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 مقدّمه .1

 بینی، اساطیرمانند خیال، رؤیا، عقاید شگفت، طالع (Realism) های مغایر با رئالیسموجود ویژگی

 هایی از متون عرفانی، سبکهای سوررئالیستی در بخشهای جن و پری و توصیفدینی،  داستان

نزدیک کرده است، امّا شکل تصرّف متون عرفانی  (Magic realism) را به رئالیسم جادویی هاآن

در این عناصر تا حدود زیادی متفاوت است. از سوی دیگر، رئالیسم جادویی نیز به عوالم و فضاهای 

عناصر  هترتیب باآنکسازد. بدینها را نمیی اصلی این داستانروحانی توجّه دارد، ولی عرفان، زمینه

هایی که های رئالیسم جادویی نیستند، امّا شباهتداستانی متون عرفانی، دقیقاً منطبق بر عناصر داستان

های رئالیسم جادویی دارند، سبب شده است که از میان متون کهن، نزدیکترین متون ادبی به داستان

 که« نهگرایاواقع» و« العادهارقخ»های به ساختار این شیوه محسوب شوند. استفادۀ هر دو سو، از پایه

شود (، موجب می09 :0272ر.ک: مالمیر، ) شودمی محسوب جادویی رئالیسم یشیوه هایتکنیک از

هایی پیدا پردازی نیز شباهتهای روایترفت اصلی داستان و تکنیککه این متون از نظر طرح پی

های مورد نیاز برای تعریف یک شیوۀ داستانی امروزی را در آثار صوفیانی کنند و بسیاری از مؤلّفه

رد. تطبیق اند، مشاهده کنبودهشناسانۀ داستانی مقیّد پردازی به سبک و مباحث زیباییکه در روایت

ژه شیوۀ وی، با عناصر ادبیات داستانی معاصر و بههاآنو مقایسۀ متون عرفانی و حکایات موجود در 

عرفانی نظر  های پنهان متوندهد که نویسندگان رئالیسم جادویی به قابلیّترئالیسم جادویی، نشان می

 Jorge Luis) که خورخه لوئیس بورخسچنان ؛اندالهام گرفته هاآناند و از ساختار داشته

Borges)های ای از قرآن آغاز کرده است و خود را تحت تأثیر آموزهثارش را با آیه، برخی از آ

 (. 01ـ07: 0279)ر.ک: رودگر،  عطّار دانسته است آثارویژه بودایی و تصوّف، به

 پژوهش   . پیشینة1ـ1

« االولیارئالیسم جادویی در تذکره»در رابطه با پیوند رئالیسم جادویی و ادب عرفانی، آثاری مانند 

( از جهانگیر صفری، 0271« )پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی»فر، ( از علی خزاعی0234)

ر گرایی در آثاراواقعگرایی و فواقع»ای با عنوان نامه( از محمّد رودگر و پایان0279)رئالیسم عرفانی 

فشانی نوشته شده است، امّا از نظر بررسی ساختاری، اثری که در آن، ( از مرضیه گل0271« )عطّار

رویکرد  و به ویژه با هاآن العاده درخارق امر مؤثّر جایگاه به اشاره متون عرفانی و رئالیسم جادویی، با

  . شودبررسی شده باشند، دیده نمی تطبیقی
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 دامنة کار و روش تحقیق. 2ـ1
های ساختار تکنیک ۀادبیات تطبیقی آمریکایی، نگاهی امروزی و از دریچ که با رویکرد پژوهش این

 ین دارد، طرحالت جادویی رئالیسم آثار عرفانی صوفیان وـمیراث داستانی ادبیات داستانی نوین، به

العاده در پنج اثر عرفانی فارسی، شامل مشتمل بر وقایع خارق عرفانی روایی حکایات منثور

الهدایه و مصباحو المحجوب، مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد اسرارالتوحید، رسالۀ قشیریّه، کشف
 با رتوتف آئورا، پیرمردهای شامل داستان ای از این شیوه،و نیز ساختار آثار برجسته الکفایهمفتاح

 «ونکلود برم» ۀرا بر اساس نظری مسخ و جهان غریق زیباترین ،تنهایی صدسال یم،عظ یهایالب

(Claud Bremond)العاده در طرح این آثار را با یکدیگر مقایسه ، بررسی و جایگاه امر خارق

کرده است تا از این طریق، کارکردهای نوین متون عرفانی نیز که از نظر پنهان مانده است، آشکار 

 بررسی ۀشیو»و  «جادویی رئالیسم وپیوند متون عرفانی » که مرتبط کلّی منظور ابتدا مفاهیمبدینشود. 

 امر گاهسپس جای شده است، تعریف گیرد،دربرمی را «برمون کلود یۀ رواییدر نظر روایت ساختار

آثار،  در این برمون، ۀنظری اساس بر گرایانهواقع و العادهخارق هایرفتپی ترکیب و العادهخارق

 داستان ساختار چینش در هاآن نویسندگان هایتفاوت و هاشباهت تا گرفته است قرار مطالعه مورد

 یادشده، نشان داده شود.  رفت اصلی آثارهای پیپایه در العادهخارق امر کارگیریبه جایگاه و

 . بحث و بررسی2

 جادویی   . پیوند متون عرفانی و رئالیسم1ـ2

های کهن بسیاری از منتقدان بر این باورند که رئالیسم جادویی غالباً در ادبیات کشورهایی که داستان

شود، امّا رهبری این اند، دیده میهای اجتماعی و سیاسی بودهو اساطیری دارند یا دچار آشفتگی

ه آن را به ک المللی آن، سبب شده استبودن نویسندگان بیندر آمریکای التین و سرشناس شیوه

. دالیل دیگری مانند (Jayashree, 2009: 114-119)اشتباه مخصوص به آمریکای التین بدانند 

شوند، امّا در واقعیّت و حقیقت نگریسته می ۀانگیزی که در امریکا به دیدفراوانی حوادث شگفت

 مؤثّر است.  ( نیز در این اظهارنظر30: 0232روستا، دیگر جوامع قابل درک نیستند )ر.ک: حق

تواند محدود المللی است که نمیای بینبرخی نیز بر این عقیده هستند که رئالیسم جادویی، پدیده

، زیرا بانیان مشخّصی نداشته است که در پی آن، (Hart, 2005: 283) به آمریکای التین باشد

حتّی  هکرکز کرد؛ چنانص متمای خاای ویژه دانست و یا به دورهبتوان این شیوه را دارای بیانیّه

دانند، نیز ادّعا گذار رئالیسم جادویی میکه وی را بنیان (Gabriel Garcia Marquez) مارکز
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ند کآثارش را واقعیّت معرّفی می ۀ(، بلکه وی ریش73: 0279نکرده که خالق این شیوه است )رودگر، 

 (. 21: 0271فشانی، داند )گلواقعیّات به صورتی شاعرانه در داستان می ۀدهندو خود را تنها انتقال

شیوۀ رئالیسم جادویی، به حکایات صوفیان که با اعتقاد به عوالم خیال و مثال، ساختار روایات 

 اند، بسیار شباهت دارد، زیرا این شیوه نیزخود را بر درآمیختگی عوالم غیب و شهادت استوار کرده

ین این گرایی و امور خیالی، متنی پدید آورد که بهای گفتمانی متناقضی از واقعن سیستمبا درآمیخت

ن طبیعی، بیانگر تر از جهاماند و گاهی نیز با نگاهی کلّی به مفهومی وسیعدو سیستم گفتمانی معلّق می

 مذهبی وشود و معنای مقدّسی را که در متون پیوندهایی با رویدادهای روحانی و معنوی کهن می

همچنین تفکّرات عرفانی که به  (Faris, 2004: 134-136)آوردآیینی وجود دارد، به یاد می

توان آن را اسرارآمیز، مبهم و دارای قدرت شود و میعنوان چیزی فراتر از درک انسان مطرح می

، شودهای رئالیسم جادویی هم دیده میشود که در داستانجادویی خواند، از عناصری محسوب می

