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تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرني رمان سوگ مغان
فاطمهزمانی* 
دانشآموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

علیتسلیمی 

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت6869/66/66 :ا تاریخ پذیرش)6861/87/88 :

چکیده
در یک تعری ،کلی ،بینامتنیت اصطالحی اسات کاه باه رواباط باین متاون اطاالم مایشاود .لایکن
بینامتنیت در آثار پستمدرن صرفاً به معنی تأثیر و تأثر متون از یکدیگر نیست ،بلکه با دیگر ویژگیهای
این گونه متون مانند عدم قطعیت ،نسبیگرایی ،تشکیک واقعیت ،زمانپریشی ،پارانویا و انتقاد از گذشته
و غیره پیوندی ناگسستنی دارد .این جستار با هادف بازنماایی نقاش بیناامتنهاا در سااختار روایای آثاار
پستمدرن ،ارتباط آن را با سایر ویژگیهای این نوع متون در رمان سوگ مغان اثار محمادعلی علاومی
تحلیل کردهاست .بررسی حاضر نشان میدهد که سیالیّت خودآگااه و ناخودآگااه ذهان راوی رماان در
بینامتنهای تاریخی ،اسطورهای و شفاهی روایتی پسامدرن از دنیای وحشتزایای مایآفریناد کاه در آن
زناادگی ماایکنااد .بنااابراین ،بینااامتنهااای موجااود در ایاان رمااان ،منجاار بااه شکسااتن و فااروریختن
کالنروایتهایی همچون شاهنامه ،چندصدایی شدن متن ،عدم شناخت هستی ،عدم بازنمایی واقعیات و
غیره شدهاست.

واژگان کلیدی :بینامتنیت ،پسامدرنیسم ،ساختار روایی  ،کین رواییت ،عید باننایای
واقعیت ،چندصدای  ،سوگ مغا .

(نویسندة مسئول) E-mail: f.zamani@semnan.ac.ir
E mail: taslimy1340@yahoo.com
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مقدمه
پسامدرنیسم ( )Postmodernismاصطالحی نیست که بتوان تعری ،واضاح و روشانی از
آن ارائه داد .اصطالح «پسامدرنیسم» را نخستین بار در دهة  6378میالدی ،نقاشای انگلیسای
به نام جان واتکینز برای توصی ،نقاشیهایی بهکار برد که به اعتقاد او ،تکنیکی پیشارفتهتار
از تابلوهای نقاشان امپرسیونیست فرانسوی ،مانند کلاود موناه و یاا آگوسات رناوآ داشاتند.
بدین ترتیب« ،پسامدرنیسم» در ابتدا به معنای پساامپرسیونیسام باود .در ساال 6686مایالدی،
آرنولد توینبی (تاریخنگار مشهور انگلیسی) این نظر را مطرح کارد کاه نظام باورژوایی در
غرب (که از قرن هفدهم قدمت داشت و دورة مدرن را به وجود آورده بود) ،جای خود را
بااه «عصاار پسااامدرن» دادهاساات .در سااال  ،6697برنااارد روزنباارگ (تاااریخنگااار فرهنگاای
آمریکایی) اظهار داشت که سیطرة فناوری و پیدایش فرهنا تاودهای و همساانی جهاانی
(پدیدهای که امروزه آن را «جهانی شادن» مایناامیم) ،چناان تغییاری در جامعاه باه وجاود
آوردهاساات کااه بایااد جامعااه را پسااامدرن نامیااد (ر .ا پاینااده16 :6839 ،اا .)18اِبرمااز در
فرهن اصطالحات ادبی ،پسامدرن را به شیوة رایج در ادبیات و هنر بعد از جنا جهاانی
دوم اطااالم ماایدهااد و پیاادایش آن را تحاات تااأثیر عواماال سیاساایا اجتماااعی ،همچااون
نظامیگری در آلمان نازی ،ویرانگری بماب اتمای در ژاپان ،ناابودی طبیعات در شاهرها و
افزایش بیرویة جمعیت میداند (ر .ا تادینی .)88 :6833 ،مهامتارین ویژگایهاایی کاه
نظریااهپااردازان باارای پسااتمدرنیساام در ادبیااات مطاارح کااردهانااد ،عبارتنااد از :محتااوای
وجودشناسانه ،باینظمای زماانی در روایات رویادادها ،اقتبااس ،ازهامگسایختگی ،تاداعی
نامنسجم اندیشهها ،پارانویا یا شایفته گاونگی ،دور باطال ،اخاتالل زباانی ،نداشاتن طارح یاا
پیرن  ،بازیهای زبانی و شکلی ،عدم قطعیت ،پراکندگی و عدم مرکزیت ،نبود یا خود را
ندیدن ،غیرقابل وص ،یا بیاننشدنی ،ترکیب ،کارناوالیسم یا شیرتوشیر ،مشارکت ،تناقض،
جابجااایی ،فقاادان قاعااده ،زیااادهروی ،اتصااال کوتاااه ،بازنمااایی ساالطة ایماژهااا (تصاااویر)،
بازنمایی فروپاشی فراروایتها (کاالنروایاتهاا) ،آشاکار کاردن تصانع ،نقیضاهپاردازی،
بینامتنیت ،از باین رفاتن هویات فاردی و هویات چهالتکاه ،تغییارات زاویاة دیاد و راوی،
انسانیتزدایی از شخصیتهای داستان ،تقلید تمسخرآمیز از متون ادبی و غیر ادبی قادیمی،
ارائة فهرستهای بی معنا شبیه باه ماتن یاک ورد یاا جاادو ،و بااسخره اساتفاده از ژانرهاای
عامهپسند (ر .ا همان 83 :و وو .)77 :6866 ،در این میان ،یکی از ویژگیهای اصلی متون
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پستمدرن ،بینامتنیت استا چراکه با بسیاری از مؤلفههای دیگر مانند نقیضاهگاویی ،تقلیاد
تمسخرآمیز از متون ادبی ،ترکیب و غیره در ارتباط است .روابط بینامتنی در دوران مادرن،
به ویژه پسامدرن اهمیت شایستة توجهی دارد و صرفاً به تأثیر و تأثر متون از یکدیگر اطاالم
نمیشود ،بلکه به تعبیر لیندا هاچن ،بینامتنیت پسامدرن به از میان برداشاتن فاصالة گذشاته و
حال میل دارد و آن را در زمینهای جدید بازنویسی میکند .رماننویسان پسامدرن بارخالف
نویسندگان مدرن ،بینامتنیت را به منظور بایاعتباار کاردن تااریخ یاا اجتنااب از آن باهکاار
نمیبرند ،بلکه مستقیماً با گذشتة ادبیات رویاروی میشوند .آنان تلمیحاات تأثیرگاذاری را
در متن لحا میکنند و آنگاه تأثیر آنها را با استفاده از طعنه و رویدادهای خاالف انتظاار
زایل میکنند .در مجموع ،در بینامتنیت پسامدرن ،چندان نشانهای از مفهوم مدرنیساتی «اثار
هنری» به منزلة مقولهای یکتا ،نمادین و ژرف نگر وجود ندارد و آنچه هست ،ماتن اسات و
بسا آن هم متونی که پیشتر نوشته شادهاناد (ر .ا هااچن .)873 :6838 ،هااچن درباارة
«فرارمان تاریخنگارانه» که نوعی رمان پستمدرن به حساب میآید ،میگوید رماانی اسات
که «باید نهانمتن داشته باشد» .این رویة پسامدرنی گامی روشنگرانه برای به میاان کشااندن
خواننده است تا صرفاً برای سرگرمی و لاذت «سااده یافات» رماان نخواناد (ر .ا هااچن،
6661م663 :.ا به نقل از :سخنور و سابزیان مرادآباادی .)13 :6837 ،بناابراین ،بینامتنیات باه
شیوة پسامدرنی آن ،یکی از مهمترین مؤلفههای اینگوناه آثاار اسات کاه امکاان آفارینش
جهان داستانی پسامدرن را فراهم مایآوردا دنیاایی کاه در آن های معناای ثابات و قطعای
وجود ندارد ،مرزهای هساتیشناساانه تغییار مایکناد و شخصایتهاای تااریخی و داساتانی
جابهجا میشوند و در حقایق پذیرفتهشده تشکیک وارد میشود.

