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 مقدمه -1

ر الیه اول خعود سععی در   از الیه های مختلف روایی بهره می گیرد، در حالی که داسفار کاتبان 

روایت آشنایی سعید بشیری و اللیما ایوبی دارد، در الیه های روایی دیگر متون کهن از جمله نسخه 

بازنویسی شده مصادیق اآلثار شیخ یحیی کندری یا همان تاریخ مظفری و زندگی شدرک لعدیس را  

شتری به چشم می خورد: سعفرنامه  در کنار این روایت ها، باز الیه های روایی بی باز خوانی می کند.

مادر بزرگ اللیما و بازخوانی سیلمان خان از سفرنامه، نامه هعای معادر اللیمعا، و متعون      ؛زلفا جیمز

کهن در مورد شدرک. این چهار چوبه در چهارچوبه های داسعتانی کعه لابعل رویعت در داسعتانهای      

 نام دارد. (Mise-en-abyme) های رواییپست مدرن است، الیه

-د، ویژگعی هدسین را در خود جای میکه شرح روایات کرامات خواجگان و لدیاسفار کاتبان  در

هعر چنعد بعه نظعر      خورد،به چشم می (Magical Realist Novel) های رمان رئالیست جادویی

ند گابریعل گارسعیا   عرسد ابوتراب خسروی به مثابه سایر نویسندگان برجسته این نعوع ادبعی مانع   می

روری عالبته ذکر این نکتعه ضع   ت جادویی نشمرده است.عود را رئالیسعونی موریسون اثر خمارکز و ت

 Magical) تر از رئالیسعم جعادویی  است که خسروی کرامات صوفیان در ادب فارسی را نوعی لوی

Realism) هر چند رئالیسم جادویی با نویسندگان آمریکای التین از  (9717شمارد. )درمنکی، می

شود، اما این نوع ادبی، سفر آغازین خود را از لاره اروپا شروع کرد و پعس از  د تداعی میبه بع 9193

تبدیل به نوعی جهانی شد. پدیعداری واهه رئالیسعم    9193به اوج رسیدن در آمریکای التین پس از 

(، ادبیعات ایتالیعا   9129) گعردد، سعپس در هنعر آلمعان    ( بعر معی  9319)  جادویی به فلسفه آلمعان 

اش کند تعا بعه جایگعاه کنعونی    ( سیر می9193) (، و آمریکای التین9123(، ادبیات اسپانیا )9123)

رئالیسم جادویی در آمریکعای  "این حوزه از لبیل فلورز در  رسد. با توجه به اینکه منتقدین ادبیمی

الععاده رئعال   خعار  "در  کعارپنتیر  ،(Magical Realism in Spanish America) "اسعپانیایی 

رئالیسعم جعادویی بعه    "اسعلمان در  ، (On the Marvelous Real in America) "کعایی آمری

در  بعاورز  ،(Magic Realism as Post-Colonial Discourse) "عنوان بحثی پسااستعماری

 Ordinary) افسععونگری روزمععره  فععاریس در ،(Magic(al) Realism) رئالیسععم جععادویی 

Enchantments) ، و خیعالی  رئالیسعم جعادویی   چنعدی در (Magical Realism and the 

Fantastic)، دروغهععایی کععه راسععت مععی گوینععدهگلفلععد در  و (Lies that tell the truth) 

توان گفت که همگی بر ایعن تعریعف   ویژگیهای گاه متفاوتی برای این نوع ادبی ذکر کرده اند، اما می

اسعت کعه از دو عنصعر     ادبی (Oxymoron) بر سر توافق هستند: رئالیسم جادویی، نوعی پادآمیزه

در ایععن نععوع روایععات از رویععدادهای ماورا الطبیعععه یععا  جععادویی + رئالیسععتی تشععکیل یافتععه اسععت.

آید کعه گعویی جعزو عناصعر روزمعره و طبیععی       رویدادهای همان جادویی طوری سخن به میان می

هعا لابعل   داسعتان  هستند. یعنی چیزی که بر اساس جهان بینی تجربی ممکن نباشعد، در ایعن نعوع   
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رویت است؛ اما هدف نویسنده رئالیست جادویی تنها ذکر مورد ماورایی که گعاه ریشعه در باورهعای    

بسیاری از نویسندگان، این نوع ادبعی را در جهعت بررسعی تضعادهای      فرهنگ و لومی دارند، نیست.

ه کرده انعد و گعاه   موجود بین لدرت های پسا استعمارگری، امپریالیستی و جامعه بومی خود استفاد

   والعیت های تلخ تاریخی را از طریق رئالیسم جادویی بازبینی نموده اند.

ررسعی شعده   ( بیشتر از منظر پسعت مدرنیسعم ب  9779-نوشته ابوتراب خسروی )  اسفار کاتبان

 هعای شاخصعه  اسعاس  بعر  کاتبعان  اسفار رمان تحلیل"زاده دستجردی دراست. به عنوان مثال حسن

پردازد که این اثعر در معرز مشعترک    به ذکر این نکته می "و پسامدرنیستی درنیستیم رمان نگارش

 و مدرنیسعتی  نگعارش  شعیوة  بعین هعای مشعترک   مدرنیسم و پست مدرنیسم لرار گرفته و تکنیع  

 روایعت،  در زمعانی  نظمعی  ها، بعی روایت و تعدد راوی"هایی از لبیل؟ مولفهداراست را پسامدرنیستی

 بعر  وجودشناسعی  غلبه عنصعر  یکدیگر، به ها شخصیّت داشتن شباهت متن، برجستگی مؤلّف، مرگ

 و گرایعی یا التقاط هانرها درآمیختن بینامتنیّت، باطل، دور تاریخ، بودن روایت شناسی، معرفت عنصر

زاده ( البتعه حسعن  93:9717زاده دسعتجردی،  حسعن ) ."جدیعد  و لعدیم  نثعر  دادن لرار هم کنار در

زاده و دانعد. غممحسعین  پست مدرنیسعم را شعیوه غالعر در ایعن اثعر معی      دستجردی، شیوه نگارش 

کنند، بر این نظر هسعتند  را جزو آثار پست مدرن معرفی می اسفارکاتبانحسینی نیز عموه بر اینکه 

 داسعتان  چهعارچوب  اثر، این در مدرن پست شگردهای و تمهیدات برخی کارگیری به رغمعلی"که 

 ابعوتراب ( معالمیر و اسعدی جعوزانی در    9717زاده و حسینی، ممحسین)غ "کند.می حفظ را سنتی
دیعوان  هعای خسعروی از لبیعل    بر هم زدن توازن زمانی در رمعان  به (9791)زمان براندازی و کاتر

 اند.پرداختهرود راوی و  اسفار کاتبان، سومنات

یعدگاه پسعت   از د تبعان اسعفار کا  های انجام شده بر رویبا توجه به مطالعات انجام یافته، بررسی

کنون از جهت مطالعه رئالیسم جادویی در این رمان، پژوهشی توان گفت تامدرنیسم بوده است و می

  صورت نگرفته است.

-به بررسی عناصعر و ویژگعی   اسفار کاتبان های روایی در رمانمطالعه حاضر پس از بررسی الیه

ر را رمانی رئالیست جادویی ارزیابی نموده های رمان رئالیست جادویی مذکور پرداخته و رمان مذکو

نویسنده را در جهت بازنویسعی روایعات    (Revisionary Nostalgia) و سپس نوستالژی بازبینانه

نوستالژی بازبینانه به این معناست که نویسنده رویعدادهای تعاریخی را آن    تاریخی نشان داده است.

ای در تعاریخ  دهعد. رویعدادهای ناگفتعه   ه تغییر معی ککند بله در منابع تاریخی آمده بیان نمیگونه ک

شکند گرایان را در هم میبینانه، دیدگاه مرکز محوری تاریخاند، نوستالژی بازهستند که نوشته نشده

   دهد به صداهای شنیده نشده.و فرصتی می
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 بحث -2

 الیه های روایی )جعبه های چینی( -2-1

به ویژگی داستان  (Chinese Boxing in Narrative) اصطمح جعبه های چینی در روایت

در داستان اشاره می کند و این اصطمح از طریق داستانهای مدرن و پست مدرن به حوزه نقد ادبی 

وارد شد. رمان از ی  راوی غالر با داستانهای کوتاه تر که در داستان اصلی روی می دهد، تشکیل 

به چینی را باز می کنیم جعبه دیگری را در آن می شده، به مانند جعبه های چینی. زمانی که جع

برخی  بینیم و همینطور در مورد هر جعبه چنین اتفا  می افتد، تا به جعبه هفتم می رسیم.

مقایسه می  (Russian Babushka) منتقدین این پروسه را با عروس  های بابوشکای روسی

  ها را باز می کنیم تا در نهایت به کنند که در مرکز خود عروس  دیگری را جای می دهد. عروس

عروس  هفتم می رسیم. این تکنی  که در نقاشی، میزان ابیم نام دارد، شامل تصاویر کوچکی 

 است که در تصویر اصلی نقاشی جای گرفته اند.

هعای اشعرافی   در اصل، واهه ای وابسته به نشانه "میزان ابیم"گوید، می (Sim) آن گونه که سیم

 "خعود را داشعت.   (replica) آرم سپر که در مرکز خعود تصعویر کعوچکی از روگرفعت     بود مبنی بر

 ها در روایت ادبی توسط آنعدره هیعد  ، برای توصیف همان تکنی "میزان ابیم" (799: 2339)سیم، 

در والع رمان در رمعان   سازانسکه ( استفاده شد.9129) (The Counterfeiters) سازانسکهدر 

را دارد. میزان ابیم که سازان سکهشخصیتی با نام ادوارد لصد نوشتن رمانی با نام باشد که در آن می

د معاصعر از سعال   های روایی برای آن استفاده شعده اسعت، در نقع   در این مقاله از معادل فارسی الیه

 و خعود بازتابنعدگی   (self-consciousness) تعری در توصعیف خودآگعاهی   به معنعی ععام   9193

(self-reflexivity) )است که خود آگاهی، نقش  الزم به توضیح داستان به کار رفته است. )همان

دهعد و خععود  تان و خواننعده را بععه عنعوان دریافعت کننععده نشعان مععی    علق داسعععنویسعنده را در خع  

عزان که واهه میع  دویعگث، سیم میعه بحعدر ادام تان دارد.عتن داسعد نوشعاره به رونعدگی اشعبازتابن

( Lucian Dallenbach) اخعن داالن بعیوسعط لعوسعقد، تعو در نعوصیف رمان نعدا با تم در ابتابی

 نعو ان عرمع  در (Jean Ricardou) کاردوعریع  هان و (Mirror in the Text) نمععت  در نهعآیع در 

(Le Nouveau roman) .ابزاری عنوان به را "ابیم میزان"متن،  در آینه در باخ داالن مطرح شد 

 بعه  را اثعر  است که متن درون عنصر گیری کار به همان که در حقیقت کندمی معرفی هنری و ادبی

 بعاخ،  داالن کعه  گفعت  توان می. هملت نمایشنامه در نمایشنامه مانند: دهد، می نشان کلیتی عنوان

 ،99 لعرن  بلژیکعی  نقاش ای  وان آثار در و داده ارائه را ادبی ابزار این از سیستماتی  مطالعه اولین

 و نعویس  نمایشعنامه  بکعت،  و 23لعرن  فرانسعوی  نویسعنده  هید، ،93 لرن اسپانیایی نقاش سکوئزوال

گمگشعته در  همچنعین سعیم بعه مجموععه      .پرداخته است آن بررسی به ،23 لرن ایرلندی نویسنده
گمگشته در در  به عنوان مثال خوبی از این تکنی  در عمل اشاره می کند. جان بارث،خانه عجایر 
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وجعود   "گمگشته در خانعه عجایعر  "داستانی با عنوان  ،(Lost in the Funhouse) ریخانه عجا

 "گمگشته در خانه عجایر"در آن داستان آمبروز ،راوی، به مشکمت نوشتن داستانی با عنوان  دارد.

