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چکیده
برخی از متون ادبی در مرز میان دو جریان ادبی قرار دارند و ویژگیهای هرر دو را مرنککس مریسرازند.
برخی از مؤلّفههای ادبی نیز بین هر دو جریان مشترک است و میتوان آنها را حتّی در متون خلقشده در
دو دورۀ متفاوت مشاهده کرد .رمان اسفار کاتبان جزو آثاری است که بسیاری از تکنیر هرا و تههیردات
مشترک بین شیوۀ نگارش مدرنیستی و پسامدرنیستی را دارد؛ تههیرداتی چرون تکردّد راوي و روایرتهرا،
بی نظهی زمانی در روایت ،مرگ مؤلّف ،برجستگی متن ،شباهت داشتن شخصیّتهرا بره یکردیگر ،غلبر
عنصر وجودشناسی بر عنصر مکرفتشناسی ،روایت بودن تاریخ ،دور باطل ،بینامتنیّت ،درآمیختن ژانرها یا
التقاطگرایی و در کنار هم قرار دادن نثر قدیم و جدید .ابوتراب خسروی کوشیده اسرت در ایرن رمران برا
توجّه به برخی از ویژگیهای غالب در رمانهای پسامدرن ،به شیوۀ نگارش پسامدرنیستی نزدیر

شرود.

در پژوهش حاضر ،به بررسی ویژگیهای این رمان از این منظر پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :ادبیّات داستانی ،روایت ،رمان ،ابوتراب خسروی ،اسفار کاتبان ،مدرنیسم ،پسامدرنیسم.

 .رایانام نویسندۀ مسئول:

a.hasanzadeh@narjesrafsanjan.ir
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 .مقدّمه
در ایرانِ پس از  ، 977به دنبال گشایش فضای سیاسی و فرهنگی کشور و ترجه آثاری
از نویسندگان غربی و آشنایی نویسندگان ایرانی با مکتبهای مختلف ادبی ،گرایشهرای
مدرن در داستاننویسی به تدریج رواج یافتند .انجهنها و محفرلهرای فکرری و ادبری و
فرهنگی نیز که خواندن نوشتهها و یا آشنا ساختن نویسندگان با شیوههای نقد ،و نیز ایجاد
محیطی برای تشویق و رقابت و فراهم آوردن امکان انتشار آثار ،عهدهتررین کارکردشران
بود ،در تکوین آثار ادبی نقش بسزایي داشتند (شیری .)79 : 955 ،این جریان در سرالهرای
آغازین پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تحت تأثیر عواملی چون وقوع جنگ ،بحرانهرای
اقتصادی ،تکطیل شدن دانشگاهها ،و موانع اجتهاعی دچار رکود شد ،امّا در سالهای پایانی
ده شصت و اوایل ده هفتاد ،انتشار متون ادبی رو به فزونری نهراد و فضرایی در ایرران
شکل گرفت که بسیاری از صاحبنظران آن را آغاز عصر رمان در جامک ادبی ایرران نرا
نهادند (بیات .) 57- 71 : 955 ،مهمّترین دغدغ نویسندگان این دوره ،تجرب تکنی هرای
نو در روایت ( )Narrationبود .ابوتراب خسروی ،یکی از این نویسندگان است که در آثرار
خود ر از جهله رمان اسفار کاتبان ر به صناعتهای مدرن و پسامدرن توجّه دارد و کوشیده
روایتی داستانی با ساختار و دستور زبانی متفاوت از گذشته خلق کند؛ روایتی که برارزترین
ویژگیاش بینظهی زمانی و نداشتن طرح منسجم و در نتیجه ،تکّهتکّه و ناپیوسرته برودن
است.
تا کنون پژوهشهایی دربارۀ این رمان صورت گرفته است؛ مثل صالح حسیني و پویا
رفوئي ( ) 957و تیهور مالهیر و حسین اسدي جوزاني ( .) 952برخی از نویسندگان نیز در
مقاله هایی کوتاه یا بخش کوچکی از آثار خود ،به این رمان پرداخته انرد؛ برا ایرن حرال،
در هیچ ی

از این پژوهشها ،هههجانبه به موضوع مورد نظر ما پرداختره نشرده اسرت.

پژوهش حاضر می کوشد به ایرن مسرئله پاسرخ دهرد کره شاخصره هرای مدرنیسرتی و
پسامدرنیستی در این رمان چگونه به کار گرفته شدهاند؟ مبتنری برر ایرن مسرئله ،ایرن
پرسشها مطرح میشوند کره شاخصره هرای مدرنیسرتی و پسامدرنیسرتی کردا انرد؟ و
نویسنده بیشتر از کدا مؤلّفه ها در روایت داستانی خود بهره گرفته است؟ در ادامه ،پس
از بحث نظری ،با تحلیل رمان به پرسشهای مطرحشده پاسخ میگوییم.
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 .7مباحث نظری
جریانی که مکتب ها و گرایشهای مختلف هنری و ادبی دهههای آغازین قرن بیسرتم را
در بر میگیرد ،مدرنیسم نا گذاری شده است .مدرنیسرم ،تحروّلی در عرصرههرای دیرن و
سیاست و هنر و ادبیّات بود که در تکارض با واقعگرایی قرن نوزدهم قرار داشت و منجر به
ایجاد شکاف عهیقي میان حال و گذشته (سنّت) شد (برسرلر .)15 :7775 ،کشرفیّات فرویرد و
یونگ دربارۀ ماهیّت و کارکرد ذهن انسان نیز ترأثیر بسرزایي در آن داشرت .مدرنیسرم در
ادبیّات با آثار نویسندگانی چرون دی.اچ .الرنرس ( )D.H. Lawrenceو تری.اس .الیروت

( )T.S. Eliotو جیهز جویس ( )James Joyceآغاز شد و در  277با انتشار رمان یولیسز
جویس و شکر «سرزمین برایر» الیروت بره اوج رسرید .ویژگریهرای مدرنیسرتی آثرار ایرن
نویسندگان و خیلي از نویسندگان مدرنیست ،بیتوجّهی به داستانپردازی روایی و مستقیم،
ردّ کردن سیر عقالنری داسرتان ،نفری شخصریّتپرردازی سرنّتی و قرراردادی ،و سرتایش
تجربیّات خصوصی و ذهنی بود (نوذری 95- 97 : 957 ،؛ ایبرمز.)7 7 : 951 ،

مدرنیسم با ظهور جریانهای فکری متکدّد در اواخر ده شصت و اوایرل دهر هفتراد
میالدي مثل پساساختارگرایی ،رو به افول نهاد و بهجایش پستمدرنیسم سر برآورد؛ با این
حال ،دربارۀ تاریخ آغاز آن ،ههانند دورۀ مدرنیسم ،اتّفاق نظر وجود ندارد .برخی آغراز ایرن
دوره را اواخر ده هفتاد میالدي و برخی دیگر اواسط قرن بیستم میداننرد (نروذری: 957 ،

 .) 57- 5به گفت مری کلیگز ( ،)772 : 955مجهوع نظرات پسامدرنیستی فقرط از نیهر
دو ده هشتاد میالدي وارد حوزۀ مطالکات دانشگاهی شرد .ایرن اصرطالح کره در ابتردا
مربوط به حوزۀ مکهاری بود ،بکدها به حوزههای فرهنگ و سیاست و تکنولروژی و هنرر و
ادبیّات وارد شد .نویسندگان پسامدرنیست سرنّت را ردّ نهریکننرد و بررخالف نویسرندگان
مدرنیست ،در ههان حال که خواهان حفظ عناصر مطلوب مدرناند ،بر بازگشت به اشکال
کالسی