پیشینة پژوهش
تاکنون در زمینة ادبیاات داساتانی پسات مادرن ،چنادین کتااب باه زباان فارسای مانناد
نظریااههااای رمااان از رئالیساام تااا پسامدرنیساام ( )6831ترجمااة حسااین پاینااده ،مدرنیساام و
پسامدرنیسم در رمان ( )6838ترجمة حسین پاینده و پسامدرنیسم در ادبیات داساتانی ایاران
( )6833تألی ،منصوره تدینی به چاپ رسیدهاست .در این آثار ،مبانی تئوریک پسامدرن بر
اساس آرا و نظریات منتقدان و نظریهپردازان ایان حاوزه معرفای مایشاود .عاالوه بار ایان،
مقاالت علمی و پژوهشی مانند «پستمدرنیسم و بازتااب آن در رماان کاولی کناار آتاش»
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نوشتة نیکوبخت و رامیننیا (« ،)6833بررسای مؤلفاههاای پساامدرن در رماان آزادهخاانم و
نویسااندهاش ،نوشااتة رضااا براهناای» نوشااتة پیااروز و و دیگااران ( )6868و غیااره ،از جملااه
جستارهایی است که به بررسی مؤلفههای پسامدرن در داستانهای فارسای پرداختاهاناد .در
حوزة مطالعات بینامتنی در داستانهای پسامدرن نیز مقاالتی مانند «بینامتنیت در شرم بنفشاه
اثر شهریار مندنیپور» نوشتة حیدری و دارایای ()6868ا «پیوناد بینامتنیات و هساتیشناسای
پسامدرنیستی در داستان کوتاه "میرزا یونس" از سیروس شمیساا» نوشاتة عباداهلل آلباوغیبش
()6869ا «بینامتنیت در فراداستان نوجوان «قلب زیبای بابور» نوشاتة جمشاید خانیاان» نوشاتة
ناارگس باااقری ( )6868منتشاار شاادهاساات .امااا هاای یااک از تحقیقااات نااامبرده ،پیونااد و
درآمیختگی عناصر بینامتنی را با ساختار روایی و جهان داستانی پسامدرن بررسی نکردهاناد
و یا به عبارت بهتر ،مؤلفههای متون پستمدرن از منظر بیناامتنهاای نهفتاه در آنهاا ماورد
مطالعااه قاارار نگرفتااهانااد .از ایاان رو ،در جسااتار حاضاار ،پیونااد بینامتنیاات بااا دیگاار عناصاار
داستانهای پستمدرن را در رمان ساوگ مغاان اثار محمادعلی علاومی تحلیال و ارزیاابی
میکنیم .لیکن پیش از آن الزم است دربارة مفهوم «بینامتنیت» و نظریاهپاردازان آن انادکی
بهاختصار توضیح دهیم.

 .1مبانی نظری پژوهش
در اواخر دهة شصت بود که ژولیاا کریساتوا در تحلیال اندیشاههاای میخائیال بااختین،
بهویژه منطق گفتگویی ،اصطالح «بینامتنیت» را مطرح کرد (ر .ا مکاریک.)883 :6839 ،
بنا بر مکالمهباوری باختین« ،هر سخن با سخنهای پیشاین کاه موضاوع مشاترکی داشاته
باشد و با سخنهای آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به آنهاست ،گفاتوگاو
میکند» (احمدی .)68 :6878 ،هر متن در حقیقت ،کنش و واکنشی نسبت به متون پیش
و پس از خود است .کریستوا نظریات باختین درباارة بُعاد گفاتوگاویی ماتن را باا نظریاة
نشانهشناسی خود پیوند میدهد و با عنوان بینامتنیت از آن یاد میکند .بنا بر دیدگاه وی ،هر
متن در دو محور با دنیای بیرون از خودش ارتباط بر قرار میکند :ال )،محور افقای کاه در
آن نویسنده با خواننده ارتباط مییابد .ب) محور عمودی که در آن متن با متنهای دیگار و
با بافتی که در آن شکل گرفتهاست ،ارتباط پیدا مایکناد .باه نظار کریساتوا ،حاداقل یاک
معنای فرامتنی را میتوان از این ارتباطها به دست آورد .بنابراین ،منتقد میکوشاد باا یاافتن
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روابط بینامتنی ،معانی نهفته را بررسی کند .از این رو ،معنای هر متن ادبی متصل و وابسته به
تاریخ و سنّت ادبیات و متاون ادبای و غیار ادبای اسات کاه آن ماتن در بافات آنهاا شاکل
گرفتاهاساات (ر .ا سااخنور و ساابزیان مرادآبااادی .)17 :6837 ،روالن بااارت نیااز مااتن را
متشکل از «نقل قولهایی بدون عالمت نقل قول» میداند ( .)Allen, 2000: 69همچنین ،وی
خواننده را همانند متنی متکدر میپنداشت« :این "من" که میخواهد به ماتن نزدیاک شاود،
پیش از این تکدری است از متون دیگرا از رمزگانهای نامتناهی» (بارت .)86 :6837 ،بارت
با متکدر دانستن خواننده ،زمینة بینامتنیات خوانشای و دریاافتی را پایریازی کارد و مایکال
ریفاتر آن را در تحلیل متن کاربردی نمود .ریفاتر خوانش نشانهای را حائز اهمیات بیشاتری
میداندا زیرا سطح زیرین اثر را مشخص مایکناد .در اینجاسات کاه بیناامتن اهمیات پیادا
میکندا زیرا خوانش بینامتنی میتواند الیة دوم و زیرین ماتن را بیاباد (ر .ا آلان:6833 ،
 .)673ژرار ژنت نیز با رویکردی ساختارگرایانه به موضوع بینامتنیت پرداخت که «مطالعات
ژنت قلمرو ساختارگرایی باز و حتی پساساختارگرایی و نیز نشانهشناختی را در بر مایگیارد
و همین امر به او اجازه میدهد تا روابط میانمتنی را باا تماام متغیارات آن ماورد بررسای و
مطالعه قرار دهد» (نامور مطلق.)39 :6831 ،
با توجه به آنچه صاحبنظران این حوزه ،مانند کریستوا ،بارت و ریفاتر مطرح کردهاند،
میتوان نتیجه گرفت که مؤلفان و خوانندگان با جدا کردن بیناامتنهاا از مرزهاای نشاانهای
خود و وارد کاردن آن در قلمارو نشاانهای دیگار ،امکاان خاوانشهاای متفااوت را فاراهم
میآورند .در ادبیات پسامدرن ،از بینامتنها برای تأکید بر سایر ویژگیهای پسامدرن مانناد
عدم قطعیت ،عنصر وجودشناختی ،عدم بازنمایی ،دور باطال و غیاره اساتفاده مایشاود .در
ادامه ،برای آشکار کردن اهمیت بینامتن در روایتهای پستمدرنی ،نقش بیناامتنهاا را در
ساختار پسامدرنی رمان سوگ مغان تحلیل و بررسی میکنیم.

 .2نقش بینامتنها در روایت پسامدرنی سوگ مغان
رمان سوگ مغان اثر محمدعلی علومی است که اولین بار در سال  6836به چاپ رسید.
متن رمان ،حاصل جریان سیال و بیمارگون ذهن راوی در زمانهای تاریخی مختلا ،اسات
که نویسنده خالقانه آنها را به یکدیگر پیوناد زدهاسات .در ایان رماان ،راوی باه برخای از
داستانهای شاهنامه مانناد رساتم و ساهراب (ر .ا علاومی 36 ،3 :6836 ،و  ،)17رساتم و
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اسفندیار (ر .ا همان ،)677 :ساوگ سایاوش (ر .ا هماان ،)667 :مارگ ایارج (ر .ا
همان ،)11 :اسفندیار و افراسیاب (ر .ا همان ،)3 :شغاد (ر .ا همان ،)66 ،66 :ضاحا
(ر .ا همااان ،)668 :حملااة بهماان بااه زاباال (ر .ا همااان 31 ،38 :و  ،)88داسااتان جنا
اردشیر با هفتواد (ر .ا همان 667،688 ،668 ،38 :و  ،)696قصههای عامیانه مانناد داساتان
دختر نارنج و ترنج (ر .ا همان ،)3 :بلبل سرگشته (ر .ا همان69 :ا )67و نیاز حاوادو و
شخصیت های تاریخی مانند حملة آغامحمادخان قاجاار باه کرماان (ر .ا هماان )696 :و
ایستادگی رفعت نظام 6در برابار حاکماان کرماان (ر .ا هماان )868 :توجاه داشاتهاسات.
عالوه بر راوی ،از زبان دیگر شخصیتهای رمان ،اشعاری از حااف (ر .ا هماان )693 :و
سعدی (ر .ا همان )696 :و موالنا (ر .ا هماان 36 :و  )19نقال مایشاود .سایاالن ذهان
راوی در بینامتنهای تاریخی ،اسطورهای و داستانهای عامیانه موجاب عادم انساجام ،عادم
قطعیت ،تشکیک واقعیت ،پارانویا ،پرسشهای وجودشناختی و غیره در ساختار پساامدرنی
رمان ساوگ مغاان شادهاسات ،باه گوناه ای کاه شااید بتاوان ادعاا کارد موجودیات متاون
پستمدرن پیوندی ناگسستنی با عنصر بینامتنیت دارد .در ادامه ،پاس از ذکار خالصاهای از
محتوای رمان ،هر یک از مؤلفههای داستانی پسامدرن را شرح مایدهایم و نمودهاای آن را
در رمان سوگ مغان مشخص می کنایم .آنگااه ارتبااط هار یاک از ایان مؤلفاههاا باا متاون
فراخوانده شده (بینامتنها) را در متن تحلیل و بررسی میکنیم.