 های روحانی رئالیسم جادویی استبرای مثال، آگاهی از اسرار زندگی، یکی از جنبه

(Jayashree, 2009: 123-141) رو برخیشود؛ ازهمینکه در حکایات عرفانی بسیار دیده می 

 رئالیسم و شودیم یافته عرفانی آثار الیالبه جادویی، رئالیسم سبک هایریشه نخستین معتقدند که

 ایگرواقع هایداستان از تازه ایگونه مقدّس، متون هایداستان برای جانشینی با غرب وییجاد

 رمزی، زبانی هب عارفان هایتجربه بیان وارگی،داستان دلیل به ما آثار عرفانی. است آفریده را جادویی

 یعیطب مافوق نیروهای اثبات در هاآن نویسندگان سعی و نادیدنی جهان از اسراری کردنآشکار

: ک.ر) درونمی شمار به جادویی رئالیسم از عمیقی هایرگه پیدایش برای مناسب بستری عارفان،

ناموران این شیوه نیز به تأثیرپذیری از این متون و استفاده از  (.2ـ9: 0271 صفری و همکاران،

فضاهای  (Simon Gikandi)که سیمون گیکندیهای تصوّف معترف هستند؛ چنانآموزه

هایش ایجاد کرده است و بورخس معتقد است که رئالیسم جادویی، ادامۀ ای در داستانروحانی ویژه

 . (Jayashree, 2009: 118)سنّت رئالیسم عرفانی ادبیات اسپانیایی بوده است 

وفیان برای میراث مکتوب ص« رئالیسم عرفانی، رئالیسم معجزه و رئالیسم معنوی»هایی همچون نام

نا های متون عرفانی به رئالیسم جادویی، به این معشنهاد شده است، امّا این نامگذاری و بیان شباهتپی

ها، داستانی در میان نویسندگان عرفا وجود داشته است، بلکه این نامگذاریـنیست که مکتبی ادبی

های رهن تصوّف و تذکداستانی موجود در متوـهای ادبیها و زیرساختمایهتالشی برای شناساندن بن

 (.237: 0279رود )ر. ک: رودگر، به شمار می هاآن
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ر توان به قراردادن عناصر خیالی دهای میان آثار رئالیسم جادویی و متون صوفیان، میاز شباهت

ها منجر شده شدن تاریخ بر اساس این واقعیّتدرکای واقعی برای بیان واقعیّت که به غیرقابلزمینه

خیال، ارتباط مبنایی در گرایش رئالیسم جادویی به عوالم خیال  ۀ، غلب(Hart, 2005: 270)است

اده ی زبان، ایجاز، گرایش به استفو متون صوفیان به عالم مثال، ماهیّت ضدّاستعماری، بالغت ویژه

 (. 02ـ04: 0279از استعاره و تضاد و رمز و... اشاره کرد )رودگر، 

 کلود برمون روایی روایت در نظریة  بررسی ساختار ۀ. شیو2ـ2

 نقش»غیرمتغیّری که  و عنصر (Vladimir Propp)پراپ  کلود برمون با الگوبرداری از والدیمیر

متوجّه ارتباط منطقی میان برخی  ، 0(042 ب: 9023 ر.ک: احمدی،)شود خوانده می «ویژه

کند  یداپ داستان ۀاوّلیّ عناصر میان در را این پیوندها ماهیّت شد و کوشید پراپ ۀیافت کارکردهای

ا ر اصلی محور ساختاری نظم میانجی، دریافت که کارکردهای برمون(. 023ـ027: 0277 اسکولز،)

 رسیم.یم کارکرد هایگزاره ارتباط بر مبتنی ، به ساختاریهاآنگرفتن با نادیده و زنندبر هم می

 سپس و ادلتع عدم سوی به تعادل وضعیّت از حرکتی که حاصل را کارکرد چند منطقی توالی برمون

 «رفتپی»را  آن گرفت و نظر در اساسی واحد عنوان است، به تعادل سمت به آن ۀدوبار بازگشت

(Sequence)  در این دیدگاه، هر داستان را، هرچقدر هم که پیچیده (041ـ040: همان)خواند .

 است اصلی رفتی(، زیرا پی099ب:  0239ها بازشناخت )احمدی، رفتتوان از طریق پیباشد، می

دارد و شرط حرکت رو به جلو در محور زمان را رعایت  وجود فرعی هایروایت آن دل در که

 (.  97: 0273 کند )ر.ک: حرّی،می

 های رئالیسم جادوییهای داستانرفت. بررسی طرح روایی و ترکیب پی3ـ2

 . طرح روایی1ـ3ـ2

 هاحذف پایهو بدون  الف( ساختار خطّی

اری اثر مارکز ساخت عظیم هایالپیرمرد فرتوت با ب شده، داستانهای بررسیدر میان داستان

« زنداالی»و « پالیو»های ها دارد. این داستان به زندگی زوجی به ناممنسجم و کامل، بدون حذف پایه

ردند. اط خانه پیدا کی بزرگ را در حیهایالپردازد که در یک بارندگی، پیرمردی فرتوت با بمی

ای خود، با وضعیّت پایدار اوّلیّه و شرح زندگی خانوادۀ پالیو در خانه اصلی رفتپی داستان در

مرحلۀ  دار، به بحران وشود، سپس با ورود پیرمردی بالآمیز آغاز میقدیمی و با ترسیم فضایی وهم

الیو ای است که با تولّد نوزاد پکند که او فرشتهرسد. زن همسایه با دیدن پیرمرد اعالم میگذار می
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ها را بازماندۀ دلیل باران، ناتوان شده است. پالیو با توجّه به پنداری که فرشتهنجا آمده، ولی بهبه آ

دانست، پیرمرد را درون مرغدانی زندانی کرد. فرونشستن تب نوزاد، پالیو و ای آسمانی میتوطئه

، فرشته آمده بودندالیزندا را بر آن داشت که پیرمرد را رها کنند، امّا هجوم مردمی که برای دیدن 

بودن را وسوسه کرد که از این راه پولی به دست آورند. تردید کشیش در مورد فرشته یا اهریمن هاآن

پیرمرد، مردم را به هیاهوی بیشتری واداشت. آزارهای مردم و وضعیّت بدِ معیشتی، پیرمرد را 

ها ختیپایدار ثانویّه، فرشتۀ پیر بر ستر کرد، امّا سرانجام در پایۀ سوّم و وضعیّت بیمارگون و ناتوان

دادند، ش روئیده بودند و از بهبودی او خبر میهایالپیروز شد و با چند پر بزرگی که به تازگی بر ب

: 0277آنجا را پروازکنان و همراه با وزش بادی از جانب دریا ترک کرد )ر.ک: گارسیا مارکز، 

 (. 230ـ270

 آغاز روایت با بحرانب( حذف وضعیّت متعادل اوّلیّه و

گذار آغاز کنند، در خالل های رئالیسم جادویی، روایت را با مرحلۀ اگر نویسندگان داستان

ز در مارک شود، اشاره خواهند کرد.روایت به وضعیّت متعادل اوّلیّه که از ابتدای داستان حذف می

 پیشین یاوّلیّه که زندگ متعادل نقطۀ شروع داستان را با حذف موقعیّت جهان، غریق زیباترینداستان 

 حلۀاست، بر بحران و مر بیرون دنیای افرادی بیگانه با ایستا، با ایدهکده و شرح حال جامعه مردم

 هب دهکده نهد. زنانساحل است، می به تخیّلی هایویژگی فراعادی، با غریقی گذار که آمدن

 تا درونمی اطراف هایدهکده به نیز مردان و بیندازند دریا به را او تا پردازندمی جنازه تمیزکردن

 در را او کدام، هر و کنندمی پیدا ستایش با توأم احساسی جنازه، به نسبت زنان،. بیابند وی از نشانی

 گیآراست مراسم ویژۀ انجام در زنانشان سبکسری از مردها. کندمی مقایسه همسرش با خویش، ذهن