سیم بعه   اشاره می کند که در مورد شخصیتی با نام آمبروز است که در خانه عجایر گم شده است.

 اثعر نابعاکوف   زنعدگی والععی سباسعتین نایعت     یگری در ایعن زمینعه اشعاره معی کنعد:     نمونه های د

(Nabokov)رمان در رمان فلن اوبرین ، (Flann O’Brien )گعر در  ، و ادو پرنعده در شعر   با نام
نه تنها الیعه هعای روایعی را در     .(Italo Kalvino) اثر ایتالو کالوینوشر زمستان گردشگری باشد 

( 99( و سعروانتس)لرن  99ست و بعد از آن می توان یافت، بلکه آثار استرن )لرن داستانهای لرن بی

 کاربردهای ابتدایی از میزان ابیم الیه های روایی می باشند. شامل

این ویژگی چهارچوبه های متعدد داستانهایی که درون هم لرار گرفته اند، در ادبیات فارسی نیز 

به داستانهای مثنوی مولوی، کلیله و دمنه، ومنطعق الطیعر    لابل مشاهده است. از آن جمله می توان

 اشاره کرد.

به موازات هم حرکت کعرده   اسفار کاتبان میزان ابیم یا همان الیه های متعدد روایی تو در تو در

 و در نهایت به نقطه تملی می رسند.

 این گونه آغاز می شود:   اسفار کاتبان 

احر تاریخ منصوری، مشهور بعه رسعاله مصعادیق اآلثعار؛     شیخ یحیی کندری رحمه اهلل علیه، ص 

ثعم بعثنعاکم معن بععد معوتکم لعلکعم        "شبی در رویای صاد  بر ما ظاهر گشعت و آیعه ی شعریفه    

تموت نمود و گفت: همچنان که خداوند در این آیه وععده فرمعوده اینع  معا بعه هیعات        "تشکرون

صغرایی که بعه ولعت لرائعت حعادث معی       همچون شمایی به جهان خاکی بازگشته ایم تا در محشر

شود، مصادیق اآلثار هم بدین هنگام کتابت کنی تا ولایع این دور هم ثبت گردیده و تقعدیر گمشعده   

ات را به عین رویت نموده و هم کتابت نمایی. چنان که فعل تشکرون از جانر اشرف مخلو  جز بعا  

به خاتم المرسلین فرمان العرا گفعت و هعم    ضبط کمم صورت نمی یابد. چنان که او با کتاب بود که 

احمعد  "عبارت کتاب ما جز به اراده ی او نیست و نخواهد بود و ما که این  از نظر اهل باطن، دیگعر 

نیستیم که شیخ یحیی کندری ایم، بدین دور حیعات یافتعه و همعان روایعت لعدیم را کعه        "بشیری

م، روایعت والععه ی شعاه مغفعور، منصعور      روزگاری می آوردیم، همچنان بدین ولت کتابت می نمایی

مظفری و ذریاتش را که بدین دور تجسد یافته اند و هر آینه اسباب ولایع مضاف می گردند و بعدین  

 (1: اسفار کاتبان) 9سیا  مباد که هیچ والعه ای مکتوم ماند.

ته پس از دو صفحه لحن داستان تغییر می یابعد و بعدون اینکعه راوی، اشعاره ای مسعتقیم داشع      

باشد، متوجه می شویم که سعید در حال بازخوانی مصادیق اآلثار نسخه بازنویسی شده ای است که 

پدرش آن را نگاشته است. به عبارت دیگر، سعید بشیری مصادیق اآلثاری را معی خوانعد کعه احمعد     
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هعر   بشیری آن را با استفاده از مصادیق اآلثار شیخ یحیی کندری، کاتر شاه منصعور، نوشعته اسعت.   

چند به نظر می رسد رمان در اصل، ماجرای آشنایی سعید بشیری و اللیما ایعوبی، در طعی تحقیعق    

مشترک و ایجاد عمله بین آن دو را نشان می دهد، ایعن معاجرا اولویعت در صعدر بعودن خعود را از       

 دست می دهد و مصادیق اآلثار احمد بشیری که بازنویسی مصادیق اآلثار شیخ یحیی کندری همراه

همزمان با ایعن، رویعدادهای زنعدگی شعاه      با ماجرای لتل آذر )خواهر سعید( است، اهمیت می یابد.

رفع پیش گویی خواجه کاشف االسرار از تیغ  منصور مظفری، که چگونه تمامی فرزندانش را به علت

 می گذراند، پدیدار می شود.

مورد نقعش لداسعت در ایجعاد     به موازات این، اللیما ایوبی که در تحقیق بر موضوع مشترک در

بنیان های جوامع به ترجمه رساله حکایات کرامات لدیسی به نام شدرک می پردازد، در چهعارچوب  

زندگی شدرک، به ماجرای زندگی مادربزرگش زلفا جیمز )زندگی نامه زلفا جیمز(که به ایران آمد تا 

، زندگی معادر اللیماسعت کعه از    داستان دیگر نیمه گمشده جسم شدرک را بیابد، برخورد می کنیم.

نامه هایی که برای او می فرستد، می فهمیم که سالها پیش به لصد یافتن پعدر اللیمعا بعه اورشعلیم     

  خاخامی یهودی است، بزرگ می شود. می رود و اللیما نزد عمویش که

رده و در میزان ابیم الیه های روایی داستان در داستانهای سعید و اللیما به موازات هم حرکت ک

نهایت به نقطه مشترک می رسند. شخصیتی از داستان مصادیق اآلثار، شاه بشیر که تنها فرزند بالی 

مانده از فرزندکشی پدر)شاه منصور( است، دعوای مردم فاریاب را بر سعر جسعد شعدرک بعا دونعیم      

شعاه  پس شاه بشیر فرمود لدیس را بر مسلخی تخت بنهادنعد و  "کردن جسم شدرک حل می کند: 

با لوت خود باال برد و چون لائمی عمود بعر منصعف لعدیس فعرو آورد و      بشیر ساطور تیز کابلی باید

لدیس به دو کسر مساوی تقسیم گردید ... هر کسر آن لدیس با لرعه ی سکه ای مسوار بعه طایفعه   

 ای بخشوده گردید و هر طایفه سهم خود از آن لدیس به اراضی دو سعمت آن رود خروشعان بعر دو   

  (999: اسفار کاتبان) "مقبره بر پا کردند، به طریقی که شایسته الساط آن لدیس یهود بود.

روایت های تو در توی خسروی با رد خون رگهای دست اللیما بر کاشی های خانه سعید پایعان  

رد لطرات خونش هنوز بود و من باید به دنبال آن لطعرات معی رفعتم، هعر چنعد کعه در       "می یابد: 

این تهدیدی از جانر عموی خاخعام او بعود    (991: اسفار کاتبان )"آن نشانه ها گم شده بود.انتهای 

که به ولوع پیوست چون عقیده داشت خون آنها مرزهای آنهاست و مرزهای آنها نباید با خون اغیار 

 آلوده گردد.

از ان، حسینی و رفعویی در کاشعیگری کعاخ کاتبع     الیه های روایی ، شایان ذکر است که به جای

کابوسهای هر ی  از راویعان تفسعیر    رااسفار کاتبان  واهه کاشیگری استفاده نموده اند. آنها روایتهای

می کنند. هر ی  از این کابوسها را به کاشی هایی تشبیه نموده اند که برای اینکعه کنعار هعم لعرار     
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از جمله سوره والعه نقش تلمیحات مذهبی  بگیرند به ی  الگو ، چیزی مانند نقش لالی نیاز دارند و

 (9792حسینی و رفویی، الگو را در این میان ایفا می کنند.)

       رئالیسم جادویی -2-2

 ، توسععط نععوالیس9319واهه رئالیسععم جععادویی، بععرای اولععین بععار در فلسععفه آلمععان بععه سععال  

(Novalis)فرانعز روه  ، فیلسوف و شاعر آلمانی، به کار گرفته شد. این واهه سپس در مباحث هنری 

(Franz Roh)  مجعددا ظهعور یافعت و     "رئالیسعم جعادویی  "تحت عنوان مقاله ای با نام  9129در

در حعالی   ، منتقد ادبی ایتالیایی در اروپعا رواج یافعت.  (Bontempelli) اندکی بعد توسط بونتمپلی

 بععه فراموشععی سععپرده شععده بععود در مباحععث 9193کععه واهه در بحثهععای منتقععدین اروپععایی دهععه 

 ، آسعترویاس (Pietri) اندیشمندان امریکای التین که دانش آموخته اروپعا بودنعد از جملعه پیتعری    

(Austrias) و کارپنتیر (Carpentier)   مطرح شد که اینان خواستار ارائه نسخۀ آمریکای التینعی

ئالیسعم  نویسندگانی مانند اکواریا و اسپیندلر، سعی در تعریف انعواع مختلعف ر   از سوررئالیسم بودند.

جادویی بر اساس تعاریف روه، کارپنتیر و داستانهای رئالیست جادویی نگاشته شده در اروپا کردنعد؟  

با معرفی آثاری  9193اما رئالیسم جادویی به عنوان هانر)گونه( ادبی ابتدا در آمریکای التین در دهه 

اثر کعارلوس  آورا ، (Gabriel Garcia Marquez) گابریل گارسیا مارکز صد سال تنهاییاز لبیل 

، (Jorge Luis Borges) رخسعووشته خورخه لوییس بعن داستان ،(Carlos Fuentes) فونتس

 هانعی این جعپادشاه و( Miguel Angel Asturias) گل آستوریاسعگل آنعاثر می ردان ذرتعم
پدیعده  به بعد به عنوان  9193شکوفا گشت و سپس از (Alejo Carpentier) تیرعو کارپنعآلج اثر

توجعه جهعان را    رئالیسم جادویی جهش شگرف خود را زمانی انجام داد کعه  ای جهانی شناخته شد.

با برندگان جایزه نوبل که از ویژگی های رئالیسم جادویی در رمانهای خود بهره گرفته بودند، جلعر  

که سعی در دیدگاههای منتقدین در مورد رئالیسم جادویی به دو گروه تقسیم می شود:آنهایی  کرد.

نشان دادن آن به عنوان هانری پسااستعماری دارند به علت دو رگه بعودن متنعی) جادو+رئالیسعم( و    

آنانی که دو رگه ای فرهنگی را تشخیص می دهند و ظهور آن را به کشورهای پسااستعماری نسبت 

ست معدرن را  گروه دیگر طبیعتا آن را پست مدرن می دانند، این منتقدین، چهار چوبی پ می دهند.