تأکید ميورزند و حاصل کارشان بازسازی و ترکیب مجدّد آفرینشهای مختلرف

و متضادّ از دل گذشته است (شهیسا951 : 957 ،؛ نوذری.) 55- 57 : 957 ،

با وجودي که متفکّران زیادي در دورۀ پسامدرن نظریّه دادهاند ،بین دیدگاههراي آنران
دربارۀ مؤلّفه هاي عصر پسامدرن و آثار پسامدرنیستي ،اختالف نظر وجود دارد .بره عقیردۀ
ژان بودریار ( ،)Jean Baudriyardدر عصر حاضرْ تصویر جانشین واقکیّت شده است و ما
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با وانهرودههرا ( )simulacrumروبرهرو هسرتیم .ژان فرانسروا لیوترار ( Jean-Francois

 )Lyotardمهمّترین ویژگی عصر پسامدرن را فروپاشی فراروایرتهرا ()metanarrative

مرریدانررد .برایرران م ر هیررل ( )Brian MacHaleویژگرری متررون مرردرن را در جنب ر
مکرفتشناسی آنها و ویژگی متون پسامدرن را در جنب وجودشناسي آنهرا مریدانرد .برري
لوئیس ( )Barry Lewisو ایهاب حسن ( )Ihab Hassanو دیوید الج ()David Lodge
در تحلیل آثار پسامدرن ،به شاخصههاي زباني و مؤلّفههاي شکلي ميپردازند.
پتریشرریا وُو ( ،)Patricia Woughلینرردا هرراچن ( ،)Linda Hutcheanفردریرر
جیهسون ( ،)Fredric Jamesonجران برارت ( ،)John Barthدیویرد هراروی ( David
 )Harveyنیز از دیگر متفکّران این حوزهاند .این متفکّرران ،مجهوعرهای از ویژگریهرا را
برای هر ی از رمانهای مدرنیستی و پسامدرنیستی برشرهردهانرد ،امّرا ههرانگونره کره
خودشان ميگویند ،این مشخّصات چندان دقیق نیست و نهیتوان حدّ فاصلی بین ایرن دو
شیوۀ نگارش گذاشت .آنان تأکید میکنند که برخی از این ویژگریهرا حتّری در نخسرتین
رمانهای نوشته شده ر از جهله رمان تریسترا شندی ) (Tristram Shandyاثر الرنس
استرن ،نویسندۀ ایرلندی قرن هجده میالدی ر نیز دیده میشود (شهیسا 27 : 957 ،؛ لوئیس،
 55 : 959و  75؛ الج 957 ،الف 55 :؛ وُو.) 57 : 959 ،

اگرچه این دو رویکرد ،دیدگاههاي مشترکي دارند ،ميتوان تأکید بر ذهنیّت در نوشرتار را
ر که با تکنی هاي ت گویي و جریان سیّال ذهن نشان داده مريشرود ،زاویر دیرد متيیّرر،
برهمزدن مرز میان گونههاي ادبي ،تأکید بر روایتهراي ناپیوسرته ر از ویژگريهراي اصرلي
مدرنیسم دانست .نتیج کاربرد این ویژگی ها ،به وجود آمدن ابها در متون مدرنیستی است.
اقتباس ،تقلید نقیضهاي ،آمیزهگري یا التقاط گرایي ،کنایره ،برازي هراي زبراني ،سراختارهاي
روایي ناپیوسته ،ابها  ،تقارن ،خودآگراهي ،تأکیرد برر ذهنیّرت سراختارزدوده و مرکرززدوده و
انسانیّتزده نیز از ویژگيهاي اصلي پسامدرنیسم است (کلیگز .)797 : 955 ،در ادام پژوهش،
پس از ذکر خالص رمان ،آن را با توجّه به ویژگیهاي مزبور تحلیل ميکنیم.
 .9خالص رمان
اقلیها ایّوبي و سکید بشیري ،دو دانشرجوي رشرت جامکرهشناسري ،برراي انجرا تحقیقری
مشترک به نا «نقش قداست در بنیان جوامع :با بررسي نهونههاي تاریخي» برا هرم آشرنا
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ميشوند و آشنایيشان به دوستي و سرانجا عشق میان آن دو ميرسد .نزدیکان اقلیها که
خود را محافظان دین یهود و خون جاري در امّت آن ميدانند ،این ارتباط را خطري براي
دین خود ميدانند و هر دو را ملز به گسست این رابطه ميکنند .اقلیها نافرماني ميکند و
به دست کسان خویش کشته ميشود .پس از آن ،سرکید بشریري روایرت او را بره کتراب
«مصادیقاآلثار» که پدرش آن را بازنویسي کرده بود ،ميافزاید تا اقلیها در متن کتاب بهاند
و در وقت قرائت خوانندگان که مکاد اصيري به پا ميشود ،دوباره حیات یابد.
 .1تحلیل رمان
 . .1تکدّد روایات و نبود انسجا
در اسفار کاتبان با ی

روایت خطّي روبهرو نیستیم .کتاب ،ترکیبري از خرردهروایرتهرایي

است که بدون در نظر گرفتن تقدّ و تأخّر زماني و تاریخي در هرم تنیرده شردهانرد .برین
هیچ یر

از آنهرا از نظرر موقکیّرت جيرافیرایي ،سریر وقرایع و حتّري مرذهب و جنسریّت

شخصیّت ها ارتباط منطقي وجود ندارد .تکثّر روایتها منجر به زمرانپریشری و در نتیجره
بيانسجامي میشود (حسن ) 27 : 227 ،و این خود ابها متن را به دنبال دارد (صرهبا: 927 ،

) 57؛ امّا در این رمان برخالف آثار پسامدرنیسرتی ر کره در آنهرا هریچیر

از روایرتهرا

بر دیگری غلبه نهیکند ر روایتها با یکدیگر مرتبط میشوند .آنچه ههه را به هم پیونرد
مرريدهررد ،مصررادیقاآلثررار اسررت؛ بررا در میرران قرررار گرررفتن مصررادیقاآلثررار از مجهرروع
خردهروایتها ،روایتي به وجود مي آید که در نگاه نخست آشرفته مرينهایرد .هرر یر

از

روایات جداگانه ،راویاني دارند که وقرایکي را کره در زمرانهراي مختلرف در مکرانهراي
جيرافیایي متفاوت روي داده است ،روایت ميکنند .کار آنها بازنویسري روایرت گذشرتگان
است ،امّا در این کار دست به تکهیل روایات هم ميزنند؛ با این حال ،روایتهرا هریچگراه
کامل نهيشروند .روایرت مصرایق اآلثرار در هرر دوره برا روایرت پیشرین اخرتالف دارد و
خط روایت نیز هیچگاه بسته نهيشود .نشان سه نقطره برهجراي نقطره در پایران آخررین
جهله رمان هم بر ههین نکته داللت دارد .در ههان ابتداي رمان ،سرکید بشریري بره براز
بودن خط روایت اشاره ميکند (خسروی.) 7- : 952 ،