 از سپ. بیندازند دریا به زودتر را جنازه کنند،می سعی و شوندمی متعجب غریبه، مرد دفن برای

 انویّه که سعیث متعادل افراد، داستان به وضعیّت زیستن شیوۀ شدنو با دگرگون دریا به غریق سپردن

 هایخرهص الیگل، البه رویاندن و بزرگ درهای زیبا با هاییخانه ساختن با غریق، یاد حفظ در مردم

 (.270ـ277: 0277)ر.ک: گارسیا مارکز،  رسددهکده است، می

 جامعه بر حاکم واقعیّت از گریز نوعی که نیز  (Franz Kafka) کافکا فرانتس اثر مسخ رمان

حذف موقعیّت پایدار اوّلیّه و با تکیه بر مرحلۀ گذار که تبدیل  با دهد،نشان می داستانی زبانی به را

 نهاییت شود. در داستان به وضعیّت متعادل اوّلیّه که انزوا،میبه حشره است، شروع  «سامسا گوارگره»

شود و با شرح شیوۀ زندگی وی، در گوار پیش از مسخ است، اشاراتی میسخت گره زندگی و
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 یّتوضع با سختی به گوار،یابد. گرهای که در مرحلۀ گذار رخ داده است، ادامه میوضعیّت تازه

در  که نجاآ تا شود؛می تنهایی به بردن اوپناه سبب خانواده، فتارهایر امّا آید،می کنار جدید جسمی

 جانوری و درنهایت مرگ زندگی وی به شدن اندوه و خوگرفتنوضعیّت متعادل ثانویّه، به فراوان

 . (00ـ71 :0272 ر.ک: کافکا،) رسدمی

 را با «مونترو فلیپه» نیز که زندگی (Carlos Fuentes) اثر کارلوس فوئنتس آئوراداستان 

با حذف وضعیّت متعادل اوّلیّه و با تکیه بر بحران و  کشد،می نمایش به جادویی حوادث درآمیختن

 فلیپه یزندگ با چنان آگهی شود.می آور، شروعشگفت استخدامی یک آگهی فلیپه با شدنمواجه

 به لیپهف راهیابی آن، در پی و بخش این. است شده نوشته وی احوال روی از گویی که دارد مطابقت

وضعیّت متعادل اوّلیّه که  به داستان در. دهندمی شکل را داستان گذار مرحلۀ اسرارآمیز، ایخانه

 اطبمخ اشارات، این جز به و شودمی گذرا هاییپیش از خواندن آگهی است، اشاره فلیپه زندگی

 از نباشتها تاریخدانی سوربون، در سابق بورسیۀ مونترو، فلیپه: »داندنمی او زندگی از دیگری چیز

داستان (. 00ـ03: 0277 فوئنتس،) «زردشده اسناد البالی در کندوکاو به خوکرده ثمر،بی اطّالعات

 آئورا، زندگی اش،برادرزاده با همراه که «کونسوئلو» نام به سالخورده زنی منزل در فلیپه با اقامت

 آوریکند و دیگر ماجراهای وهم را بازنویسی شوهرش خاطرات که خواهدمی کند و از فلیپهمی

فلیپه  یگانگی حسّ یابد و در نهایت، با ایجادافتد، ادامه میکه برای فلیپه در منزل کنسوئلو اتّفاق می

آئورای فرتوت که تجسّم دیگری از کنسوئلو است، به  کنار وی در ماندن و کنسوئلو همسر با

 رسد.پایان میوضعیّت متعادل ثانویّه و 

 ج( ساختار غیرخطی

دیگر  اب متفاوت روساختیاثر مارکز صدسال تنهایی شده، داستان های بررسیدر میان داستان

انویّه آغاز ث متعادل وضعیّت از داستان رازدن نظم و ساختار اصلی، همبه با ها دارد، زیرا نویسندهداستان

لیانو با صحنۀ اعدام اور . داستانزندمی گذار ۀمرحل و اوّلیّه متعادل وضعیّت به سپس گریزی کند،می

گردد شود، سپس به گذشته بازمیبوئندیا که از حوادث بخش پایدار ثانویّه و زمان حال است، آغاز می

نویسنده  ترتیبرسد. بدینپردازد و پس از آن، بار دیگر به زمان حال میهای اوّل و دوّم میو به بیان پایه

ها را در یکدیگر ادغام کرده است. این رفتل به گذشته و بازگشت به حال، پیبا گریز از زمان حا

گرفته  رفتی اصلی شکلساخت خود، از پیهای فرعی فراوانی دارد، امّا در ژرفرفتداستان با آنکه پی

 گیری زندگی خوزه آرکادئو بوئندیا وساخت داستان، به شکلاست. وضعیّت متعادل اوّلیّه در ژرف
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شود و ش در دهکدۀ پدری خود، اختصاص دارد. داستان با قتلی که خوزه آرکادئو مرتکب میهمسر

کند، از وضعیت پایدار اوّل، وارد مرحلۀ بحران و عدم در پی عذاب وجدان ناشی از آن مهاجرت می

رسد و یمبه نام ماکوندو، بار دیگر به حالتی پایدار  زیبایی شود، امّا پس از بنانهادن دهکدۀتعادل می

   یابد.ای که ایجاد شده است، با اتّفاقاتی جادویی ادامه میوضعیّت پایدار ثانویّه

 هارفت. ترکیب پی2ـ3ـ2

 .«گرایانهـ واقعالعاده خارقـ  محذوف» اصلی: رفتیب پیکترالف( 

رفتی پیشود و به العاده در مرحلۀ گذار آغاز می، با حوادثی خارقجهان غریق زیباترینداستان 

 های تخیّلی غریق زیبا، بخش جادویی داستان را دررسد. ترسیم ویژگیگرایانه در پایۀ سوّم میواقع

 دهد.مرحلۀ گذار تشکیل می

 .«العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف » اصلی: رفتیب پیکترب( 

وضعیّتی  ایجادرفت اصلی خود، چنین ترکیبی دارند. کافکا با در پی آئوراو  مسخ هایداستان

ه العاده پیش روی خواننده گذاشته است کشود، فضایی خارقکه در آن انسانی به حشره تبدیل می

هایی یابد. داستان آئورا نیز بخشعالوه بر مرحلۀ گذار، در وضعیّت پایدار ثانویّه نیز ادامه می

 و آئورا فتارر انگییگ آور،وهمناک با حوادثی شگفت و تاریک انگیز مانند ترسیم خانۀشگفت

وضعیّت  را در مرحلۀ گذار و... و کنسوئلو همسر و فلیپه شباهت آئورا، یکبارۀ پیرشدن کنسوئلو،

 پایدار ثانویّه دارد. 

 .«العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق» اصلی: رفتیب پیکترج( 

خود،  رفت اصلیهای پیدر پایه عظیم هایالپیرمرد فرتوت با ب های صدسال تنهایی وداستان

برساختۀ  ا جادوهایب هاآفرین کولیبا ترکیب شگفتی صدسال تنهایی، چنین ترکیبی دارند. داستان

های نیخوابی از طریق شیریرسانده است. انتشار بالی بی اوج به را جادویی رئالیسم داستان، شیوۀ

 ۀ پرنده،مسخ، قالیچ االتنۀ زنان و پوستی درخشان،ها با سر و باورسال، موجوداتی جادویی از تیرۀ وال

: 0237عجیب )ر.ک: گارسیا مارکز،  نیرویی با هوا به های زردرنگ، صعود پدر نیکانوربارش گل

هستند که در هر سه پایۀ اصلی داستان  داستان جادویی هایبخش از های دیگر،و نمونه (33ـ070

 لۀمرح در هابخش ترینجادویی امّا است، جادویی حوادث اند. با آنکه این رمان سرشار ازپراکنده

