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شگرد باورپذیری اولین شرط روایت در ادبیات داستانی است .رئالیسم جادویی از آنجاا هاش شای ای
برترین شگردِ آن ،باورپذیری یا منطق روایت باشد .تذهر نگاران ص فی ،بشویژ عطار ،برای باورپاذیر
جو

دادن هرامات و خ ارق عاداتِ منق ل از مشاای خا یت تاالشهاایی هارد اناد .در ایان ن شاتار،
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مختوف بشهارگیری این شگرد در مت ن تذهر ای تص ف ،باش خصا

حکایاات برتارین

حکایتپرداز تص ف یعنی عطار نیشاب ری در تذهرةاالولیا ،بررسی میش د .عطار شی هاای خاصای
برای باورپذیریِ حکایات داشت هش استخراج و برشمردن برخی از آنها از دستاوردهای ایان پاژوهت
است .در مرحوة دوم ،مقایسة روشهای مختوف عطار و مارهو ،برترین ن یسندة رئالیسام جاادویی ،در
بشهار بستن شگرد باورپذیری انجام شد است هش باش ن یساند و پژوهشاگر بارای با میساازی ایان
شگرد در ادبیات داستانی بسیار همک میهند.
واژههای کلیدی :حکایت ،داستان ،عطار ،مارکز ،شگرد باورپذیری.
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روایی برای نقل ح ادث جادویی ،خارقِ عادت ،فراواقعای ،لوا آمیو و شاگات اسات ،ی یعای اسات هاش
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شگرد باورپذیری در حکایات عطار

 .1مقدمه
«ن یسندة خ ب ،دروغگ ی خ ب است ».این جموة معروف در میان داستانن یسان،
در تمام مکاتب و شی های داستانی ،بشویژ در رئالیسم جادویی ،هاربرد دارد.
باوراندن ان هی از خ ارقِ عادات در رئالیسم جادویی هار بسیار سختی است .مارهو
بشخ بی میداند هش خطرناکترین چیو برای ن یسند این است هش خ انند نت اند او را
باور هند؛ پس ن یسند مج ر است همانند اورسال «در دروغ گاتن صداقت بش خرج
بدهد» (مارهو .)99 :1357 ،برترین ویژگی مارهو نش در زبان ،نثر و
شخصیتپردازیهای خ بِ او ،بوکش در ت انایی همنظیرش است برای همرا هردن
خ انند و ترلیب او بش باور هردن همة م ض عات بشویژ ماورای ی یعت .باوراندن
ماورای ی یعت برترین هارهرد رئالیسم جادویی است هش باید م رد ت جش
ترویجدهندگان مااهیم پیچیدة فوساش ،عرفان و الهیات قرار گیرد .تمام هسانی هش در
ح زة هارشان ایمان ،باور دینی ،عرفانی و ...اهمیت دارد ،بینیاز از شگردهای
باورپذیری نیستند .آنچش رئالیسم جادویی را بش شی ة روایی مستقوی ت دیل هرد ،
بیگمان نگرشی متااوت بش عنصر «زاویة دید» و ت دیل آن بش «شگرد باورپذیری»
ب د است .هم نشانیِ واقعیت و جادو بخت نظریِ رئالیسم جادویی است .درعمل ،هنرِ
رئالیسم جادویی آنجا جو گر میش د هش پدید های لو آمیو و جادویی باورناپذیر را
باورپذیر جو

میدهد .برترین مهارت ن یسندة م فق در این شی  ،بیگمان در همین

اصل باورپذیری است .هار ه شمندانة مارهو در صد سال تنهایی این ب د هش
عجیبترین رویدادها را چنان ی یعی نشان داد هش باورپذیر شدند .اصل باورپذیری،
منطق روایی یا متقاعد هردن خ انند  ،برترین وجش ممیوة رئالیسم جادویی با دیگر
شی های ادبی است .درمقابل ،ص فیش نیو بش هرامات اولیا و مشای خ یت ایمان و
اعتقاد داشتند و دیگران را نیو بش این باور دع ت میهردند و از انکار آن سخت
برحذر میداشتند 1.عطار بش این میوان بسند نکرد و در تذهرةاالولیا از روشهایی
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دادن جهان عجیب مشای ص فی استااد هرد است .از این

جهت ،باید شی های باورپذیری وی را استخراج و با شی های باورپذیری مارهو
مقایسش هرد و همچنین بررسی هرد هش هریک هدامیک از این شگردها را و چرا
استااد میهردند؟

 .2شگردهای باورپذیری نزد عطار
 .1-2اقتدار سخن
عطار در دی اچة بسیار مهمِ تذهر اش بش چند یریق ه شید است ازپسِ باورپذیری
هرامات و خ ارقِ عادات برآید .وی با بیان اینکش «بشحقیقت ت ان گاتن هش در آفرینت
بش از این هتاب نیست» (عطار نیشاب ری )9 :1346 ،سعی در جوب اعتماد خ انند هرد
است .این همان روشی است هش خداوند متعال در آلاز قرآن هریم از آن استااد
هرد است .در جموة عطار میت ان ینین «ال رَیبَ فیش» را بشخ بی شنید .وی در ادامش،
بش این م الغش بیشتر دامن میزند « :و ت ان گات هش این هتابی است هش مخنثان را مرد
هند و مردان را شیرمرد هند و شیرمردان را فرد هند و فردان را عین درد هند»
(همانجا).
بهر گیری از اینگ نش تعریف و تمجید ،بشخص

در ابتدای ن شتار ،روشی

دیرین در آثار عارفان برای نیل بش این مقص د مهم ب د است :برانگیختن حس
هنجکاوی بر اثر هم آوردیو ی و همرا هردن خ انند با متن .عطار در آثار دیگر خ د
نیو همین شی

را درپیت گرفتش است؛ چنانهش در مقدمة مختارنامش میخ انیم:

«سخن عطار را هش بشحقیقت تریاهی است ،با سخن دیگران قیاس ن اید هرد» و
میافواید هش دو مثوث یا آثار شتگانة او را در بهشت میخ انند« :بوی مثوثی هش عطار
سازد ،چنین ب د و بش ب ی آن زهر از تریاک باز ت ان شناخت و بش چاشنی آن نشان
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آشنایی باز ت ان یافت :ز جایی برمیآید این سخنها /هش جای جان و جانان است
تنها» (عطار نیشاب ری.)4 :1358 ،
این گ نش ع ارات در زمان خ د ،روشی ت ویغی برای محص الت فرهنگی ب د .عطار
در معرفی شخصیتهای عرفانی هتابت نیو ،همین رویکرد را درپیت گرفتش است.
بنابراین ،یکی از راهکارهای مهم باورپذیر هردن هرامات اولیا ،تقدیس ایشان از یریق
م الغش در مقاماتشان است .این م الغش تاحدی است هش شاید «لرور ص فیانش» بشنظر
آید؛ بش هر حال ،ثمر اش اقتدار سخن عرفانی و باورپذیری آن است .برای مثال ،این
جموش از بایوید در تذهرةاالولیا آمد است« :دویست سال بر بستانی بگذرد تا چ ن ما
گوی بشکاد» (عطار نیشاب ری .)160 :1346 ،جنید میگ ید« :بایوید در میان ما ،چ ن
ج رئیل است در میان مالئکش» (همانجا) .این جموش بش خ انندة ناآشنا با عرفان تونگر
میزند هش اینان چگ نش میت انند خ د را با مالئکش قیاس هنند .در جایی دیگر ،بایوید
خ د را از پیام ران نیو باالتر دانستش است« :بایوید را گاتند :فردای قیامت خالیق در
تحت ل ای محمد -عویش السالم -باشند .گات :بش خداییِ خدا هش ل ای من از ل ای محمد
زیادت است ،هش خالیق و پیغم ران در تحت ل ای من باشند!» (همان.)207 ،
گرچش عطار در ت جیش این ع ارت گاتش است هش این جموة حق ب د هش بر زبان حق
همرا با تأویل عطار ،بر خ انند تأثیر