 .3خالصة رمان
راوی سوگ مغان ،شخصی است به نام «علومی» که بعاد از زلزلاة بام دچاار اخاتالالت
شدید روانی شدهاست و مدام در فضایی وهمآلود ،کابوسهای عجیاب و غریاب مایبیناد.
راوی دربارة این کابوسها با دوست روانکااوش ( دکتار کریمای) گفتگاو مایکناد و باه
تشخیص او به زادگاهش ( بم) میرود تا شاید در آنجا باا دیادن شاهر و دوساتان قادیمی
خود به آرامش برسد .در بم راوی به خانة دوست قدیمی خود ابراهیم میرود و در آنجا نیز
پدر و مادر ابراهیم ،درباارة ساتم هاای مکارّر کاه کساانی مدال اردشایر بابکاان ،اساکندر و
آغامحمدخان و اربابان محلی به سَر مردم بام آوردناد ،صاحبت مایکنناد و راوی کاابوس
فاجعههای مصیبتبار کرمان را میبیند که در آن ،مغان با آدابای خاا و انادوهی فاراوان
سوگواری میکنند .در مدتی که راوی در بم به سَر میبرد ،به درخواست دکتر کریمای باه
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آسایشگاه روانی سَر میزند تا با شاهین اسپندار (که در واقع ،خودش است) ،مالقات کند و
نوشتههای او را برای دکتر ببرد .اسپندار در گفتگو با راوی اذعان میکند که پشن دیهایم
که همه کارة آسایشگاه است ،باید همان وزیر اردشیر بابکاان باشاد و پشان هماان کسای
است که رفعت نظام را به دار زدهاست و اوسات کاه در شاهریور  ،97جلاوی پاای ماریم و
مادرش نارنجکی انداخت و سَر مریم را از تنش جدا کرد و حاال نیز منتظر فرصاتی مناساب
است تا همه را بکشد .در بازگشت از آسایشگاه ،راوی به سمت خانة دوساتش ( اباراهیم)
میرود ،اما هی اثری از آن خانه و محلة قدیمی نمیبیند و متوجه میشود که آنان در زلزلة
بم کشته شدند .با این اتفام ،راوی آشفتهتر و پریشانحالتر به طرف کرمان به راه میافتاد،
در حالی که بم (زادگاه وی) را فاجعهای دیگر درهم کوبیده است ...بعادها دکتار کریمای
در جمااع دوسااتان خااود ،از بیماااری بااه نااام علااومی سااخن ماایگویااد کااه دچااار اخااتالل
چندشخصیتی بودهاست و در زلزلة بم مردهاست.

 .4بینامتنیت در سوگ مغان
4ـ .3بینامتنها و عدم انسجام
نویسندگان پسامدرن به یکپارچگی و تمامیت داستانهای سنتی بدگمان هستند تا جاایی
که جان هاوکس عناصار داساتان ،یعنای پیرنا  ،شخصایت ،زماان ،مکاان و درونمایاه را
دشمنان واقعی رمان میداند .فرجامهای چندگاناه و تاداعی نامنساجم اندیشاه از مهامتارین
شگردهایی است که آنان برای برهم زدن یکپارچگی و فهم بیدردسر متون داستانی بهکاار
ماایبرنااد (ر .ا لااوئیس33 :6838 ،ا ا .)68در رمااان سااوگ مغااان نیااز راوی در فضااایی
اسطورهای و در مرز میان خیال و واقعیت سیر میکناد .اضاطراب حاصال از عادم شاناخت
عالم هستی سبب میشود که وی در برخورد با جهان و حوادو ناگوار آن ،به تأمل در باب
بینامتنهای تاریخی مکتوب و شفاهی ذهان خاویش بپاردازد .جریاان سایال ذهان راوی در
بینامتنهای گوناگون ،پیرن و روابط علّی و معلولی رمان را سُست میکند .این گسست و
عدم انسجام ،زمانی نمود بیشتری پیدا میکند که راوی به طرزی هراسآور و زمانپریشاانه،
شخصاایتهااای اسااطورهای ،تاااریخی و معاصاار را یکاای ماایپناادارد و باارای وی «زمااان بااه
مجموعهای از حالهای مکرر چندپاره» (مادان )676 :6838 ،تبدیل میشود ،به گونهای کاه
راوی در یک تکگویی درونی به خود نهیب میزند:
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« نکند که جهان مرزهای معقاول ،منطقای ،عقالنای و ثابات خاود را بارای مان
دارد ،از دست میدهد و همه چیز را قاطی کردهام ،زمان ،مکان ،اشیاء و اشاخا
انگااار در ذهاان ماان جابااهجااا ماایشاادند ،تغییاار شااکل ماایدادنااد ،بااه شااکل هاام
درمیآمدند ،خواب و بیداری جایشان عوض میشد( »...علومی.)68 :6836 ،

بدین ترتیب ،ذهن راوی مرزهای زمان را درمیناوردد و باا شخصایتهاای اساطورهای
همنشین میشود:
«مرد غریبه ،حاال دَر آهنی کافه را محکم گرفته ،و در برابر نورمحمد مقاومت
میکرد ،گردن میکشید و شاید خطاب باه مان ،داشات مایگفات کاه :ضاحا
ماردوش را دیدهای؟ مار ،مار نگاهش ،مرگ ...مار از آب و آتش اسات» (هماان:
.)18

نمونههای دیگر از زمانپریشی راوی در کابوسهای شبانة وی آشاکار مایشاود .راوی
بعد از ورود به بم ،به خاناة یکای از دوساتانش باه ناام اباراهیم مایرود .آقاای علاوی ،پادر
ابراهیم ،دربارة سرگذشت غمانگیز بم در طول تاریخ صحبت میکناد و راوی در کابوسای
هراسآور ،مرگ قهرمانان اسطورهای و تااریخی کرماانی را مانناد کشاته شادن هفتاواد باه
دست اردشیر بابکان ،آسپیگان به دست اسکندر یونانی و رفعت نظاام باه دسات پشان در
خواب میبیند (ر .ا همان689 :ا .)681عالوه بر راوی ،شاهین اساپندار کاه در واقاع بُعاد
دیگااری (هسااتی دیگااری) از خااود راوی اساات (و راوی دچااار چندشخصاایتی اساات) ،در
جستجوی حقایق زندگی است ،باه گوناهای مالیخولیااوار و روانپاریش دچاار چنادپارگی
زمانی و گرفتار تسلسلی از اکناونهاای مکارر و همیشاگی شادهاسات .وی پشان دیهایم
(نگهبان آسایشگاه) را با شغاد یکی مایپنادارد« :مایگفات کاه دیهایم هماان شاغاد اسات.
میگفت که آمده بم ،حتماً قصد خوبی ندارد .میگفت باید جلاوش را گرفات ،ولای های
کس باور نمیکند .این حرفها را قبول داری علومی؟» (علومی.)88 :6836 ،
عالوه بر رفتارهای روان پریشانة راوی که مدام و پیوساته وی را از زماان حاال داساتانی
جدا میکند و با بینامتنهای شفاهی و کتبی حافظة قومی خود پیوند میدهاد ،افکاار دیگار
شخصیتهای رمان نیز نظم زمانی داستان را برهم میزند و دائم به گذشته ارجاع میدهناد.
دکتر کریمی در گفتگو با راوی اشعاری از موالنا و حاف میخواند (ر .ا علومی:6836 ،
 )19و یا بیب جان برای او قصاة عامیاناة بلبال سرگشاته را تعریا ،مایکناد (ر .ا هماان:
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69ا )67و آقای علوی که با پرش از مقاطع مختل ،تاریخی ،تسلسلوار به حملة اردشایر باه
کرمان و جن با هفتواد و حملة اسکندر به ایران و کشتن آسپیگان سردار شجاع کرمانی و
نیز حملة آغامحمدخان قاجار باه کرماان و از حدقاه درآوردن چشامان کرماانیهاا (ر .ا
همان38 :ا )667اشاره میکند .همة این موارد ،نمونههایی از کاربرد بیناامتن در ایجااد عادم
انسجام و برهم زدن روابط علّی و معلولی روایت است که خواننده را از لذت سادة دریافت
بازمیدارد و به وی فرصت میدهد تا در فضای ایجادشده در پیرن خطی داساتان درباارة
هر یک از بینامتنهای یادشده درن و تأمل کند.

