصلي یک
نگرش هنري ميشود که به رئاليسم جادویي شهرت یافته است( ».شيري )6837 ،حقيقت
مانندي ،دغدغة اصلي رئاليسم جادویي نيست .در این شيوه باوراندن یک واقعيتِ ذهني
اهميت دارد .پيوند این شيوه با باورهاي عمومي ،افسانهها و اسطورههاي متون عرفاني ادب
فارسي ،ازاینجهت قابلبررسي است که این متون ،مشحون از حکایات و روایاتي ميباشند
که با شيوۀ رئاليسم جادویي قرابت بسياري دارد .قصّهها و حکایتهاي عرفاني ازنظر
کرامات اولياء ،آميختن واقعيت و فراواقعيت ،استفاده از تخيّل قوي و ،...دقيقاً مشابه
داستانهایي است که به سبک رئاليسم جادویي نوشته شده است .تجربههاي عرفاني که در
آثار منثور عرفاني آمده بر پایة گزارش حکایتها و داستانهایي دربارۀ عارفان و مشایخ
صوفيه است .این تجربههاي عرفاني ،شامل مواردي است که بسياري از آن امروزه
غيرممکن و ناشدني مينماید ،مجموعهاي از خوارق عاداتي که از آن با عنوان کرامات یاد
ميشود مانند شفا بخشيدن بيماران ،پيروي جانوران از اولياي تصوّف در نفوس و احوال،
پيشگویي و ذهنخواني و ...ازجمله آن است« .در همين جهان عرفان است که خواننده
ناگهان شاهد تبدیلشدن دو چوب خشک به درخت انگور سياهوسفيد به خواست عارف
ميشود( ».شفيعيکدکني)6835 ،
 .1ریشههای اولیة رئالیسم جادویي
انسانهاي جوامع امروزي نسبت به انسانهاي آغازین ،دیر باورند چراکه در دنياي
مدرنيتهاي زندگي ميکنند که قبول بسياري از حوادث خارقالعاده ،از دید ایشان ناممکن
خواهد بود« .انسانهاي جوامع بدوي که نسبت به پدیدههاي طبيعي و رواني خویش،
معرفتي عقلي و علمي نداشتند ،حوادث و پدیدههاي رواني خویش را بر طبيعت فرا افکندند
و حوادث و پدیدههاي طبيعي را به جریانها و پدیدههاي رواني بدل کردند و بدین طریق
عطش روحي خود را براي شناخت و توجيه پدیدههاي طبيعي و رواني و نيز تحقق
آرزوهاي خود ،از چشمة خيالهایي سيراب کردند که از تخيّل فعال آنان ميجوشيد».
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(پورنامداریان )6831 ،آميختن دنياي واقعي و فراواقعي تنها ویژۀ دوران جدید نبوده ،بلکه
چه بسا در قرنهاي گذشته با توجه به شرایط فرهنگي و اجتماعي و علمي حاکم بر جوامع،
افزونتر از اکنون بوده است .سرزمينهاي خاوري جهان ،ازجمله ایران ،زادگاه بسياري از
اسطورهها و افسانههایي است که دست مایة اصلي نویسندگان براي خلق آثار هنري شده
است .به جرأت ميتوان گفت که ریشههاي رئاليسم جادویي نه در آمریکاي التين ،بلکه به
خاورزمين برميگردد و قدمتي بسيار طوالني دارد .اعترافِ نام آورترین نویسندگان رئاليسم
جادویي به این نکته ،خود گواهي روشن بر این ادعاست« .بورخس ،در پيشينة مطالعاتي
خود که بر داستانها و نوشتههایش تأثير گذاشته است ،از فلسفة چيني ،بهخصوص تائوئيسم
و آموزههاي بودایي و تصوّف نام ميبرد( ».گيبرت )6897 ،گارسيا مارکز و ایزابل آلنده و
ایتالو کالينو نيز از هزار و یکشب نام بردهاند( .آلنده )6838 ،و (گارسيا مارکز )6835 ،و
(یاوري« )6833 ،اسطورهها و افسانهها در ارتباط تنگاتنگ با رئاليسم جادویي هستند و
بهکارگيري آنها ضمن داشتن جنبههاي نمادین ،متن را بهسوي نوعي فراواقعيت ميبرد.
اساساً بخش وسيعي از اساطير را عوامل شگفتانگيز ،خارقالعاده ،اشياء و اشخاص ماوراي
طبيعي شکل مي دهند .اگرچه اسطوره در زبان روزمره به معناي خيالي و غيرواقعي است،
آنچه اسطورهها را بااهميت ميسازد ،اعتقادِ باورمندان به این اسطورههاست که در گسترۀ
دیني و فرهنگي و ...جلوه پيدا ميکند( ».هينلر« )6831 ،البته برخي از سخنسنجان باور
دارند که آنچه به شکل رویدادهاي شگفتانگيز در کتابهاي صوفيه راهیافته است ،به
سبب حشرونشر عرفا با عوام و درآميختن خرافات این گروه با اندیشههاي آنهاست.
اگرچه گاه این حوادث در حد واقعه بوده ،اما همان دعويگري صوفيه ،اینها را تا حد
واقع کشانده است( ».زرین کوب« )6812 ،آنچه در این ميان داراي اهميت است ،وقوع یا
عدم وقوع چنين پدیدههاي روایتشده نيست ،بلکه باور گویندگان و شنوندگان نسبت به
آنها و سکوت و عدم واکنش ایشان بر چيستي و چرایي آنهاست .آنچه از این حوادث
فراواقعي در این متون راهیافته ،دنيایي را نشان ميدهد که در آن ،واقعي و فراواقعي در هم
ميآميزد یا به دیگر سخن ،مرزهاي واقعيت چنان گسترده ميشود که فراواقعيت و آنچه در
اصطالح رئاليسم جادویي از آن با عنوان جادو نام ميبرند ،در گستردۀ بيکران واقعيت قرار
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ميگيرد و امري قطعي و حتمي تصوّر ميشود .قلمرو فراواقعيت در تجربههاي عرفاني،
قلمرو کرامات و رازهاي غيب را در بر ميگيرد( ».همان )67 :با توجه به آنچه در سطور باال
بيان شد ،ميتوان ریشهها و پيشينههاي رئاليسم جادویي را بهعنوان روشي نوین در
داستاننویسي ،در متون عرفاني جستوجو کرد.
 .6پیشینة پژوهش
اگرچه پژوهشهاي بسياري در حوزۀ عرفان و تصوّف به نگارش درآمده است وليکن
محوریت این پژوهشها بيشتر مسائل نظري ،تاریخ ،منابع ،شخصيتها و ...بوده است .در
مورد سبکشناسي ادبي آثار عرفاني همواره خأل وجود داشته است .این خأل حتي در آثار
بزرگ عرفاني دیده ميشود چه برسد به آثار سطح پایينتر .کمتر پژوهشگراني به قالبها و
فرمهاي ادبي که مختص آثار عرفاني –منثور و یا منظوم -است توجه نمودهاند .در مورد
سبک رئاليسم جادویي در عرفان ،برخي از پژوهشگران نيز به یافتن ریشههاي رئاليسم
جادویي در ادبيات عرفاني مشرق زمين اهتمام ورزیدهاند «علي خزاعيفر» به یافتن
رگههایي از رئاليسم جادویي در ادبيات عرفاني ایران ازجمله تذکره االولياء اهتمام ورزیده
است« .محمد رودگر» در رسالة دکتري خود کوشش ميکند عناصر رئاليسم جادویي را در
دو سطح محتوایي و ساختاري تجزیهوتحليل کند« .محمدجواد جزیني» در کتابش به
توضيح مباني رئاليسم جادویي ميپردازد و سپس به شکل خالصه و گذرا به نمونههاي
رئاليسم جادویي در ایران اشاره ميکند« .تقي پورنامداریان» و «مریم سيدان» در مقالة
«بازتابهاي رئاليسم جادویي در داستانهاي غالمحسين ساعدي» ،رمانهاي این نویسندۀ
نامدار ایران را به دو دسته تقسيم ميکنند :آنها که کامالً به سبک رئاليسم جادویي
نوشتهشده و آنهایي که فقط رگههایي از رئاليسم جادویي دارند .تاکنون پژوهشي دربارۀ
رئاليسم جادویي در «مجالس» ،صورت نگرفته است.
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 .3نگاهي به مجالس عتیقي تبریزی
«مجلس» گفتن ،در تاریخِ تصوّف سابقهاي طوالني دارد و بسياري از مشایخ صوفيه و
بزرگان عرفان به مجلس گفتن معروف بودهاند .یکي از این صوفيان برجسته» ،جاللالدین
عبدالحميدعتيقي تبریزي» بوده است« .مجالس» سخنان و لطایف و اشارات این صوفي و
شاعر برجستة دورۀ ایلخاني در سدۀ هفتم و هشتم هجري است« .مجالس ،اثري نيست که
عتيقي با قلم خود نوشته باشد بلکه تقریري است از او برکاتبي که مرید و دستپروردۀ او
بوده است .کاتب یعني ابوالمجد تبریزي در دیباچة مجالس به این مطلب اذعان دارد که در
پاي مجلس مخدوم خود مينشسته و پس از بازگشت به منزل ،آنچه را به خاطر داشته
یادداشت ميکرده است ،بنابراین باید گفت که جان کالم از عتيقي است و کاتب تنها آن
کالم را پرورده و ارائه داده است( ».کریمي )6866 ،ابوالمجد تبریزي ،مجالس عتيقي را در
 17قسمت گنجانده است .این مجالس با سایر مجالس پيشين ازنظر ایماژها و صورخيال
تفاوتي شگفتآور دارد .ازنظر محتوا مانند سایر کتب مجالس است و حاوي سخنان مشایخ
و پيران تصوّف است« .واژهها در معنایي تازه و جادویي بهکار ميروند ،بهگونهاي که به
قول اسپيتزر ،زبان به قلمرو ادبيات وارد ميشود و سخن در نوشتار بازتاب ميیابد».
(احمدي)6869 ،
 .9حکایت ،حکایتهای رئالیستي ،حکایتهای رئالیسم جادویي
«واژه حکایت برگرفته از واژۀ محاکات به معناي مشابه کسي یا چيزي شدن ،مانند چيزي را
به گفتار یا کردار آوردن ،است .همتراز محاکات ،یعني؛" "Mimesisاز ریشه ""Mime