برای تجزیه و تحلیل رمانهای رئالیست جادویی به علت زمان محبوبیعت رئالیسعم جعادویی در دوره    

   می دانند. ذکر شده و جایگزینی آن به جای رئالیسم

رئالیسعم جعادویی، پعس از    "گویعد: معی  (Homi K. Bhabha) هعومی بابعا  ملت و روایعت،  در 

اما  (3: 2337)بابا، "ان پسا استعماری نو ظهور می گردد.شکوفایی در آمریکای التین، زبان ادبی جه

با توجه به زایش رئالیسم جادویی در اروپا آن را نمی توان کامم زبان کشورهای پسااسعتعماری کعه   

تناسعر آن را بعه عنعوان     (Bowers) بعاورز  (79: 2393بابا پیشنهاد می دهعد، دانسعت. )عبعادی،    

پیشنهاد می دهد چون نویسندگان حاشیه ای)به حاشعیه رانعده   استراتژی پسا استعماری در نوشتار 
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پسااسعتعماری آن را بعه عنعوان نقعدی بعر فرهنعگ غالعر در         شده( در کشورهایی به جزکشورهای

زمعانی کعه هنعر معدرن در      9123ظهور رئالیسم جادویی دردهعه   کشورشان نگاشته اند. با توجه به

این نظر از فعاریس را پعذیرفت کعه رئالیسعم جعادویی      سرتاسر اروپا در حال شکوفایی بود، می توان 

بعا ایعن    (73: 2339) بعاورز،  "مانند درختی ریشه در مدرنیسم و شعاخه در پسعت مدرنیسعم دارد.   "

دیدگاهی جهانی از جانر تمامی نویسندگان و منتقدین در مورد پعاد آمیعزه بعودن رئالیسعم      وجود،

و رئععال در مععتن اسععت.)عبادی و    جععادویی وجععود دارد و آن همععان حضععور عامععل جععادویی     

  (997:2399آرارگوچ،

 (Chanady) چندی شاید بتوان گفت با در نظر گرفتن منتقدین ادبی حیطه رئالیسم جادویی،

او حضعور عامعل    اولین شخصی بود که به طبقه بندی ویژگی های رمان رئالیست جادویی پرداخعت. 

ان ویژگی های کلیدی متون رئالیسعم جعادویی   ، تضاد و سکوت راوی را به عنودنیوی و ماورالطبیعی

پنج ویژگی برای داستان رئالیسم جادویی بر شمرد و آن عنصعر   (Faris) پس از او فاریس می داند.

ناکاستنی، حضور جهان مادی، اغتشاش در تردیدها، ادغام حیطه ها و شکستن زمان، مکان و هویت 

مورد بررسی لرار گرفته اند. لابل ذکعر   کاتبان اسفار است که در این پژوهش، ویژگی های مذکور در

 است که فاریس، در این تقسیم بندی دنباله رو چندی بوده است و مباحث او را تکمیل نموده است.

 عنصر ناکاستنی -2-2-1

حضعور  "می نامد، چندی با عنوان  (irreducible element) "عنصر ناکاستنی" آنچه فاریس

آن گونعه کعه لعبم نیعز ذکعر شعد وجعود عامعل          خوانعده اسعت.   (supernatural) "هعلطبی اماورا

همعانطور  یکی از اساسی ترین ویژگی های رئالیسم جادویی است. این عامل ماورایی،  ،طبیعه الماورا

فعاریس،  . )"در تضاد با دیدگاه لرار دادی ما در مورد والعیعت معی باشعد   " که چندی اشاره می کند،

فعاریس عنصعر    مشکل ساز نیسعت. عامل  ،داستان خیالی ایی بر خمفاما این مورد ماور (99: 2339

ن آ ؟چیزی که بر اساس لوانین جهانی لابعل وصعف نیسعت   " این گونه تعریف می کند: ناکاستنی را

، شعکل گرفتعه   "دانش آشنا، و باور دریعافتی  منطق، مبنای"گرای غرب بر تجربهگونه که در دیدگاه 

چعون   ;خواننده را در مولعیت دشواری لعرار معی دهعد    ،ناکاستنی این عنصر (3همان: ) ".می باشدن

بایستی مجموعه ای از شواهد را برای ایجاد سوال در معورد مولعیعت رویعدادها و شخصعیت هعا در      

   .بیابدچنین داستانهایی 

عنصر ناکاستنی در این رمان در الیه های مختلف، مشعهود اسعت. در الیعه اول، یعنعی داسعتان      

پدر در نسخه ای که از مصعادیق اآلثعار    شیری، مرگ خواهرش عنصر ناکاستنی است.زندگی سعید ب

می نویسد، می بیند که آذر از فرزندان شاه منصور مظفری است و شاه منصور تمعامی فرزنعدانش را   

   بر سفره نطع، گردن می زند:
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نود، مثعل  شوالی شاه مغفور می لرزد. باید میر غضعر هعم صعداها را نشع     چلچراغ ها می لرزند.

تنها باید گوش های آذر صدای گریه رفععت معاه را    کنده و ساطور سلخ که هیچ صدایی نمی شنوند.

والعی ترین جسم در میان اشیا  تجریدی آن والعه باشد. سر بر می گردانعد رو بعه    بشنود. باید آذر،

رین هیئعتش را  رفعت ماه که نمی بیندش. به من هم خیره می شود. شاید چون او را می بینم و آخ

می نویسم. رفعت ماه بر زمین زانو می زند. میر غضر مو های آذر را چنگ می زند. چانعه اش را در  

گودگاه کنده می گذارد. کتاب ها هنوز در دست آذر است. به کنده ی سلخ می فشارد. لوس ساطور 

فره ی نطعع و بعاز معی    که فرود می آید، کتاب ها رها می شوند از ارتفاع کنده و فرو می افتند بر س

   (91: اسفار کاتبانمانند.) 

معادر معی گفعت کعه هرگعز      "فردای همان روز جسم بی جان آذر در ایوان خانه یافت می شود: 

نفهمیده جسد آذر را چه کسانی صبح به آن زودی در ایوان گذاشته بودند؟ ولی پدر می گفته است 

را شعنیده اسعت کعه چطعور فرمعان داده و       که آذر را در آن مجلس دیده است و صدای شاه مغفعور 

رفععت معاه آذر را    (97:  اسعفار کاتبعان   )"میرغضر فرمان برده و آذر را بر سفره نطع نشانده اسعت. 

  خاک سپرده می شود. غسل می دهد و در حیاط خانه، آذر به

کعه  اگر مرگ آذر را تنها پدر شرح می داد، این داستان رئالیسم جادویی شمرده نمی شعد، چعرا   

فقط ی  شخص این ماجرا را تایید می کرد. و چه بسا این ماجرا زاییده توهّم او باشد، همان چیعزی  

که در رمانهای سوررئالیستی مشهود است. اما مادر که آذر را غسل می دهد و بعدها برای سعید، که 

ذر در حیعاط کعه   در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود، ماجرای مرگ آذر را می گوید، همچنین لبر آ

پنج شنبه ها شمع روی آن روشن می کنند، روی دادن این ماجرا را بعرای معا بعه عنعوان خواننعده      

 حتمی می سازد.

عموه بر این مورد، می توان در الیه دوم روایت یعنی بازخوانی مصادیق اآلثار به ماجرای خواجعه  

مان مجلس شعاه منصعور اسعت و    کاشف االسرار پرداخت. خواجه کاشف االسرار صاحر کرامات، مه

ای خواجه از زنان روی بر می گردانی شاید هنوز زن نکرده "هنگامی که شاه منصور به او می گوید :

زن کرده ایم و اگر چه از ما دور است لیکن هر زمعان اراده   "پاسخ می دهد: "ای که شرم می کنی؟

( شعاه بعه    79:  اسفار کاتبعان  )"ما آید. کنیم به او امر می نماییم تا بر مرکر بادی تیز ت  به جوار

   سخره لبخندی می زند. اما خواجه کاشف االسرار پاسخ می دهد:

 کمم ما فقط عجیر می نماید ولی همچنان که در کمم ما رخ می دهد، به ععین در معی آیعد.   "

ی آسعمان  مثل آنکه به ظاهر ناممکنی در کار ما ولوع می یابد. و دستش را به طرف منتهی الیه شرل

رو به ستاره ای می کند. همه اهل مجلس که در ایوان تابستانه ی ارک نشسته اند رو به آسمان می 

کنند. بادی نمی آید، حتی نسیمی که سرشاخه های بیدهای مجنون شارستان را بازی می داد هعم  
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یچد. گویی نیست و همه اشیا  مثل اجزا  عکسی بی حرکت مانده اند که اندام بادی در آسمان می پ

مرکبی از جنس باد و به رنگ ظلمات در آسمان پرسه می زند و فرود می آید. تختخوابی مرصعع بعا   

لنگرهای کوچ  گاهواره ای بر سطح مرمری ایوان می نشیند و آرام می گیرد. زنی با چهل گیسوی 

 بافته همرنگ ظلمات و چشمانی درشت و خوابزده در لرص درخشان صعورت کعه بعا بزکعی عتیعق     

لبایی از اطلس خونرنگ همرنگ لبهایش دارد، زیر لر معی   گردیده بر تختخواب می نشیند. زیبنده

معن رفععت معاه را در هعر      گوید: چه سرد است و چین های دامن را بر تراش سالهایش معی کشعد.  

 ( 79-79:  اسفار کاتبان) "هیبتی می شناسم. فریاد می زنم: رفعت.

 اسفار کاتبان )"بلقیس زوجه ماست که به مجلس شاه آمده."سپس خواجه رو به شاه می گوید :

این ماجرای ماورا الطبیعه روی می دهد و همگان آن را می بینند. انعدکی پعس از گفتگعو بعا      (79: 

 "خواجه، شاه منصور که گویا حضور بلقیس را باور نکرده یا لصد امتحان خواجه را دارد، معی گویعد:  

زن، چیزی نیست الّا مشتی خاک، چرا او را به ععین کلعوخی نمعی    ای خواجه این که می گویی آن 

-93: اسفار کاتبعان  )"کنده سلخ و نطع بیاورید."پس خواجه می گوید: "شکنی تا دوباره احیا شود؟

( خواجه بلقیس را تکه تکه می کند و هر جز  تنش را به سمت مجلسیان پرتعاب معی کنعد کعه     71

است. او می گوید که این اعمال، آیات حضرت حعق اسعت و    ببینند تن او از گوشت و خون و عصر

کهکشانی از اجزای تن بلقیس از دست مجلسیان به هوا بر می خیزد و گردبادی تنعوره معی   "سپس

کشد و در هم می پیچد و شبح زنی شکل می گیرد که پاهای ععاجگونش را بعر ایعوان معی گعذارد.      

. اجزا  تن بلقیس مجموع معی شعوند و بعه هیعأت     همین که پاها بر کف مرمری ایوان لرار می گیرد

   (99-92)همان:"زنی در می آید که با تأنی لدم بر می دارد. همچنان که بود پریشان و خوابزده.

هعومن بعرادر    در داستان شدرک نیز لدرت ماورایی او به عنوان لدیس، عنصر ناکاسعتنی اسعت.  

ی نویسد و از خشکسالی شعکایت کعرده، از او   کوچ  نبوکد نصر که حاکم پارس بود به برادر، نامه م

طلر یاری می کند. نبوکد، موضوع را با کاهنان و پهلوانان بابل مطرح کرده و به آنان پیشعنهاد معی   

شدرک به فاریاب رهسعپار   دهند که شدرک را به فاریاب بفرستند. چرا که او زبان ابر و باد می داند.