 شود. است، دیده می داده شکل را رمان اصلی تنۀ و زندگی در ماکوندو که متعادل ثانویّه

یل نیز از حوادث جادویی تشک عظیم هایالپیرمرد فرتوت با ب رفت اصلی داستانهای پیپایه
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ی هایالب با پالیو و الیزاندا، دیدن پیرمردی فرتوتآلود از زندگی شده است. ترسیم فضایی وهم

دانست، ای آسمانی میها را بازماندۀ توطئهاشاره به پنداری که فرشته بزرگ در حیاط خانه،

فرشته و  فرشتۀ پیر، پرواز هایالفرونشستن تب نوزاد با ورود پیرمرد، روئیدن چند پر بزرگ بر ب

 العادۀ داستان هستند. های خارقمواردی دیگر از بخش

 های حکایات منثور عرفانی رفت. بررسی طرح روایی و ترکیب پی4ـ2

 . طرح روایی1ـ4ـ2

 هاو بدون حذف پایه الف( ساختار خطّی

ا آغاز در آن بشده، ساختاری خّطی است که ساختار بخش عظیمی از حکایات عرفانی بررسی

رسند، العاده است، میحرکت از وضعیّت پایدار اوّلیّه، به بحران و گذار که دربرگیرندۀ امری خارق

است از  چنانک نقل» شوند:سپس با عبور از بحران، به وضعیّت پایدار دیگری در پایۀ سوّم وارد می

هت چون دست به طعام شبحارث بن اسد المحاسبی که بر طرف انگشت وسطای او رگی بودی که 

 (.273ـ272: 0274)کاشانی، « دراز کردی آن رگ برجستی

بردن وی به سوی ای به رگ انگشت حارث آغاز شده است، سپس با دستحکایت با اشاره

طعام  بودناز حرام اوشدن سوّم که آگاه یۀرسد و در پاناک و جنبیدن رگ، به بحران میطعام شبهه

 . 3گرددبازمیست، بار دیگر به وضعیّتی پایدار و بازایستادن از آن ا

حکایت زیر نیز با وضعیّت متعادل اوّلیّه که به حضور شیخی با اصحابش در مجلسی اختصاص 

یابد. در مرحلۀ گذار، فردی که شود و با ایجاد شبهه در یکی از حاضران ادامه میدارد، آغاز می

شود. در در خواب، به سؤال وی پاسخ داده می بیند ودچار شبهه شده بود، خوابی روشنگر می

 شود:خیزد و قادر به درک سخن شیخ میوضعیّت متعادل ثانویّه، آن شخص از خواب برمی

چنانک وقتی یکی از مشایخ با اصحاب خود در اثنای کالم گفت من در سماع این »

ر قایلی ت که هکالم با شما مساویم. این سخن بر بعضی از حاضران مشکل نمود، بدین شبه

پیش از تکلّم داند که چه خواهد گفت و مستمع بعد از تکلّم آن بداند، پس میان ایشان 

مساوات چگونه صورت بندد. آن شب بخواب دید که کسی با او گفتی غوّاص اگرچه در 

بحر پیشتر از منتظران بر ساحل صدف جمع کند و دُرر با خود دارد ولیکن در مشاهدۀ 

که از بحر بیرون آید و صدف بگشاید با منتظران بر ساحل مساوی بود. یصورت آن در وقت

 «چون از خواب درآمد متنبّه شد و آن شبهت از وی برخاست و مراد سخن شیخ فهم کرد
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 (.321ـ320)همان: 

 ب( حذف وضعیّت متعادل اوّلیّه وآغاز روایت با بحران

دیده حذف وضعیّت متعادل اوّلیّه  جز در مواردی معدود، تمایلی به های عرفانیدر حکایت

 ، امّا در مواردی نیز موقعیّتآیدمیو غالباً در پایۀ اوّل، شرح حال یا بیان وضعیّتی از عارف  شودنمی

یاری . این حکایات در بسشودمیو روایت با مرحلۀ گذار آغاز  ه استدنادیده گرفته شمتعادل اوّلیّه 

مضامینی همچون دیدار با خداوند، فرشتگان، پیامبران، امامان یا از موارد به بیان خوابی عارفانه با 

مقام یا  بیننده، تأکید برکردن خوابعارفی متوفّی و طرح پرسشی از آنان، با اهدافی همچون بزرگ

 یابد:ها اختصاص مینیکویی سرنوشت عارف و مانند این

 یکی ازیشان مرا سؤالجنید گوید: در خواب دیدم که دو فریشته از آسمان بیامدند؛ »

کرد که صدق چیست؟ من گفتم: وفاکردن به عهد. آن دیگر گفت: راست گفتی. پس بازِ 

 (. 292: 0270)قشیری، « آسمان  شدند

 شود: در مواردی نیز کرامتی از عارف ذکر می

خیرالنّسّاج را خاطری پدیدار آمد که جنید بر در وی است، آن خاطر از خود دفع کرد. »

دیگر خاطر ببود. بیرون آمد، یگر به مدد آن آمد، هم به دفع آن مشغول شد. سهخاطری د

اهلل عنهماـ بر در استاده. گفت: یا خیر، اگر خاطر اوّل را متابع بودیی و جنید را دید ـرضی

: 0234)هجویری، « اگر سنّت مشایخ را به جای آوردیی، مرا چندین بر در نبایستی استاد

292) 

توانست به شرح مختصری از حضور خیرالنّسّاج در وضعیّت پایدار اوّلیّه می در این حکایت،

سرای اختصاص داشته باشد، امّا نویسنده آن را حذف کرده است و حکایت را با بیان معنیی که در 

ی گذار، روایت به وضعیّت کند. پس از بیان مرحلهگوید، آغاز میاین قسمت دربارۀ آن سخن می

 .2یابدرسد که در آن، خیرالنّسّاج، جنید را بر در میه میپایدار ثانویّ

 ج( ساختار غیرخطی

(، 77: 0237های کهن، فرایند خوانش اغلب روبه جلو است )ر. ک: رضوانیان، اگرچه در روایت

که در برخی از ها دیده نشود؛ چنانامّا این مطلب بدین معنا نیست که خالف آن در روایت

در نتیجه  و« سبب توبۀ وی آن بود که...»ه، راوی حکایت را با عباراتی مانند شدهای بررسیحکایت

کند، سپس با نگاهی به عقب، گریزی به وضعیّت متعادل اوّلیّه و با وضعیّت متعادل ثانویّه آغاز می
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 زند، برای مثال در بیان حاالت بشر حافی آمده است:مرحلۀ گذار می

راه کاغذی یافت؛ بسم اهلل برو نبشته و پای بر وی همی  سبب توبۀ وی آن بود که اندر»...

نهادند. برگرفت، دِرَمی داشت؛ غالیه خرید و آن کاغذ را مطیّب گردانید و اندر شکاف 

دیواری نهاد. به خواب دید که هاتفی آواز داد که یا بشر! نام من مطیّب کردی و ما نام تو 

 (.72: 0270)قشیری، « بویا کردیم اندر دنیا و آخرت

ه به بیان شود، سپس نویسندحکایت باال با وضعیّت پایدار ثانویّه که توبۀ بشر است، آغاز می

یابد، یکه بشر، کاغذی بر زمین مپردازد. وقتیوضعیّت متعادل اوّلیّه که رفتن بشر در راهی است، می

که با تنها  دگیرتصمیم میرسد، زیرا بر کاغذ نام خداوند نوشته شده بود و بشر روایت به بحران می

درمی که دارد، آن را بویا کند. این مرحله با آمدن هاتفی به خواب بشر و بشارت رسیدن وی به مقام 

رد، گیای که پس از آن شکل مییابد و در وضعیّت پایدار ثانویّهواالی دنیوی و اخروی، ادامه می

ت ر روساخت خود چنین ترکیبی دارد: وضعیّکند. این حکایت دگردد و توبه میبشر از گناه بازمی

 پایدار ثانویّه ـ وضعیّت پایدار اوّلیه ـ مرحلۀ گذار. 