یوناني است( ».رنجبر چقاکبودي )6866 ،یکي از بهترین نمونههاي حکایت در زبان فارسي
را ميتوان در متون عرفاني دید .صوفياني که درصدد تعليم و تربيت و ارشاد مریدان
بودهاند ،از حکایات بهعنوان ظرفي استفاده ميکردهاند که معاني و مفاهيم پيچيده را در
قالب آن به مریدان خود آموزش ميدادهاند .برخي حکایتها در ميان نسلها سينهبهسينه
منتقل ميشوند و ازاینجهت در حوزۀ ادب عامّه ميگنجند ،ضمن آنکه ميتوان بسياري از
ویژگيهاي هنري حکایتهاي عرفاني را حاصل توجه عارفان به قرآن دانست اما ميتوان
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ویژگيهاي متعددي از سبک رئاليسم جادویي را نيز در آنها سراغ گرفت و به آنها از
منظر این سبک ادبي پرداخت .حکایتهاي مجالس عتيقي تبریزي از دو دیدگاه
قابلبررسي هستند؛ الف) حکایتهایي با محوریت «رئاليسم» و حکایتهایي با محوریت
«رئاليسم جادویي» ب) حکایاتي که برگرفته از حادثهاي واقعي و گفتوگو و تجربة فردي
شخص با دیگران ميباشد .منظور از حکایتهاي رئاليسم جادویي ،حکایتهایي هستند که
به سبک واقعگرایي جادویي نوشته شدهاند در این نوع از حکایات همهچيز عادي است اما
یک عنصر جادویي و غيرطبيعي در آنها وجود دارد« .رئاليسم جادویي درعينحال که
واقعيت عيني و بيروني را کامالً به رسميت ميشناسد ،آن را تمام واقعيت نميداند و
واقعيت ذهني را برتر ميشمارد( ».زامورا )6831 ،درواقع رئاليسم جادویي نوعي حکایات
مدرن است که در آن حوادث رویدادهاي خيالي و افسانهاي در واقعيت گنجانده شدهاند.
در حکایاتي که در کتاب مجالس عتيقي به چشم ميخورد ،مانند سایر کتب عرفا و صوفيه،
این نوع از حکایتهاي رئاليسم جادویي بهوفور دیده ميشود.
 .5عناصر و مؤلفههای رئالیسم جادویي
از نگاه رودگر ،شاخصههاي مبنایي رئاليسم جادویي عبارتاند از :عقاید و باورهاي
شگفتانگيز ناشي از بوميگرایي ،طبيعتگرایي و بهویژه اسطورهگرایي ،تجربههاي انساني
به شکل رؤیا ،تصور ،ادراک احساسات و ناخودآگاه ،خيالبافي و فانتزي الهام گرفته از
مابهازاهاي اسطورهاي ،درهمریختگي زمان داستاني ،تنوع و درهمریختگي عنصر روایت
رازگونگي در عنصر روایت و کانون روایت ،درهمریختگي عنصر عليت ،شاعرانگي و
نوستالژي ،ایجاد فضاي چند متني (ارتباط رمان با متون دیگر) ،بيطرفي نویسنده در طرح
شگفتي ،بهکارگيري افسانهها ،داستانهاي سحرآميز ،فولکلور ،ایهام و اساطير ،عينيتبخشي
به پدیدههاي جادویي ،درهمریختگي و یا مجاورت واقعيت و خيال ،استفاده از مبالغة
باورپذیر ،غلبة واقعيت بر خيال ،استفاده از عنصر غافلگيري و باألخره استفاده از توصيفات
اکسپرسيونيستي و سوررئاليستي .ناصر نيکوبخت و مریم رامين نيا ،نيز مشخصههاي رئاليسم
جادویي را اینگونه برميشمرند« :دوگانگي ،طعنهآميزي و کنایه ،سکوت اختياري و
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حضور یک راوي بيغرض و بيطرف و نحوۀ بهکارگيري دو عنصر لحن و
شخصيتپردازي( ».نيکوبخت و رامين نيا )6835 ،از دیگر مؤلفههاي رئاليسم جادویي
عبارتاند از :همزیستي متعادل ميان واقعيت و جادو ،بيان حوادث خيالي مبتني بر واقعيت،
اسطوره و نماد ،درونمایة مهم و عميق اجتماعي ،سياسي و فرهنگي با رویکرد انتقادي،
بيطرفي نویسنده ،صدا و بو و دوگانگي ،ایجاد فضاي وهمناک و اسطورهاي (دوري از
فضاي واقعي و رئاليستي) .از دیدگاه دکتر شميسا ،مهمترین عناصر سبک رئاليسم جادویي
عبارتاند از؛ اتفاقات و حوادث فرا منطقي ،شگفتي ،به هم خوردن مرز ميان خيال و
واقعيت ،در هم ریختن زمان ،اسطوره ،سکوت اختياري "."Authorial Reticenee
(شميسا)6868 ،

