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1. Introduction 

The novel "Rood-e-Ravi" the famous work of "Abutorab Khosravi" has 

interesting values and characteristics in terms of language, structure, 

story elements and narrative techniques, which deserves to be examined 

and identified from different angles and has attracted the attention of 

many researchers. Among them: "Analysis of Mythological Elements 

in Rood e Ravi" written by "Pooran Alizadeh" (2016), "Deep 

Mythology of Rood e Ravi" written by "Teymoor Malmir" (2017) and 

a review of the recent article by "Narjes Al-Sadat Sangi" (2009) and 

numerous dissertations written about it in different universities. 

The characteristics governing the structure and narration methods 

of "Rood e Ravi" indicate that this novel has clear and superior 

postmodernist effects among different schools of story writing. 

Therefore, one of the necessary aspects of examining this narrative - 

which has been neglected until now - is examining it from the 

perspective of postmodernism, which will determine its place among 

the postmodern works of Iran and the world. On the other hand, 

postmodernity itself has many dimensions and ambiguities. So, "if 

someone seeks to find the features of postmodernism in the novel, he 

will probably never reach his goal" (Abvisani, 2011:5). Therefore, in 

the review of the mentioned novel, it is sufficient to base the reflective 

opinions of one of the prominent theorists and writers of postmodernist 
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works, that is, "John Barth", which has a more specific framework 

among the diverse and numerous intellectual bases available. 

 

2. Methodology 

By reflecting on the fiction and research works of "John Barth" and 

citing research such as the article "Postmodern Novel" written by 

"Hossein Payande" in which a part of John Barth's views is explained 

in the article "Enrichment Literature" and from Important and valid 

backgrounds are considered for the present article, John Barth's 

opinions can be summarized as follows: 

According to Barth, in order to liberate literature from the impasse 

of depletion caused by the disillusionment of writers - which itself was 

the result of the consequences of industrialization and excessive 

modernity - the rehabilitation and enrichment of literature as an 

undeniable necessity must be in the spotlight. Considering the social 

and cultural conditions of the post-modern era and the exemplary use 

of pioneering works in this field, this major motive and ultimate goal 

(that is, enrichment of literature) is possible with the following 

mechanisms, as intermediate motives or intermediate goals: 

1. Focusing on the narrative self and the appropriate style of 

narration instead of the subject of the narration. 

2. The reduction of the author's undisputed dominance, which 

implies an increase in the position of the characters in the advancement 

of the narrative, and the strengthening of the reader's role in drawing 

and understanding the implicit meaning of the work. 

3. Focusing the meaning and content of the work on the 

philosophical issues and dilemmas of the postmodern era. 

The technical methods of writing and narration emphasized by John 

Barth to achieve these goals are: 

1. Creative mixing of dissonant things and incompatible elements, 

such as reality and imagination, pre-modern and post-modern, etc. 

2. Inserting images and content from other works during the 

narration. 

3. Metafiction. 

4. Involvement of real characters in plot. 

5. Multiple in viewing angles. 

6. Emphasizing the elements of language and rhetoric and showing 

off the act of writing. 
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7. Ontological content and dealing with thought-provoking 

ontological issues in the postmodern era. 

In the upcoming research, the text of Rood e Ravi is studied based 

on these indicators and examples related to each are extracted, 

categorized and analyzed. The close connection of these components 

with each other makes the use of one of them in the narrative lead to the 

emergence of other indicators and propositions with a lot of common 

evidence and examples. For example, the mixing of multiple issues and 

topics is a general indicator that includes other postmodern features, 

such as multiple viewpoints, writing variety, frequent suspension of the 

narrative, and irregularity of time, etc. Postmodernism uses this 

combination as an effective method to highlight the new narrative style 

with various postmodernist indicators (Ref: Payande, 2007:25). 

Therefore, the author tries to prevent the unnecessary increase of 

clauses and titles, infrequently used indicators in the discussed 

narrative, under the frequently used ones -which components are 

considered the main research- should be investigated. 

 

3. Discussion  

The study of Rood e Ravi based on the specified components shows: 

The creative mixing of disparate things includes almost all the story 

elements and narrative components of this work (tone, point of view, 

opposite and contradictory concepts, and setting, etc.) with many 

examples. The foundation of plot narration is based on the falsification 

of history and the variety of writing styles and old or new writing types. 