ساخت روایت پنهان است، برگردانیم به ساختار اگر روایت را به ساختار خطّی که در ژرف

اهی ـ یافتن ررفتن بشر در »که عبارت از « وضعیت پایدار اوّلیّه ـ مرحلۀ گذار ـ وضعیّت پایدار ثانویّه»

 .4رسیماست، می« کاغذ، بویاکردن آن و شنیدن ندای هاتف ـ توبه

 هارفت. ترکیب پی2ـ4ـ2
 .«گرایانهـ واقعالعاده خارقـ  محذوف» اصلی: رفتیب پیکترالف( 

تار کنند، زیرا ساخشده، نیروهای فراطبیعی عمدتاً در مرحلۀ گذار ظهور میدر حکایات بررسی

کردن کرامت ولی بنا نهاده شده است. بر اساس انگیزۀ نویسنده برای برجستهکلّی حکایات، 

ای های کهن، نیروهدهد که در داستانکلّی نشان میطوری، بههایالبا بیان مث (Todorv) تودوروف

های آغاز و پایان داستان، حضور ندارند. کنند و در وضعیّتفراطبیعی در دوران گذار ظهور می

ایجاد گسست  و شدۀ طبیعی استنیروهایی در متن، نوعی گسست در نظام قوانین پذیرفتهوجود چنین 

. پیدایش این حوادث عجیب، موجد تردید آیدشمار میدر قوانین، علّت وجودی این نیروها، به

رو ترکیب (؛ ازهمین379ب:  0239خواننده و علّت اصلی دگرگونی و گذار نیز هستند )احمدی، 

، خواهد «هگرایانـ واقعالعاده خارقگرایانه ـ واقع»ها و حکایات کهن بسیاری از داستانرفت اصلی پی

سندگان اند، امّا نویشده از الگوی فوق پیروی کردهبود. با آنکه بخش بزرگی از حکایات بررسی
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 یزهای پرکابرد را نهای دیگری از ترکیببا حذف پایۀ اوّل، شکل اردی نیزمتون تصوّف، در مو

کردن از پایۀ اوّل در طرح اصلی حکایات، نظراند، برای مثال در موارد معدودی، با صرفبردهکاربه

ن دارای چنی اند. حکایت زیرنیز استفاده کرده« گرایانهالعاده ـ واقعمحذوف ـ خارق»از ترکیب 

 رفتی است:پی

درویشی عزیز از اصحاب خانقاه من، بعد از وفات، شیخ ما ابوسعید، قدس اهلل روحه العزیز، را »

به خواب دید که شیخ را گفتی: ای شیخ! تو در دنیا بر سماع ولوعی تمام داشتی. اکنون حال تو با 

 سماع چیست؟ شیخ روی به وی کرد و گفت: 

 نیـاز کردآن نگــار مــرا بی های موصلی و لحن ارغنون          آوازاز لحن

ای بزد و از خواب بیدار شد و حالتی بر وی پدید آمد. چون شیخ این بگفت، آن درویش نعره

 (.277: 0230)میهنی، « چون ساکن شد و ما از وی حال بپرسیدیم ما را حکایت گفت

های از مؤلّفه وضعیّت پایدار اوّلیّه در حکایت باال حذف شده است و روایت با بیان رؤیا که

ی زدن درویش و برخاستن وشود، سپس با نعرهرود، آغاز میمیشمارپرکاربرد حکایات عرفانی به

ا گفتن درویش برسد و وضعیّت پایدار ایجادشده، در سخناز خواب، به وضعیّت متعادل دوّم می

 .2یابداطرافیان ادامه می

 .«العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف » اصلی: رفتیب پیکترب( 

نابراین ب گرایانه اختصاص دارد،ا امری واقعدر حکایات این دسته، پایۀ اوّل به بیان وضعیّت ی

ایانه ـ گرواقع»رفت را شکل دیگری از ترکیب پرکاربرد پی هاآنرفت توان ترکیب پیمی

در میان حکایات عرفانی دانست که در آن پایۀ اوّل حذف شده است. « العادهالعاده ـ خارقخارق

 هایی از قبیل بیان خوابیهای دوّم و سوّم در این حکایات، معموالً کنشبودن پایهالعادهدلیل خارق

آن در پایۀ  شدنگویی شیخ در پایۀ دوّم و محقّقتعبیر آن در پایۀ سوّم، پیششگفت در پایۀ دوّم و 

هاست. در حکایت سوّم، دعای عارف در پایۀ دوّم و اجابت آن در پایۀ سوّم و مواردی مانند این

 توانیم این ترکیب را ببینیم:بسیار کوتاه زیر می

ای بزد و درحال که نظر بایزید بر وی افتاد نعرهچنان بود که مرید ابوتراب نخشبی را افتاد، »...     

 (.232: 0232)نجم رازی، « جان داد

در این حکایت، وضعیّت پایدار اوّلیّه حذف شده و روایت با مرحلۀ گذار که نگاه پرقدرت 

شود و بالفاصله به وضعیّت پایدار ثانویّه که در آن، مرید از بایزید بر مرید نخشبی است، آغاز می
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 رسد.دهد، مینگاه بایزید جان میهیبت 

 رفت را دارد:حکایت زیر نیز همین ترکیب پی

سریّ سقطی گوید شبی بعد از آنکه از اوراد فارغ شدم پای در محراب بکشیدم. ناگاه »

آوازی شنیدم که یا سَری کَذا تُجالِسُ المُلوکَ. درحال پای با خود کشیدم و گفتم بعزّت تو 

دراز نکشم. جنید گوید شصت سال بعد از آن در حیات بود و هرگز که مِن بعد هرگز پای 

 (.312 :0274)کاشانی، «  پای دراز نکشید نه در روز و نه در شب

شیدن کاز بحران و مرحلۀ گذار که پایا حذف وضعیّت پایدار اوّلیّه، نویسنده، حکایت را ب     

کند. در وضعیّت پایدار ثانویّه، سری میسری در محراب و شنیدن ندای هاتفی در پاسخ است، آغاز 

کشد و خواننده در این پایه نیز، شصت سال پس از آن ماجرا، پای خود را در هیچ روز و شبی نمی

 . 9شودگونه که از طاقت مردم عادی خارج است، روبرو میبا عملی کرامت

  .«العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق» اصلی: رفتیب پیکترج( 

رعی های فهای روایت نیز از حادثههای عرفانی، عالوه بر مرحلۀ گذار، در دیگر پایهدر حکایت

شود تا طرح منسجم باشد و حوادث اصلی داستان بسط یابد؛ همچنین داستان العاده استفاده میخارق

یۀ دوّم اهای عرفانی، عالوه بر پکه در حکایتبه اوج برسد یا چرخشی در آن پدید آید. درصورتی

نجانده العاده گانگیز است، در پایۀ اوّل و سوّم نیز امری خارقکه معموالً دربردارندۀ رویدادی شگفت

آور است، شود، حکایت به میزان بیشتری با شیوۀ رئالیسم جادویی که آگنده از وقایع مختلف حیرت

ده است، تشکیل ش« العادهقخار»، از سه پایۀ هاآنرفت هایی که پییابد. بیشتر حکایتپیوند می

انگیز در مرحلۀ گذار هستند که کنش اصلی حکایت محسوب ای اصلی و شگفتدارای حادثه

های انگیز یا فراطبیعی وجود دارد که با عادتهای اوّل و سوّم نیز اموری حیرتشود، امّا در پایهمی

 ۀ کنش در مرحلۀ گذار است والعادزندگی اشخاص متناظر نیستند. گاهی پایۀ سوّم، نتیجۀ خارق

شود؛ گاهی نیز در پایۀ اوّل حکایات، رابطۀ علّت و معلولی در میان گذار و پایۀ سوّم مشاهده می

دلیلی غیرعادی و نیرویی غیبی وجود دارد که شاید خواننده پیش از اتمام خواندن، با آن درگیر 

ن را کنشی برد و آز آن پایه نیز پی میانگیکه حکایت خوانده شد، به علّت شگفتنشود، امّا وقتی

آمد روزی شیخ، برای نماز از سرای بیرون نمییابد، مثالً در وضعیّت متعادل اوّلیّه که العاده میخارق

 خیرأت آن تعلّکه شیخ در پایۀ دوّم، رسد، امّا وقتیچیز طبیعی به نظر می؛ همهبیگاه شده بود ،و نماز

وقتی نماز بیگاه شد، فرزندم مفضّل را در »گوید: کند و میاعالم می ،شزدن دنیا به داماندست را
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بودن العادهتوان به خارق(، می077: 0230)ر.ک: میهنی،  «کار دنیا کردم؛ تا دنیا دست از من برداشت

 پایۀ اوّل و حضور نیروهای فراطبیعی در آن پی برد.