4ـ .2بینامتن و پارانویا
یکی از مشخصههای شخصیتهای متون پسامدرن ،پارانویاا و یاا احاطاه شادن در نظاام
فکری دیگری است .شخصیتهاای پارانویاایی دچاار اضاطرابهاایی نظیار بایثبااتی دوام
روابط انسانها ،محدود شدن به هر گونه مکان یا هویت خا  ،آزار رساندن جامعه به فارد
هستند .لذا برای مقابله با توطئههای فردی طرحریزی میکنناد (ر .ا لاوئیس.)61 :6838 ،
یکی از مشخصههای اصلی راوی سوگ مغان نیز وحشت و ترس وی از کسانی است که او
را آدمی خیاالتی و هپروتی میدانند که باید با لگد از اجتماع بیرونش کرد (ر .ا علومی،
 .)3 :6836این وحشت به کابوسهای شبانة وی تبدیل میشود .راوی در کابوسهایش مرد
پوستینپوشی را میبیند که خود را از نسل حاکمان آشور و شغاد معرفی میکند:
«مرد پوستینپوش دستبریده را که از دور به نظر میآید انگشتری زریان هام
به انگشت دارد ،مدل یک تکه گوشت باالی سَر خود تکانتکان مایدهاد ،باه مان
میگوید :جناب از من مترس! ...نمیخواهم از خودم تعری ،کنم ،ولی شجرهناماه
دارم ،طایفة ما میرسد به آشور بانیپاال و شاغاد( ...خندیاد ،هماان قاهقاه خشاک
چندشآور میانتهی) این جور کارها برایم عاادی اسات .دساتش سایاه شاده باود،
میمرد( »....علومی.)66 :6836 ،

عالوه بر این ،از نظر راوی ،جهان عرصة وحشتزایی است که در حافظة فردی و قومی
ساااکنانش چیاازی جااز تاارس و خشااونت باااقی نگذاشااتهاساات .بنااابراین ،از دیاادگاه وی،
تراژدیهای رستم و سهراب (ر .ا هماان ،)3 :داساتانهاای عامیاناة دختار ناارنج و تارنج
(ر .ا همان ،)3 :بلبل سرگشته (ر .ا همان69 :ا ،)67عمه گرگای و دختار شایرخوارهای
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که اسبها را میخورد (ر .ا همان )667 :و غیاره ،هماه بیناامتنهاای شافاهی و مکتاوبی
اساات کااه نشااانة غلبااة رنااج و عااذاب در دنیاساات .راوی بااه پیشاانهاد روانپزشااک خااود بااه
زادگاهش بم می رود تا شاید در آنجا به آسایش برسد ،اما در آنجا نیز تاریخ غمبار کرماان
از اسطوره (جن اردشیر بابکان با هفتواد) تا تاریخ (حملة آغامحمد خان قاجار به کرماان)
وی را بیش از پیش به اسارت در چرخة رنجآور هستی میکشاند .این شواهد نشان میدهاد
که نویسنده به منظور تصویر و تجسم ذهن پارانویایی راوی ،از بینامتنهای گوناگونی بهاره
گرفتهاست و با یادکرد نمونههاایی از ماجراهاای رناجآور ،اساارت در چرخاة پایاانناپاذیر
مصائب را در ذهن بیمارگون راوی تشدید میکند.

4ـ .3بینامتن و دور باطل
«دور باطل» در ادبیات پسامدرنی زمانی به وجود میآید که متن و دنیا هار دو نفوذپاذیر
شوند تا حدی که نتوان بین آن دو تمایز گذاشت .در این حالت ،امر واقعای (یعنای دنیاا) و
امر استعاری (یعنی داستان) در یکدیگر امتزاج مییابند و درنتیجه ،ممکن اسات یاا «اتصاال
کوتاه» (ورود نویسنده به داستان) و یا «پیوند دوگانه» (حضور شخصیتهای واقعی تاریخی
در داستان) ایجاد شود (ر .ا لوئیس .)688 :6838،راوی برای رهایی از کابوسهای شبانه
به تشخیص روانپزشک خود (آقای دکتر کریمی) به زادگاهش ،بم میرود تا حال و هوایی
عوض کند و نوشتههای شاهین اسپندار را که در واقع ،نمودی از ابعاد ناشناختة وجود راوی
است و در آسایشگاه روانی بستری است ،برای وی بیاورد .اسپندار در گفتگو با راوی اظهار
میکند که پشن (نگهبان و در واقع ،همه کاارة آسایشاگاه) ،هماان وزیار اردشایر بابکاان
است که در جن با هفتواد ،سَر هفتواد را از تنش جدا کردهاست و سارانجام نیاز هنگاامی
که ضحا اهریمنصفت زنجیرهای اسارت را پاره نماید ،با او جهان را نابود میکند:
«پشن محاکمهاش کرده ،گفته از دستگاه فهمیدهام که تو ،اسم آن دختار یاا
پسر نمیدانم ،میگویند بیدخت اسات ،گفتاه تاو خاواب دیادهای کاه مان هماان
پشنگی هستم که با اردشیر حمله کردیم ،هفتواد و مردم ارگ را قتل عام کردیم...
به پشن بخند! گفته بله ،من همانم ،ولی نباید به هی کس بگویی ،چون هنوز
وقتش نشده که...
ساکت شد .کنجکاو شده بودم ،پرسیدم :وقت چی نشده؟
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اسپندار بلند شد ،در را باز کرد و به سرتاسر راهرو نگااه کارد ،بااالی سَار مان
ایستاد ،آهسته گفت در اسطورهها آمده که ضاحا زنجیرپااره مایکناد ،دوبااره
میآید» (علومی.)688 :6836 ،

نمونة دیگر بهرهمندی از متون پیشین در مؤلفة دور باطال ،سایالن ذهان و کاابوسهاای
شبانة راوی اسات کاه او را باه زماانهاای گذشاته و متاون تااریخی و اساطورهای مایبارد.
همچنین ،همراه راوی ،شخصیت های دیگر رماان مانناد بیاب جاان و پشان نیاز از دنیاای
داستانی خود خارج شده ،به بینامتنهای اسطورهای و تاریخی وارد میشوند:
«در یک پادگان قدیمی بودم ...چندین اسیر از ارگ بم آورده بودند .دستها،
گردن و پاهای اسیرها را که بیشترشان هم بچه و زن بودند ،با طناابهاایی زمخات
بسته بودند ....چند سرباز اردشیر با نیزههایی از چوب محکم و بلند ،با سرنیزههاایی
تیز و برام و لکههای خون کهنه کنار اسیرها ایستاده بودند ...از زنها ،زنای اسایر و
پیرا عجیب است که شباهت به بیب جان داشات .ناگهاان بار خاا افتااد .بقیاه باا
احتیاط ،در حالی که نگاه هاایی ترسایده باه ساربازها داشاتند ،بار زماین نشساتند و
سااربازها اعتنااایی نکردنااد ...ناگهااان صاادای رپرپ طباال برخاساات ...پشاان بااا
قدمهای سنگین آمد ،مرا گذرا و بی تفااوت نگااه کارد .نگااه باه جماعات اسایرها
برگرداند که حاال همهشان ایستاده بودند و با تارس نگااهش مایکردناد ...پشان
گفت :اهورهمزداست آن که جان میبخشد و میستاند .مان در ساایة مهار اردشایر
رایومند همچون اویم .نگاه به جماعت کرد و پیرمارد را باه میاان میادانگاه پرتااب
کرد .سکوت ،سکوت سنگین همه ...پشن شمشیری از غالف بیارون کشاید .بار
سَر پیرمرد فریاد زد .بدو( »...همان).