 .2رئالیسم الهي و رحماني
متون عرفاني را ميشود با توجه به ذکر کرامات عجيب و خيالانگيز و درعينحال
باورکردني و واقعي براي مردم دوره خود ،داراي نخستين رگههاي رئاليسم جادویي در
ایران و بلکه در مشرقزمين دانست؛ اما پرسشي مشترک ميان متون عرفاني و داستان
رئاليسم جادویي وجود دارد که کليد تعریف و تبيين این سبک نيز به شمار ميآید.
بهراستي مرز ميان حوادث واقعي و فراواقعي و در کل مرز ميان واقعيت و فراواقعيت در
کجا قرار دارد؟ آنچه از این حوادث فراواقعي در این متون راهیافته ،دنيایي را نشان ميدهد
که در آن ،واقعي و فراواقعي درهم ميآميزد یا به دیگر سخن ،مرزهاي واقعيت چنان
گسترده ميشود که فراواقعيت و آنچه در اصطالح رئاليسم جادویي از آن با عنوان جادو
نام ميبرند ،در گسترده بيکران واقعيت قرار ميگيرد و امري قطعي و حتمي تصور
ميشود« .قلمرو فراواقعيت در تجربههاي عرفاني ،قلمرو کرامات و رازهاي جهان غيب را
دربرميگيرد .این ادغام جهان واقعي و فراواقعي درست همان چيزي است که در
داستانهاي رئاليسم جادویي دیده ميشود( ».رودگر )6861 ،عارفان و صوفيان همواره براي
بيان اندیشههاي خود ناگزیر از قصه و داستان بودهاند .آنان در حيطه داستان در پي آناند
که وحدت موجود در اشيا ،اتفاقات ،حرکات ،فضاها و حتي نثر را نشان دهند .عناصر
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داستاني موجود در حکایتهاي تصوف و حکایات ذکر شده در کتاب «مجالس عتيقي
تبریزي» دقيقاً مطابق با ساختار رئاليسم جادویي نيستند و طبيعي است که با یکدیگر متفاوت
باشند ولي با این حال ،نزدیکترین متون ادبي به ساختار این شيوه ادبي هستند .توجه به
متون عرفاني صوفيان از جهت دارا بودن مؤلّفه هاي عناصر جادویي ،از دو جهت قابل
بررسي است )6 .نقيض آفریني عرفان  )2کرامات