A significant part of the text of the narrative is the inclusion of detailed 

materials from sources created by the author in new and old styles along 

with seven pictures (caricatures) attributed to old sources. Overt and 

covert referring to the story itself during the narration is another feature 

of this novel, which is less useful compared to other components. 

The dominant semantic element in Rood e Ravi is the philosophical 

doubts and thought-provoking ontological ambiguities, which is 

influenced by the post-modern "uncertainty" thought and flows 

throughout the narrative as an unsolved mystery and traces of it can be 

seen in all elements and components. Even text-building words such as 

the high frequency of doubt restrictions and verbs that have a doubtful 

function (as if, it is said, they said, etc.) are carriers to reflect this 

meaning. But the most important components and methods that have a 

deep connection with this topic are: the unknown nature of the 
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characters, the types of metamorphosis and the sameness of the 

characters. 

 

4. conclusion 

The investigation and analysis of Rood e Ravi with a postmodernist 

approach shows that this novel can be counted among Iranian 

postmodern works and a localized example of global postmodernism. 

In this localized sample, the use of various methods - which gives a 

significant prominence to the dimension of narration and the quality of 

the design of meaning - does not lead to the insignificant effect of 

meaning and the trivialization of the Hegelian-based semantics that 

governs Iranian works, and these deconstructive methods do not follow 

the extreme enigma and divisiveness of the narrative. 

The most important postmodernist component in Rood e Ravi (both 

quantitatively and qualitatively) is the "falsification of history" which 

is used in an intertextual and parodic way and has led to the appearance 

of the most postmodernist effects; The most widely used of them is to 

challenge history and create doubt in those things that are known as 

reality, and it leads to raising ontological questions in the minds of the 

audience. Khosravi raises these issues not only by using narrative 

techniques, but also expresses them directly and prominently in the 

content of dialogues and descriptions of the text. 

Petrification and dogmatism arising from ignorance and misplaced 

prejudices, superstition and stratification, hypocrisy etc., and the moral 

and social harms caused by them are the usual and widely used concepts 

in literary works that are narrated in a different way in Rood e ravi. 

Khosravi mixes the hypocritical asceticism of "Meftahi" and the 

superficial modernity of "Rezashahi" (in his opinion) with tricks such 

as metafiction and falsification of history in such a way that as if, like 

repeated and continuous images in two opposite mirrors, they display 

the fundamental disease of deception and pretense throughout history. 

 

Keywords: postmodern, John Barth, Rood e Ravi, metanarrative, 

ontological content. 
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 «ارتبجان»آرای بر پایۀ « رود راوی»های پسامدرنیستی بررسی سویه
  2نوازاهلل فرهادی

 چکیده

یافته است که به دستاوردهای دانش و تکنولوژیِ مورد عالقه و اعتماد مدرنیسم، مدرنیسم کمالپست

ای آن بنابراین رد پ ؛جانبه، با رویکردی انتقادی داردعصر روشنگری و مدرنیته، نگاهی ژرف و همه

ظری های ننمود؛ در ادبیات نیز با بنیانتوان نظارههای هنری میهای علوم و گرایشرا در اغلب رشته

، نویسنده و منتقد آمریکایی، از میان «بارتجان»است. آرای د نمودیافتههای متعدّفهر و مؤلّمتکثّ

های فهؤلّتوان مع موجود، ژرفنگری قابل توجه و چهارچوب نسبتاً مشخصی دارد که مینظریات متنوّ

تراب ابو»اثر « رود راوی»مند آثار، از آن استخراج نمود. همچنین رمان ی سنجش ضابطهنی را برامعیّ

نیستی پسامدر ، از ظرفیت باالیی برای بررسی با رویکردهای گوناگون، ازجمله دیدگاه«خسروی

های بسیاری دارد. در بررسی این رمان ها و مطابقتبارت قرابتویژه با آرای جاناست؛ بهبرخوردار 

و « سازی ادبیاتغنی»های ادبی بارت مبنی بر بارت، ابتدا با تکیه بر ایدهبر اساس آرای جان