سالی اندوهگین شده، می گوید کاش از مادر زاده نمعی  می شود و پس از دیدن احوال مردم و خشک

   شد:

آنگاه شدرک بر ورتینی شد و بر آسمان بانگ همی زد همچنعان کعه زبعان ابرهعا بعود. آنچنعان       

رعدی بر می شد از دهانش که سنگ ها از کوه بر می شدند و فعرو معی افتادنعد بعر سعنگهایی کعه       

از کوه پهلعو آمعد و هعم آوا آمعدن کعرد کعه هعان ای        هست. بر دامن گشاده کوه که دریا ابری از فر

شدرک ما را از آن سوی جهان می خوانی. فرمان چه خواهی گفت و شدرک فرمان آور شد که ببعار  

بر این دوزخی که من ایستادن کرد بر آن. مباد که همچنان هستی کنعد دوزخ در خعاکی کعه معن     

ابر را آشفتنی همعی خواسعت تعا دریعا ابعر       خواهم بود. شدرک بر ورتینی شد و تاختن آغاز گرفت و
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 (92-97:  اسفار کاتبان آشفتن گرفت، همچنان که شدرک یهود بان  همی خواست می کرد.)

و پس از آن شدرک ساکن فاریاب شعد و بعاران و آفتعاب و بعاد را بعه نوبعت بعدانجا معی آورد و         

نر درشت بار می داد و خوشه گندمان به بلندی نخل می رست و دانه های گندمان به سان دو گاو "

های انگور چل سبوی شراب می داد و دانه ای زیتون، خمره ای بار روغن، پستان زنان و گعاوان پعر   

شیر می بود و به خاک به هر سال دو نوبت توشه می رست و دریا ابران به طواف شانه های شعدرک  

  (97:  اسفار کاتبان .)"بودند

د او که پس از مرگ نیز برکت را ارزانی ساکنین فاریاب معی  اما در داستان شدرک، ماجرای جس

کند، جزو عناصر ناکاستنی داستان است. جسد شدرک در هر سمت که بعود، برکعت و بعاران را بعه     

ساکنین آن سمت رودخانه نازل می کرد و سمت دیگر خش  و بی حاصل می ماند. همچنعین ایعن   

لابل رویت توسط همه آنعانی اسعت کعه در زیعارت      عنصر ناکاستنی یا همان جادویی پس از لرن ها

نیم تنعه شعدرک در ابتعدا توسعط لژیعونر فرانسعوی کعه از         جسد او، آن را بی هیچ فنایی می بینند.

شمایل مرد زنعده ای را داشعت کعه انگعار در     " در آن زمان اعضای تیم دیوالفوا بود، کشف می شود.

ر که از ارزش شدرک آگاهی داشته به بوشهر رفتعه  ( سپس لژیون977:  اسفار کاتبان ) "خواب بوده.

به ملوانی اسکاتلندی در بوشهر می فروشد. اما نیم تنه دیگعر او را معادر بعزرگ     و نیم تنه شدرک را

هر دو نعیم تنعه    اللیما، زلفا جیمز، پس از تمش فراوان در فاریاب می یابد و به اورشلیم می فرستد.

   ، چیزی که بر اساس تفکر تجربی لابل لبول نیست.ها پس از گذشت لرنها سالم هستند

 جهان مادی -2-2-2

توصعیف آن  "دومین ویژگی متن رئالیست جادویی که فاریس به آن می پردازد این اسعت کعه    

است. این همعان رئالیسعم در رئالیسعم     (the phenomenal world) نیازمند حضور جهان مادی

 چنعدی  (99: 2339)فاریس، "انتزی وتمثیل جدا می سازد.جادویی است که رئالیسم جادویی را از ف

   گوید:جزییات والع گرایانه را از جمله موارد ضروری در داستان رئالیسم جادویی بر می شمرد. او می

برای اینکه داستانی رئالیسعت جعادویی شعمرده شعود، کعافی نیسعت کعه هعم عنصعر معادی و           

حضور این دونشانه در تصمیم گیری که به کعدام سعب    ماورا الطبیعه در داستان باشد. بلکه میزان 

تعلق دارد، ضروری است. اگر میزان جزئیات والع گرایانه کم باشد، داستان به سمت داستانهای پری 

و یا فانتزی خالص گرایش خواهد داشت. اگر ماورا الطبیعه نشانه منسجمی نسازد، بیجا و بی مفهوم 

ستی خواهد بود. رویایی در مورد ماورا الطبیعه کعه در لالعر رمعان    و یا رویای توهّم در روایتی رئالی

  (93: 9199رئالیستی است، نمی تواند روایت را به مثالی از رئالیسم جادویی بدل کند. )چندی، 

همانطور که اشاره شد صرفا وجود عنصعر ناکاسعتنی )جعادویی( بعرای اینکعه داسعتان رئالیسعم        

سعم یعا فراوالعع گرایعی     چرا که نوعهای ادبی از لبیعل سوررئالی جادویی شناخته شود، کافی نیست، 
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(Surrealism( فانتاسععتی  یععا خیععالی ،)Fantastic)فععانتزی ، (Fantasy )و داسععتانهای پریععان 

(Fairy tales)  ،پعرداختن بعه موضعوع     نیز عامل جادویی)ماورا الطبیعه( را دارا هستند. حال آنکعه

شد، یعنی همان طور که رویدادهای رئالیستی با جزییعات شعرح   ماورایی بایستی با جزییات همراه با

 داده می شود، به همان میزان عامل ماورایی بسط داده شود.

در این زمینه می توان به مواردی کعه در بحعث لبعل توضعیح داده شعد، اشعاره کعرد. از جملعه         

سعفار  نطع شاه منصور )اماجراهای ماورا ااطبیعه موجود در متن لتل آذر در مصادیق اآلثار در سفره 
 ( و سپس پیدا شدن اودر ایوان خانه بود:91 : کاتبان

آذر بلند و کشیده بر نطع بالی مانده، سر را بر تن جفت کرده اند و با نخ جراحی بخیه زده انعد.  

رفعت ماه تحمل خوبی دارد. می تواند گریه نکند، نباید گریه کند. حاال ولتی نیست که گریعه کنعد.   

ود شده، من نمی گویم که چه باید بکنیم.او هم چیزی نمی گویعد. معن آذر را بعر دوش    صورتش کب

می کشم. رفعت ماه هم کتابهایش را جمع کرده و جایی می گذارد. از پلعه هعای ایعوان پعایین معی      

آییم. محوطه ی باغ مثل همیشه ساکت است. با اینکه پاییز است، باد نمی آید تا برگعی از درختعان   

 (99:  اسفار کاتبان) سیر بیفتد. تاک وسپیدار و 

نویسنده با ذکر همان جزییاتی که در شرح ماجراهای رئالیستی به کار می رود، به توضعیح ایعن   

 موضوع ماورا الطبیعه پرداخته است.

مورد دوم، تکه تکه شدن اندام رفعت ماه در ایوان شاه منصور توسط خواجه میعر احمعد کاشعف    

 االسرار است:

میر غضر می گیرد و می فرماید ما این  در نظر اهل ظعاهر   ر احمد، ساطور از دستخواجه می

به شمایل عاریتی میر غضر در می آییم و حال آنکه عمله ای هستیم کعه کلعوخی معی شعکنیم: و     

ساطور را به آسمان می برد. دست ها و کمرگاهش به طرفه العینعی چعون چلعه ی کمعانی، لوسعی      

ور بر فراز دست هایش صفیر می کشد و رشحات خون بعر گونعه هعایش    معکوس بر می دارد و ساط

می نشیند. خواجه می فرماید ما این  جسم بلقیس را چونان شعری تقطیع می کنیم و بعه دسعتان   

شما می سپاریم تا که جز  جز  تنش را لمس کنید و ببینید که از خون و گوشت و عصر است و با 

ید و جسم بلقیس را بر کف مر مری ایعوان چعون گوسعپندی    سرانگشتانتان گرمای تنش را حس کن

 مثله می کند و هر پاره اش را به سمتی از مجلس پرتاب می کند.  

با پرتاب هر پاره از تن بلقیس، غریو مجلس بر می خیزد. از رشحات خونچکانی که مثل باران بر 

 ( 93-99: اسفار کاتبانگونه هایشان می ریزد. )

ت به ذکر این موضوع می پردازد که چگونه اندام رفععت معاه در برابعر چشعم     راوی با بیان جزئیا
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   همگان مثله شده و سپس به شکل اولیه خود باز می گردد.

همچنین برکتی که وجود شدرک به فاریاب داده و در بحعث لبلعی نیعز ذکعر شعد، بعا جزئیعات        

ه فاریاب بعاران و آفتعاب و   و چنین شد که شدرک لدیس بندی بابل به فاریاب ساکن آمد و ب"آمده:

باد به نوبت می آورد و گندمان به بلندی نخل می رست و دانه هعای گنعدمان بعه سعان دو گعاو نعر       

درشت بار می داد و خوشه های انگور چل سبوی شراب معی داد و دانعه ای زیتعون، خمعره ای بعار      

توشعه معی رسعت و دریعا      روغن، پستان زنان و گاوان پر شیر می بود و به خاک به هر سال دو نوبت

 (97: اسفار کاتبان .)"ابران به طواف شانه های شدرک بودند

و همینطور جسم بالی مانده شدرک که پس از گذشت لرنهعا همچنعان سعالم اسعت و گذشعت      

 زمان آن را از بین نبرده است:

 لصد سفر از بریتانیا به سمت پرشیا، بر اساس ی  موضوع ایمعانی بعود. نخسعتین بعار کعه معن      

بخشی از جسم حضرت شعدرک را در سعردابه ی کنیسعه بریسعتول مشعاهده نمعودم. ایشعان را در        

گلیمی پیچانده و بر سکویی سنگی خوابانده بودند. گلیم را که کنار زدند، پوست لیمعویی صعورت و   

گردنشان هویدا گردید، به عین اینکه خواب باشند. موهایشان بلند و فردار بعود و بعا انبعوه محاسعن     

دنعدان   فراخ پیشانی بودند، آن سان که الیه ای کهربا بر پیشانی داشتند. هرشان در هم شده بود.مط

 شکل لر ها طوری بود انگار تبسعم معی فرمودنعد.    های ریز همرنگ صدف از بین لر ها نمایان بود.

 "من همه ادعیه ای را که در خاطر داشتم، خواندم و اش  شو  بعی اراده از چشعمانم جعاری بعود.    

نماینده آهانس که او را لبل از من مشاهده نموده بود، می گفت از جایی ما بین مهعره   "جیم وایزمن

در والع در همان ساعت بود که به درگاه یهوه دعا کردم که به  های دنبالچه اش شکسته شده است.

بعه   من اراده ای عنایت فرماید کعه البعالی آن لعدیس را در هعر کجعا کعه باشعد اکتتشعاف کعرده و         

 (923-929، اسفار کاتبانپیشگاهش هبه نمایم. )

این مورد از سفرنامه زلفا جیمز آورده شده و زلفا سعی می کنعد بعا جزئیعات، جسعد شعدرک را      

   توصیف کند، یعنی توصیف کامل عنصر ماورایی.

اشاره  فاریس از مورد دیگری در این بحث یاد می کند و آن استفاده از رویدادهای تاریخی است.

به رویدادهای تاریخی که بسیار در داستانهای رئالیست جادویی به چشم می خورند، به خواننده این 

حس را القا می کند که این ماجرا از آنجایی که ریشه در تاریخ دارد، پس والعی اسعت. البتعه هعدف    

،  اسعفار کاتبعان   در .نویسنده در این نوع داستانها هم این است که ماورا الطبیعه را والعی جلوه دهد

اشاره به ولایع و شخصیتهای تاریخی از جمله شاه منصور مظفری و حمله تیمور، شدرک لعدیس از  

ذکعر ایعن    مومنان دوره دانیال نبی و داستان نبوکد نصر، بر باور پذیر شدن داستان کم  می کنعد. 