بدین ترتیب ،کابوسهای پایانناپذیر راوی الیههای اسطورهای زمان را درمایناوردد و
به بینامتنهای تلخ تاریخی کرمان پیوند میخورد:
« بعد ،برهوتی باود تفتیاده ،در هُارم لارزان گرماا ،اشاخا کاژ و مَاژ باه نظار
میرسیدند .جلوتر رفتم :چند افسر یونانی با کالهخودهای زرین و پَرهای رنگای و
رداهای ارغوانی نشسته بر اسب ،تماشا میکردند ...پشن گفت :اینک این مانم و
آنک اوست ،آسپیکان .تیر در کمان گذاشت ،نشاانه گرفات .تیار در آن ساکوت
سنگین ،فررررر صدا داد و در چشم آسپیکان نشسات ،خاون فاواره زد .افسارهای
یونانی بلند خندیدند و ناگهان باا بلناد شادن ضاجّههاای پُاردرد آساپیکان سااکت
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شدند .تیر دوم هم در چشم دیگر آسپیکان نشست .اما عجیب است که تیر ساوم را
من پرتاب کردم ،افسرهای یونانی انگار به تشویق هیاهو کردند و پشان دوساتانه
دست بر شانهام کوبید ...اما تیر در دل آسپیکان نشسته بود ...دهها کبوتر خونی با پر
و بال قرمز خون چکان بر سرتاسار صاحرا مایپریدناد ...از آسامان و زماین خاون
میبارید و خون میجوشید ...زار زدم ،نالیدم ،در خواب میدانستم که مایخاواهم
به او بگویم که همة اینها شوخی بوده کاه جادی و خونباار شاده ،مایخواساتم و
نمیتوانستم و مینالیدم( »...همان.)681 :

از موارد دیگری که موجب فراخواندن متاون پیشاین در ماتن جدیاد شادهاسات ،بهاره
گرفتن از نمادهای اسطورهای اسات کاه از زماانهاای متنایشادة گذشاته وارد زماان حاال
شدهاندا به عنوان مدال ،نام یکی از شخصیتهای رمان موجودی عجیبالخلقه به نام «گازو»
است که چون زیر درخت گز پیدا شده ،به این اسم نامیده شدهاست و وجودش در داساتان
نمادی از به وقوع پیوستن تراژدیی تازه است:
«انگشت جنباند ،چشم دراند ،با لحنی جدی افزود که البته اسمی توهینآمیاز و
یا مسخره نیست ،اصالً و ابداً ...چون از شاخة همین درخت گز بود کاه رساتم تیار
ساخت و دو چشم اسفندیار را کور کرد» (همان.)677 :

همچنین ،در توصی ،شکوفا شدن درختی که رفعت نظام بر آن به دار کشیده شده بود،
از نماد روییدن گیاه از خون سیاوش بهره بردهاست .این نماد نیز داللت بر تکرارپذیر باودن
مرگ مظلومانه و در عین حال ،جاودانگی آن دارد:
«میدانستی که محلیها و مردم اینجا معتقدند درخت خشکی که رفعت نظاام،
همشهری تو ،را صد سال قبل به آن دار زدند ،ناغافل سبز شاد؟ نگااه برگردانادم و
شگفتا! آری ،همة درختها ،درختچهها ،بوتههای گل ،همه به شکل او درآمدند و
باز شکل دیگر کردند» (همان.)866 :

نمود دیگری از حضور بینامتن در مؤلفة دور باطل ،تکرار حوادو تلاخ تااریخی اسات.
تکرارهای دهشتآوری که راوی را به مرز جنون میکشاند:
«البتااه رساامی خیلاای خیلاای قاادیمی بااود کااه در تاااالر آینااهخانااه ،پادشاااهان
دستورهای مهم صادر می کردند .آغامحمدخان در تاالر آینه دساتور کاور کاردن
کرمانی ها را داد ...دیگر چاه بگاویم؟ در همچاه تااالری باود کاه اردشایر دساتور
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کشتار داد و یا شاه ماد در همین جاور تااالر آیناهای باود کاه از جساد پسار وزیار
خودش کباب درست کرد و به خورد وزیر داد!( »...همان.)868 :

بنابراین ،تکرار ماجراهای اسطورهای و تاریخی در دنیای متن و جهاان داساتانی ساوگ
مغان ،دور باطلی است که شناختپذیر بودن عالم هساتی در تفکار مدرنیسام را خدشاهدار
میکند.

4ـ .4بینامتن و وجودشناسی
یاکوبسن جزء کانونی هر اثر را عنصر غالب آن میداند ،به گونهای کاه ایان عنصار بار
سایر اجزای اثر سیطره دارد و آن را تعیین و دگرگون میکند .برایان مک هیل باا اشااره باه
این تعری ،،تمایز اصلی مدرنیسم و پساتمدرنیسام را در تغییار عنصار غالاب ایان آثاار از
معرفتشناسی به وجودشناسی میداند (ر .ا مک هیل 661 :6831 ،و  .)688بدین ترتیب،
پرسشهای معرفتشناختی ،مانند «این دنیا را که من جزئی از آن هستم ،چگوناه مایتاوانم
تفسیر کرد؟» ،جای خود را به پرسشهای وجودشناختی ،مانند «این دنیا کدام دنیاسات؟ در
این دنیا چه باید کرد؟ کادام یاک از نفاسهاای مان [کادام بخاش روان مان؟ خودآگااه،
ناخودآگاه و ]...بایاد آن کاار را بکناد؟» مایدهاد (ر .ا تادینی .)87 :6833 ،از دیادگاه
دیوید الج نیاز درونمایاة اصالی رماانهاای پساتمادرن تاالشهاای «هساتیشاناختی» یاا
«وجودشناختی» است ،لیکن به طور کلی ،عالم هستی در برابر کوششهای بیاختیار انساان
برای تفسیر کائنات مقاومت مایورزناد (ر .ا الج .)699 :6831 ،در رماان ساوگ مغاان،
راوی به واسطة خوابها و رؤیاهای کابوسوار خویش وارد دیگر عوالم وجودی مایشاود
و یا بخشی از ضمیر ناخودآگاه راوی در قالب شخصیت دیگری به نام شااهین اساپندار ،در
آسایشگاه به سر میبرد .همچنین ،شخصیتهای دنیای واقعی مانند ایرج بسطامی وارد عاالم
داستانی میشوند .تمام این موارد مرزهای ثابت و پایادار شاناخت را فرومایریازد و امکاان
معرفت نسبت به عالم هستی را از بین میبرد.
عالوه بر تداخل دنیای واقعی و داستانی در یکدیگر که مرزهای وجودی را مایشاکند،
مهمترین دغدغة راوی ،پاسخ دادن باه پرساشهاای وجودشاناختی اسات .راوی باه منظاور
یافتن پاسخی برای پرسشهای هستیشناختی مرگ و زندگی به گفتگو باا بیناامتنهاا روی
میآورد .وی در همان صفحات آغازین رمان ،برای رهایی از رنج طاقتفرساای زنادگی و
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غلبة ناخوشیها بر خوشیها ،آرزو میکند که کاش حداقل در عالم قصههاا مرگای وجاود
نداشت« :آیا حتی در خیال ،در عالم و دنیای قصهها میشود ایان دنیاای ماا جماعات کمای
لطی،تر بشود و دخترهای پریوار نارنج و ترنجش این جاور زود پرپار نشاوند؟» (علاومی،
 .)3 :6836سپس با یادآوری مصرعی از شاهنامة فردوسی ،بر غلباة شارور در جهاان هساتی
تأکید میکند« :مگر فردوسی نگفت که :فزون آمد از رن ِ گل رنج خار؟» (همان.)3 :
عالوه بر این ،پرساش هاای راوی درباارة وجاود اضاداد در جهاان هساتی بیناامتنهاای
متنوعی را به متن میکشاند و به این ترتیب ،وجود شرور را همچون پرسشی بیپاسخ بارای
همگان نشان میدهد:
«حاال هم که اینها را به شما میگویم ،اصالً توقع باور کردن ندارم .بارای مان
چه فرقی میکند؟ آیا میشود که سَار بریادة کوچاک و چرخاان در آسامان ،آن
نگاه های زالل معصوم کودکانه را به جای خود برگرداناد؟ اگرچاه آن هام فایاده
ندارد .ه ماه طعماة مارگ هساتیم ،ولای ایان چهاار صاباح زنادگی از حاد تحمال
موجودی ضعی ،و در همان حاال بایرحام ،بیچااره و در هماان حاال خونخاوار،
ترسو ،دزد ،دغل و نیرنگباز به در است .معلاوم اسات کاه هماه ایان طاور نیساتند.
حکمای قدیم هم حتماً شب و روز به این جور مسائل فکر کردهاند:
دی شااایخ باااا چاااراگ گشااات گااارد شاااهر
گفتناااد یافااات ماااینشاااود جساااتهایااام ماااا