ایی فراهم هبرد، مؤلفهکارمیشگردهایی که او عمالً برای تحقق نظریات خود در آثار داستانیش به

شی از بخها گردد. این تحلیلها بررسی و تحلیل میشده، سپس متن روایت بر اساس این مؤلفه

 یخسرو یهاینوآورو  پسامدرن یجهان یارهایبا مع بودنمنطبقهای ادبی رود راوی مبنی بر ارزش

انة های ساختارشکندهد که در رمان یادشده کاربست شیوهمیسازد و نشانمینمایان نهیزم نیا دررا 

ه چگونگی بخشیدن بها، خلق فراداستان و... ضمن برجستگی مدرنیستی، نظیر آمیزش حیطهپست

ست. از امایه نیز ناچیز و موضوع روایت مبهم و معماگون نشدهروایتگریِ معنا، چیستی معنا و درون
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شدۀ ایرانی دانست که از امتیازات الزم برای ای از پسامدرن بومیتوان آن را نمونهاین رو می

 ان، برخودار است.های موفق پسامدرنیستی جهقرارگرفتن در ردیف آثار فراملی و رمان

 
   شناسانه.بارت، رود راوی، فراداستان، محتوای هستیپسامدرن، جان های کلیدی:واژه

 
 مهمقدّ .1

 شرح و بیان مسئله. 1-1

معاصر است که آثار او  اندیشژرف نویساناز داستان ش.(2111)زادۀ ابوتراب خسروی 

رود راوی و اسفار »های و رمان «هاویه، دیوان سومنات، کتاب ویران»های داستانهمچون: 

ه استحکام متن و زبان هنرمندانه همرا است.اقبال و پژوهش اهل فن قرارگرفتهمورد  «کاتبان

ستی به مدرنیورانه، مبتنی بر نگاه نقادانة پستمایة ژرف و اندیشهبا اندیشة عمیق و درون

ضمن شباهت به « راوی رود» های عمومی آثار اوست.های جهان امروز، از ویژگیپدیده

 هایی نظیرو پیروی اصولی از قواعد مکتب« بوف کور»ای همچون های برجستهداستان

ای دارد که آن را از جهات مختلف، های متمایزکنندهمدرنیسم، ویژگیسورئالیسم و پست

 منسازد. از این رو در نوشتار حاضر ضمدرنیستی، شایستة شناسایی میویژه از منظر پستبه

ها با هفمدرنیستی در رود راوی، چگونگی کاربرد این مؤلّها و مختصات پستبررسی مؤلفه

های نویسنده و عواملی چون شرایط فرهنگی حاکم بر فضای آفرینش توجه به نبوغ و نوآوری

 گیرد.قرارمی این رمان، مد نظر

 پژوهش نۀیشیپ. 2-1

ی، عناصر روای ، ساختارفنون روایتگریو  زبانبه لحاظ  برانگیز رود راویاختصاصات تأمل

تحلیل »از جمله:  ؛استکردهجلببه خود را  یاریتوجه پژوهندگان بس ...و داستانی

ای ساخت اسطورهژرف»، (2192)«پوران علیزاده»به قلم « ویاهای اساطیری در رود رمایهبن

السادات نرجس»سوی و نقد مقالة اخیر از ( 2101«)تیمور مالمیر»نوشتة « رمان رود راوی

نوشته شده  دربارۀ آن های مختلفهای متعددی که در دانشگاهنامهو پایان (2109)«سنگی

ی از است. شاید یکاما تا کنون هیچ پژوهش پسامدرنیستی در این زمینه انجام نشدهاست؛ 

اهیم آن مفحتی بخشی از دالیل، آن باشد که پسامدرن ماهیتاً ابعاد و ابهامات بسیاری دارد؛ 
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: ک)ر. هداشتال گوناگون در فلسفه و زبان رواجهای پیش از پیدایش نامش به اشکدر سال

های زندگی روزمره اعم تمام جنبه»و ابعاد گستردۀ آن  (92:2102و اف.جنس، 212:2110مقدادی، 

ن فتاگر کسی در پی یا»بنابراین  ؛گیردرا دربرمی (211:2192)علیزاده،« تت و عینیّاز ذهنیّ