جاری شد ،باز هم این شطح ،بشخص

می گذارد .خ انندگان لیرآشنا هش بیشترین ییف مخای ان عطار را تشکیل میدهند،
بشهیچوجش امثال این م الغشها را نمیپذیرند؛ باوج د این ،چرا پس از گذشت قرنها،
باز هم تذهر خ انند دارد و همچنان اثرگذار است؟
عطار بشخ بی میدانست هش خ انندگان و مخای ان نمیخ انند هش بپذیرند و ایمان
آورند؛ بوکش می خ انند تا مرع ب ش ند ،تعجب هنند و لذت ب رند .تجربیات خانقاهی
هم ار همک بورگی برای ن یسندگان ص فی ب د است .نگاهی ه تا بش رابطة مراد
و مریدی در تص ف ،نکات مهمی را در این باب متذهر میش د .عطار هسی ن د هش
در اتاقی دربستش م فق بش خوق چنین آثار عظیمی شد باشد؛ بوکش عم م ص فیش بش
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برهت مراوداتشان با نظام خانقاهی ،خ انند شان را بشخ بی میشناختند و هنگام
ن شتن ،بشگ نشای ازپسِ هار برمیآمدند هش گ یی تمام آدمیان را تا قیامت ،مرید
خانقا سوطانی خ یت میدیدند .مشای در مقام تربیت دیگران ،چار ای جو ترساندن
ن مریدان از قدرت عرفانی خ یت نداشتند .آنها جو با این روش نمیت انستند
مقامات و هرامات خ یت را بش آنان ب اورانند .برترین اصل رایج در تمام خانقا ها این
ب د هش مرید باید تا پای جان مطیع محض شی باشد:
نقل است هش جنید سخن میگات .مریدی نعر ای بود .شی او را از آن منع
هرد و گات :اگر یک بار دیگر نعر زنی ت را مهج ر گردانم .پس شی با
سر سخن شد .آن مرد خ د را نگش میداشت تا حال بش جایی رسید هش
یاقتت نماند و هالک شد .برفتندی و او را بدیدند میان دلق خاهستر شد
(همان.)433 ،
نیو ،شی بر مرید سوطنت دارد:
و اب حاص اصحاب خ د را عظیم بش هی ت و ادب داشتی و هیچ مرید را
زهر ن دی هش پیت او بنشیند و چشم در روی او نیارستی انداخت و
بیامر او ننشستی و اب حاص سوطانوار نشستش ب دی .جنید گات:
اصحاب را ادب سالیین آم ختش است (همان.)395 ،
حتی پس از رسیدن بش مقامات ،مرید تا ابد دربرابر شی  ،مرید است؛ چنانهش
آورد اند سهلبن ع داهلل هرگو پشت بش دی ار تکیش نمیداد و پا دراز نمیهرد .روزی
چنین هرد و در پاس یاران گات« :تا استاد زند ب َد ،شاگرد بش ادب باید ب َد» و آن
روز ،روز مرگ ذوالن ن ب د (همان.)308-307 ،
آنان قرنها از این اصل بهر بردند و ثمر اش را در تربیت مریدان دیدند؛
ازاینرو ،عم م خ انندگان آثار خ یت را نیو از همین زاویش مینگریستند .گ یا عطار
در ابتدای تذهر بش خ انند و مخای ت میگ ید :گرچش ممکن است سطح ت خیوی
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پایین تر از آن باشد هش سخنان ،مقامات و هرامات ما را درک هنی ،ولی بخ ان و شک
نکن هش واقعیت همین است و جو این نیست.
اقتدار سخن عرفا آنان را انتقادناپذیر جو

داد است .گ یا آنان دربرابر چراهای

مخایب پاسخی جو این ندارند« :نپرس ،چ ن اگر بپرسی ج ابی نخ اهی شنید ،چ ن
اگر بگ ییم چیوی نمیفهمی» .آنان گرچش آشکارا را گاتوشن د را میبندند ،خ انند
را درگیر یک سرّ مگ ی عرفانی میهنند هش خ د نیو از همین جنس است .اقتضای
حقیقت محض آن است هش تسویم محض باشی .این لحن و فضای بیچ نوچرای
خانقاهی باعث می ش د خ انند ن عی تخدیر ص فیانش را در م اجهش با این مت ن
تجربش هند و تسویم چیوی ش د هش نش میت اند واقعیتِ آن را ثابت هند و نش قایعیت،
صالبت و اقتدار متن بش او اجاز میدهد انکارش هند .هدف ن یسندة عارف نیو همین
است هش خ انند اش را از همان ابتدا بش این سطح از «تسویم» برساند .تسویم از مقامات
عرفانی است هش عرفا در هسب آن اُستادند و در آثارشان نیو ،بشویژ در تذهر ها
بشهنگام برشمردن هرامات و حاالت و مقاماتِ سختباور خ یت ،ه شید اند خ انند
را بش سطحی از تسویم ادبی و عرفانی برسانند تا مشکل باورپذیری مانع از ارت اط
ایشان با مت ن تص ف نش د؛ ازاین رو ،حتی خ انندة لیرمسومان نیو با این آثار
میت اند ارت اط برقرار هند و از خ اندنشان لذت ب رد.
عطار در ابتدای تذهر برای خ انند اش شرط گذاشتش است هش اگر پیت از
خ اندن این هتاب بش این شرط وفادار باشد ،میت اند از ف اید آن بهر مند ش د« :هر
هش این هتاب -چنانهش شرط است -برخ اند و بنگرد ،آگا گردد هش این چش درد ب د
است در جانهای ایشان هش چنین هارها و از این شی

سخنها از دل ایشان بش

صحرا آمد است» (همان .)9 ،از این ع ارت دریافت میش د هش اصل باورپذیری
دلدلة عطار نیو ب د است .شرط او برای خ اندن هتابت این است هش خ انند
همدالنش وارد ماجراهای اثر ش د .خ انند ای هش با عرفان و تص ف همرا نیست،
نمیت اند با شخصیتهای خارقالعادة تذهر همرا ش د .بش دیگر سخن ،خ انند باید
6
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پیت از ورود بش متن ،مختصری بش یک سطح از ایمان و باور عرفانی مجهو باشد،
وگرنش بش انکار و عناد خ اهد رسید .او باید حقانیت عرفان و شخصیتهای بورگ
ص فیش را باور داشتش باشد؛ آنگا اگر همچ ن مرید با ذهنیتی لیرنقادانش بشسراغ این
متن برود ،میت اند از ف ایدش بهر ب رد .بشگاتة شایعی هدهنی ،باید بش این حکایتها
نش از برون ،بوکش از درونِ جهانی هش ترسیم میهنند بنگریم (میهنی 99 :1386 ،مقدمش).