این شیوۀ روایت بسیار شبیه به شیوۀ روایت داستانهاي قرآني اسرت؛ در مرتن قررآن،
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ابتدا در روایت نخست با شِهایي کلّري از داسرتان و اشراره بره نکرات کلیردي آن مواجره
ميشویم .در سورههاي دیگري که داستان در آنها پي گرفته ميشود ،با نگاه دقیقتري از
قبل ،به جزئیّات ماجرا پرداخته شده است ؛ برراي نهونره ،مريتروان بره داسرتان حضررت
موسي(ع) اشاره کرد که داستان زندگي و پیامبرياش در بیست سروره از قررآن کرریم ر از
جهله در سورههاي اعراف ،یونس ،طه ،قصص ر روایت شده است (اعراف 77- 79 :؛ یونس:

29-57؛ طه25-2 :؛ قصص .)17-9 :این شکل روایت بر مفسّران هم اثر گذاشته است و آنران
نیز داستانهاي قرآني را از منظرهاي گوناگوني روایت کردهاند .شاید نویسنده در پرداخرت
روایت به این متون نظر داشته است.
توجّه به کتب مقدّس در قسهتهای دیگري از رمران هرم نهایران اسرت .در ابترداي
کتاب ،احهد بشیري از زبان شیخ یحیي کندري به سورۀ واقکه استناد ميجوید .قرائت مکاد
اصير یا محشر صيري است؛ پس هنگا خواندن این کتاب نیز مکاد اصير بر پرا مريشرود
(خسروی .) 7 : 952 ،این نکته تأکیدي است برر نقرش خواننرده در سریر روایرت؛ خواننرده،
اسرررافیلي اسررت کرره کلهررات را مرريخوانررد تررا زنررده شرروند (ههرران .) 1 :برره طررور کلّري،
خردهروایتهایي که اسفار کاتبان را ميسازند ،عبارتاند از . :روایرت احهرد بشریري کره
رسال منصوري (مصادیقاآلثار) را با الحاقاتي بازنویسي کرده است؛  .7روایرت اقلیهرا کره
سکید بشیري آن را به نسخ پدرش افرزوده اسرت؛  .9روایرت حکایرت کرامرات شردرک
قدّیس؛  .1روایت یادداشت هایي از تلهوذ دربارۀ نحوۀ مجازات مرتدّان بره دسرتور شرریف
امّت یهود؛  .7روایت سفرنام زلفا جیهز؛  .7روایت سلیهانخان که مانند نوشتههاي احهرد
بشیري در مصادیقاآلثار به سفرنام زلفا جیهز افزوده شده است؛  .5نام زهره ،مادر اقلیها،
به اقلیها و نام اقلیها به زهره و یا نام خاخا به زهره هم خرردهروایرتهرایيانرد کره در
روایت سکید جاي دارند؛ پس رمان ،سِفري است که از اسفار ترکیب یافته است؛ روایتی که
خود زنجیرهاي از روایتهاست؛ هر کاتبي حلقهاي بدان ميافزاید .به ههرین دلیرل ،سرکید
بشیري از آن با عنوان «سفر کاتبان» نا ميبرد (ههان .) 7 :گویي کاتب نیز یکي است کره
 .رمان چهرۀ مرد هنرمند در جوانی از جیهز جویس سرشار از اشاراتی به کتاب مقدّس ،از جهله به کار گرفتن نهادها و برخی
کنشهای شخصیّتهاست و شیوۀ روایتش هم از کتاب مقدّس تأثیر پذیرفته است (سید .)5 -7 : 957 ،از آنجا که این
کتاب در زمرۀ آثار مدرن محسوب میشود ،و با توجّه به تأثیرپذیریاش از کتاب مقدّس ،میتوان به نقط اشتراکی میان اسفار
کاتبان و تأثیرپذیری شیوۀ روایت آن از تفاسیر و قرآن و کتاب مزبور رسید.
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در هر دوره در هیئت دیگري ظهور ميکند .به عقیدۀ برخري از منتقردان ،حضرور روایرات
متنازع و به تبع آن ،فضاهاي متکدّد و متنوّع ،یکي از مهمّترین گررایشهراي تکنیکري در
ادبیّات داستاني دهههاي اخیر ایران است .این گرایش ،بیش از آنکه تابع عهلکررد مرداو
ارادۀ نویسنده باشد ،نتیج نظا مند سراختار داسرتان اسرت (خرّمري .) 9 - 97 : 95 ،ایرن
ویژگي ،در رمان اسفار کاتبان بسیار بارز است.
تکرار در روایت بسیار مهمّ است« .چیزي که در متنِ روایيِ منثور تکرار مريشرود ،بره
دلیل این تکرار ،صدق و صحّت نهيیابد ،امّا مهرمّترر مريشرود» (لوتره .)51 : 955 ،تکررار
ميتواند به صورت تکرار کلهات منفرد (بیشتر فکل ،اسم یا صرفت) ،حالت ،واکنش و ...باشد.
این شیوه اغلب با شخصیّتپردازي ارتباط دارد .شیوۀ دیگر ،تکرار رخدادها یا صحنههاست،
به گونهای که در متن روایي ،یکسان به نظر برسند .شریوۀ سرو  ،تکررار شخصریّتهرا و
نقشمایه ها و رخدادها در آثار ی

نویسنده است .سِدری

واتس اینگونه تکرار روایري را

ذیل «فرامتنیّت» قرار ميدهد (ههان.)57-51 :

به عقیدۀ الج ( 957ب )15 :در رمانهای مدرن ،براي جبران ضکف سراختار روایرت ر
که ناشي از آغاز و پایان مبهم و استفاده از تکنی هایي چون ت گویي و سیالن ذهنیّات
شخصیّتهاست ر سایر شیوههاي انتظا دهندۀ زیبایيشناختي برجسته ميشوند؛ شیوههایي
چون «تلهیح یا تقلید از الگوهراي ادبري یرا کهرنالگوهراي اسرطورهاي یرا تکررار متنروّع
مضهونهاي متداول و تصاویر و نهادها ،و نیز تکنیکي کره غالبرا ضرربآهنرگ نامیرده
ميشود؛ مضهوني که در اثر خاصّي پیاپي تکرار ميشود ،یا تفوّق حجم بر زمان » .در این
رمان ،تکدّد خردهروایتهایي که هر کدا به سب

خاصّ ی

دوره نوشته شدهاند ،منجر به

بيمکاني و بيزماني آن شده است (حسیني و رفویي)75 : 957 ،؛ با این حرال ،تکررار برخري
تصاویر و موتیفها ،خردهروایتها را به یکدیگر پیوند ميزند و ههین پیوند باعث میشرود
ویژگی مدرنیستی رمان برجسته شود .پیرزنهاي سیاه پوشي که بره زبران عبرانري حررف
ميزنند ،در چند صحنه حاضر ميشوند (خسرروی .) 79 ،15 ،17 ،72 ،77 : 952 ،حضرور ایرن
شخصیّتها با بوي قرباني سوختني در هوا ههراه است .موتیف قرباني در خردهروایتهاي
دیگر هم دیده ميشود؛ آذر ی قرباني در خردهروایت احهد بشیري است .قرباني شردن و
صحن قرباني کردن در این روایت سه بار تکرار ميشود .حضور شخصیّتهراي مشرابه در
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ادوار مختلف تاریخي هم گونهاي تکرار است .یکي دیگر از نشانهها و در واقرع گررههرای
روایات ،رنگ سبز است که رنگ غالب در رمان اسرت (ر.ك :ههران،27 ،15 ،99 ،9 ،75 ،77 :