یب شویم که به ترکعجیب روبرو می در حکایت زیر در هر سه پایۀ اصلی روایت، با حوادثی

 انجامد:العاده میرفتی با سه پایۀ خارقپی

و معروف است اندر خالفت امیرالمؤمنین عمر ـ رضی اهلل عنه ـ رود نیل بر عادت خود »

باستاد؛ از آنچه اندر جاهلیّت هر سال کنیزکی آراسته در وی انداختندی تا روان شدی. عمر 

گر به ای، روا نباشد، اای نبشت که: ای آب، اگر به خود استادهاغذپارهـ رضی اهلل عنه ـ بر ک

گوید: برو. چون کاغذ اندر آب انداختند آب ای، عمر میفرمان خدای ـ عزّ و جلّ ـ استاده

 (.203: 0234)هجویری، « روان گشت

که  مدوّ ۀایپقربانی اختصاص دارد. در  ، برای گرفتنرود نیل نبازایستادبه  ،حکایت لاوّ  ۀپای

دهد. در پایۀ سوّم، با میدستور حرکت  ،و به آن اندازدمیای در نیل عمر نامه مرحلۀ گذار است،

 .7رسدمی شدن نیل است،روانبرخاستن بحران، روایت به وضعیّتی پایدار که 

 . مقایسه5ـ2

عادل، سه ت ساختار حکایات عرفانی با حرکتی خطّی از تعادل به سوی بحران و سپس بازگشت به

ند، امّا در دهرا به خوبی نشان می« موقعیّت پایدار اوّلیّه، مرحلۀ گذار و موقعیّت پایدار ثانویّه»مرحلۀ 

اند و نحوۀ شروع روایت با وضعیّت متعادل یا گذار و نیز مواردی از فرم مألوف خود خارج شده

تر از ای سادهرا نمونه هاآنتوان ه میاند، تا آنجا کرفت اصلی روایت تغییر کردههای پیترتیب پایه

ر اساس توان بهای رئالیسم جادویی نوین انگاشت. از نظر بررسی ساختاری، میطرح روایی داستان

: بندی کردشده را در سه مورد جمعهای بررسیهای میان حکایات و داستاننظریۀ برمون، شباهت

حذف وضعیّت متعادل اوّلیّه وآغاز روایت با »دوّم؛ ، «هاو بدون حذف پایه ساختار خطّی»اوّل؛ 

 «.ساختار غیرخطی»، سوّم؛ «بحران

امر  های مشترکی، از نظر اشتمال بررفتشده، ترکیب پیهای بررسیدر میان حکایات و داستان

، «ایانهگرـ واقعالعاده خارقـ  محذوف»ند از: اوّل؛ اگرایانه، وجود دارد که عبارتالعاده یا واقعخارق

 .«العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق» ، سوّم؛«العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف » دوّم؛

 ترین شباهت ساختاری آثارگذار، اصلی ۀالعاده در مرحلرفت خارقآغاز طرح روایی با یک پی

الیسم های رئدر اشارات نویسندگان داستان هاآنو تفاوت برجستۀ  دهدشده را تشکیل میبررسی
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جادویی به وضعیّت متعادل اوّلیّه، در خالل روایت و پس از مرحلۀ گذار است، زیرا نویسندگان رمان 

ت داستان ، فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیّاهای کوتاه، نسبت به نویسندگان حکایتو داستان

   دارند.

رای ب فراواقعی و واقعی عناصر از سازمانی در همبسته عناصر با نظامی جادویی، رئالیسم آثار

 در وانتمی را جادویی رئالیسم در کلّی اند. وجود معنیآورده هم گرد سنجیده کلیّتی به دادنشکل

 برای فراگیر معنایی لزوم آفرینش به( Ponty-Maurice Merleau) مرلوپنتی موریس اعتقاد

 باآنکه جادویی رئالیسم در(. 092: ب 0239 ر.ک: احمدی،) کاوید اجزاء نیز معنای دریافت

ر.ک: ) دشومی شیوه این به معنابخشیدن سبب شگفت، و واقعی عناصر میان پذیریتفکیک

 یابند؛می معنا یکدیگر با مناسبت در ها تنهاداستان جادویی و رئالیستی زمینۀ امّا ،(2: 0234 فر،خزاعی

وری به ضر متّحد، طرحی در و هم با ارتباط در روایات، هایگزاره کارکردهای بررسی ترتیببدین

د، امّا دهنهای رئالیسم جادویی معنایی کلّی در اختیار خواننده قرار میاگرچه داستان رسد.نظر می

 تواند باگذارند، بنابراین خواننده میمی آزاد گیرینتیجه در را متونی آفریننده هستند و خواننده

 ئودورت آورد. دست به آن از شخصی بیافریند و معنایی دوباره را آن، خود ذهن در داستان بازسازی

(، بنابراین 272 ب: 0239)احمدی،  کندمی معرّفی معنا از رهایی را مدرن شناسیزیبایی اصل آدورنو

 از تصویری یارائه های عرفانی بادر حکایت .داشت نخواهد وجود قطعی و نهایی معنای متن در

د؛ یابنمحوریّت می مهم عقاید و شودمی تضعیف خواننده پردازیخیال نیروی همگانی، باورهای

 بنابراین نباشد، موافق داند،می نادرست را آن که اثرش از خاصّی تأویل با است ممکن همچنین مؤلّف

 هایین و اصیل معنایی دارای را متن هرمنوتیک که سنّتی سازگار با دیدگاهحکایات عرفانی 

 معنایی(، 271 )همان: بود مهم بسیار یکّه معنای این به رسیدن برای مؤلّف نیّت یافتن و دانستمی

یابی کنیم. دست درک را معنی آن باید متن، ۀدربار درست داوری یک داشتن برای و دارند نهایی

 است.نیز ناظر به همین ویژگی  عرفانیهای در حکایت تخییل طریق به ادراک از

 ضطرابا و تعلیق حسّ خلقهای رئالیسم جادویی در داستان کنشی کارکرد ویژگی ترینمهم

 ویژگی حادثه بودناتّفاقی ویژگی .رودمی شمار به وهمناک ویژه به و فانتزی عناصر از که است

های رئالیسم و رعایت آن در داستان (331: 0272 نیاز،ر.ک: بی) است رویداد هر فرد به منحصر

در  بینی باشد، ولیهای بعدی تا حدود زیادی غیرقابل پیشرفتشود که پیجادویی سبب می

 های نسبت بینامتنی محسوبهای روایی فراوانی وجود دارد که از شکلحکایات عرفانی، همانندی
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(. 334الف:  0239ر.ک: احمدی، گیرد )شود و در آن، ساختار متنی پایۀ متنی دیگر قرار میمی

از یکدیگر هستند و در ترتیب رویدادهای خود، از الگویی  3ایشده، معموالً ترجمهحکایات بررسی

شدۀ . هر حکایت، شکل دگرگونآورندمی همراه به خود با را تکرار و بحث کنندکلّی پیروی می

 توان به معنای ترکیب نظام یا ساختار حکایاتمی هاآنحکایت دیگر است و با توجّه به ترکیب 

ها به هم، به کارکردهای مشترک و یکسان ذهن آدمی در فرهنگ و شباهت این داستان رسید.