بش زبان هنری -داستانی معاصر ،ص فیش قائلاند هش آثارشان دنیای منطقی خا
خ دش را دارد .نمیت ان منطق داستانی تذهرةاالولیا را با منطق داستانیِ مثالً رئال
مقایسش هرد ،بش هر دو نگاهی واحد داشت و درنتیجش ،حکم بش لیرمعق ل ب دن آثار
ص فیش داد؛ چنانهش امروز هیچهس نمیت اند بشواسطة مقایسة رئالیسم جادویی با
رئالیسم ،لیرمعق ل ب دن رئالیسم جادویی را اعالم هرد .اگر داستانهای عرفا را
دارای شی

و س ک مستقل ادبی بدانیم هش فضای خا

 ،منطق داستانی مستقل و

داللتهای داستانی ویژة خ د را دارند ،آنگا اقتدار سخن عرفا هش پهو بش لرور
ص فیانة ایشان میزند ،معنا و ماه م پیدا میهند .ماه م آن است هش اگر پیت از
آن را با تمام ق اعد ویژة جهان داستانی

ورود بش متن ،خ انند دایرة داستانی خا

ص فیش پذیرفت و بدون مقاومت وارد جهان داستانی آن شد ،هیچگ نش تضاد و
مخالاتی با عقل و اندیشش در این داستانها احساس نخ اهد هرد ،همهم با تمام
شخصیتهای عرفانی همذاتپنداری خ اهد هرد و عجیبترین هرامات را از ایشان
خ اهد پذیرفت .اوج لذت بردن از داستانهای ص فیانش ،من ط بش همدلی و همس یی با
آن هاست؛ ابتدا باید وارد این دایرة داستانی خا

شد و منطق آن را پذیرفت؛ آنگا

بشی ر ی یعی ،قدرت نقدهای فوسای از خ انند گرفتش میش د .عطار اقتدار سخن
عرفانی را از آن جهت بش رخ میهشد هش برای مخایب خ یت مقام واالیی قائل است.
برای خ اندن و فهمیدن این تذهر  ،ابتدا باید بش مقامی رسید هش بت ان مخایب عطار
شد؛ چنانهش او خ د میگ ید« :جمعی هرد است از اق ال دیگران ،دوستان را و نیو
خ یشتن را و اگر ت نیو از این پرد ای ،برای ت نیو» (عطار نیشاب ری.)9 :1346 ،
7
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 .2-2عقلستیزی
عطار در آلاز تذهر اش عقل استداللی را بیارزش میخ اند؛ زیرا میداند هش در لیر
این ص رت ،باور هرامات اولیا ناممکن خ اهد ب د .در باب نخست هتاب ،از امام
صادق (ع) نقل شد است« :الهام از اوصاف مق الن است و استدالل ساختن هش
بیالهام ب د ،از عالمت راندگان ب د» (همان .)17 ،شرط عطار برای خ انند این است
هش با عقل من ر بش ذوق ،الهام و شه د بشسراغ هتابت بیاید ،نش با عقل زمینی و
استداللی محض .اندهی ذوق بهتر از خرواری عوم است؛ چنانهش محمد لوالی گاتش
است« :هار دین بش حدیث و عوم راست نیاید ،بش ذوق راست آید» (.)484 /1 :1374
مشکل عرفا با عقل ،دع ایی ماصل و قدیمی است هش در جای خ د بحث شد ؛ ولی
نکتش اینجاست هش عطار آن را دستاویوی برای نیل بش اصل باورپذیری قرار داد
است .برخی شخصیتهای عطار دی انش بشنظر میرسیدند:
اهالی قَرَن ،اویس را «دی انشای احمق» میدانستند هش «از خوق وحشی باشد [ ]...در
آبادانی نیاید و با هس صح ت ندارد و آنچش مردمان خ رند نخ رد و لم و شادی
نداند .چ ن مردمان بخندند او بگرید و چ ن بگریند او بخندد» (عطار نیشاب ری:1346 ،

.)21
ش وی هش لوالی در هیمیای سعادت ماجرای بش زندان رفتنت را بشجرم دی انگی
آورد  ،در تذهرةاالولیا اینگ نش تص یر شد است« :از جهال زمانش بسیار رنج هشید
و در رد و ق ل و ل لای خوق بماند ب د و پی ستش قصد او هردندی تا او را هالک
هنند» (همان.)615 ،
حسن بصری دربارة این گرو از عرفا گاتش است:
اگر شما را چشم بر آن ق م افتادی ،همش در چشم شما دی انش نم دندی و
اگر ایشان را بر شما ایالع افتادی یکی از شما را مسومان نگاتندی ،هش
8
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ایشان مقدمان ب دند ،بر اس ان راه ار رفتند ،چ ن مرغ پرند و باد و ما بر
خران پشتریت ماند ایم (همان.)43 ،
«عقالی مجانین» در عرفان اسالمی بحثی پردامنش است (ر.ک :نیشاب ری:1366 ،

39-128؛ پ رج ادی .)10 :1366 ،عطار بارها از این گرو دفاع هرد است« :بدین
مجن ن ها بش چشم حقارت منگرید هش ایشان را خویاتان ان یا گاتند» ()314 :1346؛ زیرا
میداند هش عقال و فالساش همانند ه دهانی هستند هش درصدد گرفتن ن ر خ رشید
ب د اند« :گات :هر هش پندارد هش نودیکتر است ،او بش حقیقت دورتر است .چ ن آفتاب
هش بر روزن میافتد ،ه دهان خ اهند هش تا آن ذر ها بگیرند .دست در هنند .پندارند هش
در ق ضة ایشان آمد .چ ن دست باز هنند ،هیچ ن ینند» (همان.)544-543 ،
وقتی حقیقت عرفان تا این حد رازآل د و دستنایافتنی است ،خ انندة ایندست
مت ن چار ای ندارد جو اینکش چ نوچراهای عقوی و فوسای را بش هناری نهاد  ،تسویم
محض هسانی ش د هش این را پرخطر را درن ردید و از مقاماتت خ ر آورد اند.
چنانهش عارفان و صاح ان تذهر بارها تذهر داد اند ،یگانشرا لذت بردن از این مت ن،
رسیدن بش این درجش از تسویم است.
 .3-2زبان جادویی
یکی دیگر از شگردهای باورپذیری در تذهرةاالولیا ،بهر مندی از جادوی شاعرانة
زبان یا بشگاتة بابک احمدی (« )135 :1379زبان جادویی» است .وی این مطوب را از
بایوید در تذهرةاالولیا شاهد میآورد:
ش ی در ه دهی از بسطام بیرون آمدم .ماهتاب میتافت و جهان آرمید .
حضرتی دیدم هش هژد هوار عالم در جنب آن حضرت ذر ای مینم د.
س زی در من افتاد و حالتی عظیم بر من لالب شد .گاتم :خداوندا! درگاهی
بدین عظیمی و چنین خالی؟ هارگاهی بدین شگرفی و چنین پنهان؟ بعد از
9
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آن ،هاتای آواز داد هش :درگا خالی نش از آن است هش هس نمیآید ،از آن
است هش ما نمیخ اهیم .هر ناشستشرویی شایستة این درگا نیست (عطار
نیشاب ری.)185 :1346 ،
و آن را نم نشای از «زبان جادویی» عطار میداند؛ زیرا گرچش ن یسند همشچیو را در
نهایتِ سادگی و ایجاز بیان هرد و از هیچ تکنیک شعری و ادبی بهر نگرفتش،
تص یرسازی خاصی را در زبانت بشهار بستش هش از فرط سادگی ،روشنی و
شاافیت ،مخایب را بش شاعرانگی درون خ د ارجاع میدهد؛ یعنی ن ع خاصی از
تص یرسازی هش در آن همشچیو گاتش نمیش د؛ بوکش بش قدرت تص یرسازی خ انند
واگذار میش د .ن یسند از شب مهتابی سخن میگ ید ،بدون اینکش هومشای ت صیات
نماید؛ گ یا بش خ انند میگ ید او خ د بهتر میت اند از عهدة تص رش برآید .در
جایی دیگر ،از نیستان ن درود  ،رقص ن ری در آن ،فرورفتن نی در بدن ن ری و
جاری شدن خ ن هش در قطر قطر اش اهللاهلل بازدید میآمد ،گوارش میدهد (همان،