کااز دیاااو و دد ملااولم و انسااانم آرزوساات
گفت آن که یافت مینشود ،آنم آرزوست»
(علومی.)36 :6836 ،

راوی سوگ مغان همانند موالنا به دنبال دنیای دیگری است که انساانیت در آن حااکم
باشد  .عالوه بر ایان ،دکتار کریمای ،دوسات راوی و روانکااو او ،باه وی مایگویاد انساان
همچنان در بربریت خود ماندهاست و تمام دعواها بر سَر نان بیشتر و حر و شهوت است.
کسانی که مانند راوی اسیر حر و آز نیستند ،با دیدن فجایع ،از نظر عاطفی فلج میشوند.
بنابراین ،به او پیشنهاد میکند« :به نظرم بچسب به همین زندگیت ،دور و بر فکرهایی کاه از
حد من و تو بیرون است ،مگرد» (همان .)17 :آنگاه با نقال ابیااتی از آغااز و انجاام داساتان
رستم و سهراب از راوی میخواهد حقایق زندگی و از جملة آنهاا مارگ را هام بپاذیرد،
حتی اگر هی پاسخی برای چرایی آن نیابد (ر .ا همان:)17 :
«کانااااون رزم ساهااااراب و رستاااام شانااااو

دگاااارها شنیادستاااای ،ایاااان هاااام شانااااو
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یااااکی داستااااان اساات پاااشر آب چاشااام
اگااااار تاناادباااااادی باارآیاااااد ز گنااااج
ستاامااااکاره خاوانامایااااش اگر دادگااااار؟
اگار ماارگ داد اسات ،باای داد چایااست؟
از ایاااان راز جااااان تاااااو آگااااه ناااایست
هاماااااااه تاااااااا در آز رفااتااااااه فاااااااراز
اگاااااار آتااشااااای گاااااااه افااروخااتااااان
باااسوزد چاااو در سااااوزش آیاااد درساات
دَم ماااارگ چاااااون آتاااااش هاولانااااا
دریااان جااااای رفتااان بااااه جااای درناا
چااانان دان کااه داد اساات ،بیااداد نیساات
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دل ناااااز از رساااتم آیااااد باااااه خشاااام
بااااه خااااا افاکناااد ناااارسیده تارناااج
هنارمانااااد گااویایاامااااش اگر باااایهاناااار؟
ز مارگ این هماه بانا و فریااد چیسات؟
بادیاااان پاااارده اناااادر تاااااو را راه نیسااات
بااااه کاااس باااار ناشاااد ایاااان دَر راز بااااز
بااساااوزد ،عااااجب نایاااست از ساوخاااتن
چاااو شاااا نااااو از بایاااخ کاهناااه باااارشست
ناااااادارد ز باارناا ااا و فاارتاااااوت باااااا
بار اساا قااضا گاار کااشد ماارگ تنا
چاو داد آماادست جااای فااریاد نیسات»...
(فردوسی ،6868 ،ج  898 :8و616ا .)678

همچنین ،عالوه بر دکتر کریمی و راوی (علومی) دیگر شخصیتهای نیکاندیش رمان
سوگ مغان در برابر امور متناقض گیتی شگفتزده و حیران هستند .آقای علوی با نقل ایان
دو بیت که فردوسی حیرتزده از مرگ سیاوش بیگناه سارودهاسات ،اعجااب خاویش از
مرگ آسپیکان دالور در مقابله با اسکندر و یونانیان را بیان میکند (ر .ا علاومی:6836 ،
:)683
«یاکی باد کنااد نیااک پایش آیاادش
یکاای جاااز باااه نیکاای جهاااان ناااسپرد

جهااان بناااده و بخ اتِ خااویش آیاادش
هااااامی از ناژنااااادی فااروپاژمااااارد»
(فردوسی ،6868 ،ج .)698 :8

بنابراین ،پرسشهای وجودشناختی راوی ،بینامتنهایی را به میان مایکشاد کاه دغدغاة
آدمی از ازل تا ابد خواهد بود و برخالف دیدگاه تجربهگرای مدرنیستی ،بهراحتی نمیتوان
بدان پاسخ داد و چرایی آن خارج از حوزة شناخت بشر قرار میگیرد.

4ـ .5بینامتن و ساختارشکنی کالنروایت
لیوتار در عبارت و تعری ،مشهور خود« ،پستمدرنیسم» را به عنوان «بیباوری باه هماة
فراروایتها» تعری ،میکناد (ر .ا محمادپور .)96 :6837 ،لیوتاار دو ناوع فراروایات را
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برای مشروعیت از هم تفکیک میکند :نخست موضوعات و مسائل داستانی ،مانند انسانیت،
رهایی ،روشنگری و دوم مسائلی نظیر حقیقت و روح ،داساتان داناش ،ایدئالیسام آلماانی و
خودمشروعیتی دانش .در نظر وی ،فلسفة اخالم ،سیاست و دانش مدرن که با دکارت آغاز
شد و از طریق کانت و هگل به مارکس رسید ،مبانی شکلگیری اولیة روایتهای کاالن را
ایجاد کرد (ر .ا همان .)18 :راوی رمان نیز عقالنیت مدرن کاه تکیاه بار تجرباهگرایای و
دینستیزی دارد ،برنمیتابد« :شاید آن همه قصه و حماسه و تاراژدی از رساتم و ساهراب و
اسفندیار و افراسیاب و دختر نارنج و ترنج ،همهاش برای سرگرم شدن جماعت بوده ...واقعاً
نمیدانم ،واقعاً حیران شدهام» (علومی.)3 :6836 ،
دکتر کریمی نیز با اشارهای به مغان و سیر و سلو باطنی آنها و کشاکشی پایانناپذیر
بین عقل و معنویت ،خط بطالن میکشد بر کالنروایت علوم تجربی که هر آنچه خارج از
دایرة شناخت انسان باشد ،انکار میکند:
«من داشتم چای مینوشیدم که دکتر کریمی گفت مغها باه بیانش شاهودی و
اشراقی ،خالصه به بینش عاطفی خیلی اهمیت میدادند .آنها هفت مرحلة سلو
باطنی داشتندا همان که موالنا میفرماید :هفت شهر عشق را ...جدال عقل و عشاق
گویا تا بشریت هست ،آن هم هست ،اما ...اما علومی( »...همان.)88 :

بنابراین ،دکتر کریمی از راوی /علومی میخواهد که برود و یادداشاتهاای اساپندار را
بیاورد تا با استفاده از آنها اثبات کند که بشریت هناوز باه پرساشهاای هساتیشناساانهاش
پاسخ قطعی ندادهاست:
«خواهش میکنم بروی بم و این یادداشتها را برایم بیااوری .کماک بزرگای
به من است که در انجمن جهانی روانکاوان ،مقاله از یادداشاتهاای اساپندار تهیاه
کنم .برای همهشان جالب است ،چون دنیای غرب االن اسطورهاش شده یا فوتباال
و یا امدال مایکل جکسون» (همان.)89 :