 .1-2نقیض آفریني در عرفان
یکي از مهمترین ویژگيهاي متون عرفاني کارکرد متناقض زبان در این متون است .در
اینگونه تجربه عرفاني با یک نوع عينيت متناقض مواجهيم ،عينيتي واقعي و در همان حال،
خيالي .درست شبيه آنچه در داستانهاي رئاليسم جادویي دیده ميشود .از سوي دیگر
شخصيتهاي داستان نيز ،خود به آنچه رويداده ،باور دارند و هيچ کنشي و گفتاري در
جهت خالف این باورپذیري وجود ندارد .فوالدي در بررسي سطوح تناقضي زبان عرفان،
از خالف آمد نام ميبرد و آن را به دو گونة «خالفآمد گفتمان» و «خالفآمد رویداد»
تقسيم ،ميکند( .فوالدي )6837 ،منشأ گرایش به خالفآمد ،رواني است و علّت بيروني
این منشأ ميتواند شگفتانگيزي و غير عادي بودن همة امور نزد انسان اوليه باشد .مطلبي
که در رئاليسم جادویي از آن با عنوان «بدویت ذهني» نام برده شده است .وي همچنين در
ادامه ،دربارۀ ساخت خالفآمدهاي عرفاني مينویسد« :ساخت خالفآمد نيز مانند هر
پارادوکس دیگر بر پایة اجتماع نقيضين استوار است؛ اما در این نوع ،یک نقيض در درون
سخن وجود دارد و نقيض دیگر از بيرون سخن به دست ميآید .البته در خالفآمد ،نقيض
بيروني ،ممکن است با سخن همراه شود تا مخاطب در فهم آن اشتباه نکند( ».فوالدي،
 )6837همانگونه که درميیابيم یکي دیگر از نقاط پيوند عرفان و تجربههاي عرفاني با
رئاليسم جادویي ،همين اتحاد امور متناقض است بهگونهاي که کارکرد متناقض نماد ،در
عرفان قابلبررسي است.
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 .6-2کرامات
بخش مهمي از حکایتهاي متون عرفاني که شامل مؤلفههاي رئاليسم جادویي است،
روایاتي هستند که در بردارندۀ کرامات هستند .کرامت «روایتي رمزي است که از ایمان
قهرمان یا شخصيت دیني به قدرت او بر اقتراب تدریجي به خدا حکایت ميکند .ازاینرو
طبيعت الهي آن ،امکان تشبّه به خدا را از حيث ارادۀ آزادي و قدرت مطلق براي صاحب
کرامت فراهم ميآورد( ».زیعور )6677 ،از روزگاران گذشته تا امروز حکایات فراواني
دربارۀ کرامات از اولياء نقل و شایع شده که یکي از دالیل عمدۀ آن ،کرامتخواهي و
کرامتجویي کساني بوده است که حکایتهاي کرامتي را با آرزوها و خواستههاي خود
هماهنگ دیدهاند .از دالیل دیگر رواج آن ،ميتوان به بيان کرامات در قالب داستانهاي
جذّاب اعتقادي مردم به مشایخ و بزرگان اهل معنا اشاره کرد .اصطالح کرامات در متون
عرفاني ،به عمل خارقالعادهاي گفته ميشود که به اذن خداوند براي برخي از بندگان
خالص خدا و یا همان اولياءاهلل به خاطرنشان دادن بزرگي و مکرم بودنشان پيش ميآید.
کرامات عرفا به دو دستة کرامات عرفا هنگام حيات و کرامات عرفا پس از حيات،
قابلتقسيم است .اطالع به غيب ،تصّرف در نفوس ،شفا دادن بيماريها ،تصرف در نيروها و
عناصر طبيعي ،مستجاب الدعوه بودن ،تصرف در اشيا ،پدید آوردن اشيا از غيب ،ارتباط
معنوي با حيوانات و جمادات ،پيشگویي و ذهنخواني و طي االرض کردن ،در دستة اول
قرار ميگيرند .از طرف دیگر سخن گفتن بعد از مرگ ،نقش بستن آیات و اذکار بر گور
و کفن مرده ،شفا دادن بيمار ،غيب شدن جسد فرد ،بر هوا رفتن جنازه و مکافات دشمنان و
منکران پس ازمرگ در دستة دوم قرار ميگيرند .مجموعهاي ازخرق عاداتي که از آن با
عنوان کرامات یاد ميشود اگرچه براي مردم زمانه خویش امري قطعي و احتماالً براي
بسياري تردیدناپذیر شمرده ميشده است ،از دید انسان امروزي غيرقابلباور است .در
«مجالس» نيز نمونههاي زیادي از این شگفتيهاي غلوآميز ميبينيم .در سراسر کتاب
«مجالس» حکایتهاي عرفاني به چشم ميخورد که مملو از کرامات اوليا ميباشد.
ازآنجایيکه این کرامات سرشار از حوادث محيّرالعقول هستند ،در بحث رئاليسم جادویي
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مطرح ميشوند .این کرامات در موارد بسياري ،برخاسته از باورهاي عاميانة مردمياي
هستند که نسل به نسل انتقال پيدا کردهاند و شاخ و برگ دارشدهاند بهگونهاي که درآنها
شاخصههایي همچون «سحروجادو» و «وهم وخيال» در بستر «واقعيت» ،چنان ماهرانه استفاده
شده است که شخصيتها و رخدادهاي داستان براي خوانندگان کامالً طبيعي و باورپذیر
مينماید.

 .7تحلیل مباحث
رئاليسم جادویي نوعي گستراندن مرزهاي واقعيت است بهگونهاي که اموري که ازنظر ما،
فراواقعي و نامحتمل است ،در مرزهاي واقعيت قرار ميگيرد و نهتنها محتمل و ممکن،
بلکه قطعي و تردیدناپذیر مينمایند .تجربههاي عرفاني که در کتابهاي عرفاني آمده ،بر
پایه گزارش حکایاتي دربارۀ عارفان و مشایخ صوفيه است و مانند داستانهاي رئاليسم
جادویي شامل مواردي است که بسياري از آن امروزه ،غيرممکن مينماید .در کتاب
«مجالس عتيقي تبریزي» با توجه به ویژگيهایي که از سبک رئاليسم جادویي شمرده شد،
بسياري از شاخصههاي این سبک را ميتوان یافت .در ادامه ویژگيهایي از سبک رئاليسم
جادویي ،همراه با شاهد مثال و تحليل آن آورده ميشود.

 .1-7حالت وهمآلود و آمیختن وهم و خیال با واقعیت
خالق اثر عالوه بر توجه به خرافات خود ،ماجراها و اتفاقات فرامنطقي خلق ميکند .بدین
ترتيب داستان بهنوعي غرابت و تازگي و آشنایيزدایي ميرسد که در داستاننویسي
اروپایي که عمدتاً مبتني بر رئاليسم بود سابقه نداشت .در حکایتهاي متون عارفان ،شاهد
آميختن واقعيت و خيال به نسبتهاي گوناگون هستيم .این خيال در ذهن و زبان راوي و
مخاطب زمان خود ،بخشي از واقعيت را تشکيل ميدهد چراکه آميخته با باورهاي عامّه و
بخشي از واقعيت زیستي آنها تلقي ميشده است؛ یعني آنچه امروزه ما از آن با عنوان
حوادث مربوطه متافيزیک و خارق عادت در عرفان نام ميبریم ،پدیدههایي بوده که خود
عرفا و مریدانشان ،بدان باور و ایمان قلبي داشتهاند« .نه بهطور کامل به قلمروخيال و وهم
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متعلق است و نه در قلمرو واقعيت و تجّربه جاي ميگيرد؛ بلکه خصوصيتي مستقل از آن دو
(واقعيت و خيال) دارد( ».ميرصادقي« )6833 ،کادن» دربارۀ این ویژگي مينویسد« :آثار
صوفيانه و عرفاني شاید به مقولة ویژهاي که ميتوان فراواقعيت ناميد ،تعلق داشته باشد».
(کادن« )6831 ،به دليل بيگانگي با تجارب عرفاني و نظام حاکم بر آن ،قبول این وقایع
عادت ستيز و ناآشنا و عقلگریز براي برخي ،در قياس با عقل و حس غيرممکن است»
(پورنامداریان )6831 ،اما عارفان این روایات را همچون وقایعي ممکن ،بيان ميکنند.
بهعنوانمثال عتيقي تبریزي در حکایتي ضمن توصيف حاالت روحي ابراهيم ادهم
ميگوید« :او [ابراهيم ادهم] روزي در بن کوهي نشسته بود؛ ناگاه آغاز کرد که« :خدا را
مردان باشند که اگر به کوه بگویند که حرکت کن ،کوه روانه شود ».هنوز این سخن تمام
نگفته بود که کوه روانه گشت .هنوز از مقدمتين دو لب او این حرف نتيجه نداده بود که
کوه ساکن در حرکت آمد .هنوز آن سالک این سخن نپرداخته بود که کوه همچون
سالکان سبز پوش روانه شد .ابراهيم گفت :اي کوه ،من امر نميکنم ،من به تمثيل سخني
ميگویم تا کوه باز استاد( ».مجالس ،حکایت  )7در این حکایت با یک کرامت از ابراهيم
ادهم روبرو هستيم ،امر به حرکت کردن کوه و اطاعت امر از جانب کوه .هرچند این
کرامت در داستانهایي از نویسندگان دیگر هم آمده است ولي عتيقي تبریزي ،در مجالس
خود به ذکر آن پرداخته و با تصویرسازي ،این کرامت را به بهترین شکل به سمع خواننده،
رسانده است .درجایي دیگر از این کتاب به حکایتي دیگر برخورد ميکنيم که در آن
حالت وهمآلود و آميختن وهم و خيال با واقعيت ،دیده ميشود« :عارفي بود ،زاهدي که
پيوسته اوقات خود مستغرق طاعت کرده بود .هرگز نخفتي و نياراميدي و قرار نداشتي.
پيوسته به دورباشهاي مژه ،خواب را از چشم دور کردي .پيش او درختي بود همچو
زاهدان موحّد ،بر یک قدم صدق ایستاده ،شعب و شاخها بر رفته و هرروز از زمرّد شاخ
یاقوت گل پيدا شدي تا از آن حقّه سر بسته بار پدید آمدي .از آن جوف همچو آتش گل
پيدا شدي و از آن آتشبار به بيرون آمدي .آن زاهد آن را قوت خویش ميساخت و به
طاعت مشغول ميبود .پانصد سال طاعت کرد .بعدازآن چون به جوار حق پيوست،
حقتعالي به مالئکه امر کرد :او را به فضل من در بهشت برید .او فریاد برآورد که :خداوندا