یوۀ آورد، به شگردد و این دگرگونی که هر حکایت را به شکل دیگری درمیای خاص بازمیدوره

 ت متناوب با عناصر مشابه و اشارات مستمردگرگونی در کارکرد ذهن انسان مرتبط است. تجربیّا

بودن کنند و آن، تشدید حسّ رئالیستی، کارکرد مهمّی در زنجیرۀ حکایات ایفا میهاآنراوی به 

حکایات به شکل غیرمستقیم، ایجاد ضرباهنگی مستمر در رویدادها، اتّحاد ارگانیک و هماهنگی 

ها، احد در خواننده، نمایش مشابهت اندیشههای حکایات، برجای گذاشتن تأثیری واجزا و پایه

وار در داستان و بخشیدن کیفیّتی به نام پدیدآمدن ریتمی در متن، به وجودآوردن وحدتی اندام

 به این آثار است. 7«سازیقرینه»یا « تکنیک توازی»

 ایجاد متن معنایی زمینۀ در مشابه هایکنش با های عرفانیدر حکایت میان کنشی که پیوندی

 ویژه هب نکته این. کندمی ارائه کنش آن از ایویژه معنایی داللت و است گرداللت پیوندی شود،می

 قرار متن زمینۀ و مشابه هایکنش با پیوند در را دیگر هایکنش بار چندمین و دوّمین برای که زمانی

 حدودی تا عرفا هایکنش کنیم، مرور را مشابه هایکنش بار چند کهوقتی زیرا شود،می آشکار دهیم

 از مشخّصی هایبودن حادثه در قسمتویژگی اتّفاقیترتیب بدین. شودمی بینیپیش قابل برایمان

که ؛ چنانشودمی رنگکم بسیار رفت سوّم یا وضعیّت متعادل ثانویه است،حکایت که معموالً پی

تواند پایۀ سوّم را که به مضامینی مانند توبۀ منکر اختصاص دارد، خواننده در بسیاری از موارد، می

 حدس بزند. 

 امگهم و باشد رسیده نتیجه به اصلی رخداد رسند کهمی پایان به جایی عرفانی همچنین حکایات

 دارند، نتیجه و پایان دیگر بیان به شد؛با شده منتقل خواننده به اخالقی یا مذهبی دینی، حکمی آن با

 ندارند. های رئالیسم جادویی گاهی پایانیامّا داستان

 ایاتحک اصلی محور شود ومی دیده جادویی رئالیسم از بیش عرفانی حکایات در اجزا توالی

که الیشود، درحنمی گسیخته هم دیگر چندان از ضمنی روایات و غیرضروری توضیحات واسطۀ به

ه داستان ضمنی دیگری ب شود تا وقایعهای رئالیسم جادویی گاهی روایت اصلی متوقّف میداستاندر 



 274گلی زاده  پژوهشی: امر خارق العاده در حکایات عرفانی .../ -مقاله علمی

ومی مفه شگفت، ساده هستند و کارکرد حادثۀ صرف نظر از های عرفانی،افزوده شود. حکایت

 و ترویج عقاید دینی کتاب اصلی هدف خدمت در شر است که و ، غالباً تقابل نیروهای خیرهاآن

 دنیایی نشآفری به جادویی رئالیسم نگاریاند، امّا خیالنشده نوشته بخشیلذّت قصد دارد و به قرار

 الگوی موضوعی روایت برای های این شیوهشود، زیرا داستانمی منجر عالم غرایب از سرشار

 در تأثیر و یالخ برانگیختن، بنابراین هستند متفاوتی رویدادهای دربردارندۀ معموالً  ندارد و مشخّصی

 هاروش هک است رسیده ایدرجه شیوه به این نویسندگان طبع .شودمی داستان کارکردهای از نفوس

 ورزند و بامی مبادرت نوشتن به دانشی چنین با و شناسندمی خوبی به را نوشتار نوع این هایهدف و

 در هاییگزاره صورت به که کنند و برای طرحیمی انتخاب را خود کار طرح و لوازم اندیشی،پیش

 نند وکمی تجدید نظر آن در گاهآن آورند،درمی نگارش به را اثر و کنندمی چینیدارند، زمینه ذهن

توان صناعتی جادویی را می ترتیب رئالیسمبکاهند. بدین آن از یا بیفزایند آن به را عناصری بسا چه

 و رترنگکم صناعتی وجه عرفانی، هایحکایت در عرفانی هایخلسه از ناشی تجارب خواند، امّا

 دارد.  تریعمیق الهامی وجه

 متس را به های رئالیسم جادوییداستان عالوه بر آنچه گفته شد یکی از دالیلی که شکل

 گیریشکل منش، ها،انگیزه بر تأکید ها با یکدیگر واست، ارتباط کنش برده پیش ترییافتهتکامل

کند؛ همچنین می تجربه خود تکامل مسیر در شخصیّت که پیاپی است و بسیار قهرمان و حوادثی

 و دارد اهمیّت وی ذهن در هاواقعیّت یافتنانعکاس ۀنحو و پیرامون جهان از شخصیّت استنباط

هستند و   کامل خود خودی به هاکنش های عرفانیدر حکایت شود؛ در صورتی کهمی گزارش

 خود کنش با که داندمی کنش مأموران ابزار و را شخصیّت و است آنکنش و هدف  بر اصلی تأکید

 شود؛می ترنیز برجسته هاآنگردد، مقام معنوی برد و در عین حال که طرح کامل میمی پیش را طرح

یابد؛ یم گرایش کوتاه داستان به داستان شکل و شوندمی نقل بسیار هایسرگذشت هاآن در کهچنان

را  بیندمی گزارشی از آنچه شخصیّت شوند و خواننده فقطمی بیان شخصیّت مشاهداتهمچنین تنها 

 خواند. می

 هایشکن خواننده علل که کندمی کمک توصیفی داستان های عرفانی، کارکرددر حکایت

 هایهای رئالیسم جادویی علّت پدیدهامّا در داستان ت را که قدرت الیزال است، دریابد،شگف

گوار به خواننده در علّت تبدیل گره مسخکه در داستان ؛ چنانماندغیرطبیعی عمدتاً در تاریکی می

 ماند.حشره، در تردید می
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 گیری. نتیجه3

 دریجیت حرکتی آن، در که است داده ارائه روایات بررسی برای ایمرحلهسه ساختاری برمون کلود

. دارد جودو پایدار وضعیّتی به بازگشت سپس و گذار ۀیا مرحل تعادل عدم به اوّل پایدار وضعیّت از

 این اساس رب جادویی رئالیسم هایداستان و انگیزعرفانی مشتمل بر وقایع شگفت حکایات ۀمطالع

اختاری از نظر س .هایی دارندشباهترفت در ساختار و ترکیب پی آثار این که دهدمی نشان نظریه،

ذف ح»، «هاساختار خطّی بدون حذف پایه»های میان آثار را در استفادۀ هر دو سو از توان شباهتمی

بندی کرد. ساختار خطّی جمع« ساختار غیرخطّی»و « وضعیّت متعادل اوّلیّه وآغاز روایت با بحران

ت متعادل اوّلیّه ـ مرحلۀ گذار ـ وضعیّت متعادل وضعیّ »ها، به شکل کدام از پایهبدون حذف هیچ

د فرتوت با پیرمرشده است که در داستان ، پرکاربردترین ساختار در میان حکایات بررسی«ثانویّه
 بازیابی است. نیز قابل عظیم هایالب

 اند و بهترنویسندگان متون تصوّف، جز در مواردی، تمایلی به حذف وضعیّت متعادل اوّل نداشته

رایش به شده، گاند که در پایۀ اوّل، شرح وضعیّتی از عارف را بگنجانند. در حکایات بررسیدانسته

حذف موقعیّت متعادل اوّلیّه و آغاز روایت با مرحلۀ گذار، بیشتر به بیان خوابی عارفانه با مضامینی 

با اهدافی  وگو با آنان،همچون دیدار با خداوند، فرشتگان، پیامبران، امامان یا عارف درگذشته و گفت