کعه در بحعث نوسعتالژی     نکته نیز ضروری است که نویسنده رویدادها را با تغییراتی بیان معی کنعد  
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  بازبینانه به آن خواهیم پرداخت.

 غتشاش در تردیدهاا -2-2-3

سومین ویژگی داستان رئالیست جادویی بنا بعه   (unsettling doubts) اغتشاش در تردیدها 

لبل از اینکه عنصر نا کاستنی را ناکاستنی طبقعه بنعدی کنعیم،    "نظر فاریس می باشد که می گوید 

است بین دو نوع متفاوت از درک رویدادها دچار تردید شود و بنعابراین اغتشعاش در   خواننده ممکن 

او معی گویعد سیسعتمهای اعتقعادی در فرهنعگ هعای       ( 93:2339)فاریس،"تردید ها را تجربه کند.

تعدادی از خوانندگان در برخی از فرهنگ ها، بسعته   همانند نیست و به علت همین تفاوت، متفاوت،

پعس میعزان پعذیرش رویعدادهای      نتهای روایی، بیش از سایرین شع  معی کننعد.   به اعتقادات و س

 جادویی تغییر خواهعد کعرد. بحعث یکسعان اغتشعاش تردیعدها در بحثهعای چنعدی، سعکوت راوی         

(authorial reticence)      نام دارد. او توضیح می دهد که در رئالیسم جعادویی بعر خعمف سعکوت

پذیرش ماورا الطبیعه و یا همان دیدگاه عجیر ارائه شده در  راوی در داستان، فانتاستی  یا خیالی،

اگر هیچ گونه سکوت روایی در توصیف ماورا الطبیعه  (991: 9199 متن به چشم می خورد.)چندی،

 و یا تمش برای بررسی دیدگاهی که متفاوت ازدیدگاه متعارف است نباشد، این توجه ما را به سمت

   دادها و اعتقادات خاص خواهد کشانید.غرابت و یا غیر ممکن بودن روی

صحنه های رئالیست جادویی ممکن است شبیه رویا باشد اما "چندی اشاره می کند که  فاریس

.) "آنها رویا نیستند، و ممکن است صحنه ما را ترغیر کنعد تعا هعم آنهعا را رویعا بنعامیم و هعم نعه        

ن وجود صحنه ای تجسم شد، تردیدی ( در این نوع روایتها پس از اینکه امکا93-99: 9199چندی،

در خواننده ایجعاد معی شعود کعه ممکعن اسعت ایعن معورد والعیعت نداشعته باشعد یعا رویعا باشعد.               

( می گویعد کعه یکعی از ویژگعی هعای رئالیسعم       2339به طرز مشابه ای باورز) (99: 9199)چندی،

گرایعی و جعادویی بعه     وابستگی آن به خواننده است تا راوی را در پذیرش دیدگاهای والع"جادویی 

بنابراین عنصعر جعادویی بعه انعدازه والعع گرایانعه بایسعتی         (7: 2339)باورز، "ی  اندازه دنبال کند.

  پذیرفته شود.

در صورتی که عناصر ماورایی ذکعر شعده در لسعمت عنصعر ناکاسعتنی را معرور کنعیم، متوجعه         

د خواننده دارد. بعه عنعوان مثعال،    خواهیم شد که نویسنده با ذکر دالیلی سعی در از بین بردن تردی

لتل آذر بنا بر گفته احمد بشیری بر سفره نطع شاه منصور روی می دهد؟ بر روی کنده سعلخ، سعر   

از تن آذر جدا می شود. اما چیزی که این موضوع را برای خواننده لابل باور می سعازد، پیعدا شعدن    

مانده، سر را بر تن جفت کرده انعد و بعا    آذر بلند و کشیده بر نطع بالی"جسد آذر روی ایوان است: 

نخ جراحی بخیه زده اند. رفعت ماه تحمل خوبی دارد. می تواند گریه نکند، نباید گریعه کنعد. حعاال    

ولتی نیست که گریه کند. صورتش کبود شده، من نمی گویم که چه باید بکنیم. او هم چیزی نمعی  

ن معی شعود. و راوی کعه خعواهرش آذر را ندیعده،      ( آذر در حیاط خانه دف99: اسفار کاتبان) "گوید.
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محل لبر او را می داند و به یاد می آورد که مادرش پنج شنبه ها بر سر معزار او شعمع روشعن معی     

  کرده است.

در مواردی که نویسنده در دومین الیه های روایی داستان سعید، به شرح کرامات خواجه کاشف 

لقیس زوجه خواجه بر مجلس شاه، یا تکه تکه شدن انعدامش  االسرار می پردازد، مانند ظاهر شدن ب

 و ظهور مجددش، با جمله هایی از این لبیل مواجه می شویم:

خواجه می فرماید کمم ما فقط عجیر می نماید ولی همچنان که در کمم ما رخ می دهد، بعه  "

ش را به طعرف منتهعی   مثل آنکه به ظاهر ناممکنی در کار ما ولوع می یابد. و دست عین در می آید.

الیه شرلی آسمان رو به ستاره ای می کند. همه اهل مجلس که در ایوان تابسعتانه ی ارک نشسعته   

تختخوابی مرصع با لنگرهای کوچ  گعاهواره ای بعر سعطح مرمعری      )...( اند رو به آسمان می کنند.

چشعمانی درشعت و   ایوان می نشیند و آرام می گیرد. زنی با چهل گیسوی بافته همرنگ ظلمعات و  

گردیعده بعر تختخعواب معی نشعیند.....       خوابزده در لرص درخشان صورت که با بزکی عتیق زیبنعده 

کهکشانی از اجزای تن بلقیس از دست مجلسیان به هوا بر می خیزد و گردبادی تنوره معی کشعد و   

اسعفار  )  "در هم می پیچد و شبح زنی شکل می گیرد که پاهای عاجگونش را بر ایوان معی گعذارد.  
  (99و 79-79: کاتبان

دیدنعد و ایعن موضعوع زاییعده توهمعات       یعنی این موضوع را شاه منصور و اهل مجلعس همگعی  

   نیست، پس خواننده نیز تردیدش در سطح متن بایستی از بین برود.

نویسعنده در طعول معتن،     در معورد شعدرک،   همچنین در دومین الیه های روایی داستان اللیما

اهدی است که وجود پر برکت و ماورایی شعدرک را لابعل تاییعد از جانعر دیعدگاه      سعی در ذکر شو

تجربی لرار دهد تا از این طریق برای سایر خوانند گان نیز این موضوع حل شود. به عنعوان مثعال از   

شخصیتهای تاریخی نام می برد مانند نبوکد نصر و هومن که بر سر شدرک بعه جنعگ پرداختنعد )    

( و یا شاه بشیر، فرزنعد خوانعده تیمعور،)    99( سلطان محمد سبکتکین)همان :91-99: اسفار کاتبان

( که سعی در حل جنگ ما بین ساکنین دو طرف رودخانه فاریاب می کنند که هر 999-999همان:

کدام خواستار دفن شدرک و بهره از برکت وجود لدیس در جهت آبادی زمعین هایشعان، در سعمت    

به ذکر  سفرنامه زلفا جیمزسنده در جهت حل تردید درباره شدرک در خود می باشند. همچنین نوی

 9999اتفالا گزارش از چگونگی کشعف لعدیس در هورنعال    "نکته ای از هورنال آکسفورد می پردازد: 

آکسفورد یافته و به این موضوع والف گشته که کاشف شدرک لدیس به هعیچ عنعوان یع  محقعق     

بوده که سعاکن منطقعه    "دیوالفوا"اشف یکی از لژیونرهای تیم نبوده و باعث تعجبش گردید، گویا ک

دیوالفوا اشاره به زوجی فرانسوی با نامهعای هان و   ( در والع نام979-972.) همان :"فاریاب می شود

مارسل دیوالفوا، می باشدکه در زمان ناصر الدین شاه، شوش باستانی که مقبره دانیال نبی در بعاالی  
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کشف کرده و اشیای باستانی والع در باالی تپعه را بعدون اطعمع دولعت ایعران       تپه آن لرار داشت را

مادام دیوالفوا بعدها سفرنامه خود را از ایران نگاشعت. توصعیف زلفعا     یغما کرده به فرانسه فرستادند.

جیمعز وایعزمن ،    همعراه  جیمز از جسد شدرک به هنگام زیارت آن در کنیسعه ای در بریسعتول بعه   

 ( نیز توضیحی بر رفع تردید های خواننده است. 923-929،)همان:نماینده آهانس

 ادغام حیطه ها -2-2-4

 هعا چهارمین ویژگی که فاریس برای داسعتان رئالیسعم جعادویی بعر معی شعمرد ادغعام حیطعه        

(merging realms):(. بعرای توضعیح   29: 2339)فاریس،  "لرابت یا ادغام نزدی  دو للمرو" ست

اشاره می کند که در آن راوی بین دو  داستانهای خوکختی زنی به خوک در این، فاریس به دگر ری

دید رئالیسعت جعادویی در   "جهان اسیر شده است: جهان انسانی و جهان حیوانی. فاریس می گوید: 

تقاطع دو جهان است، در نقطه تصوری در آینه ای دو طرفه که از هر طرف منعکس می کنعد. ارواح  

ات که مانند ارواح به نظر می رسند و این آینه های دو طرفه را منع می کنند، و متون یا افراد و کلم

بسیاری از اولات بین دو جهان مرگ و زنعدگی لعرار معی گیرنعد و فضعای تعداخل کعه بسعیاری از         

   (29-22)همان:  "داستانهای رئالیست جادویی درآن حیطه لرار می گیرند را بزرگ می کنند.

نویسعنده   "نامعد: معی  (resolution of antinomy) تفکی  تضعاد  ادغام حیطه ها را چندی 

رئالیسم جادویی دیدگاه متقاعد کننده ای درباره جهانی که به طوراساسی متفاوت از جهان ماسعت،  

ممکن است بر اساس خرافات غربی مانند ارواح یا هم زاد باشد و یا ممکعن اسعت بعر     خلق می کند.

تفاوت از والعیت باشد مانند برداشعتهای سعرخ پوسعتان امریکعای     اساس فرهنگ با برداشتی کامم م

او اضافه می کند که رئالیسم جادویی به این دو نوع سنتی محعدود   (999: 9199.)چندی، "مرکزی

بایستی اضعافه کنعیم کعه     نمی شود و نباید فقط شامل مضامین آشنای ماورا الطبیعه شود. )همان(

با استلزام لوی آن بعر منطعق و   "کند که موضوعی مانند تضاد چندی در بررسی اخیر خود ادعا می 

در حقیقت به بسیاری از نوشتارهای رئالیسم جادویی نامربوط است. بعه همعین علعت، در     "عقمنیت

کنار معی  "به نفع تفکری وسیع در مورد شیوه"اثر آخر خود در مورد رئالیسم جادویی کلمه تضاد را 

می رسد که چندی تضاد را ترک می کند زیرا که فکر می کنعد   به نظر (979:2337گذارد.)چندی، 

  در برخی از داستانهای رئالیسم جادویی دیده می شود، نه در همه.