 ،)474بدون اینکش با هومشای آن نیستان ن درود یا نقت اهلل بر قطرات خ ن را
ت صیف هند؛ همچنین است تص یر هردن دریایی از خ ن هش در ه ا معوق است
(همان .)76 ،پرهیو از ت صیف بش ناعِ تص یر و تجسیم آن از س ی خ انند  ،برترین
عامل باورپذیری خ ارقِ عادات است هش بشواسطة زبان روایی ص رت میگیرد.
بدیهی است هش خ انند بش آنچش خ د در ذهن مجسم میهند ،بیشتر اعتقاد دارد تا
تصاویری هش دیگری القا میهند؛ ازاینرو ،عطار هومشای در وصف دریای خ ن
نمین یسد ،هش اگر مین شت ،هار خ انند ضایع میشد« .عطار تجسم را ،حتی
درم رد ساد ترین تصاویر ،بش خ د ما واگذاشتش است» (احمدی.)137 :1379 ،
در منتخب رونقالمجالس آمد است هش فردی در ه هستانی سرد و برفی ،ج انی
را میبیند هش تنهال است لُنگی است هش بش همر بستش و بش نماز ایستاد و خیس عرق
است! عوتت را میپرسد ،ج ان میگ ید :برو از فالن پیر در فالن هاروانسرا بپرس.
آن پیر هم او را بش دزدی در زندان ح الش میدهد .دزد قصة دزدیاش را برای راضی
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هردن معش قشاش میگ ید هش وقتی او را گرفتند و در حض ر معش قشاش شالق
زدند ،دردی حس نکرد (نیشاب ری سمرقندی .)69-67 :1354 ،این حکایت ضروتِ
بشهارگیری هنر و تجربة حسی را در بیان ام ر نامحس س بیان میهند« :المجاز قنطرة
الحقیقة» .پیر در هاروانسرا میت انست بگ ید هش آن ج ان از فرط استغراق در عشق
الهی ،بشهنگام ع ادت نشتنها سرما را حس نمیهند ،بوکش از حرارت عشق ،لرق در عرق
میش د؛ اما بش جای این هار ،او را بش یک تجربة حسی ارجاع داد .وقتی عشق زمینی با
انسان چنین میهند هش درد شالق را حس نمیهند ،در عشق الهی سهل است اگر سرما
را ناهمد .ویژگی عمدة قصص عرفانی این است هش خ د ،همانند یک تجوی است برای
عرفان و شناخت آن حقیقت واحد .این گ نة داستانی برآن است آم ز های پیچیدة
عرفانی را از یریق حسیهردن بشنمایت درآورد .فوساة داستان در عرفان ،ایمان از
را حسیهردنِ معرفت است .نظیر حکایت رونقالمجالس را در هشفالمحج ب و
تذهرةاالولیا نیو میت ان یافت:
 ج انی ب د هش پی ستش بر ص فیان انکار هردی .یک روز ذوالن نانگشتری خ د بش وی داد و گات :این را بش بازار بر [ ]...آن ج ان برفت []...
بش درمی بیت نمی گرفتند .او را گات :بش ج هریان بر [ ]...ب رد و بش هوار
دینار [ ]...آن ج ان را گات :عوم ت بش حال ص فیان ،همچنان است هش عوم
بازاریان بش این انگشتر (هج یری:1383 ،

2.)78

 نقل است هش درویشی در آن میان از او [حالج] پرسید هش :عشق چیست؟گات :امروز بینی و فردا و پسفردا .آن روزش بکشتند و دیگر روز
بس ختند و سی م روزش بش باد بردادند (عطار نیشاب ری.)591 :1346 ،
تأثیر زبان جادویی و تجسیمی در باورپذیری انکارناپذیر است .ذوالن ن
میت انست با آن ج ان انکارهنند از درِ احتجاج درآید و حالج نیو میت انست تعریف
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نظری عشق را بیان هند ؛ ولی هر دو زبان تص یر را ترجیح دادند؛ زیرا در نهایتِ
باورپذیری است.
سادگی نثر و زبان محاور نیو همک میهند هرامات عرفا باورپذیر بشنظر آیند.
راز آن نیو لحن دل نشین عطار و ایجاد صمیمیت از این یریق است؛ برای مثال ،در
تذهرةاالولیا در شرححال رابعش آمد است هش خرش در را مکش مُرد« .رابعش گات:
الهی! پادشاهان چنین هنند با ع رتی عاجو؟ مرا بش خانة خ د خ اندی پس در میان
را خر میراندی و مرا در بیابان تنها بگذاشتی؟» (همان )74 ،تا این را گات ،خر زند
شد« .اگر این زبان گالیشآمیو ن د ،اگر این بیان نودیک بش گاتار هر روز و این شِک
و لحن دوستانش ن د ،هجا باور میهردیم هش حی ان مرد  ،زند ش د؟» (احمدی:1379 ،

.)139
م ض ع مهم دیگر در بحث م رد نظر این است هش باوج د تمام تمهیدات عطار
برای جوب اعتماد مخایب و باورپذیری حکایات خ یت ،باز هم بسیاری از -اگر
نگ ییم بیشترِ -خ انندگان این تذهر  ،بدون اینکش اص ل اعتقادی و باورهای دینی و
ص فیانش عطار را باور هنند ،این اثر را میخ انند و از آن لذت میبرند .راز این
م فقیت عجیب چیست؟ سرّش در این است هش عطار ت انستش سادگیِ باور شخصی
خ یت را بشخ بی در اثرش منعکس هند .خ انند همهم میفهمد هش میت ان در
جایگا هسی همچ ن عطار ،چنین ساد و خ شدالنش ،بش مسائل عجیب و
ت ضیحناپذیر این جهان نگریست .سادگی و صمیمیت لحن تذهرةاالولیا ناشی از
خ شقو ی و ساد دلی ص فی پاکبازی همچ ن عطار است هش بشگاتة برخی ،جان
3

شیرینت را در حموة مغ ل بر سر باورهای خ یت نثار هرد است:

سادگی و خ شباوری عطار در نقل هرامات اولیا نشتنها یرز فکر یک
ص فی ساد دل را نشان میدهد؛ بوکش بش این نکتش نیو ت جش دارد هش آنچش
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در این حکایات م رد نظر اوست ،ت جش دادن بش نکات رموی در آنهاست
(زرینه ب.)268 :1388 ،
س ک تذهر جهان خاصی است هش عطار آفرید  ،نشتنها در نثر ،بوکش در شگرد
باورپذیری .برای خ انند جالب است هش بت اند همانند او بش چنین باورهایی برسد.
عطار باورپذیری را از حالت «اصل داستانی» درآورد و بش «جاذبة روایی» ت دیل
هرد است.
 .4-2لحن روایت حدیث
گاتوگ عنصری است هش زند ب دن داستان را در باالترین سطح نشان میدهد و در
شگرد باورپذیری نیو نقت دارد؛ اما در اینجا مراد همان شروع مستندگ نة روایت
است با ع اراتی همچ ن «آورد اند هش»« ،شنید ام هش»« ،در روایت است هش» و . ...این
شی

لحنِ روایت در عو م حدیث نود محدثان اسالمی است و تذهر های تص ف و

نیو بسیاری از دیگر مت ن روایی -داستانی آگاهانش یا از سر عادت ،بش این لحن روی
آورد اند .این ع ارات در صاحشصاحة تذهرةاالولیا ،اسرارالت حید و سایر تذهر های
تص ف بش قدری تکرار شد است هش نیازی بش آوردن مثال و ارجاع نیست .اص الً
خ انندة ایرانی با شنیدن نام «حکایت» ،ناخ دآگا منتظر آلاز آن با یکی از این
ع ارات است .ناگاتش پیداست هش استااد از چنین شگردی تا چش میوان میت اند اعتماد
خ انند را جوب

هند4.

 .3شگردهای عطار در مقایسه با مارکز
عالو بر م ارد یادشد  ،عطار برخی شگردهای باورپذیری را نیو هش امروز رئالیسم
جادویی از آن بهر میگیرد ،هموبیت ،ال تش بششی ة خ د ،بشهار بستش است .درمقابل،
از برخی از این شگردها نیو بینیاز ب د است:
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 .1-3توصیف جزءنگرانه
مارهو با دقتِ تمام ،همة ت جهت را بش یک واقعة بشظاهر ساد و نشچندان گسترد
متمرهو میهند؛ همانند دانشمند عو م ی یعی با ذر بینی در دست .تحقیق و تجربش
اساس خوق جوئیات داستان است .این شی ة ت صیف واقعیت بشهنگام رخدادهای
خارقالعاد نیو بشدقت اِعمال میش د .از این یریق ،ن یسند میت اند خ ارقِ عادات

را نیو همسطح با دیگر واقعیات تنول دهد و باورپذیر نماید؛ مثالً مارهو در صد سال
تنهایی ( )207 :1357پرواز شگاتانگیو رمدی س و باران چهارسالة عجی ی (همان،

 )269را با همین شگرد ،بسیار باورپذیر جو

داد است.

در تذهر های تص ف ،ت صیف جوءنگرانة چندانی وج د ندارد .مح ریت
شخصیت و هنت داستانی در این مت ن باعث شد است ت صیف اهمیت چندانی
نداشتش باشد؛ بشخص

در تذهرةاالولیا« :نقل است هش ن ری میگذشت ،یکی را دید

هش بار افتاد و خرش مُرد و او زار میگریست .ن ری پای بر خر زد و گات :برخیو!
چش جای خاتن است؟! حالی برخاست .مرد بار برنهاد و برفت» (عطار نیشاب ری،
 .)472 :1346در این حکایت ،گ یا عطار فقط میخ اهد شخصیت را با یک هنت ق ی
پی ند بوند و تمام هند .دیگر چش جای ت صیف است؟! در هشفالمحج ب (ر.ک:

هج یری )301 :1383 ،و بشویژ اسرارالت حید 5خ انند ت صیاات بیشتری را مشاهد
میهند .واقعیت این است هش نش ت صیف برای تذهر ن یسان ،و بشویژ عطار،
م ض عیت داشتش و نش صحنشپردازی زمان و مکان .گ یا او تمام این م ارد را برای
خ انند مسوّم میدانست و آنگا فقط بش گر زدن شخصیت با عمل داستانی متمرهو
میشد.
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 .2-3استناد به تاریخ
وقتی پدید ای فراواقعی در بستر زمان بش عقب برود و با آدمهای قدیمی ،مکانهای
باستانی و ح ادث و تح الت تاریخی پی ند بخ رد ،بافت ،ه یت و شناسنامشای
مستند بش تاری پیدا میهند هش باورش برای خ انند آسان خ اهد ب د .مارهو بارها از
تاری برای مستندسازی ح ادث شگات هتابت بهر گرفتش است؛ مثالً ،از هشتار
هارهنان شرهت م ز هش در تاری هوم یا رخ داد  ،در صد سال تنهایی بسیار بهر
برد است (مارهو.)262-260 :1357 ،
تذهر های ص فیانش نیو بنابر ن ع هار «تذهر ن یسی» ،باید با تاری گر خ رد
باشند؛ چ ن پرداختن بش تاری  ،الزمة هار هر تذهر ن یس است؛ اما ص فیش ثابت
هرد اند هش وجش تاریخی تذهر برایشان اهمیتی ندارد .آنان هرگو قصد تاری نگاری و
بی گرافین یسی نداشتشاند .حتی برترین تذهر های ص فیش نیو حاوی خطاهای آشکار
تاریخیاند .در تذهرةاالولیا در شرح هُشتش شدن حالج ،عطار خویاة بغداد را معتصم
خ اند است؛ در حالی هش المقتدر باهلل ب د .عطار حتی تقدم و تأخر تاریخی اولیا را
رعایت نکرد و خ د تصریح هرد منابع م رد مراجعش و اَسناد اق ال را نیو حذف
هرد است .بشدلیل ورود ایندست اشت اهات تاریخی ،تذهرة عطار ویژگیهای سند
تاریخی با معیارهای امروزی را ندارد؛ زیرا سند و تاری نود وی معنایی دیگر داشت.
تذهر ن یسی ذاتاً هاری تاریخی است؛ اما نود عطار نش سند و تاری هدف است و نش
تذهر ن یسی .تذهر های عرفانی عالو بر لوطهای تاریخی آشکار ،عم ماً درم رد
تاری هش زمینة اصویشان است ،ساهت و خام شاند .اگر در زمان نگارش این مت ن
قحطی میآمد ،هشتار فجیعی رخ میداد یا هر رخداد خ ب یا بدی بشوق ع میپی ست،
تا وقتیهش با مشای