در جایی دیگر از رمان ،راوی در گفتگویی درونی با خود ،پایه و اساس فلسفه را نقاض
میکند .آنگاه که میبیند فلسفه پاسخی در برابر حوادو ناگوار هستی ندارد:
«تمااام فلساافه و حکماات افالطااون و عااالم مُ ادشلش در براباار آن سَاار کوچااک
گویمانند با موهای شالل و پُرپی وخم ،سَر کوچکی که از تن جدا شده و در هوا
تاب میخورد ،بیمعنی میشود .آدم از خود مایپرساد :پاس مُدشال آن نگاارههاای
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آهووار هراسیده در کجاست؟ توت خوردن و آب نوشیدن و در حوضاچة اکناون
آبتنی کردن سهراب هم میشود گریز ،میشاود یاک کاار مضاحک ،مایشاود
رؤیای خودساخته ،وقتی که داری به قول سپهری ،توت بیدانشی میخوری و آب
بیفلسفه مینوشی( »...همان.)86 :

در اینجا نیز راوی تمام مباحث فلسفی را باه علات بایپاساخ باودن در برابار سَار از تان
جداشدة دخترکی بیگناه ،بیمعنی میداند .سپس با اشاره به قسمتهاایی از شاعر ساهراب
سپهری ،بر بیجواب بودن علم و دانش دربارة چرایی زندگی و چرایای رناجآور باودن آن
تأکید می کند و معتقد است همانند سهراب سپهری در برابر این پرسش که زندگی چست؟
باید گفت« :زندگی آبتنی کردن در حوضچة اکنون است» .لذا هی قطعیتی دربارة آنچاه
ر دادهاست و آنچه ر خواهد داد ،وجود ندارد.

4ـ .6بینامتن و روششناسی پسامدرن (نقیضه و ساختارشکنی)
روش شناسی پست مدرن تمام پتانسیل خود را باه نقاد و باه چاالش کشاانیدن دادههاا و
اطالعات موجود نظری و تجربای کاه متضامن بیاان واقعیاات اجتمااعی اسات ،اختصاا
میدهد (ر .ا محمادپور .)73 :6837 ،از نظار بااختین ،نقیضاة «ساویه» یاا «جهاتگیاری»
ارزشگذارانه ،الگوی تقلیدشده را وارونه میکند (ر .ا مک هیل .)693 :6838 ،در واقاع،
پسامدرنیسم موضوع متناقضی است که از راه بازخوانی نقادانه یاا آیرونایوار هنار گذشاته،
عرفهای گذشته را مورد استفاده و سوء استفاده قرار میدهد (ر .ا لاوئیس.)38 :6838 ،
جان بارت (6617م ).معتقد است که نویسندگان پسامدرن از راه بخیاه زدن پیکار مدلاهشادة
رمان در جابهجاییهای جدید میتواند جان تازهای در کالباد بایجاان رماان بدماد (ر .ا
همان .)31 :به نظر فردریک جیمسون (6638م ،).نویسندگان و هنرمندان عصر حاضر دیگار
نخواهند توانست سابک هاا و عوامال داساتانی جدیادی از خاود اباداع کنناد ،بلکاه صارف ًا
ترکیبهای محدودی امکانپذیر است و بینظیرترین این ترکیبهاا پایش از ایان باه ذهان
داستاننویسان خطاور کاردهاسات (ر .ا لاوئیس .)37 :6838 ،از مهامتارین ماواردی کاه
نویسنده در آن به انکار زیرمتن یا ساختارشکنی متن پیشین روی آوردهاست ،داستان جن
اردشیر با هفتواد است .تاکنون تحلیالهاای گونااگونی درباارة ایان داساتان شااهنامه انجاام
شدهاست:
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«نولدکه گفتهاست داستان هفتواد تاداعی اساطورة باساتانی آپولاو و هیادرا باه
شمار میرود .مول نیز اعتقاد داشت که تداول آن افساانه ،اشاارهای باه رواج کارم
ابریشم داشتهاست ...دارمستتر بهدرستی میگوید دشواری عمده در ایان اسات کاه
چگونه این اسطورهها در تاریخ اردشیر جایی برای خاود بااز کاردهاسات و فارض
کرده که کِرم مورد نظر بحث ،اشاارهای باه ضاحا دارد» (واحددوسات:6837 ،
.)889

ولی علومی که خود را راوی تاریخ تلاخ و مصایبتباار کرماان مایداناد ،تااریخی کاه
سراسر در آن شاهد خون و خشونت از دوران باستان تا دوران معاصر اسات ،در جساتجوی
نانوشتههای روایتهای تاریخی و اساطیری است« :در تاریخ و اسطوره خواندن ،نانوشاتههاا
اصلیتر از نوشتههاست» (علومی.)38 :6836 ،
بنابراین ،وی میکوشد با استفاده از مؤلفة عدم قطعیت و فروپاشی کالنروایتهاا و نیاز
نظرگاه اکسپرسیونیستی نویسنده که درصدد کش ،و باروز حقیقات محاض اسات ،تااریخ
حقیقی را از دل اسطوره بیرون بکشد .در این رمان ،علومی در دو مورد ،یعنی داستان جن
اردشیر و هفتواد و نیاز داساتان اساکندر باا رد و انکاار شااهنامه باه شکسات کاالن روایات
اسطوره روی آوردهاست تا الیههای پنهان اسطوره را آشاکار کناد .در ایان رماان ،هفتاواد
دلیرانه در برابر اردشیر که قصاد تساخیر کرماان را دارد ،مقاومات مایکناد (ر .ا هماان:
 .)689در منابع تاریخی آمدهاست:
«اردشیر بعد از آنکه طغیان دارابگارد را فرونشااند ،باا اساتحکام مباانی قادرت
خویش پرداخت و ایالت کرمان که در جاوار کشاور او باود ،مساخر و پادشااه آن
موسوم به "ولخش" را اسیر کارد .ساواحل خلایج فاارس جازو قلمارو آن شاهریار
جهانگشااا گردیااد .در ایاان ناحیااه ساالطانی بااوده کااه مااردم او را چااون خاادایی
میپرستیدند .وی به دست اردشیر از پای درآمد» (کریستنسن.)689 :6878 ،

به مرور زمان ،این شاهریار باه صاورت شخصایتی افساانهای درآماد و آنچاه در کتااب
کارنام اردشیر دربارة مبارزة او با اژدهای هفتانبخت و ریختن فلاز گداختاه در کاام آن
آماادهاساات ،اقتباساای از قصااة مااردو  ،خاادای بابلیااان اساات .مااردو بااادی وحشااتنا
برانگیخت تا در دهان عفریت عظیم موسوم به تیامت فرورفت و از پا درآمد (ر .ا هماان:
 .)637بر این اساس ،آنچه نویسندة سوگ مغان دربارة اردشیر و هفتاواد ذکار مایکناد ،باه
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شواهد و منابع تاریخی نزدیکتر است و روایت شاهنامه دربارة هفتاواد را نقاض مایکنادا
زیرا در شاهنامه ،هفتواد نیرویی اهریمنی است که به واسطة افسون و جادو توانساتهاسات در
برابر اردشیر مقاومت کند.
عالوه بر جن اردشیر با هفتواد ،نویسانده باه فجاایع و جنایاات اساکندر و یونانیاان در
حملااه بااه ایااران اشاااره دارد کااه بااه رد و انکااار آنچااه در شاااهنامه دربااارة ایاان شخصاایت
آمدهاست ،میانجامد .از آنجا که برای ایرانیان پذیرش شکست از اسکندر یوناانی و آنگااه
حکومت سلوکیان بار ایاران مسائلهای تلاخ و باورناپاذیر ماینماود ،در روایاات عاماه و در
شاهنامه ،با انتساب نژاد اسکندر به ایرانیان ،خواستند اندکی از شومی و تلخی ایان شکسات
بکاهند (ر .ا عربشاهی .)66 :6838 ،بنا بر روایت شااهنامه ،دارا باا ناهیاد (دختار قیصار
روم) ازدواج میکند ،اما به علت بوی بد دهان ناهیاد ،او را در حاالی کاه بااردار باود ،نازد
پدرش بازگرداند و قیصر از نن این عمال دارا ،مجباور شاد ناوهاش را باه عناوان پسارش
معرفی کند:
«هماای گفاات قیصاار بااه هاار مهتااری
نیاااااورد کااااس نااااام دارا بااااه باااار
همی ننگش آماد کاه گفتای باه کاس

کااه پیاادا شااد از تخاام ماان قیصااری
ساااکندر پااااسر بااااود و قیااااصر پااادر
کااه دارا ز فااارزند مااان کااارد بااس»
(فردوسی ،6868 ،ج .)7 :3

حال آن که در سوگ مغان ،یکی از شخصایتهاای داساتان باه ناام «آقاای علاوی» ،از
دالوریهااای آسااپیگان در براباار مظااالم یونانیااان یاااد ماایکنااد .ایاان ساختارشااکنی و
نقیضهپردازی ،ارج و اعتبار درستی بینامتن شاهنامه را به عنوان کالنروایتی که سند هویات
و ملیت ایرانیان به حساب میآید ،فرومیریزد.