 .) 72 ، 15 ، 97 ، 71 ، 7فصل سرما نیز از دیگر نشانههای مشترک بین روایرتهاسرت؛
نخستین مالقات اقلیها ایّوبي و سکید بشیري در فصل سرد اتّفاق ميافترد (ههران) 7 :؛ آذر
هم در فصل پاییز دفن ميشود (ههان 5 :؛ نیز ر.ک 5 :و .)59
 .7.1غلب عنصر وجودشناختی بر عنصر مکرفتشناختی
برایان م هیل در ادبیّات داستاني پسامدرنیستي ،ضهن اشاره به آراي نظریّهپردازاني چون
دیوید الج ،ایهاب حسن ،دووِ فوکِها ( )Dauwe Fokkemaو برا توجّره بره شرالودههراي
فلسفي پسامدرنیسم و بهرهگیري از نظریّ رومن یاکوبسن ( )Roman Jakobsonدربرارۀ
عنصر غالب ،متون ادبي را از این جنبه مرينگررد .بنرا بره دیردگاه وی ،عنصرر غالرب در
داستانهاي مدرنیستي ،ماهیّتي مکرفتشناسانه ( )epistemologeyدارد و در داستانهاي
پسامدرنیستي ،ماهیّتي وجودشناسانه ( .)antologyرمان نویسان مدرن با از سرر گذرانردن
دورۀ پرتالطهي از تحوّالت بيسابقه در حوزههاي مختلف علم و فرهنرگ ،در پري یرافتن
راهي براي شناخت جهان بودند (پاینده )77 : 957 ،و با استفاده از تههیداتي چرون چندگانره
کردن و در کنار هم قرار دادن نظرگاههاي روایت ،کانوني کردن هه شرواهد از راه یر
«ذهنیّت مرکزي» واحد ،بهکارگیري استادان گونههاي مختلفي از حدیث نفس و ...مضامین
و جنبههای مکرفتشناسی را در متون خود برجسته میکردند (مر هیرل.) 97- 9 : 959 ،

در مقابل ،آنچه در رمانهاي پسامدرنیستي اههّیّت ميیابرد ،خرودِ ماهیّرت هسرتي اسرت.
رمان نویسان پسرامدرن در فررض وجرود جهران تردیرد روا مريدارنرد (پاینرده.)72 : 957 ،

پرسش هاي برجستهشده در متون این نویسندگان ،یا به وجودشناسي متون ادبري مربروط
ميشود ،یا به وجودشناسي دنیایي که ترسیم ميکنند.
ترکیب خردهروایتها در روایت سکید به گونهاي است که در وجود داشتن یرا نداشرتن
روایت هاي دیگر تردید ایجاد میکند .آیا روایتهاي شیخ یحیي کنردري ،احهرد بشریري،
سفرنام زلفاجیهز و حتّي بخشهایي از تلهوذ به صورتي که در اینجرا آمردهانرد ،پریش از
روایت سکید وجود داشتهاند؟ تداخل و وابستگي متقابل این خردهروایتها با روایت سکید و
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در عین حال استقالل آنها از یکدیگر ،نشاندهندۀ غلب عنصر وجودشناختي است .سکید بر
خالف راوی رمانهای مدرن ،به دنبال حلّ مکضلی نیست ،بلکه میخواهد دنیای کلهات را
به نهایش بگذارد و ههین مسئله منجر به برجسته شدن متن در این اثر شده است.
 .9.1برجستهشدن متن
در رمان هاي پسامدرن ،متن برجسته مي شود و شخصیّت ها ماهیّرت متنري دارنرد (پاینرده،

 .)77 : 927آنها نه تقلیدي از اشخاص واقکي ،بلکه واژه هایي بر کاغذ هسرتند و در فراینرد
خواندن ،خلق ميشوند .به عقیدۀ وُو ( )21-2 : 251در رمانهای پسامدرن ر که او برا نرا
فراداستان از آنها یاد میکند ر شخصیّت میتواند موجود باشد یا نباشد .در این متون ،نرا
شخصیّت طوري به کار میرود که تسلّط دلخواهان نویسنده و روابط دلخواهانه در زبان را
نشان دهد .در اینجا نیز راویان پیوسته تأکید ميکنند که شخصیّتها از جنس کرال انرد و
در فرایندِ خواندن زنده ميشوند .پس از کشته شدن اقلیها ميخوانیم:
منتظر بودهاند تا آخرین قطرات خونش از شکاف فصّ ساعدهایش بریزد و او تهي شرود
از آن هوشیاري که خواج کاشفاألسرار ميگوید .براي ههین اسرت کره در غیراب آن
تن خاکي باید تني زوالناپذیر از جنس کال برایش نوشت (خسروی.) 55 : 952 ،

احهد و سکید بشیري در روایات خود پیوسته بر اههّیّت کلهه تأکید دارند و این تأکیرداتْ
یکي از مهمّترین مضامین رمان را آشکار ميکند :برتري زبان بر واقکیّت .در متون پسامدرن
نیز رابط بین واقکیّت و زبانْ مککوس است و واقکیّت بر اسراس سراختارهاي زبراني سراخته

ميشود .تصنّکی بودن واقکیّت در ههان صفحات اوّل ،نهودار ميشود .کلهه در اسفار کاتبران
مانند سایر آثار خسروي مقدّس است .احهد بشیري در علل ثبت کابوسهایش ،چندین مرتبه
به ارزش کلهه اشاره ميکند .در نظر او ،کلهه مقدّ بر هر چیز است .زبانْ واقکهساز است ،نه
اینکه واقکه رخ دهد و بکد در بستر زبان جاري شود (ههران .) 9 :کلهرات در نظرر اقلیهرا نیرز
ههینگونهاند .اقلیها با رسیدن نام مادرش ميگوید« :من آن زن را فرامروش کررده برود ...
این اتّفاق براي من طوري بود که مثال آن اندوه به شکل ی
مثل ی

نامه دربیایرد و بکرد کلهراتش

کوه رویم آوار شود» (ههان .)75 :کلهه در حکم نطفه است .وقتي کلهه نطفره باشرد،

کال نیز مانند زن زایا ميشود .کلهه بودن شخصیّتها بدین مکني است که هرر شخصریّت
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ی

دالّ در متن است نه ی

انسان واقکي ،و این دالّ صرفا هنگرا خوانردنْ مکنرایي را بره

مخاطب القا ميکند .سکید بشیري دربارۀ روایت پدرش مينویسد:
مابین مادر و اشیای آن متن ،رابطهاي متصوّر بوده ،تا جایي که صراحتا مرينویسرد کره
من فرزند او نبوده و نیستم ،که نطف کابوسي هستم که مادر از سر گذرانده ،کره نطفر
کلههاي هستم که در هیئت سلطان با رفکتماه درآمیخته ،که آن کلهه در عرین مجررّد
بودنش آنچنان واقکي است که شامهاش رایح تن رفکتماه را ميشناسد (ههان.) 77 :
وی کلهه را به بذر گیاه تشبیه ميکند (ههان .)75 :کلهات ،بذر اشیاي وقایع هستند (ههران:

 .) 7به بذر بودن کلهه در کرامات شدرك قدّیس نیز تصریح ميشود (ههان .)77 :در سخنان
شاهمنصور هم ارتباط کلهه با نطفه به چشم ميخورد (ههان.)22 :
شخصیّتهای برساخته ،به یکدیگر شبیهاند؛ گرویي برخري از آنهرا یکري هسرتند کره
در هیئتهاي دیگرگون ظاهر شدهاند .نامشخّص بودن هویّرت شخصریّتهرا نیرز موجرب
بيثباتي دنیاي توصیفشده در رمان و لذا برجسته شدن ساختار وجودشناسان آن ميشرود
(م هیل .) 92 : 959 ،چشهان آذر مانند چشهان رفکتمراه ،عسرلي اسرت (خسرروی: 952 ،
 .)777آذر با تاك ارتباط دارد (ههران .)75 ،77 ، 2 :اگرر کلهرهْ برذر باشرد و درخرتْ کتراب،
ههانطور که درخت ،آذر را از آسهان محافظت ميکند ،کتاب هم نگهبان اوست ،تا نرابود
نشود و جاودان بهاند .فرایند قرائت باعث به فکل درآمدن کلهره مريشرود و آذر در ایرن
فرایند دوباره جان ميگیرد .رفکتماه و آذر و اقلیها ،هر سه با کتاب ارتباط دارند (ههان.) 5 :
مهمّترین کنش رفکتماه ،تصحیح اوراق امتحاني شاگردان اسرت (ههران، 9 ،91 ،97 ،9 :
) 5 ، 1؛ پس او هم به گونهاي در امر کتابت نقش دارد .آذر نیز با کتابهایش در روایت
حاضر ميشود (ههان 55 :و  .)52اقلیهرا پرس از ورود بره عهرارت سرکید بشریري ،در اتراق
رفکتماه سکني ميگزیند (ههان .) 17 :بوي عطر کراج از او سراطع مريشرود (ههران.)71 :
رفکتماه هم با بو ارتباط دارد (ههران .) 77 :رفکتماه در روایت احهد بشیري ،مانند حهیررا،
رقّاص هندي ،است (ههان« .)21 :رفکتماه ميگوید بوها به آشوبش مياندازد .محتهل است
که باري بر خود بسته باشد و چشهان تجریدي سلطان نهيتوانرد او را در ارک ببینرد کره
نطفهاي از او در زهدان رفکتماه هر روز دارد بزرگ ميشود» (ههان.) 72 :
افکي که به تاک مانند ميشود ،رفتاری مانند رفتار انسانها دارد (ههان .) 17- 17 :این
مارْ محافظ رقّاصه است ،و تاکْ محافظ آذر .خود درخت نیز مانند عهارت خانر سرکید برا
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مصادیقاآلثار مرتبط است (حسیني و رفویي .)97 : 957 ،بلقیس به رفکتماه شبیه است .ایرن
زن کرره روزگرراري در نکرراح حضرررت سررلیهان(ع) بررود ،در دور دیگررر ،برره نکرراح خواج ر
کاشفاألسرار درميآید؛ مانند اقلیها از جنس ههان هوشیاري جاری در ذات جهان اسرت.
(خسروی .)92 : 952 ،آذر مثل بلقیس با آوردن سلخ و نطع تکّهتکّه ميشود .شرباهت میران
اشیا هم در ههین قسهت ،بر شباهت میان شخصیّتها داللت دارد؛ کُندۀ سلخ دو برار بره
درخت تشبیه ميشود؛ ی بار هنگا قطکهقطکه کردن جسرم بلقریس (ههران ) 7 :و برار
دیگر هنگا کشتن آذر (ههان.) 5 :
ویژگي مشترک میان هه این شخصیّتها ،موهایشان است .خواج کاشفاألسررار دربرارۀ
زلزله در دوران کودکي و مرگ مادرش ميگوید« :این

کاشف رشتهاي از گیسوانش بودیم که

از زیر تلّي خاکِ پیچان ،بیرون مانده» (ههان .)57 :او کاشف اسرار است و نخسرتین سررّي کره
کشف ميکند ،گیسوست .ميتوان فههید که گیسو نقش مههّي در رمان دارد .سکید چندین بار
به موهاي اقیها توجّه مريکنرد (ههران .) 15 ، 15 ، 1 ، 71 ،17 ،9 ،79 ، 1 :او و پردرش بره
موهاي رفکتماه هم توجّه دارند (ههان .)29 ،55 ،99 :احهد بشیري در روایرتِ کشرته شردن آذر،
موهاي وي را توصیف ميکند (ههران .)52 :اقلیها در نام خود به مادرش بره موهرای او اشراره
میکند (ههان .)5 :بلقیس ،چهل گیسروي بافتره ههرنرگ ظلهرات دارد (ههران )97 :و حهیررا
رقّاصهاي است سیهگیسو (ههان .) 11 :زلفا جیهز در توصیف زنان هندي به موهايِ بلنردِ بافتر
آنها اشاره میکند (ههان .) 12 :گیسو در توصیف شخصیّتهاي مرد داستان ر ههچون شدرک،
فرستادۀ مل ِ فاریاب ،سلیهانخان ر نیز قابل توجّه است (ههان.) 52 ، 71 ، 77 :

زلفا جیهز برای رسیدن به رستگاري اخروي به ایران ميآید ،ولي در ایران عالوه بر کشرف
پاهاي مقدّس شدرك قدّیس ،عشق را هم ميشناسرد (ههران .) 2 :اقلیهرا نیرز در راه کشرف
نتایج رفتار قدّیسین ،به عشق ميرسد (ههان 2 :و  .) 77رفکتماه هم عاشرق احهرد بشریري
است (ههان .)2 :اقلیها ،آذر ،رفکتماه ،زلفرا جیهرز و سرایر مکشروقگان ،در مرتن کتراب زنرده
ميمانند و در هر دور قرائت حاضرر مريشروند .از میران آنهرا ،آنکره تفرّدیافتره حضرور دارد،
اقلیهاست .شباهت اقلیها با سایر شخصیّتهاي زن ،بر شباهت گفتار و اندیش آنان داللت دارد.
هدف اقلیها و سکید ،بررسي تبکات اثبات مدّعاي قدّیسران و کشرف نتیجر تقابرل قدّیسران و
عوامل قدرت است .به عقیدۀ سکید ،قدّیسان ی

الگوي اجتهاعي رفتار را پدید ميآورند و مبلّغ
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رفتاري خاصّ هستند؛ رفتاري که با رفتارهاي عرف جامکه تناقض دارد (ههان .)71 :اقلیهرا نیرز
مانند قدّیسان ،رفتاري خالف عرف دارد .ارتباط او با مردي مکتقد به آییني دیگر ،او را در مقابل
قو یهود ميگذارد .به باور سکید ،قدّیس ميخواهد با قدرتي که نتیج قداسرتش اسرت ،رفترار
اجتهاعي را اصالح کند ،امّا قداست ی