ص فیش ارت اط پیدا نمیهرد ،ن یسند هومشای دربار اش

نمین شت؛ بنابراین ،نمیت ان تذهرةاالولیا را بازتاب جامعش و تاری مردم خراسان در
سدة ششم هجری دانست .تذهر ن یسی برای اهل تص ف بهانشای برای ث ت
15
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اندیششها و شخصیتهای عرفانی ب د .آنها درواقع محتاج این قالب ب دند ،نش اینکش
اوضاع و اح ال اجتماعی و تاریخی برایشان اصالت داشتش باشد .ص فیش مقید هردن
عرفان را بش زمان و مکان امری ع ث میپنداشتند .عطار در ابتدای تذهر اش میگ ید
هش سخنان اولیا از «عیان است ،نش از بیان و از عوم لدنی است ،نش از عوم هس ی و از
ج شیدن است ،نش از ه شیدن» ( .)5 :1346عوم لدنی و معن ی ورای زمان و مکان
ب د است و مشروط و مقید بش زمان و مکان و تاری نمیش د .رازهای عرفانی
سینشبشسینش نقل میش د و ن شتن آنها مذم م است؛ ازاینرو ،اگر هم عارفی بخ اهد
تذهر بن یسد ،باید زمان و مکان و تاریخی را درنظر بگیرد هش در عرفان تعریف شد
است.
عطار برآن نیست هش زندگی اولیا را بشنح ی ابژهتی بررسی هند .این نگا
مانع انس با عالم معن ی آنان میگردد .او در بُعدی ورای تاری با آنها
همزبان میگردد .ازاینرو ،زمان تاریخی ،آفاقی و ابژهتی شکستش شد و
از تاری آفاقی بیرون رفتش و در منظر تاری اناسی با آنها وارد همزبانی
میش د (پازوهی.)44 :1382 ،
درخ ر ت جش است هش عم م تذهر های عرفانی در ی ل قرنهای متمادی ،همگی
مقید بش این اصل ب د اند و هیچهدام از آنها متنِ تاریخی صِرف نیستند .عوت دیگر
اینکش تذهر های تص ف مت ن تاریخی صِرف نیستند این است هش ممو از هرامات
اولیا و مشای ص فی ب د و همین ویژگی بش آنها وجهشای ماورای ی یعی داد
است .تذهر ن یسان ص فی از همان ابتدا میدانستند هش ن ع هارشان با تاری نگاری
متااوت است .تاری نگاری یک متعوَقِ مادی میخ اهد هش در اینجا وج د ندارد.
با این همش ،باز هم «استناد بش تاری » همکهار شگرد باورپذیری در تذهر ها ب د؛
چنانهش در رئالیسم جادویی مطرح است« .استناد بش تاری ِ» م رد نظر در ادبیات
داستانی از یریق ارجاع بش منابع تاریخی بشدست نمیآید .در داستانهای رئالیسم
جادویی بش منابع تاریخی استناد نشد ؛ بوکش م ض ع مهم ،ایجاد فضای تاریخی است.
16
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ناْسِ عن ان «تذهر ن یسی» این فضای تاریخی را برای ن یسندگان تص ف ایجاد
هرد است .از این مهمتر ،چنانهش در عنصر «شخصیت» گذشت ،شخصیتهای
م ج د در تذهر های تص ف حقیقتِ خارجی و حض ر تاریخی آشکاری دارند.
بهر گیری از چنین شخصیتهایی خ دبشخ د فضای استناد بش تاری را در تذهر ها
رقم میزند و باورپذیری م رد نظر را بسیار ق یتر از رئالیسم جادویی درپی خ اهد
داشت .از این منظر ،باید حق را بش تذهر نگاران تص ف داد هش خ د را مووم بش ایجاد
ن عی فضای باورپذیرِ مستند بش تاری نمیدانستند .چنین فضایی ذیل عن ان تذهر و
شخصیتهای مسوّم تاریخی همچ ن بایوید و حالج ازپیت آماد ب د.
 .3-3زاویة دید دانای کل
از میان شگردهای رئالیسم جادویی در باورپذیری« ،زاویة دید دانای هل» از م اردی
است هش در تذهرةاالولیا نیو رعایت شد است .در رئالیسم جادویی معم الً راوی
دانای هل انتخاب می ش د تا ع امل لیرواقعی از دیدگا یک شخصیت خا

روایت

نش د و همة شخصیتها در مشاهدة وقایع لیری یعی سهیم باشند و از این یریق،
باورپذیری ماجرا برای خ انند بیشتر ش د .در تذهرة عطار نیو راوی همیشش دانای
هل است و درواقع عطار ،خ د پردازندة داستانهاست .او از جایی بیرون از دنیای
داستان ،سررشتة تمام روایتها را بشدست گرفتش است .دیدگاهت نامحدود است،
همشجا حاضر است ،از گاتار و هردار و اندیششهای شخصیتها باخ ر است و بر تمام
ج انب روایت سیطر دارد .در مقایسة تذهرة عطار با هشفالمحج ب هج یری
آشکار میش د هش این اصل را هج یری چندان رعایت نکرد است .حکایات با ع ارات
متن ع «روایت حدیث» شروع میش ند؛ همچ ن «گ یند»« ،گ ید»« ،گات»« ،حکایت
همیآید»« ،از وی میآید»« ،اندر حکایات یافتم»« ،اندر حکایات مشه ر است هش»« ،از...
روایت آرند»« ،معروف است هش» ...« ،روایت هند هش»« ،از ...شنیدم هش گات» و «از
هسی حکایت همیآید هش گات»« ،روایت هنند»« ،آرند»« ،شنیدم هش»« ،نقل است هش
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گ ید»« ،ابتدای ت بة وی آن ب د هش» و . ...خ انند با روایات مختوف از زوایای
متااوت م اجش میش د و حس اعتماد خ د را ازدست میدهد .درمقابل ،بیشتر
حکایات عطار با ع ارت «نقل است هش» آلاز میش د .عطار آگاهانش از تن ع ع ارت
«روایت حدیث» احتراز هرد تا بش خ انند باهماند هش گرچش روایت را از دیگران
گرفتش ،خ دش آن را پروراند است (ر.ک :قافوشباشی .)123 :1386 ،در اسرارالت حید نیو
در بیشتر م ارد محمدبن من ر خ د راوی حکایات است و از زاویة دانای هل روایت
میهند:
چنین گ ید مؤلف این هتاب ،بندة گنهکار ،محمدبن المن ربن ابیسعدبن
ابییاهربن الشی الک یر [ ]...ابیسعید [ ]...هش از بدایت ه دهی و عنا ان
ج انی ،همت این بیچار  ،مقص ر ب د است بر یوبِ ف اید انااس میم ن و
آثار و مقامات همای ن جد خ یت [ ]...و از مشای و اوالد و اهابرِ احاادِ او
[ ]...استخ ار آن میهرد

و در تصحیح اسانید آن ،باقصیاالمکان

میه شید (میهنی.)3 :1386 ،
این ع ارت محمل راوی است برای انتخاب زاویة دانای هل .در ع ارت یادشد ،
محمدبن من ر همچنین درپی باورپذیری حکایات خ د نش از یریق استناد تاریخی ،بوکش
از را انتساب خان ادگی برآمد است .روشن است هش اگر خ ارقِ عاداتِ منتسب بش
ب سعید را از زبان یکی از ن ادگانت بشن یم ،باورپذیرتر خ اهد ب د .محمدبن من ر
این انتساب خان ادگی را در سراسر تذهر اش برجستش هرد و مدام شخصیت اصوی
هتابت را «شی ما» گاتش است« :بدان هش پدر شی ما ،اب الخیر ب د است و او را در
میهنش باب الخیر گاتندی» (همان .)16-15 ،او هم ار قرابت خ دش بش ب سعید را بش
خ انند یادآوری میهند تا آنچش را از شی میگ ید ،همگان بدون تردید باور نمایند.
بش هر حال ،روایت تذهرةاالولیا یکدستتر و منسجمتر از روایات گ ناگ ن
هشفالمحج ب و اسرارالت حید است .راوی در انتخاب زاویة دانای هل تعمد داشتش و
لال اً بییرفی خ د را حاظ هرد است .اینکش راوی و زاویة دید چنین پیراستش و
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هدفمند انتخاب شد  ،نشان میدهد این مجم عش ،برخالف دیگر تذهر های عرفانی،
«ن یسند دارد نش فراهمآورند » (احمدی 6.)133 :1379 ،این ن ع روایت نقت بسوایی در
باورپذیری خ ارقِ عادات در تذهرةاالولیا داشتش است.