 | 011متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

پس پانصدساله عبادت مرا چه فایده باشد؟ حقتعالي گفت :من ترا قوّت بينایي کرامت
کردم ،قوّت شنوایي دادم ،گویایي و حُسن کرامت فرمودم و توفيق عبادت کرامت کردم.
پس مالئکه را امر کرد تا نور چشم او را در پلهاي نهادند و همه اعمالش را در پلهاي ،زاهد
فریاد برآورد که :الهي بِکَرَمِکَ الَ بِعَمَلِي بِفَضلِکَ لَا بِعِبَادَتِي .پس او را در بهشت بردند».
(مجالس ،حکایت  )92به هم خوردن مرز ميان خيال و واقعيت ،در حکایت فوق غيرقابل
انکار است .در رئاليسم جادویي ،سعي هنري بر این است که توهّم واقعيت (حتي در امور
فراواقع) پيش آید .در حکایت  97آمده است :کالغي هرروز تکه ناني را بر قلة کوهي مي-
برد؛ روزي ابراهيم خوّاص رحمه اهلل در پي کالغ روانه ميشود و مردي را دست و پاي
بسته مشاهده ميکند که این کالغ ،نان را پارهپاره ميکند و در دهان مرد قرار ميدهد .مرد
بازرگان ميگوید :من سه روز است که اینجا افتادهام و اسير دست حراميان شدم و هرروز
این مرغک مرا نان و آب ميدهد .در حکایت دیگر آمده است «نوبتي ذوالنون مصري
رحمه اهلل عليه حکایت کرد که در صحرایي ميگذشتم .دیدم که کژدمي ميرود .گفتم:
این عقرب برجي ثابت است ،چنين به تعجيل کجا ميرود؟ این عقرب که چون ثور
شاخدار است و از افق سوراخ طالع شده است ،گویا چون دَبَران ،قاطع عمر که خواهد
بودن؟ این کمانچه شکل که دستة دمش راست نيست ،عزم کدام رود دارد؟ در پي او بباید
رفتن .در پي او روانه شدم .دیدم که آن عقرب برکنار رود نيل رفت که همچو آسمان بود
که دمبهدم حوت و سرطان ازآنجا طلوع ميکردند .بعدازآن چون عقرب بر کنار نيل رسيد،
بَزَقي را دیدم که آمد .او نيز قوّالي بود که پيوسته بر رود نواي تر ،نواختي و آن عقرب بر
پشت آن بَزَق سوار شد و بَزَق در نيل روانه گشت .این زمان بزق باربر شد ،من نيز کشتي
بدادم آوردن و در پي آن روانه شدم .چون این بَزَق بر آنطرف نيل رسيد ،باز کژدم از
پشت او فرود آمد و به تعجيل روانه شد .من نيز روانه شدم .دیدم که جواني مست خراب
طافح افتاده .گفتم :مگر این کژدم ميرود تا آن جوان مست را هالک کند؟ چون پيش
رفتم ،دیدم که ماري بر سينة آن جوان حلقه گشته و دهان بر دهان او نهاده تا در دهان او
رود و او را هالک کند چون آن عقرب نزد آن جوان رسيد ،زخمي بر آن مار زد و آن مار
را هالک کرد .من متحيّر ماندم که جواني مست افتاده باشد ،حق تعالي کژدمي را از
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آنطرف نيل برانگيزد و بَزَقي را جهت بارگيري او مُعَدّ گرداند تا بياید و آن مار را هالک
کند و آن مرد مست را نگه دارد .من آن مرد را بيدار کردم و این حکایت با او بگفتم.
ازجمله مناهي و معاصي تائب شد( ».مجالس ،حکایت « )67رئاليسم جادویي ،مستلزم
آميزش خيال و واقعيت است .حضور عناصر مافوق طبيعي در رئاليسم جادویي ،اغلب به
ذهنيت شرقي ماقبل تاریخي یا جادویي مربوط ميشود که در پيوستگي با مقوليت اروپایي
است .کارکردهاي رئاليسم جادویي به واقعيت متعلق است و این کارکردهاي واقعي ،مانع
از آن ميشود که قصههاي پريوار و اسطورهها را با آن یکسان بدانيم)Flores, 1995( ».
این دقيقاً بحثي است که در رئاليسم جادویي ،به آن پرداخته شده است؛ و در سطور قبل
این جستار به آن اشاره شد« .تمایز ميان واقعيت و خيال را درواقع ،باید از دو منظر متفاوت
نگریست :منظر خواننده و منظر نویسنده یا آدمهاي داستانش .اگر از دیدگاه خواننده
بنگریم ،آنچه در یک فرهنگ یا در یک عصر ممکن است خيالي به نظر برسد ،در
فرهنگي دیگر و عصري دیگر ممکن است واقعي تصور شود .دودسته عنصر واقعي و
خيالي از یکدیگر تفکيک پذیرند و گرنه رئاليسم جادویي معنایي نداشت .عناصري مانند
روح ،فرشته ،جادو ،رؤیا...وکه خواننده غيرواقعي ميپندارد .اوهام و خياالت ساختة ذهن
نویسنده نيست ،بلکه نهفقط جزئي ازجهان آدمهاي داستان که جزئي ازجهان واقعي است.
خواننده ممکن است این عناصر را واقعي بپندارد و یا در واقعي بودن آنها تردیدکند ،اما
نویسنده وآدمهایش ذرهاي تردید در واقعي بودن این عناصر به خود راه نميدهند».
(خزاعيفر)6873 ،