ها اختصاص بیننده، تأکید بر مقام یا نیکویی سرنوشت عارف و مانند اینکردن خوابهمچون بزرگ

، زیباترین غریق جهانهای یابد. حذف وضعیّت متعادل اوّلیّه و آغاز روایت با بحران، در داستانمی
شود. نویسندگان این آثار، با انحراف از فرم مألوف روایت و حذف نیز دیده می مسخ و آئورا

. رسانندیتعادل م ۀتدریج به مرحلو بهکنند وضعیت متعادل اوّلیّه، روایت را با مرحلۀ گذار شروع می

 ترینگذار، اصلی ۀالعاده در مرحلرفت خارقتوان گفت آغاز طرح روایی با یک پیکلّی میطوربه

در این بخش، به اشارات  هاآنو تفاوت  شده استها و حکایات بررسیشباهت ساختاری داستان

های رئالیسم جادویی به وضعیّت متعادل اوّلیّه، در خالل روایت و پس از مرحلۀ نویسندگان داستان

ای ههای کوتاه و رمان، نسبت به نویسندگان حکایتگردد، زیرا نویسندگان داستانگذار بازمی

  کهن، فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیّات داستان دارند.

ا رفت اصلی، مانند آغاز بهای پیریختگی ترتیب پایههمدر بخش ساختار غیرخطّی، با در

 ال تنهاییصدس ت و داستاناوضعیّت متعادل ثانویّه و گریز به عقب مواجهیم که در تعدادی از حکای

 شود. دیده می
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در ترک رفت مشسه ترکیب پینیز، « گرایانهواقع»و « العادهخارق»های رفتاز نظر ترکیب پی

ـ محذوف »، «گرایانهـ واقعالعاده خارقـ  محذوف»ند از: اکه عبارت میان آثار مشاهده شد

  «.العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق»، «العادهخارق ـ العادهخارق

رد رفت پرکاربتواند دنبالۀ پی، می«گرایانهالعاده ـ واقعمحذوف ـ خارق»رفت ترکیب پی

شده باشد که در آن، وضعیّت متعادل در حکایات بررسی« گرایانهالعاده ـ واقعگرایانه ـ خارقواقع»

گرایانه جریان دارد. زند که در پایۀ اوّل، امری واقعاوّلیّه حذف شده است، زیرا خواننده حدس می

ن غریق زیباتریه در داستان کسم جادویی نیز کاربرد دارد؛ چنانهای رئالیین ترکیب در داستانا
گذار به کار رفته است و در وضعیّت متعادل ثانویّه دیده  حلۀالعاده تنها در مرامر خارقجهان، 

 شود. نمی

غالباً به دعا و اجابت آن،  در حکایات،« العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف »رفت ترکیب پی

شدن آن و مواردی از این قبیل گویی شیخ و محقّقدهد، پیشمناجات و ندای هاتفی که پاسخ می

 العادهامر خارقنیز  مسخو  آئوراهای در داستاناند، اختصاص دارد. های دوّم و سوّم آمدهکه در پایه

در مرحلۀ گذار، به وضعیّت متعادل ثانویّه که در وضعیّت متعادل اوّل وجود نداشت، پس از ظهور 

، شخصیّت اصلی در وضعیّت متعادل ثانویّه نیز جسمی مسخکه در داستان یابد؛ چناننیز راه می

 آور دارد. جادویی و شگفت

ای رئالیستی، واقعیّت و خیال را ها، با وجود بناشدن بر زمینهبرخی از حکایتگاهی همچنین 

د و عالوه روی واقعی، در سرتاسر داستان پیش مید که امر خیالی، همپای زمینهانچنان به هم آمیخته

العاده وجود دارد. حکایاتی که در این های متعادل نیز امری خارقبر مرحلۀ گذار، در هر دو پایه

ر دو اند و دانگیز محوریی را در مرحلۀ گذار جای دادهاند، معموالً حادثۀ شگفتدسته قرار گرفته

 نهاییصدسال تهای گذارند. این ترکیب در داستانالعاده به نمایش مییۀ دیگر نیز رخدادی خارقپا

 شود. نیز دیده می عظیم هایالپیرمرد فرتوت با بو 

 های رئالیسم جادویی ورفتصرف نظر از شباهت و تفاوت در ساختار اصلی و ترکیب پی

های رئالیسم نشان داد. داستان هاآنهایی را در کارکردهای توان تفاوتهای عرفانی، میحکایت

های امّا حکایت ،گذارندمی آزاد گیرینتیجه در را جادویی متونی آفریننده هستند که خواننده

 و کنندمی ضعیفرا  خواننده پردازیخیال نیروی همگانی، باورهای از تصویری یارائه نی باعرفا

 شوند.مانع می
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رعایت  و تعلیق است ایجادهای رئالیسم جادویی در داستان کنشی کارکرد ویژگی ترینمهم

بینی پیشهای بعدی تا حدود زیادی غیرقابل رفتشود که پیسبب میحادثه،  بودناتّفاقی ویژگی

ن حادثه در بودویژگی اتّفاقی ،های روایی فراوانباشد، ولی در حکایات عرفانی، با توجّه به همانندی

 سیارب رفت سوّم یا وضعیّت متعادل ثانویه است،حکایت که معموالً پی از مشخّصی هایقسمت

 چنین حکایاتهمرفت نهایی از پیش آشکار است. و در بسیاری از موارد،  پی شودمی رنگکم

 ندارند. های رئالیسم جادویی گاهی پایانیامّا داستان دارند، نتیجه و پایان عرفانی

 ایاتحک اصلی محور شود ومی دیده جادویی رئالیسم از بیش عرفانی حکایات در اجزا توالی

های رئالیسم جادویی گاهی روایت اصلی که در داستانشود، درحالینمی گسیخته هم چندان از

های عرفانی، مفهومی حکایت ضمنی دیگری به داستان افزوده شود. کارکرد شود تا وقایعمتوقّف می

 نوشته خشیبلذّت قصد کتاب است و به اصلی هدف شر برای رسیدن به و غالباً تقابل نیروهای خیر

  .شودیم منجر نفوس در تأثیر و خیال برانگیختنبه  جادویی رئالیسم نگاریاند، امّا خیالنشده
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 هانوشت. پی4
 سال از پس هستند، یکسان چاپ سال دارای که احمدی بابک از اثر دو آدرس متمایزکردن برای (1

 .است شده ذکر( ب) یا( الف) عالمت اثر، انتشار

، 71، 93: 0270و...(، )قشیری،  29، 22، 37، 32، 07: 0230های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (3

و  210، 377، 32: 0232و...(، )نجم رازی،  029، 037، 004، 72، 93: 0234و...(، )هجویری،  31، 73، 77

407 .) 

، 473، 237: 0270(، )قشیری، 277، 292، 243، 373: 0230های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (2

 (.392، 312: 0274(، )کاشانی، 232: 0232(، )نجم رازی، 324: 0234و...(، )هجویری،  227، 247، 222

 (.240، 312، 003، 72: 0270(، )قشیری، 039و  44: 0230های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (4

  (.292: 0270به: )قشیری،  ی دیگر بنگریدبرای دیدن نمونه (2

، 222، 473، 237: 0270(، )قشیری، 292، 243، 373: 0230های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (9

 (.392: 0274(، )کاشانی، 292، 324: 0234و...(، )هجویری،  227، 247

: 0270و...(، )قشیری،  297، 229، 371، 391، 024: 0230های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (7

 و...(. 232، 234، 230، 294، 79

 به نه است دیگر متنی در متنی هاینشانه دگرگشت یعنی آن شناختینشانه معنای اینجا در ترجمه از منظور (3

 .(90: 0272 ر.ک: پاینده،) دیگر زبانی به زبانی از متنی برگرداندن معنی

: همان: ک.ر) دارد اشاره هستند قیاس که قابل رویداد دو یا شخصیّت دو وضعیّت مشابهت  به این تکنیک (7

227). 
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