اتفالعاتی کعه در معتن     مشهود اسعت.  اسفار کاتبان نزدیکی دو للمرو یا جهان جادویی و رئال در

ندری نگاشعته شعده ، بعا اتفالعات     مصادیق اآلثار احمد بشیری بر اساس مصادیق اآلثار شیخ یحیی ک

نمی تعوان تشعخیص داد    زندگی روزمره او در هم می آمیزد و مرز بین رویدادهای جادویی و رئال را

 به عنوان مثال هنگامی که از مصادیق اآلثار شرح روایتی را می خوانیم تلفن زنگ می زند:

گاهی هم به هیات گدایی  خواجه می فرماید: هموست، اما سلیمان به هر دوری سلطان نیست،"
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در می آید. چنان که روزگاری هم به هیات شدرک بود. تلفن زنعگ معی زنعد. معن نبایعد گوشعی را       

بردارم. ممکن است صدای گریه آذر باشد. گریه می کند و چیزی نمی گوید. تلفن چند بار زنگ می 

فرمایعد خواجعه معا را     زند. حتی ولتی شاه مغفور هم خطابه می گوید، تلفن زنگ می زند. شاه معی 

جادو کرده و او زنی افسون است نه بلقیس. همهمه از مجلس برمی خیزد. زنگ تلفن لطع می شود. 

 (79-79: اسفار کاتبان) "خواجه برمی خیزد.

ویا رفعت ماه که در میزان ابیم الیه های روایی مصادیق اآلثعار پیوسعته در حعال تصعحیح اورا      

ی خندد. لهقه ی مجلسیان بعه آسعمان معی رود، رفععت معاه روی آن      شاه مغفور به لهقاه م"است :

صندلی نشسته و در سکوتی که هست، ورله ها را تصحیح می کنعد. رلاصعه بعه تعاریکی معی دود و      

دلق ، یا که آن گراز، از کنار پاهای رفعت ماه می گذرد و به دنبال صدای خلخال ها به تاریکی معی  

مد بشیری، از شملهایی که بر پیکر او در مصادیق اآلثار فرود می آیعد  ( یا اح79:اسفار کاتبان) "دود.

  سخن می گوید :

من انگار در خواب نیستم که خواب می بینم، حتی بیدار و هوشیار هم هسعتم و همیشعه هعم    "

کابوس با سوزشی بر شانه هایم آغاز می شود. به پشت سر که نگاه می کنم ابتدا هیچ چیعز نیسعت،   

شملی بر فراز شانه هایم ظاهر می گردد که فرود می آید. صعاحر شعم  را جسعتجو     ولی شرابه ی

می کنم. در ابتدا هیچ کس نیست، ولی مردی در امتداد شم  زاده می شعود. سععی معی کعنم کعه      

بشناسمش، مردی به عین صورت خود را می بینم. در والع سوزش درد لبل از ظهور آن مرد نمایان 

ه می آیم شم  وجود ندارد و آن مرد ناپدیعد شعده اسعت. ولعی همیشعه خعط       می گردد. به خود ک

 (92: اسفار کاتبان) "زخمی بر شانه هایم می ماند.

سپس رفعت ماه را از خواب بیدار می کند که بر آن زخمها مرهم گذارد. زخمها در عالم روایعت  

ینکه به وجود آن ها شع  نشعود، از   بر او وارد آمده، اما در جهان والعی آنها را می بیند. حتی برای ا

 رفعت ماه نام می برد که بر زخمها مرهم می گذارد.

 شکستن زمان، مکان و هویت -2-2-5

پنجمین ویژگی که فاریس به داستانهای رئالیسم جادویی اضافه می کند شکستن زمان مکعان و  

مفهوم اسعت کعه   می باشد که به این  (disruptions of time, space, and identity) هویت

) فعاریس،  "عقاید مورد لبول در مورد زمان، مکان و هویعت را بعر هعم معی زننعد.     "این نوع داستانها 

( منظور این می باشد که دیدگاه سعنتی در معورد زمعان، مکعان، و هویعت در ایعن نعوع        27: 2339

ت نمعی  داستان کاربردی نخواهد داشت. داستان رئالیست جادویی در ی  بازه زمانی مشخص حرکع 

کند بلکه شخصیت داستان ممکن است ناگهعان در گذشعته ای دور ظعاهر شعود و یعا اینکعه مکعان        

عموه برخصلت زمانی و مکانی ما، رئالیسم جادویی حعس معا    رویداد تغییر کند و مکان ثابتی نباشد.
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دو طبیعت چند صدایی روایت و "می گوید:  هویت ما را سازمان دهی مجدد می کند. فاریس درباره

رگی فرهنگی که رئالیسم جادویی را توصیف می کند، به شخصیت هایش تعمیم معی یابعد کعه بعه     

( یعنی ی  شخصیت تا پایان داستان یع  شخصعیت   29) همان: "چندگانگی اساسی گرایش دارند.

  بالی نمی ماند، بلکه ممکن است در صورتهای مختلفی ظاهر شود.

لابل رویت است، به خصوص در دوّمین  اسفار کاتبان شکستن زمان، مکان و هویت، به کرّات در

الیه های روایی از داستان سعید. در مصادیق اآلثار، احمد بشیری یا همان پدر راوی، ادعا معی کنعد   

که شیخ یحیی کندری است این مورد، گسیختگی هویت را نشان می دهعد و زمعانی کعه بعه شعرح      

تگی زمان( دیده می شود؟ چون خواننده بعه ناگعاه از   روایت از زمان شاه منصور می پردازد، ) گسیخ

)گسعیختگی مکعان( را    شمسی به لرن هشتم افکنده می شود و به دربار منصور که این هم 99لرن 

نشان می دهد. حال آنکه در همان حین از رفعت ماه می گوید که تلفنی با کسی در حعال صعحبت   

و در تاالر هیچ زنی نیست به جز رفععت معاه   "کند:  است. یا او را می بیند که ورله ها را تصحیح می

و شاه مغفور هراسان از رایحه ی مساماتش و خشاخش جامه اش که در معابر ارک پرسعه میزنعد، از   

: اسعفار کاتبعان  ) "کنار رفعت ماه می گذرد که کنار میز تلفن نشسته ور  ها را تصعحیح معی کنعد.   

سته و ورله تصحیح می کند، در دربار شاه هم هسعت  ( رفعت ماه حین اینکه کنار میز تلفن نش997

و ارک منصور مشاهده معی   9و خانه بشیری به لرن  99و مجددا شکستن زمانی و مکانی را از لرن 

   کنیم.

از جمله اشخاصی که به چند گانگی هویت او معی تعوان اشعاره کعرد، رفععت معاه اسعت کعه در         

د. رفعت را احمد بشیری زمانی در جامه حعرم شعاه   به شکل های مختلف نمود می یابمصادیق اآلثار 

رفعت ماه می گوید بوها به آشوبش می اندازد. محتمل اسعت کعه بعاری بعر خعود      "منصور می بیند: 

ه ای از او در زهعدان  فع بسته باشد و چشمان تجریدی سلطان نمی تواند او را در ارک ببینعد کعه نط  

و یا او را در لالر حمیرای مار باز معی   (991اتبان: اسفار ک) "رفعت ماه هر روز دارد بزرگ می شود.

زیبایی صورت رفعت معاه در  "بیند که از طرف امیر رحمن بیگ الهوری به شاه منصور هبه گردیده: 

صورت آن رلاصه ظهور می کند و نگاه هیبت افعی را نادیده می گیرد تا چهعره ی رفععت معاه را در    

) "چشم در نمی آید، اال موزونی اندام آن رلاصه ی اعجوبهتن آن رلاصه جستجو کند و هیچ چیز به 

زنی بعا  "او را به شکل بلقیس ،زوجه خواجه کاشف االسرار، می بیند:  همچنین (.999: اسفار کاتبان

چهل گیسوی بافته همرنگ ظلمات و چشمانی درشت و خوابزده در لرص درخشان صعورت کعه بعا    

لبایی از اطلس خونرنگ همرنگ لبهعایش دارد،   نشیند. بزکی عتیق زیبنده گردیده بر تختخواب می

من رفعت معاه را   زیر لر می گوید: چه سرد است و چین های دامن را بر تراش سالهایش می کشد.

   (79: اسفار کاتبان) "در هر هیبتی می شناسم. فریاد می زنم: رفعت.
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 نوستالژی و نوستالژی بازبینانه -2-3

ند بسیاری دیگر از رمانهای رئالیست جعادویی، از تعاریخ بهعره گرفتعه     نیز مان اسفار کاتبان رمان

شاه منصور، در بازخوانی  دو شخصیت تاریخی مهم این رمان، شاه منصور و شدرک می باشند. است.

سعید بشیری از مصادیق اآلثار نمود می یابد و شدرک در بازخوانی اللیما ایوبی از دست نوشته های 

 مادر بزرگش، زلفا جیمز.پدر و نیز سفر نامه 

علت پرداختن نویسنده های رئالیست جادویی به رویدادهای تاریخی، ذکر حوادثی است که گعاه  

در این هنگام، رویدادهای تاریخی عنصر ماورایی به نظر معی رسعند،    بشر از تصور آن عاجز می ماند.

ن سعومی، بعرده هعا، و یعا العوام      به عنوان مثال، نسل کشی یهودیان، رفتار استعمارگران با الوام جها

این اعمال بشعر بعه انعدازه     بومی آمریکا، دست مایه شمار کثیری از رمانهای رئالیست جادویی است.

ای شنیع و غیر لابل باور است که نویسنده از این موارد، به عنوان عناصر ماورائی بهعره گرفتعه و بعر    

 عکس رویدادهای ماورا الطبیعه عادی می شوند.

 به رویدادهای تاریخی دارد، از نوع نوستالژی بازبینانه است. اسفار کاتبان دگاهی کهاما دی

برگرفته از نوستوس )بازگشت به خانه( کلمعه ای یونعانی اسعت و     (Nostalgia) واهه نوستالژی

 الژی )میل( و نشانگر میل به خانه ای است که دیگر وجود ندارد و یا شاید هرگز وجود نداشته است.

حس از دست دادن یا تغییر مکان، همچنین عشق ورزیدن بعه خیعال   "نوستالژی را  (Boym) بویم

عشعق نوسعتالژی ، تنهعا در    "او اضافه می کنعد:   درمقدمه( 97: سیزده2339.)بویم، "خود می نامد

تصویر سعینمایی از نوسعتالژی، نمایشعی دو گانعه اسعت از       ارتباط مسافت دور می تواند حیات یابد.

تصویر، وطن و خارج از وطن، گذشته و حال، رویا و زندگی روزمره. لحظعه ای کعه سععی    انطبا  دو 

کنععیم تععا آن را تبععدیل بععه تعع  تصععویری نمععاییم، لالععر را خواهععد شکسععت و سععطح را خواهععد   

در  "مکعانیزم دفعاعی  "بویم اعتقاد دارد که نوستالژی به صعورت   ازمقدمه( 92-99)همان : "سوزاند.

او  مقدمعه(  از99افزایی یافته و در فاجعه تاریخی رجعت معی کنعد.)همان:    زمانی که زندگی سرعت

بحث می کند، در حالی که نوستالژی، حسرت برای مکعان اسعت، در حقیقعت آرزوی شعدید بعرای      

در معنعی  "زمانی متفاوت است؟ مانند: دوران کودکی و یا ضرباهنگ آرام رویاهایمان. او معی گویعد:   

لیه ایده مدرن زمان است، زمان تعاریخ و پیشعرفت. نوسعتالژی، تمایعل     وسیع تر نوستالژی طغیان ع

برای زدودن تاریخ و تبدیل آن به اسطوره ای جمعی یا خصوصی ، برای بازدیدن زمان مانند مکعان،  

   )همان("رد تسلیم به زمانی که شرایط انسان را دچار رنج می کند، می باشد.