 .6-7در رئالیسم جادویي ،ساختارکالسیک مبتني بر فهم متعارف از «زمان –
مکان» وجود ندارد
در رئاليسم جادویي ،شاهد پدیده شکست زمان و بيزماني و مکان و بيمکاني هستيم.
منظور از در هم ریختن زمان؛ زمان خطّي و نجومي نيست ،زمان در حکایات ،درهم و
ذهني است .در حکایاتي که در مجالس آمده است با «زمان جادویي» مواجه هستيم.
نویسنده از زمان متعارف فاصله ميگيرد و به زمان خاصي ميرسد .صوفيه زمان تاریخي،
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آفاقي را ميشکنند تا به زمان و مکان انفسي دست یابند« .تاریخي که وراي تاریخ مادي و
کمّي است ،در متون عرفاني مرتب تکرار ميشود ،یعني ما دائماً از زمان به بيزماني
ميرویم» (پازوکي« )6832 ،چون وقت حجّ درآمد ،ابراهيم خواص رحمه اهلل عليه با قافله
روي به حج نهاد و منازل قطع ميکرد تا به بادیه رسيد .چون به بادیه رسيد ،هاتفي آواز داد
که :اي ابراهيم تو تنها رو .ابراهيم از ایشان قطع کرد و تنها روانه شد و سه شبانهروز نه به
آبش افتاد نه به طعام و نه قضاي حاجت .بعد از سه شبانهروز در سبزه زاري افتاد ...؛ و دو
سه کس را دید که آمدند که بهصورت آدمي بودند اما به صفت آدمي نبودند .ایشان سؤال
کردند که :اینجا چگونه افتادي که از امثال تو کس اینجا نباشد .ابراهيم گفت :من راه قطع
ميکردم ،ناگاه اینجا افتادم .پس پرسيد از ایشان که :از اینجا تا قافله چند راه است .ایشان
گفتند :سه ساله راه است؛ و او آن راه سه سال به سه روز بریده بود :هر روز راه یکسال
گفتند( ».مجالس ،حکایت  )5فقط در چنين حکایاتي ميتوانيم شاهد این بي زمانيها
باشيم .در عالم واقع هر لحظه و هر ساعتي که ميگذرد ،حساب و کتاب خودش را دارد.

 .3-7بههمریختگي ساختار «علّت -معلول»
در حوادثي که در حکایات مجالس به چشم ميخورد ،نوعي بههمریختگي ساختار علّت و
معلولي به چشم ميخورد؛ این به هم خوردگي ساختار ،ناشي از «عاديسازي عناصر و
حوادث غيرعادي ،ميباشد« )Hegerfeldt, 2005( ».آهویي بود ،متوکّلي ،کوهگردي،
دشت پيمایي ،پوستين باژگونه پوشيده ،سوختهاي بود که از اندرونش بوي مشک ميآمد.
او در صحرایي ميگذشت ،تشنه شد .بر سر چاهي رسيد .آب بران چاه آمد تا او از آن آب
بخورد .عبداهلل خفي رحمه اهلل عليه هم در آن صحرا بود و دلو و رسن با خود آورده .بر لب
آن چاه رفت و دلو فروگذاشت .آب به زیرتر ميرفت .چندانکه او به دستار و غير آن
رسن درازتر ميکرد ،شيبتر ميرفت و آب آفتاب از خانة دلو که وبال اوست،
ميگریخت و پيش حوت خوش ميبود .دلو مستسقي است که رنج ریسمان دارد و رسن
نيز مدقوق است ،از ایشان احتراز ميکرد .چاه عالِمي است به خود فرو رفته که عبارتتر
دارد ،نميخواست که با معلوالن مصاحب گردد .عبداهلل خفي گفت :خداوندا چون است
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که آهو را آب بر لب چاه آوردي تا بخورد[ ،امّا] از براي من چندان که دلو در چاه
مياندازم ،آب به شيب تر ميرود؟ از حضرت عزّت خطاب آمد :که :او توکل بر ما کرد و
تو بر دلو و رسن .عبداهلل دلو و رس ن بينداخت .في الحال بر سر چاه آمد و او از آن آب
بخورد( ».مجالس ،حکایت  ) 99در حکایت ذکر شده بدون دليل علمي و منطقي ظاهري و
عيني ،چاه آب باال و پایين ميرود ،همانگونه که ذکر شد این گونه حکایات در هرجاي
دیگر غير از متون عرفاني به چشم بخورد ،قابل انکار خواهد بود ولي توجيه این حکایات با
توجه به برهم خوردن روابط علّي و معلولي در چنين حکایاتي قابل بررسي است .در جایي
دیگر از کتاب مجالس ،حکایتي به چشم ميخورد «ابوتراب نخشبي چون به عالم آخرت
ميرفت ،ملک الموت درآمد[ .ابوتراب] گفت :ميدانم که تو به چه کار آمدهاي ،اما
بگذار که من نماز بگزارم .بعد از آن به کار خود مشغول شو :اَنَا عبدٌ مأمورٌ وَ اَنتَ عَبدٌ
مَأمُورٌ؛ اما امري که به من کردهاند ،فوت ميشود و امري که به تو کردهاند ،فوت نمي-
گردد .ملک الموت بایستاد .چندان که ابوتراب وضو بساخت و نماز بگزارد بعد از آن،
جانش را قبض کرد( ».مجالس ،حکایت  )76با توجه به مستجاب الدعوه بودن ابوتراب
نخشبي در این حکایت؛ گذشته از اینکه این حکایت را نوعي از کرامات و خوارق عادات
که از عرفا سر مي زند ،بدانيم اما در کل ساختار علي و معلولي ،در حکایت به هم خورده
است.