7

 .4-3لحن
رواج دیدگا عینی و لحن بییرف راوی هش زاییدة اصل «خم شی ن یسند » است ،بش
تضاد با عناصر وهم و خیال و جادو در آثار رئالیسم جادویی منجر میش د هش این
ویژگی بش باورپذیری و جذابیت اثر میافواید؛ مثالً ،در صد سال تنهایی از قتلعام
سشهوار نار یاد میش د .این هشتار را همیشش دولتمردان تکذیب میهنند؛ اما
آئ رلیان بابیو نیا ،تنها بازماند و شاهد عینی این هشتار ،در آخرین لحظات عمرش
میگ ید« :همیشش یادت باشد هش آن روز ،بیت از سشهوار نار آنجا ب دند و
همگیشان را بش دریا انداختند» (مارهو .)300 :1357 ،ن یسند این خ ر را نش تکذیب
میهند و نش تأیید ،فقط این جموش را از آئ رلیان نقل میهند و با سک تِ خ د قضاوت
را بشعهدة خ انند میگذارد.
در تذهر های ص فیش نیو راوی هیچ تردیدی در وق ع روایتهایت ندارد و هیچ
نشانش ای از بدگمانی و تشکیک راوی بش م ض ع روایت مطوقاً در متن وج د ندارد
(پ رنامداریان .) 25 :1386 ،عطار این هار را با انتخاب لحنی مناسب انجام داد است.
شخصیتهای حکایات تذهر نیو آنچش را رخ داد  ،باور دارند و هیچ هنت و گاتاری
در خالف جهت باورپذیری وج د ندارد .درواقع ،در داستان جهان راوی و
شخصیتها بش وحدت رسید و لحن نیو در باورپذیری یاریرسان است (صاری،

 .)116 :1390عالو بر این ،عطار از لحن روایت حدیث نیو در حکایات خ یت بهر
برد است.
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 .5-3شاعرانگی و نوستالژی
مارهو بشخ بی میداند هش انسان لذت از زی ایی را بر تاکر و تعقل ترجیح میدهد و
ذاتاً لذتیوب و عقلگریو است و از بهر مندی از زی اییها ،هرچند بشیریقی
لیرمعق ل ،ابایی ندارد؛ ازاینرو ،ازپسِ باورپذیری ارت اط عاشقانش و شاعرانة ممش 8با
روح معش قت مائ ریسی بابیو نیا 9برمیآید (مارهو.)248 :1357 ،
روشن است هش عطار نیو همانند مارهو ،از این شگرد برای نیل بش باورپذیری
بهر ها برد است .اولین نشانة شاعرانگی تذهرةاالولیا ،بشهارگیری سجع ،قافیش ،آهنگ
و ایقاع در ابتدای ذهر نام هریک از اولیاست« :آن قتیل فی س یل اهلل ،آن شیر بیشة
تحقیق ،آن شجاعِ صادرِ صدیق ،آن لرقة دریای م اج ،حسین منص ر حالج» (عطار

نیشاب ری .)583 :1346 ،نثر مسجع و هالم م زون در هنار تع یرات خیالانگیوی
همچ ن «لرقة دریای م اج» ،تاحدی ن شتش را بش شعر نودیک میهند .گرچش عطار در
دی اچة تذهر اش آورد هش درپی نگارش اثری تعویمی است ،درعمل ،وجش شاعرانة اثر
بر وجش آم زشی آن پیشی گرفتش است .تعداد صاحاتی هش عطار بش حالج و بایوید
اختصا

داد  ،بیت از دیگران است .روشن است هش او خ د شیاتة این دو شخصیت

ب د .وقتی ن بت بش حالج میرسد ،عطار رسالت تعویم و آم زش را بشهل هنار
میگذارد و آشکارا شاعرانگی را بشاوج میرساند .عطار ت صیشای برای پیروی از را
حالج ندارد و نش اص الً پیم دن این را ممکن است .او فقط میخ اهد خ انند را نیو
همچ ن خ د ،تحت تأثیر شخصیت حالج قرار دهد؛ ازاینرو ،همان عطار مثن یسرا
میش د و تمامقد در قالب نثر ،شعر میگ ید .ع ارات عطار در اینجا هیجانانگیو و
پراستعار است .بشی ر هوی بشنظر میرسد اولیایی هش بش عطار الهام میبخشند،
بیشتر از دیگران «استعاریشد » هستند :حالج شیر است (همانجا) ،بایوید باز است
(همان )160 ،و امام صادق (ع) «می ة دل اولیا و جگرگ شة ان یا» (همان« .)12 ،خ انند
با استعار بشی ر هامل وارد بُعد شاعرانش میش د؛ یعنی ماورای متن بش رویت
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گش د می گردد .این نقت استعاری جایگاهی هامالً خا

در القا و تجسم هرامات

دارد» (ان ر شندرُف.)121 :1380 ،
شاعرانگی عطار در تذهر بش او این امکان را میدهد هش قالب خشک و هویششایِ
تاری نگارانش را هش قرار ب د درنهایت مجم عشای از اق ال عرفا با نیت تعویم باشد ،بش
عرصشای شگرف برای عمل و هنت داستانی (ی ق تعریف ارسط ) بدل هند و
سرانجام با حالج بشاوج برسد و بش تراژدی تمامعیاری ت دیل ش د .لویان احساسات
شاعرانش بش خ انند این امکان را میدهد هش اگر هم پیتتر بش هرامات اولیا تردید
داشت ،با خ اندن تراژدی ولیّ هاتادودوم (حالج) ،نشتنها درم رد حالج بش درجشای از
باور برسد؛ بوکش سایة باورپذیریاش را بر تمام اولیای پیت از او

بگستراند10.

 .4نتیجه
شگرد باورپذیری یا منطق روایت برترین شگرد رئالیسم جادویی است .ص فیش نیو
برای باورپذیری هرامات و خ ارقِ عادات شگردهایی داشتشاند .از شگردهای
باورپذیری نود عطار ع ارتاند از :اقتدار سخن ،عقلستیوی ،زبان جادویی ،لحن
روایت حدیث ،ت صیف جوءنگرانش ،استناد بش تاری  ،زاویة دید دانای هل ،لحن ،و
شاعرانگی و ن ستالژی .عالو بر این ،تذهر نگاران ح زة تص ف ،بششی ة خ د،
بسیاری از شگردهای باورپذیری رئالیسم جادویی را هموبیت بشهار بستشاند.
درمقابل ،از برخی از این شگردها نیو بینیاز ب د اند .بنابراین ،برخی از شگردهای
باورپذیری بین رئالیسم جادویی و تذهر های تص ف مشترک است و برخی دیگر
متااوت؛ برای مثال ،مارهو و عطار در استااد از لحن و زاویة دید برای نیل بش شگرد
باورپذیری اشتراک دارند؛ ولی عطار رویکرد متااوتی بش ت صیف جوءنگرانش و استناد
بش تاری دارد .او با پرهیو افرایی از ت صیف جوءنگرانش و پرهیو از استناد بش تاری
در تضاد با رسالت خ د در امر تذهر نگاری ،س ب تق یت باورپذیری شد است.
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 .5پینوشتها
 .1روزبهان بقوی ( )91 :1381منکران را هافر و بیایمان خ اند و ایشان را بش فرع ن تش یش
هرد است .برخی از ص فیش نیو اعتقاد بش هرامات را نشانة ق ّت ایمان دانستشاند (سهروردی،
.)103 :1386
 .2ال تش ،این داستان در صاحة  123تذهرةاالولیا هم آمد ؛ ولی روایت هج یری بهتر است.
 .3قدیمیترین سند درباب شهادت عطار این ع ارت از ابنفُ َیی است« :و استشهد عوی ید
التتار بنساب ر» (فروزانار.)90 :1379 ،
 .4ب رخس ن یسندة زیرهی است هش شگرد روایت حدیث را دریافت و بشهار بست« :ب رخس
از این شی