 انعکاسعی  و( restorative) تالژی بازگرداننعده نشانه شناسعی بعویم از نوسعتالژی، شعامل نوسع     

(reflective) کند تخیل راجع به گذشته پاسخ مستقیم به نیازهای حعال  باشد. چون او فکر میمی

شعود کعه در برابعر    است که تاثیر مستقیم بر والعیت های آینده دارد. نگرانی ما برای آینده باعث می
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نوستالژی، بازگرداننده هسعته  "گوید: ت کنیم. بویم میداستانهای نوستالژی  خود، احساس مسئولی

احیاهای مذهبی و ملی اخیر است: با دو طرح اصلی آشناست، بازگشت به اصل و تقعارن. نوسعتالژی   

بازتابنده به دنبال طرح مجزا نیست؟ بلکه به دنبال راههایی از اشغال مکعان هعای زیعادی بعه طعور      

ت، جزئیات را دوسعت دارد، نعه سعمبل هعا را. در بهتعرین      همزمان و تصور مناطق زمانی مختلف اس

حالت، نوستالژی بازتابنده می تواند چالشی خملانه و اخملی را نشان دهد، نه اینکه فقط دستاویزی 

 در مقدمه(99: 2339)بویم، "برای مالیخولیای شبانه باشد.

( شععامل 9191) (Upton) در کنارنشععانه شناسععی بععویم از نوسععتالژی، نشععانه شناسععی آپتععون

اسععت. )عبععادی،  (revisionary) ، و بازبینانععه(vertiginous) ، متغیععر(static) نوسععتالژی ثابععت

او نوستالژی بازبینانه را محدودترین باز آفرینی گذشته می داند، زیرا غیر فعال است و  (929: 2393

 مخعالف لعرار گرفتعه،    در نقطعه کعامم  "بدون تغییر. نوستالژی متغیر، در رابطه بعا نوسعتالژی ثابعت    

گرایشی است به سمت جذب در گذشته، اما همچنان در جهت بازنویسعی گذشعته بعدون پعذیرفتن     

اما در نوستالژی بازبینانه گرایش به شرایط گذشته  (79: 9191) آپتون، "انتخاب های گذشته است.

) همان: "را می پذیرد. با تغییر )بازسازی( همراه است: گذشته تبدیل به بافتی زنده می شود و تغییر

   دیده می شود. اسفارکاتباناین نوع نوستالژی در  (79

تاریخ از شاه منصور به پهلوانی دالور یاد می کند که تا جان در بدن داشت با تیمور مقابله کعرد:  

ولتی سپاه بی امان تیمور از ماورا النهر به طرف ایران راه افتاد، ولعایعی در ایعران رخ داد کعه بعی     "

باهت به جریان ی  سیمب خروشان نبود و تنها ی  درخت تناور در برابر این سیل ایسعتاد و آن  ش

شاه منصور بود. و چون شاه منصور شکست یافت دیگر هیچ عاملی در برابر تیمور نتوانست مقاومعت  

ن ، بعه توضعیح ایع   پهلوان گرز هفده من ) شاه منصور(باستانی در  (23-29: 9799)باستانی ،  "کند.

موضوع می پردازد که چگونه شاه منصور با تمامی توان سعی در مقابله با تیمور دارد و بعر خویشعان   

خود که سعی در مصالحه با تیمور دارند، لشکر کشی نموده و از آنان معی خواهعد کعه بعا او همعراه      

مظفر با من  باید آن عم کامکار و سایر آل "شوند. او در نامه به عمویش ، سلطان احمد، می نویسد: 

موافقت کرده تا لشکر به ماورا  النهر برم و اسباب و اساس سلطنت امیر تیمور را بر هم زنم و از حد 

و زمانی که تیمعور بعه شعیراز حملعه معی کنعد،        (999)همان:  "ختا )تبت( تا مصر را متصرف شوم.

بود که منصور تیمور را از پای منصور در گود پاتیله، با تمام توان با او مقابله می کند. سه بار نزدی  

   درآورد که در هر سه بار ، تیمور، جان سالم به در می برد و در آخر در چادر زنان مخفی می شود:

شاه منصور از تیمور رانده شد و روی به جانر جناح دیگر آورد و لشون امیعر زاده شعاهرخ را    "

اصه دسعت بعر تیعر و کمعان بعرده خعاک       مورد حمله لرار داد و حمله های متواتر کرده، ممزمان خ

معرکه از خون دلیران لعل فام ساختند و شاه منصور چون دانست که به لشون شعاهرخی مهمعی از   

جامه یعی بعر   "تیمور بگریخت و  "پیش نمی رود، بار دیگر صفها شکافته از عقر صاحبقران در آمد.
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صور شتافته چنین گفتند: اینجا حرم سر افکنده در سرا پرده زنان روی بنهفت، زنان به سوی شاه من

نسوان و جایگاه پردگیان است... آنگاه انبوهی از لشکریان را به وی نمودنعد و گفتنعد کعه مقصعود و     

منظور تو آنجاست و آنکه تو می جویی در میان ایشان است، پس آنان را به جای خود گذاشته روی 

ر این حعال سعپاه دشعمن وی را حلقعه وار در     بگرداند و بدان سوی که بر وی بنمودند مرکر راند، د

 ( 999)همان: "میان گرفتند.

جعان بعه    منصور به دست یکی از سرداران سپاه تیمور، امیعر زاده شعاهرخ،   در نهایت این جنگ،

 جان آفرین تسلیم می کند.

حال آنکه در بازنویسی خسروی از زندگی شاه منصور، او پادشاهی بزدل اسعت کعه شعیراز رابعه     

)...( سعیاهی   "وا می گذارد: تیمور گورکان که پشت للعه شیراز می رسد، سواری می فرسعتد:  تیمور

تاتاری چرمینه پوش سوار بر اسبی ابلق که کف بر دهان آورده، از حایل زنگارین پرده ای معواج بعه   

ر در می آید و به صحن فیروزه ای وارد می گردد. ما تا به این والععه هعیچ سعواری را بعا معرکبش د     

شاه منصور همچون اندوده ای گچی بر سریر نشسته است. سعوار، دایعره ی    صحن رویت ننموده ایم.

 (991: اسفار کاتبعان )"صحن را در برابر شاه منصور به عین پرگاری چند بار می چرخد و می ایستد.

سپس سوار به سخن آمده و با لحنی جغتایی می گوید کعه امیعر جهانگشعهای آنهعا دلیعل خضعوع       

ور را نفهمیده و منصور را تزویرکار می داند. و زمانی که سوار می گوید باید کعه نشعان بنعدگی    منص

چیعزی در ملوکعات فعارس و اصعفهان و کرمعان      "منصور در آستین تیمور باشد، منصور می گویعد:  

سوار، خواستۀ تیمور را به او می گویعد کعه معی     (933)همان:"نیست که در کابین امیر اعظم نباشد.

هد خاتون سوگلی منصور به حرم او رود، و منصور که خاتونی در حرمسرای خویش نگاه نداشته خوا

رلاصعه ای اعجوبعه ای بعا همعزادش افععی      " بود به جهت رفع پیشگویی خواجه کاشف االسعرار ، اال 

   ) همان( ، همان را به تیمور گورکان هبه می نماید."موحش و رلصانی

ه خواجه کاشف االسرار کرمعانی از سرنوشعت او داشعت و آن    شاه منصور بر اساس پیش بینی ک

ذریه ای از ذریات شما حضرت سلطان را از اسر فرو خواهد کشید و همان گونه کعه از  "این بود که 

( 93:اسعفار کاتبعان  ) "اسر در غلتیدی، در می غلتی و بر زمین می افتی، کعمه از سعرت معی افتعد    

باید که سلطانی چون معا بعه   " یغ می گذراند، چون اعتقاد داردتمامی فرزندانش را بر سفره نطع از ت

حال آنکه در روایات تاریخی به چنین موردی بر نمی خوریم. اما احمد  ) همان("جنگ با تقدیر رود.

بشیری که اکنون خود را شیخ یحیی کندری، صاحر رساله مصادیق اآلثار می داند، معتقد است که 

وشته نشده؟ مانند مجلس سر از تیغ گذراندن نوباوگان منصور مظفعری  چیزهایی در تاریخ بوده که ن

درروایتی کعه هسعت، وصعفی از سعکنات نوباوگعان      "و اکنون وظیفه اوست که همه چیز را بنویسد 

سلطان نیامده، ولی حاال من باید بدین دور بنویسم که صف آنها که خوابزده اند به کنعدی وارد معی   

کانه ی آنها در مجلس نیست. من تماشایی آن والعه هسعتم کعه معی    شوند. هیچ صدایی به جز کود
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( در ادامه، هنگامی که تمامی فرزندان شاه منصور بر سر سفره نطعع حاضعر معی    93: همان.)"نویسم

میر غضر در برابر کودک زانو می زند. خم می شود. دسعت کعودک را معی بوسعد.     "شوند، می گوید

ننوشته و نگاه کودک را به او. صدای کودک را می شنود کعه   برمی خیزد. شیخ یحیی آن مهربانی را

از دور چیزی می گوید. صدای گریه باید بیاید. من باید حیرت را در صورت کودک بنویسم که علت 

کنده سلخ می گذارد. پل  ها را می  آن گریه نمی داند. میر غضر با مهر، چانه کودک را در گودگاه

هر چنعد در معورد منصعور مظفعری در تعاریخ بعه چنعین         (99)همان :".بندد تا طفل از او یاد بگیرد

موردی بر نمی خوریم، اما تمامی زادگان ذکور خاندان مظفری از خرد تا کمن بعد از شاه منصور بعه  

دست تیمور و افرادش کشته می شوند؟ از آن جمله می توان به کشته شدن هفتعاد نفعری آنهعا در    

   (911:9799ه بهانه شوخی با تیمور اشاره کرد. )باستانی ،زمان اسارت و سر خوان غذا ب

( است که در آن از شدرک، به همعراه  7در مورد داستان شدرک، منبع موثق کتاب دانیال نبی )

دو شخص دیگر نام برده می شود. نبوکد نصعر ،حعاکم بابعل، شعمایلی از طعم از خعود معی سعازد و         

از کرنا بر افتند و در برابر این شمایل طمیی سر کرنش جملگان را می طلبد که به هنگام شنیدن آو

فرود آورند. جز سه تن: شدرک، میش  و عیدنغو که از کارگزاران او در حکومت بابعل بودنعد، بقیعه    

فرمان او را اطاعت می کنند. چون این نافرمانی به گوش نبوکد می رسد از آنان می خواهعد کعه در   

صدای موسیقی سر کرنش فرود آورند، در غیر این صورت به آتعش  برابر شمایل او به هنگام شنیدن 

افکنده خواهند شد. اما شدرک، میش  و عیعدنغو معی گوینعد کعه خعدایان نبوکعد و اورا پرسعتش        

نخواهند کرد چرا که خدای آنها واالتر است و آنها را حفظ خواهد کرد. نبوکد نصر فرمان معی دهعد   

ن از سپاهیانش دسعت و پعای آن سعه تعن را بسعته در آتعش       که آتشی عظیم فراهم آورند و لویتری

افکنند. اما اندکی بعد می بییند که چهار نفر، سعه جعوان همعراه فرشعته ای محعافظ ، از آتعش بعه        

سممت بیرون می آیند. سپس نبوکد دستور می دهد که هیچ کس کمم ناشایستی در بعاره خعدای   

ین چنین لدرت رهایی ندارد و مقامهای واالتعری  شدرک، میش  و عیدنغو نگوید زیرا هیچ خدایی ا

   را در دولت خویش به اینان اعطا می کند.