 .9-7عدم توجه به عقل صرف و تأکید بر خیال
داستانهاي رئاليسم جادویي اساساً بر اساس خيال شکل ميگيرند و از جنبة عقلي،
غيرقابلقبول هستند .همين تخيّل گسترده که در مرزهاي واقعيت نمود ميیابد ،درواقع
همان فصل مشترک و نقطة کانوني است که رئاليسم جادویي را به عرفان و تصوف پيوند
ميزند .در مجالس نيز تکيهاي بر عقل دیده نميشود و عتيقي تبریزي نيز بر این باور است
که خيال یکي از راههاي توصيف حقيقت و نشان دادن آن و نزدیک کردن دیگران به
حقيقت است .حتي افرادي جهت نشان دادن اهميت خيال پا را فراتر نهادهاند و گفتهاند که
شناخت حقيقي از راه تخيّل صورت ميگيرد «اساساً عرفا به تکيه بر عقل صرف بسنده

 | 026متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

نميکنند و بر این باورند که شناخت حقيقي از راه خيال صورت ميگيرد( ».اسدي امجد،
 )6831در قسمتي از مجالس با داستاني که جنبه خيال بر آن غلبه دارد مواجه ميشویم که
عجيبوغریب است ...« :منصور اندکي خاک باز داد و او [پسر] را دفن کرد تا از وحوش و
طيور زحمتي بدو نرسد .ناگاه خاک شکافته شد و او بيرون افتاد .باز دفن کرد .باز همچنان
که بيرون افتاد .منصور برخاست و دو رکعت نماز آغاز کرد تا باشد که بهواسطه این دو
رکعت ،خاک او را قبول کند .چون در نماز بود ،دید که کرکسان و طيور بيامدند و او را
در ربودند .پارهپاره کردند و هریک پارهاي ببردند .آتش در نهاد منصور افتاد و تعجب
کرد و بازگردید و خانه [مادر پسر] پرسيد  ...آنگاه منصور پرسيد که« :عجب حالي مشاهده
کردم که چون پسر تو متوفي شده بود؛ چندانکه او را دفن ميکردم ،زمين شکافته ميشد
و او بيرون ميآمد تا درین ميانه [وحوش] و طيور درآمدند و او را پارهپاره کردند و
بخوردند .گفت :مادر فداي او باد ،هميشه او از خداي تعالي درخواستي که :خداوندا ،مرا
در خاک تنها مگذار .مرا از شکم وحوش و طيور حشر کن .دانم که او مستجابالدعوه
بوده باشد ،خداي تعالي حاجت او رد نکرده باشد( ».مجالس ،حکایت  )9هم قهرمان
شگفت است و هم اعمال او و هم مطالب مطرحشده ،مثالً سخن از شکافته شدن خاک در
هنگام دفن ،مستجابالدعوه بودن و ...است .یکي از شگردهاي نویسنده ،برگشت از امر
شگفت به عادي و برعکس است .نویسنده باید حوادث عادي و جزئيات توصيفي را با
عناصر خيالي و رؤیایي در هم آميزد و چون مخاطبش در اکثر موارد ،مردم عوام هستند،
باید با تخيّل و تصویرسازي قوي ،حکایتش را بيان کند که باورپذیر باشد.
 .5-7نوعي فانتزی الهام گرفته از مایههای اسطورهای بر رئالیسم جادویي حاکم
است
اساس داستانهاي جادویي بر اسطورههاست .لذا داستانهاي رئاليسم جادویي پر از
توصيفات سوررئاليستي است .زماني که «رئاليسم اوليه تمام دستمایههاي رمانتيسم همچون
ماوراءالطبيعه ،فانتزي ،رؤیا ،خيال ،افسانه ،اسطوره یا فولکور ،جهان فرشتگان ،جادو و
اشباح را از قلمرو خود دور کرد( ».سيدحسيني )6835 ،شاید گمان نميکرد که بعدها از
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ميان تمام گرایشهاي رئاليستي ،گونهاي از رئاليسم سر برآورد که تمام آن چيزي را که
رئاليسم اوليه دور ریخته بود ،به رسميت بشناسد« .رئاليسم جادویي یعني نشاندن آنتي
تزهاي رئاليسم بهجاي تزها و تکرار متعدد این معادله( ».داراب )6868 ،چنانکه نویسندگان
بزرگ رئاليسم جادویي گفتهاند ،بين سبک رئاليسم جادویي با باورهاي عمومي ،افسانهها و
اسطورهها ،متون عرفان شرقي و بهویژه متون روایي -داستاني اهل تصوّف ،نسبتي وجود
دارد .در حکایت  63از کتاب مجالس آمده است« :ذوالنون مصري را «ذوالنون» ازآنجهت
ميگویند که نوبتي او با بازرگانان درجایي نشسته بود .ناگاه یکدانه مروارید از ميان ایشان
ضایع شد او را بگرفتند و بردند تا در نيل اندازند .چون او را برطرف نيل بردند؛ گفت:
خداوندا ،تو ميداني که این مروارید من نبردهام .ناگاه از آن ميانه چند ماهي پيدا شدند؛
هریکي دُرّي در دهان او .یک دُرّ از دهان ماهي به درآورد و بدیشان داد .ایشان بدانستند
که این کار او نبوده است .رفتند و در پاي او افتادن د .پس چو ماهي در امر او بود او را
«ذوالنون» گفتند( ».مجالس ،حکایت  )63افتادن مروارید گرانبها در دریاي بيکران و پيدا
شدنش دردهان ماهي از اسطورههاي مهم در کتب مختلف صوفيان است که ازنظر عتيقي
نيز دور نمانده است .در حکایت فوق ،تمام ماهيها جهت اثبات بيگناهي «ذوالنون
مصري» با یک مروارید ،از دریا خارج شدند .اگر این اسطوره عنصري از رئاليسم جادویي
نيست ،پس چه ميتواند باشد؟ درجایي دیگر از این کتاب ،حکایتي دیگر با ریشههاي
اسطوره به چشم ميخورد« .پيرزني بود که چند عيالکان خرد داشت .پيش موسي رفت و
گفت :اي موسي ،مرا آرزوي آن ميکند که روي تو ببينم .موسي نقاب بگشاد .پيرزن چو
در روي موسي نگاه کرد ،نابينا شد .گفت :اي موسي ،من عيالکان خرد دارم ،قرة العینیان
کودک دارم .از حضرت عزّت درخواه تا باز چشمم بينا شود .موسي از حضرت عزّت
درخواست ،چشمش بينا شد .باز گفت :اي موسي ،مرا آرزوي آن ميکند که باز روي تو
ببينم .باز نقاب از روي بگشاد .باز چو در روي او نگریست ،نابينا شد .باز گفت :اي موسي،
از حضرت [عزّت] درخواه تا چشم من باز دهد .باز چشمش بينا گشت .تا هفده نوبت نابينا
ميشد و باز به دعاي موسي چشم او بينا ميگشت .از حضرت عزّت خطاب آمد که :اي
موسي ،ترا ازین عجوزه شرم نيست که هفده بار چشم او نابينا شد ،باز آرزوي آن کند که

 | 029متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

روي تو بيند و نور ما مشاهده کند؟ تو یکبار تحمل نتوانستي کردن و فریاد برآوردي که
اِنّي تُبتُ اِلَيک( ».مجالس ،حکایت )18