بششدت برای باورپذیر هردن ماجرای داستان خ د استااد میهند؛ یعنی

می گ ید :شنیدم (یا خ اندم) از فالنی هش نقل هرد از فالن شخصِ معت ر هش او هم شنید (یا
خ اند ) از فالن شخص معت ر دیگر هش بیست سال پیت در ناحیة ( )xچنین اتااقی رخ داد .و
سپس بش اعت ار راویانی هش نام آورد و شرحشان را خالصش گاتش ،ماجرایی فراواقعی را
روایت میهند» (مندنیپ ر .)249 :1383 ،برای نم نش میت ان بش ماجرای دو چاق یی اشار
هرد هش هر آن دو شخص هش آنها را بشدست بگیرند ،ستیوی قدیمی را در دلشان زند
میهنند و وادارشان میسازد هش با همین چاق ها با یکدیگر ن رد هنند.
 .5برای مشاهدة جایگا ت صیاات در اسرارالت حید ر.ک :رض انیان1380 ،الف.4 :
 .6برخالف استعالمی هش در مقدمشاش بر تذهرةاالولیا ،آن را تألیف خ اند و نش تصنیف و از
این نظر ،عطار را در نگارش این تذهر فاقد س ک دانستش است (عطار نیشاب ری35 :1346 ،
مقدمش).
 .7برای مشاهدة جایگا راوی در تذهرةاالولیا ،هشفالمحج ب و اسرارالت حید ر.ک:
رض انیان1380 ،ب.64-60 :
8. Meme
9. Mauricio Babilonia
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 .10تذهر نگاران تص ف و ازجموش عطار عالو بر شگردهای یادشد  ،از شگرد «محدودیت
صحنش» نیو برای نیل بش باورپذیری استااد هرد اند .وحدت مکان و تکثر یا شکست زمان،
نکتشای است هش عرفا نیو بش آن ت جش خاصی داشتشاند .همچنین ،باورپذیری از یریق «باور
عمیق راوی بش روایت» ،نقت ایمان و باور در آفرینت منطق خا

رئالیسم جادویی و

مقایسة آن با ایمان و باور در تذهر های ص فیش بحثی است م نایی و معرفتی هش در این
مختصر نمیگنجد.

 .6منابع
احمدی ،بابک ( .)1379چهار گوارش از تذهرةاالولیاء .چ .2تهران :نشر مرهو.
ان ر شندِرُف ،لیوی (« .)1380بررسی ن ع ادبی تذهرة اولیا برم نای تذهرةاالولیای عطار».
ترجمة ع .روحبخشیان .معارف .د .18ش .2صص.128-114
پازوهی ،شهرام (« .)1382تذهرة اولیا در عصر ما» .هتاب ما ادبیات و فوساش .ش.71
صص.53-40
پ رج ادی ،نصراهلل (« .)1366تحویوی از مااهیم عقل و جن ن در عقالی مجانین» .معارف.
س .2ش .2صص.38-7
پ رنامداریان ،تقی (« .)1386تخیل هنری و نم دهای آن در آثار عطار» .گ هر گ یا .س.1
ش .2صص.30-1
رض انیان ،قدسیش (1380الف)« ،ابوارها و عناصر شخصیتپردازی در مت ن داستانی
عرفانی» .آینة میراث .س .4ش .2صص.80-30

ااااااااااااااااااااا (1380ب)« .روایت و راوی در داستانهای عارفانش» .هتاب ما ادبیات و
فوساش .ش .48صص.64-60
روزبهان بقوی ،روزبهانبن ابینصر ( .)1381رسالة القدس و رسالة لوطات السالکین.
بشه شت ج اد ن ربخت .چ 2تهران :یودا قوم.
زرینه ب ،ع دالحسین ( .)1388جستوج در تص ف ایران .چ .9تهران :امیره یر.

23

Downloaded from clrj.modares.ac.ir at 0:52 IRDT on Monday September 20th 2021

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1395

سهروردی ،شهابالدین عمر ( .)1386ع ارف المعارف .ترجمة اسماعیلبن ع دالمؤمن
اصاهانی .بشاهتمام قاسم انصاری .چ .4تهران :عومی و فرهنگی.

صاری ،جهانگیر ،حسین ایمانیان (« .)1390پی ند مت ن عرفانی با رئالیسم جادویی» .مطالعات
عرفانی .ش .14صص.122-105
عطار نیشاب ری ،فریدالدین محمد ( .)1346تذهرةاالولیاء .تصحیح محمد استعالمی .تهران:
زوار.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1358مختارنامش ،مجم عة رباعیات .تصحیح محمدرضا
شایعی هدهنی .تهران :ت س.
لوالی ،محمد ( .)1374هیمیای سعادت .بشه شت حسین خدی جم .تهران :عومی و فرهنگی.

فروزانار ،بدیعالومان ( .)1379شرح اح ال و نقد و تحویل آثار شی فریدالدین محمد عطار
نیشاب ری .تهران :نگا .
قافوشباشی ،اسماعیل و زی ا بهروز (« .)1386نقد ریختشناختی حکایتهای هشفالمحج ب و
تذهرةاالولیا» .فصونامة پژوهتهای ادبی .س .5ش .18صص.140-117
مارهو ،گابریل گارسیا ( .)1357صد سال تنهایی .ترجمة بهمن فرزانش .چ .5استکهوم :آرش.
مندنیپ ر ،شهریار ( .)1383هتاب ارواح شهرزاد :ساز ها ،شگردها و فرمهای داستان ن .

تهران :ققن س.
میهنی ،محمدبن من ر ( .)1386اسرارالت حید فی مقامات الشی ابیسعید .مقدمش و تصحیح و
تعویقات محمدرضا شایعی هدهنی .چ .7تهران :آگا .

نیشاب ری سمرقندی ،عمربن حسن ( .)1354منتخب رونقالمجالس و بستانالعارفین و
تحاةالمریدین .تصحیح احمدعوی رجایی .تهران :انتشارات دانشگا تهران.
نیشاب ری ،اب القاسم حسن (« .)1366عقالء مجانین» .ترجمة مهدی تدین .معارف .س .2ش.2
هج یری ،عویبن عثمان ( .)1383هشفالمحج ب .تصحیح و تعویقات محم د عابدی .تهران:
سروش.
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