شدرک که زبان ابرها و باد می دانست به درخواست هعومن ،حعاکم پعارس، از    اسفار کاتبان ،  در

ازآنجعایی   می آید تا به برکت وجودش سرزمین فاریاب از خشکسالی رهایی یابد. به اینجا نبوکد نصر

باد و باران و آفتاب به فرمان شدرک بودند، زمینهای فاریاب پعر رونعق معی شعوند و شعدرک در       که

فاریاب می ماند و زمانی که نبوکد از او می خواهد تا بازگردد، نمعی پعذیرد. جنعگ در معی گیعرد و      

   شدرک چشم از جهان فرو می بندد و جسمش در باالی تپه به خاک سپرده می شود.

ولایع تاریخی در آثار نویسندگانی که از نوستالژی بازبینانه بهره معی گیرنعد ایعن    اما دلیل اینکه 

به نظر آنها، داستانهای ناگفته ای در تاریخ است کعه   است که آنان تاریخ را نوشته فاتحان می دانند.

رسعا   راویان کم لدرت، توان نگاشتن آن را نداشته اند یا صدای آنها به اندازه صدای راویان لدرتمند،
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با تغییر تاریخ می گویند تاریخ همیشه درست نمی گوید، چرا که ولعایع بسعیاری بعوده     نبوده است.

است که لدرتمندان مانع ثبت آن شده اند و یا شاید به لول احمد بشیری در مصعادیق اآلثعار شعیخ    

  چیزهایی هم بوده که للم توان نوشتنش را نداشته: یحیی کندری،

 است که این چیزها را ننوشته. حق با آن للم عتیق" 

 (91: اسفارکاتبان) "چنان چه می نویسد: بعضی ولایع به کتابت در نمی آیند. 

فراتعر   اسفار کاتبان نیست و شدرک لدیس در "پهلوان گرز هفده من" اسفار کاتبان شاه منصور

 از شدرک رهیده از آتش کتاب دانیال، لدرت دارد.

 نتیجه گیری -3

سروی، که بی ش  از غنی ترین آثار ادبیات داستانی معاصر به شعمار معی آیعد،    خاسفار کاتبان 

رمانی پست مدرن محسوب می شود. از جمله ویژگی های این رمان می توان بعه الیعه هعای روایعی     

متعدد در اثر اشاره کرد. هر چند در ظاهر، ماجرای آشنایی سعید بشیری و اللیما ایوبی سر تحقیعق  

، به عنوان داستان اصلی نمود پیدا می کند، اما "در ایجاد بنیان های جوامع نقش لداست"مشترک 

بعد الیه های روایی متعدد دیگری که در جریان داستان به آنها برخورد می کنیم، اهمیت می یابنعد  

مانند باز خوانی سعید بشیری از مصادیق اآلثار پدرش احمد بشیری، کعه آن را بعر اسعاس مصعادیق     

یحیی کندری نگاشته است. الیه های روایی مربوط به اللیما ایوبی رساله ای در رابطه بعا  اآلثار شیخ 

شدرک لدیس می باشد و در راستای آن الیه های روایی دیگری نیز به داسعتان افعزوده معی گعردد     

  مانند سفرنامه زلفا جیمز و بازخوانی سلیمان خان از سفرنامه زلفا.

یزان ابیم های روایی به بررسی ویژگعی هعای رمعان رئالیسعت     در مطالعه حاضر پس از بررسی م

بنا به گفتعه فعاریس، عنصعر     پرداخته شدپنج ویژگی بارز این نوع رمانها که اسفار کاتبانجادویی در 

اغتشعاش در تردیعد هعا، و شکسعتن زمعان مکعان و        ناکاستنی، جهان پدیداری، بر هم زدگی دنیاها،

ررسی و مطالعه شد. عنصر ناکاسعتنی یعا حضعور معاورا  الطبیععه      باسفار کاتبان هویت می باشد، در 

شامل مرگ آذر می شد که در عالم رویای پعدر روی داد امعا جسعدش در جهعان معادی پیعدا شعد.        

کرامات خواجه کاشف االسرار در مجلس شاه منصور و لدرت ماورایی شدرک به عنوان لدیس نیز به 

گرفعت. جهعان پدیعداری بعه عنعوان ویژگعی دوم رئالیسعم        عنوان عنصر ناکاستنی مورد مطالعه لرار 

جادویی شامل توصیف جزئیات والع گرایانه از تمامی عوامل ماورا  الطبیعه مذکور بود، که باعث می 

شود عنصر ماورایی لابل باور برای خواننده شود. اغتشعاش در تردیعدها بعه عنعوان سعومین ویژگعی       

مل وجود لبر آذر در حیاط خانه، رویت بلقیس در مجلس حاوی باور پذیر سازی عنصر ناکاستنی شا

شاه منصور توسط تمامی اهل مجلس، کشف جسد شدرک و بهعره منعدی از تعاریخ بعود. چهعارمین      

ویژگی مورد بررسی ادغام حیطه ها یا لرابعت دو جهعان جعادوئی و رئعال در رمعان بعود کعه شعامل         
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یعی کنعدری روی داده و بعا زنعدگی روزمعره      رویدادهایی می شد که در متن مصادیق اآلثار شیخ یح

احمد بشیری در می آمیخت. مورد پنجم شکستن زمان، مکان و هویت بود که در برگیرنده تغییرات 

می شدو یا تغییرات مکانی که از سرای شاه منصور بعه خانعه احمعد     9و  99ناگهانی زمان بین لرن 

ون حرم منصور می شد، گاه بلقیس زوجعه  بشیری بود و همچنین تغییر هویت رفعت ماه که گاه خات

 خواجه کاشف االسرارو گاه حمیرای مارباز.

عموه بر این موارد، از آنجایی که رمانهای رئالیسم جادویی بیشتر در تعارض و مبارزه بعا جامععه   

پسا استعماری، امپریالیستی، و همچنین اصحاب لدرت نگاشته شعده انعد و از رویعدادهای تعاریخی     

نیز از رویدادهای تعاریخی بهعره گرفتعه اسعت. ایعن بررسعی تعاریخی        اسفار کاتبان یرند ، بهره می گ

نویسنده از نوع نوستالژی بازبینانه بود یعنی تمایل به تغییعر تعاریخ و رویعدادهای تعاریخی نگاشعته      

چه بسا خسروی نیز بر این باور باشد که تاریخ نوشعته فاتحعان اسعت و نانوشعته هعایی در آن       شده.

که باید نوشته شود و صداهایی که باید شنیده شود، مانند صدای گریه سر سعفره نطعع نوبعاوه     است

 گان منصور مظفری. 

 نوشتپی
( در داخل متن به این صورت خواهد بوود   1731تمامی ارجاعات به رمان اسفار کاتبان نوشته ابو تراب خسروی ) 1

 اسفار کاتبان

 منابع

، چاپ دوم، تهعران،  پهلوان گرز هفده من ) شاه منصور( (،9799) باستانی پاریزی، محمد ابراهیم

 چکامه.

 هعای  شاخصعه  اسعاس  بعر  کاتبعان  اسعفار  رمان تحلیل"(. 9717حسن زاده دستجردی، افسانه )

 .93-39 .2: شماره7دوره پژوهشنامه نقد ادبی و بمغت.،  "و پسامدرنیستی مدرنیستی رمان نگارش

تهران،  کاشیگری کاخ کاتبان، نقدی بر اسفار کاتبان و ... . (.9792حسینی، صالح و پویا رفوئی )

 نیلوفر.

 تهران، نشر لصه و نشر آگه. ، چاپ سوم،اسفار کاتبان  (،9797) خسروی، ابو تراب

همه چیز از تاریکی خلق می شود: گفتگو با ابعوتراب خسعروی   "( ،971737392) درمنکی، خلیل

 .2373، روزنامه شر ، "درباره مجموعه آثارش

 کتاب» رمان در مدرن پست های انگاره" (.9717غممحسین زاده، غممحسین و سارا حسینی )

.زنجعان،  ایعران  فارسعی  ادب و زبعان  تعرویج  انجمن المللی بین همایش هشتمین "«اعترافات نام بی

 ایران. فارسی ادب و زبان ترویج انجمن
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دانشگاه  سنندج، زمان. براندازی و کاتر ابوتراب (.9791مالمیر، تیمور و حسین اسدی جوزانی )

 .  کردستان

Ararguc, Mehmet Fikret and Ebadi Asayesh, Maryam (2016). “The 

Dream of Sycorax in the Americas: Understanding Magical Realism in 

Indigo”. Border Crossing, 6 (2), pp. 150-168. 

Bhabha, Homi K. (2003). “Narrating the Nation”. Homi K. Bhabha 

(Ed.). Nation and Narration (pp.1-7). London: Routledge. 

Bowers, Maggie Anne (2005). Magic(al) Realism. London & New 

York: Routledge.  

Boym, Svetlana (2001). The Future of Nostalgia. New York: Basic 

Books. 

Carpentier, A. (1995). “On the Marvelous Real in America” . Lois P. 

Zamora & Zamora & Wendy. B. Faris (Eds.). Magical Realism, Theory, 

History, Community (pp. 89-108). Durham & London: Duke University 

Press. 

Chanady, Amaryll Beatrice (1985). Magical Realism and the 

Fantastic, Resolved Versus Unresolved Antinomy. New York: Garland 

Publishing, INC.  

Chanady, Amaryll (June 2003). “Magic Realism Revisited: The 

Deconstruction of Antinomies”. Canadian Review of Comparative 

Literature, pp. 428-44. 

Ebadi Asayesh, Maryam (2015). Magical Realism: A Clash with 

Patriarchy and Power in Warner’s Indigo, Allende’s The House of the 

Spirits and Alem’s Fatma (Unpublished PhD Dissertation). Erzurum, 

Ataturk University Graduate School of Social Sciences.  

Dällenbach, Lucien (1989). The Mirror in the Text. Jeremy Whitely 

(Trans). Chicago: University Of Chicago Press. 

Ebadi Asayesh, Maryam (2017). Patriarchy and Power in Magical 

Realism. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.  

Flores, A. (1995). “Magical Realism in Spanish American Fiction”. 

Lois P. Zamora & Wendy. B. Faris (Eds.). Magical Realism, Theory, 

History, Community (pp. 109- 118). Durham & London: Duke University 

Press. 

Hegerfeldt, Anne C. (2005) Lies that Tell the Truth, Magical Realism 



 19بهار و تابستان ،279، شمارة 33زبان و ادب فارسی، سال /  011

 

Seen through Contemporary Fiction from Britain. Amsterdam: Rodopi. 

Sim, Sturat (Ed.) (2001). The Routledge Companion to 

Postmodernism. London & New York: Routledge. 

Slemon, S. (Spring 1988). “Magic Realism as Post-Colonial 

Discourse”. Canadian Literature, 116, 9-24.  

Upton, Lee (1989). “Alice Adams’ Revisionary Nostalgia”. Studies in 

Short Fiction, 26 (1), pp. 33–41. 

 
 
 
 