فرد مکهوال قادر به اصالح نیست (ههان .)75 :اقلیها نیز

در این کار ناکا میماند و به دست عهویش ،خاخا دین یهود ،کشته ميشود.
شخصیّتهای مرد نیز ویژگیهای مشترک دارند؛ سکید که به مادرش شباهت دارد ،پس
از مرگ پدر و مادر ،هم وارث عهارت و هم وارث مصادیقاآلثار میشود (ههان .)97 :او ماننرد
پدرش نویسنده نیست ،ولي کتابت بر ذمّهاش نهاده شده (ههان ) 1 :و کاتبي از سلسل کاتبان
است .شاهمنصور ،ههان شاهمنصور خاندان آلمظفّر است .وی در اینجا وقتي از تقردیر خرود
(انقراض حکومتش به دست یکي از ذرّیّاتش) باخبر ميشود ،هه فرزندانش را ميکشد (ههران:

 .) 75چشهان او آذرگون است (ههران .) 5 :احهد بشیري هم با شاهمنصرور مشرابهت دارد:
«من از تصوّرات پدر گفتم که رقیب مکتوبش را به سلخ متني که نوشرته مريبررده و نهایترا
آنقدر مقهور رقیب مکتوبش ميشود که سلطهاش را ميپذیرد و فرمانش را اجابت ميکنرد»
(ههان .) 77 :در صورتي که رفکتمراه ههران رقّاصر هنردي باشرد ،احهرد بشریري ههران
شاهمنصور و خود قاتل آذر است .سکید نیز ثهرۀ نطف شاهمنصور و در نتیجه ههان شاهبشیر،
سفیر خاصّ خاقان ،فرزندخواندۀ تیهور و ولد حهیراي مارباز ،است که شاهمنصرور را از اسرب
به زیر ميکشد (ههران .) 52 :سلیهان و شدرک و خواج کاشرفاألسررار هرم یکري هسرتند
(ههان .)97 :شدرک قدّیس ،بذر بهشت است که مانند درخت در فاریاب ميرویرد .سرسس دو
نیم ميشود تا دو سوي رودخان فاریاب را آباد گرداند .ی

نیه آن به کندۀ درخت ميمانرد.

این کنده با کندۀ سلخ که شاهمنصور با آن کودکان و آذر را گردن ميزند ،متقارن ميشود .به
گفت اقلیها ،هه متنهایي که در دورههاي مختلف تاریخي نوشرته شردهانرد ،دربرارۀ وجرود
شدرک قدّیس و کراماتش اتّفاق نظر دارند (ههان 95 :و  .)72با وجود این ،شدرک با بُختُنَصرر
یکي ميشود و در هیئت او فرمان ميراند (ههان .)95 :خواج کاشفاألسرار و شدرك هرر دو
حافظ اسم اعظماند (ههان)9 :؛ اقلیها سکید را نیز به شدرک مانند ميکند (ههان.) 55 :
عهوي اقلیها با شاهمنصرور و والریرانوس و احهرد بشریری مشرابهت دارد؛ تهرا ایرن
شخصیّتها ميخواهند با نابود کردن مخالف ،قدرت خود را اثبات کنند ،امّا قادر بره تيییرر
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سرنوشت نیستند؛ شاه منصرور سررانجا بره دسرت یکري از فرزنردانش کشرته مريشرود.
والریانوس موفّق نهیشود نسخههاي تلهوذ را کامل از بین ببرد (ههان ) 17 :و عهرو عزیرز
که ميخواهد خون امّت یهود را از ناخالص شدن در امان دارد ،برادرزادهاش را مريکشرد؛
غافل از اینکه پس از اقلیها کسان دیگري نیز از دین خود خارج ميشوند .سرانجا احهرد
بشیري آذر را ميکشد ،ولي دو سال بکد ،سکید به دنیا ميآید و سکید با اقلیها آشنا ميشود.
 .1.1بینامتنیّت
دیگر ویژگي اسفار کاتبان که با ترکیب خردهروایتها به وضوح آشکار ميشود ،بینامتنیّرت
( )intertextualityاسرررت کررره ژولیرررا کریسرررتوا ( ،)Julia Kristevaنظریّرررهپررررداز
پساساختارگراي فرانسوي ،در اواخر ده شصت میالدي ،ضرهن تلفیرق نظریّرات سوسرور
( )Ferdinand de Saussureو باختین ( )Mikhail Bakhtinدر باب زبان و ادبیّات ،آن
را ابداع کرد (کریستوا .)77 : 955 ،بینامتنیّت باختین ،در این کال او آشکار ميشود که «هرر
متني ههچون مکرّقي از نقلقولها ساخته مي شود؛ هر متني جذب و دگرگونسازي متني
دیگر است» (آلن .)77 : 952 ،بنا به آراي کریستوا ،در متنِ در بند
مؤلّفان متون ،خود را به یاري اذهان اصیلِ خویش نهيآفرینند ،بلکه این مترون را برا
استفاده از متون ازپیشموجرود تردوین مريکننرد ...یر مرتن« ،جایگشرت مترون و
بینامتنیّتي در فضاي ی متن مفروض» است که در آن «گفتههاي متکدّد ،برگرفته از
دیگر متون ،با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثی ميکنند» (ههان.)75 :

از این رو ،مکناي هر گفتار یا نوشتاري ،با ارجاع به سایر گفتارهرا و نوشرتارها بره دسرت
ميآید .در اسفار کاتبان ،اعترافِ آخرین کاتب به اینکه نوشرتار کاتبران پیشرین را بازنویسري
ميکند ،خود حاکی از وجود عنصر بینامتنیّت اسرت .ترداخل خرردهروایرتهراي مختلرف در
یکدیگر ،موتیفها و نهادهاي مشترک ،شباهت شخصیّتها به یکدیگر ،آراستگي رمران بره
آیات قرآن ،تبکیّت شیوۀ روایت از شیوۀ روایت داستانهای قرآن و حتّي نرا رمران ،از دیگرر
نشانههاي عنصر بینامتنیّت در این رمان است .مصادیقاآلثار مانند عهرارت درون برا اسرت
که هر بار با موادّ و مصالح قبلي بازسازي ميشود .سکید در جایي دربارۀ این عهارت ميگوید:
«برایش گفتم که شنیدها که این عهارت چند بار خرراب شرده و دوبراره برا کهري تيییررات
ساخته شده ...زیر لب ميگفت :فوقالکاده هستند ،به نظر خیلي قدیهي ميآیند .برایش گفتم
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که در هر بار تجدید ،بنا با ههان سنگهاي قدیهي ساخته شده» (خسروی 97 : 952 ،و .)77
 .7.1درآمیختن ژانرها یا التقاطگرایی
هر نوعِ ادبی ،ویژگیهایی دارد که آن را از انواع دیگر متهایز میسازد .امترزاج ویژگریهرای
انواع مختلف در ی متن ،عالوه بر تأکید بر عنصر بینامتنیّت ،چندزبانی بودن آن را برجسته
میکند .این دو ویژگی ،هم در متون پسامدرنیستی و هم در متون مدرنیستی دیده میشرود.
به عقیدۀ باختین ( ) 71 : 959شاخص اصلي رمران ،چنردزباني برودن آن اسرت .مهرمّتررین
شکلهاي ایجاد چندزباني در رمان عبارتاند از بازي طنزگونه با زبان ،روایتي کره منشرأ آن
راوي یا یکي از شخصیّتهاست ،گفتهانهاي قهرمانهاي داستان ،انواع الحاقي و افزودنري.
انواع الحاقي عبارت است از داستان کوتاه ،شکر ،نهایش ،متون اخالقري و علهري و مرذهبي،
سرگذشتها ،سفرنامهها ،نامهها ،که مکهوال مشخّصههاي خاصّ خود را دارند (ههان.) 77 :
برخي از انواع الحاقي مورد نظر باختین ،در اسفار کاتبان دیده ميشود ،که ميتوان آنها
را با توجّه به زبان و سب خاصّ هر کدا درك کرد .شرح دقیق جزئیّات در روایت سکید،
با هدف شخصیّت ههاهنگ است .اقلیها بر شرح موبهمروي جزئیّرات تأکیرد دارد و سرکید
ميخواهد چیزي از اقلیها خارج از متن باقي نهاند (ههان .) 5 :با این کار ،روایت سرکید بره
صورت سرگذشت واقکی اقلیها نهودار ميشود .زبان در روایت احهد بشیري ،زبان صوفیان
و عارفان است و نثر آن مانند نثر کتابهاي عرفاني.
«شیخ یحیي کندري» ،رحهةاهللا علیره ،صراحب تراریخ منصروري ،مشرهور بره رسرال
مصادیقاآلثار ،شبي در رؤیایي صادق بر ما ظاهر گشت و آی شریف «ثُمَ بَکَثناکُم مِرن
بَکدِ مَوتکُم لکلّکُم تَشکُرون» تالوت نهود و گفت ...این ما به هیئت ههچون شرهایي
به جهان خاکي بازگشته ایم تا در محشر صيرایي که به وقت قرائت حرادث مريشرود،
مصادیقاآلثار هم بدین هنگا کتابت کني (ههان.)2 :