4ـ .7بینامتن و عدم قطعیت معنا
رمان نویسان پسامدرن بیش از پیش بر امر ذهنی تأکید میورزند ،تا حدی که حتّی خود
واقعیت را هم نوعی داستان ساختگی محسوب می دارناد .ایان تأکیاد باه ایان معناسات کاه
اذهان فردی را از منظرهای دیگر هم میتوان مورد کاوش قرار دادا زیرا اکنون فعالیتهای
ذهن ،خاستگاه واقعیت قلمداد میگردید .هی واقعیتای وجاود نادارد ،مگار اینکاه حااالت

21

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938


ذهنی ما ابتدا آن واقعیت را در چارچوب معینی قرار دهند ،پردازش کنند و به شکل داستان
درآورند (ر .ا متس .)886 :6831 ،داستانهای پسامدرن شکاکیتی منفای و هماهجانباه را
نسبت به وجود معنایی قطعی و ثابت منعکس میکنند .نویسندگان پسامدرن به داساتانهاای
بزرگی که در گذشته طرز فکر ،زندگی ،کار ،احساس و نگارش آنها را تعیاین مایکارد،
هی باور نداشتند (ر .ا همان .)883 :یکی از بهترین روشها برای انعکاس عادم قطعیات،
تقلید تمساخرآمیز از آثاار ادبای پیشاین باه منظاور اثباات بایپایاه باودن هار گوناه ادعاای
برخورداری از معنا و ایمان و حقیقت است (ر .ا همان .)887 :ادبیات داساتانی پساامدرن
این نظر را القا میکند که بازنویسی یا بازنمایی گذشته در داستان و تاریخ باعث میشود که
گذشته برای ما در زمان حال دسترسپذیر باشد و به عبارت دیگر ،اماری قطعای و غایتمناد
تلقی نگردد (ر .ا هاچن .)893 :6838 ،تردید روا داشتن مدرنیستها دربارة حقیقات ،در
عمل منجر به دیدن امور از منظرهای متفاوت و تشکیک در درستی حکمت متعاارف شاد.
آنها بر این عقیده بودند که ادرا و دانش انسان برای فهام حقیقات کفایات نمایکناد و
بازنمایی را قدرتمندانهترین امکان نیل به حقیقت میدانستند ،لیکن پسامدرنها بیش از پیش
شکاکیت مدرنیستها را تشدید کردند و امکان بازنمایی را از بیخ و بن سُست کردند .آنان
درصدد اثبات این بودند که انسان ناگزیر از بهکار بردن واساطه اساتا زیارا های واقعیتای
خارج از حیطة زبان و اندیشه وجود ندارد (ر .ا متس .)881 :6831 ،در رمان سوگ مغان
نیز در وقایع اسطورهای و تاریخی تشکیک میشود .علومی با ارائة چهرهای مدبت از هفتواد
و اشاره به جنایات اسکندر در کرمان ،روایت دیگرگوناهای از جنا اردشایر باا هفتاواد و
حملة اسکندر به ایران ارائه میدهد که با آنچه در شااهنامه آمادهاسات ،متفااوت اسات .از
دیدگاه علومی ،مورخان حقایق تاریخی را بازنمایی نکاردهاناد ،بلکاه تنهاا آنچاه را کاه در
حیطة زمان ،زبان و اندیشة دورانشان گذشتهاست ،بیان نمودهاند .در مواردی نیاز شاکاکیت
بیش از حد شخصیتهای رمان ،قهرمانان حماسی و کنشهای آنان را به تمسخر میگیاردا
به عنوان مدال ،در رمان سوگ مغان ،یکی از دوستان راوی ،رستم را هفتخطای تماامعیاار
میداند و راوی از درویش مارگیری که هر جا به یک اسمی خود را معرفای مایکناد ،یااد
میکند که میگفت« :رستم زال دروغگویی هفتخط و مالمردمخور و چاخانی باوده کاه
حق خواهر و برادرهاش ،مدالً حق شغاد را خورده بوده ،چاون گاردنش کلفات باوده ،بااج
میگرفته از همه( »...علومی.)88 :6836 ،
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شکاکیت و عدم قطعیت در این اثر به درجهای میرسد کاه حتای در موجودیات ذاتای
شخصیتهای تاریخی نیز تردید میشود و همة آنها تسلسلوار نماد زایش مجادد اهاریمن
و اهورا هستندا مانند درویش معرکهگیر که خود را از نژاد شاغاد معرفای مایکناد ،پشان
دیهیم که به گفتة اسپندار ،همان وزیر اردشیر ساسانی است .حملة آغامحمادخان قاجاار باه
کرماان و زلزلاة بام نمودهااایی از جلاوة اهریمنای اساات .راوی ،شااهین اساپندار ،ساایاوش،
آسپیگان ،رفعت نظام ،جلوههای اهورایی تکرار شاوندهاناد ،لایکن در عاین حاال ،قطعیتای
وجود ندارد و شاهین اسپندار میتواند همان پشن دیهیم باشد و یا جهانپهلاوان شااهنامه،
دروغگویی تمام عیار.

نتیجهگیری
محمدعلی علومی در رمان سوگ مغان ،آگاهانه بیناامتنهاای تااریخی و اساطورهای را
فرامیخواند و با تلفیق آنها با مؤلفههای پسامدرنی ،از جمله نسابیگرایای و عادم قطعیات،
شکست کالنروایتها ،و گرایشهای مکتب اکسپرسیونیستی توانستهاست تجربیات ذهنی،
عواط ،و احساسات شخصی خویش را به تصویر بکشد .درهمتنیدگی روایتهای مختلفی
مانند تضمین ابیاتی از فردوسی ،موالنا ،سعدی و حاف و نیاز وقاایع تااریخی ،مانناد حملاة
اسکندر به کرمان و کشته شدن دالوران کرمانی ،همچون آساپیگان و رفعات نظاام پیوساته
پیرن رمان را میگسالند و انسجام آن را از بین میبرد .همچنین ،نویسنده مؤلفة دور باطل
را در کابوسهای شبانة راوی نشان میدهد که او را از الیههای مختل ،زمان عبور میدهاد
و نظارهگر وقایع تاریخی میساازد .نموناههاای دیگاری از دور باطال در ایان اثار ،حضاور
شخصیتهای اسطورهای مانند ضحا و پشن در قالب شخصیتهای رمان است .عاالوه
بر این ،استفاده از نمادهای اسطورهای مانند سبز شدن درخت به واسطة ریختن خون بیگناه
داللت بر استفادة نویسنده از بینامتنهای اسطورهای دارد .پرسشهاای وجودشاناختی راوی
نیز همراه می شود با تأمالت وی دربارة اشخا تاریخی ،مانند حالج و یاا موالناا و حااف
که هر یک حیرت خویش در برابر جهان هستی را به گونهای به نمایش گذاشتهاناد .عاالوه
بر این ،اندیشیدن راوی به وجود شرور در عالم هستی ،وی را به وقایع تاریخی ،مانند حملاة
آقامحمدخان به کرمان و به دار آویخته شدن رفعت نظام و یا حتی به داستانهای عامیاناهای
مانند بلبل سرگشته و عمهگرگی و دختر نارنج و تارنج پیوناد مایزناد .همچناین ،تشاکیک
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واقعیت و عدم قطعیت معنا در سوگ مغاان باه شاکل تقلیاد نقضایهآمیاز از داساتان جنا
اردشیر با هفتواد و حملة اسکندر در شاهنامه نشان داده میشود.

پینوشت
6ا میرزا قاسمخان ،پسر خواجه محمدحسن نعیمآبادی ،معروف به رفعات نظاام کاه در
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