 .2-7رمز و نماد
سبک رئاليسم جادویي دربردارندۀ رموز و نمادهاي بسياري است .به کار بردن نمادها در
مجالس ،این کتاب را به سبک رئاليسم جادویي نزدیک ساخته است« .عنصر قالب
" "Dominantدر شعر عرفاني فارسي ،نمادین بودن آن است .تقریباً همة مصادیق و مفاهيم
عرفاني بهگونهاي است که زبان سمبليک ميطلبد .هرچه غلظت عرفاني بودن یک ایدۀ
عرفاني بيشتر باشد جنبة سمبليک آن بيشتر است( ».فتوحي و دیگران )6839 ،در حکایتي از
مجالس ،رمز و نماد همراه با تمثيل به چشم ميخورد« :مورچه هرچند چون کشيشان زنّار
بسته است ،چون بخيالنِ حریص دانه ميبرد ،چون صوفيان زَلّهبند است ،اما تو بدین
حقارتش منگر؛ تو بدان نگر که سليمان را از براي او بر خاک مينشانيم تا با او سخن
گوید .عنکبوتِ هرزهگردِ معلّقزنِ بازيگرِ ریسمانباز ،آن بنّایي که ریسمان زدن و خانه
ساختنش به هم باشد ،آن صوفيي که خانه در کنج سازد اما به بادي خانهاش خراب کنند،
پيوسته طيّاراتِ مگس را قدید کند( . ...مجالس ،حکایت  )65در این حکایت ،نوع روایت
عتيقي تبریزي ،بسيار تأثيرگذار است چراکه در قالب تمثيل و نماد ،به بيان نکتههاي
آموزندهاي که مد نظرش بوده است ،پرداخته است .از مورچه ،مگس ،عنکبوت ،جهت
تصویر سازي و مؤثر شدن ،سخنش استفاده کرده است« .گاهي این نشانهها خواننده را به
مکاشفه رهنمون ميشوند و چنان او را به وجد ميآورند که تردیدش را در مواجه با
پدیدههاي جادویي بسيار اندک ميکند و درنهایت به باورپذیري رئاليسم جادویي رمان
منجر ميشود .افالطون زیبایي را در چيزي ميدید که به انسان حظِ بصر ميبخشد».
(عالیي)6862 ،
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 .7-7سکوت اختیاری؛ ""Authorial Reticenee

قهرمان داستان یا نویسنده در مورد حوادث اظهارنظر نميکند( .شميسا )6868 ،در
داستانهاي رئاليسم جادویي ،عناصر جادویي وارد داستان ميشوند ،نقش خود را ایفا
ميکنند و از داستان خارج ميشوند و هيچگونه تضادي با قسمت واقعي داستان ندارند،
هيچگاه عليه هم نيستند ،بلکه در کنار همداستان را شکل ميدهند« .حضور یک راوي
بيغرض و بي طرف که حال و هواي کامالً متعادلي را در تمام داستان نشر ميدهد ،یکي
دیگر از مشخصات ذاتي رئاليسم جادویي است( ».نيکوبخت و دیگران« )6835 ،سکوت
اختياري در داستانهایي که به شيوۀ رئاليسم جادویي نوشته شدهاند ،باورپذیري داستان را
براي مخاطب بيشتر ميکند ،خوانندۀ داستان با راوي همراه ميشود و سخنان وي را باور
ميکند ،هرچند ميداند در واقعيت این سخنان غيرطبيعي و غيرقابل باور است( ».دانشگر،
 )6867بارها در کتاب مجالس ،با این سکوت اختياري برخورد ميکنيم .در حکایت  11به
دنبال مناظرهاي که بين مالک دینار و مجوسي ،انجام ميشود ،مالک دینار از مجوسي مي-
خواهد که هر دو دست بر آتش نهند تا ببينند که آتش ،دست کدامیک از آن دو را
خواهد سوزاند اما در کمال ناباروري دست هيچکدام نميسوزد .مالک دنيا خطاب به خدا
ميگوید :چرا دست مجوسي نسوخت؟ هاتفي آواز ميدهد :چون دست او با دست تو در
آتش قرار گرفت به برکت دست تو ،دست او را نسوزاندیم .در این روایت عتيقي بدون
اظهارنظر فقط بهعنوان راوي ،به بيان حکایت پرداخته است؛ شيوهاي که تقریباً در 17
حکایت کتاب وي به چشم ميخورد.

بحث و نتیجهگیری
متون عرفاني و بهطور مشخص ،کتاب «مجالس» در اساس ،قالبي روایي و خيالي دارد که
رویدادهاي شگفتانگيز و خارق عادت را در بستري واقعگرایانه ،ارائه ميدهد .تخيّل که
یکي از مؤلفههاي اساسي رئاليسم جادویي است؛ باعث گُسست علّي و معلولي در حکایات
و روایات ميشود .این شيوه در عرفان ،بسيارشبيه گونة روایي موجود در متون رئاليسم
جادویي است .بين رئاليسم جادویي با اسطورهها ،قصّههاي بومي ،باورهاي مردمي و
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کرامات متون عرفاني ،شباهتي وجود دارد؛ به همين دليل رگههایي از رئاليسم جادویي در
متون عرفاني ادب فارسي و بهویژه «مجالس» عرفاني یافت ميشود .در حکایات «مجالس»
عتيقي تبریزي عناصر واقعي و خيالي بهگونهاي به هم آميختهاند که تشخيص هر یک از
دیگري ممکن نيست .در حکایت هایي که عتيقي تبریزي براي نيل به مقاصد تربيتي خود از
آنها استفاده کرده است شکستن مرز واقعيت و فراواقعيت و اتّحاد این دو و کنشهاي
کرامت آميز و رفتارهاي شگفتانگيز بهوفور به چشم ميخورد .عتيقي تبریزي همچنين از
نمادها و اسطورههاي مهم که یکي از عناصر و مؤلفههاي رئاليسم جادویي ،هستند؛ دربرخي
از حکایاتش ،بهخوبي استفاده کرده است .مهمترین دليل قرابت متون عرفاني با دنياي
خيالانگيز رئاليسم جادویي و در حقيقت مهمترین موتيفي که مؤّلفة مشترک متون عرفاني
با داستانهاي رئاليسم جادویي را شکل ميدهد ،کراماتي است که ازصوفيان سرميزند .این
کرامات محيّرالعقول ،خواننده را به دنياي فراواقعيي ميبرد که از دل واقعيت بيرون کشيده
شده است .آنچه مسلّم است؛ این است که از این جهت ميتوان نتيجه گرفت حکایتهاي
«مجالس» در ساختار و مباني دقيقاً مطابق شيوه رئاليسمجادویي ميباشند .شيوهاي که در این
نوشتار مفصّالً در مورد آن صحبت شد.
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