بخشهایي از روایت احهد بشیري ،زبان رسائل احکا را بازمينهایاند« :عهق گور حتها
بایستي با اندازۀ قدّ آدمي باشد و لحد به جانب قبله ،و جسد زن را بایستي به ی نوبت در
قبر گذارد» (ههان.)7 :
تکرار نیز دیگر ویژگي این روایت است:
به رفکتماه ميگویم :دستهایت را سه بار تا مِرفَق بشوي .رفکتماه سه بار دسرتهرا
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را تا مرفق ميشوید .به رفکتماه ميگویم :یقر پیرراهن آذر را بردران و او را از پهلرو
نگردان و پیرهنش را از زیرِ تنش بکش و انگشتانش را لهرس کرن .رفکرتمراه ،یقر
پیراهن آذر را ميدراند و او را بر پهلوها نهيگرداند .پیرهنش را از زیر تنش ميکشد و
انگشتانش را لهس ميکند (ههان.) 2 :

سفرنام زلفا جیهز ،مانند سفرنامههاي دورۀ قاجار است« :به من گفته شده بود که بره
سفارت کبراي دولت فخیه بریتانیا در تهران ،تلگِرافي دستور داده شده که ساپورتهراي
الز براي مساعدت من انجا گیرد» (ههران .) 7 :ویژگريهراي نثرر ترجهرهشرده را نیرز
میتوان در نوشتههای سلیهانخان دید .نثرر در روایرت بخرشهرایي از تلهروذ ،سراده برا
واژههای کهن است .برخي از واژههاي بهکاررفته در این روایت ،بدین قرار اسرت :نبشرت،
اندر ،دیرسال ،خور (= خورشید) ،زینهارندیده ،دشخوار ،تایره ،خشرکي آمردن ،آب هلیردن،
خوید ،تشباد ،پادافره ،ارویس .اقتباس از نثرنویسي کهن ،در ادبیّرات سرابقه دارد و خراصّ
متون پسامدرنیستی نیست .به عقیدۀ الج ( ، )77 : 227هر متن بره شرکلهراي گونراگون
ر مثل شبیهنویسي ،اقتباس ،تلهیح ،نقل قول مستقیم ،قرینهسازي یرا تنراظر سراختاري ر
مي تواند ما را به متون دیگر ارجاع دهد .متنآمیختگي ،شرط وجودي ادبیّات است و ههر
متنها از تاروپود متنهاي دیگر بافته شدهاند؛ چه مؤلّفان آنها بدانند و چه ندانند.

 .7.1مرگ مؤلّف
کاتب بودن احهد و سکید بشیري ،نظریّ مرگ مؤلّف را به خاطر مي آورد که روالن برارت
( )Roland Barthesو میشل فوکو ( )Michel Foucoultآن را مطرح سراختند .ایرن دو
نظریّهپرداز ،با نفي اقتدار خداگون مؤلّف در تکیین مکناي متن ،نقرش اصرلی را در فراینرد
قرائت نقّادانه به خواننده ميدهند .بارت ( )25 : 957بهجاي اصطالح مؤلّف ،اصطالح کاتب
را به کار ميبرد و مکتقد است «کاتب مدرن ،در تبرایني تهرا  ،ههزمران بره ههرراه مرتنِ
زادهشده ،هرگز مجهّز به ابزاري براي پیشدستي بر نوشتار یا فرارَوي از آن نبوده ،حراملي
نیست که کتاب محهول آن باشد .جز زمانِ بیان ،زمانِ دیگري در کار نیست؛ هر متني ترا
ابد در اینجا و اکنون نوشته ميشود» .تأکید پیوست سکید بر نقرش خواننرده در فراینرد
زنده شدن شخصیّتهاي مکتوبش ،این نکته را ثابت ميکند .نظریّ مرگ مؤلّف عالوه بر
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اینکه یکي از تکنی هاي فرمري در اسرفار کاتبران اسرت ،مضرهون مطررح در برخري از
داستانهاي کوتاه و رمانهاي فارسي ر مثل ههین رمان ر به شهار ميرود.
 .5.1دور باطل
یکي دیگر از شاخصههاي آثار پسامدرن ،دور باطل است که بری لوئیس آن را مطرح کرد.
دور باطل به دو طریق در داستان ایجاد ميشود :اتّصال کوتاه (ورود نویسنده بره داسرتان) و
پیوند دوگانه .پیوند دوگانه هنگامي در داستان ایجاد ميشود که شخصیّتهاي تاریخي در
داستان نقش آفریني کنند .شخصیّت هاي تاریخي در داستان هاي تاریخي نیز حضور دارند،
ولي حضورشان در داستان هاي پسامدرن به گون دیگري است .نویسندگان داسرتانهرای
تاریخی ميکوشند داستانشان دربارۀ شخصیّت هاي تراریخي برا مکلومرات و دانسرتههراي
پیشین مخاطب ميایرت نداشته باشد ،امّا نویسندگان داسرتانهراي پسامدرنیسرتي در پري
ایجاد چنین ميایرتهایي هستند (لروئیس .) 77 : 959 ،به اعتقاد لیندا هاچن ،بهترین نهونر
نوشتار پسامدرنیستي ،فراداستان تاریخنگارانه است کره بره طررز خودآگاهانرهاي تراریخ را
تحریف ميکند .این کار با زمانپریشي ،درآمیختن خیالپردازي و تاریخ ،و تاریخ مجکرول
محقّق ميشود (ههان )55-57 :که خود جنب بینامتنی اثر را تقویت میکند؛ ولي نویسندگان
پسامدرن آن را براي بياعتبار کردن تاریخ به کار نهيبرند ،بلکه با استفاده از آن مسرتقیها
با گذشت ادبیّات و تاریخنگاري رویاروي ميشوند (هاچن.)722-725 : 959 ،

شاهمنصور جزو شخصیّت هاي تاریخي است که در این رمان حضور یافته است .آنچره
خواننده با خواندن اسفار کاتبان دربارۀ این شخصیّت درميیابد ،با دانسرتههراي پیشرین او
ميایرت دارد .حضور بُختُنَصر ،فرستادۀ تیهور گورکاني ،فرزند او ،و بلقیس در متن نیز این
ویژگي را برجستهتر ميسازد.
 .5.1روایت بودن تاریخ
لیوتار مکتقد است در دورۀ پسامدرن ،روایرتهرای اعظرم یرا فراروایرتهرا ،یکنری ههران
نظا های عقیدتی و فلسفی که گهان میرفت قادر به طبقهبندی تجربه و آگاهی بشر و در
نتیجه ،ارزیابی حقیقت باشند ،مورد تردید قرار گرفتهانرد (پاینرده .)17 : 957 ،ایهراب حسرن

تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصههای نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی 59/

( ) 27 : 227قداستزدایی را یکی از وجوه پسامدرنیسم میداند و اعتقاد دارد که در ادبیّات
پسامدرنیستی ،قداست و مرجکیّت تها مصادیق قدرت ،در هم میشکند .غیرواقکي برودن
فراروایتها ،حتّي فراروایت تاریخ که تا کنون آن را واقکیّت خدشهناپذیر ميپنداشتیم ،یکي
از مضامین عهدۀ این رمان اسرت .اسرفار کاتبران یر
مصادیقاآلثار است که موضوع اصلياش شرح ی

نسرخ بازنویسريشرده از رسرال

فاجکر تراریخي اسرت؛ تقردیري کره

قدّیسي به نا خواج کاشفاألسرار پیشبینياش مريکنرد (خسرروی ،)75 : 952 ،ولري بره
تدریج با افزوده شدن روایات دیگر به آن ،بره صرورت مجهوعرهاي از کرامرات قدّیسرین
درميآید .واقکیّتي که در اینجا نهوده ميشود ،این است که تاریخْ خود وابسرته بره روایرت
است .این ههان نکتهاي است که هراچن مترذکّر مريشرود« :هریچ روایرت تراریخياي از
رخدادها ،هرگز به طرور مسرتقیم و شرفّاف آن رخردادها را ثبرت یرا بازنهرایي نهريکنرد.
روایتهاي تاریخي ههگي خود وابسته به شیوههاي روایتاند» (آلن.)75 : 952 ،

بخشي از متني که از احهد بشیری به سکید رسیده ،مقدّم تاریخ منصروري یرا رسرال
مصادیقاآلثار است که در آنْ ضهن روایت شرح حال شاهمنصور ،شهّهاي دربارۀ احرواالت
«شیخ کبیر محهّد بن احهد بن صادق خجندي کرماني» مشهور به «خواج کاشفاألسرار»
ذکر شده است (خسروی .) : 952 ،پس مصادیقاآلثار در اصلْ کتابي است که هم تاریخ را
در خود دارد و هم کرامات ی

قدّیس را .هر راويِ کاتب ،مصایقاآلثار را دوباره در دور خود

بازنویسي ميکند .این روایاتِ بازنویسيشده با یکردیگر اخرتالف دارنرد و هرر کراتبي راوي
روایت دیگري است .احهد بشیري هنگا بازنویسي روایت ميگوید« :در روایتي کره هسرت،
وصفي از سکنات نوباوگان سلطان نیامده ،ولي حاال من باید بدین دور بنویسم که صف آنهرا
که خوابزدهاند ،به کندي وارد ميشوند .هیچ صدایي بهجز صداي کودکان آنهرا در مجلرس
نیست .من تهاشایي آن واقکه هستم که مينویسم» (ههان)55 :؛ بنابراین ،ميتوان گفت روایت
بر واقکیّت غلبه دارد و حتّی روایتهاي تاریخی نیز بر واقکیّتي که در جهان خارج وجود دارد،
منطبق نیستند .به عقیدۀ هاچن ،رخدادهاي تاریخي از راه «پیرامتنها» در ذهن مورّخ پرورده
ميشوند؛ شبکهاي از متون پیشین؛ «متوني کره ههگري آلروده بره ردّپراي مؤلّفران قبلري و
دستورکارها ،پیشپنداشتها ،و پیشداوريهاي ایدئولوژی

آنهاست» (آلن.)75 : 952 ،

در اسفار کاتبان ،محتواي مطالب الحراقي در هرر دوره ماننرد دورۀ قبرل اسرت .حتّري
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شخصیّتهاي تاریخي ادوار مختلف ،اعهالي مشابه یکدیگر انجا ميدهند .تراریخ در هرر
دوره تکرار ميشود ،امّا به گونهای متفاوت با واقکیّت رخداده به نهایش درميآید؛ اقلیها در
جایي به تکرار تاریخ اشاره میکند (ر.ک :خسروی.)57 : 952 ،

 .7نتیجه
اسفار کاتبان جزو آثاری است که برخی از شاخصههای مشترک میان رمانهای مدرنیستی و
رمانهای پسامدرنیستی را داراست .در این اثر با تکردّد راوی و روایرتهرا مرواجهیم .ادغرا
روایتهاي مختلف ،مستقلّ بودن هر ی

از روایتها و وجود داشتنشران قبرل از بره وجرود

آمدن ،روایت نهایي را مورد تردید قرار ميدهد و مانند متون پسامدرنیستی ،منجر بره غالرب
شدن عنصر وجودشرناختی در اثرر مریشرود ،امّرا ایرن روایرتهرا برر خرالف روایرتهرای
پسامدرنیستی ،مانند حلقههای ی

زنجیر با یکدیگر ارتباط دارند و روایت واحدی را تشرکیل

میدهند .برجسته شدن متن و دور باطل ،از ویژگیهای پسامدرنیستی این متن اسرت ،ولري
ویژگیهای بینامتنی برودن و چنردزبانی برودن و التقراطگرایری ،ههرانگونره کره منتقردان
پسامدرنیست تأکید کردهانرد ،مخرتصّ رمرانهرای پسامدرنیسرتی نیسرت و در رمرانهرای
مدرنیستی هم دیده میشود .تفراوت رمرانهرای مدرنیسرتی و پسامدرنیسرتی ،در میرزان و
چگونگی حضور این مشخّصهها در آنهاست .حاصل کاربرد این ویژگریهرا ،مربهم شردن و
پیچیدگی متن است ،تا جایی که میتوان گفت مهمّترین شاخص اسفار کاتبان ابها است.
مهمّترین مضهون اسفار کاتبان ،ترجیح زبان بر واقکیّت (روایت داستانی بر تاریخ) است .در
این رمان ،رویدادهاي تاریخي ،دستهای نگارش داستان شدهاند ،امّا مرز بین وقایع تاریخي و
رخدادهاي داستاني ،نامشخّص است و سرانجا ْ مخاطب را به روایت بودن تاریخ مریرسراند؛
روایتي که جاي صدق و کذب و تيییر دارد و واقکیّت نیست .در واقع ،ميتوان گفت فراروایت
تاریخْ در این رمان فروميریزد و این مضهون با مؤلّفههای فرمی آن نیز تناسب دارد.
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