« رسیدتماالً هرگز به هدفش نخواهدهای پسامدرنیسم در رمان باشد، احویژگی

 گرایانة یکیدادن آرای تأملشده به مبنا قراررو در بررسی رمان یاداز این  ؛(1:2192)ابویسانی،

ز میان مبانی که ا– «جان بارت»پردازان و نویسندگان مطرح آثار پسامدرنیستی، یعنی از نظریه

 شود.میبسنده -دارد تریمتنوع و متکثر موجود، چهارچوب مشخصفکری 

 پژوهش ضرورت و تیاهم.3- 1

 های حاکم بر سوژه و نوع روایتگری،ویژگیاز میان اختصاصات برجستة رود راوی، 

از  سازد.با رویکرد پسامدرنیستی دوچندان میرا اهمیت خوانش و ضرورت شناسایی آن 

فق مو است که پرکار پسامدرن نویسرمانپرداز مشهور و نظریه (2918)بارتجان سوی دیگر

دریافت جوایز مهم و متعددی ازجمله: جایزۀ کتاب ملی، پن ماالمود، اسکات فیتزجرالد  به

بندی بقهط پسانوگرایی و فراداستاندر دو گونة  وی آثار داستانی است.در این زمینه گردیده

اپرای شناور، گمشده در شهر بازی، شیمرا »وی، مانند های پسامدرنیستی و داستان شودمی

گی و شدها، ادبیات تهیموازی»بارت از قبیل  مقاالتاست. شدهاغلب به فارسی ترجمه «و...

سنجی وی در شناخت ادبیات پسامدرنیستی نظری و نکتهاز صاحب« سازیادبیات غنی

« هاموازی»ود وی نیز در مقدمة همچنان که خ-ها حکایت دارد. نظریات او در این مقاله

: ک)ر. .شودمدرنیسم محسوب تواند مانیفست ادبیات پستمی -استتصریح نموده

 (11:2108بارت،

 پژوهش ینظر یمبان و یشناسروش. 0- 1

ل و خردورزی چونان اهرمی راهبردی توانست سیطرۀ ناخجستة همچنان که ترویج تعقّ 

لبانه بر طاز هزار سال زنجیر رکود و ارتجاع را منفعت که بیش–نمایان قرون وسطا را کشیش

پرستی ههای ناروا از خرافکشیگردن آحاد اجتماع انداخته، به نام مسیحا و کلیسا سرگرم بهره

توان واکنشی کلی علیه سیطرۀ بخشد، جریان پسامدرن را نیز می پایان -مردمان بودند

نده )از شدن فزایآور مدرنیته و صنعتیهای دهشتگرایی و آسیبتخواه علم و عینیّتمامیت
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سترش های ویرانگر و گمحیطی، افزایش اختالف طبقاتی، وقوع جنگقبیل تهدیدات زیست

های کشتارجمعی و...( دانست که انسان عصر مدرن را دچار یأس و اضطراب و بدبینی سالح

ادیبان  پراضطراب، برخی از بنیاد نمود. در این فضای سرخوردگی ونسبت به کلیة امور عقل

را در پیش گرفتند و گروهی به استمرار  29ویژه رمان رئالیستی قرنبه ،راه بازگشت به ادبیات

ارت ورزیدند. جان بوارگی آن پافشاری میهای شکلی مدرنیسم و افراط در چیستاننوآوری

-یات تهیادب»ی با نام اادبیات تلقی کرده، در مقاله« شدنتهی»بست را این حالت رکود و بن

آلود خود را نسبت به این دو جریان ناکارمد و آیندۀ ادبیات ابراز انتقادات یأس« شدگی

نو، ناباکف، کالوی»نویسان بزرگی چون آثار ارزشمند رمانبا خلق پس از چندی  کند.می

تیب بدین تر کند.میراه رهایی از این انحطاط را پیداتدریج ، ادبیات به«بورخس و مارکز

بک جدید هایی به سبارت نیز گویی به آیندۀ ادبیات امیدوار شده، عالوه بر آفرینش داستان

-موازی»یر واری نظهای بیانیهو سخنرانی« سازیادبیات غنی»ای به نام )پسانوگرایی( طی مقاله

ریف این های ظپردازد و تفاوتبه بیان تیزبینانة اصول روایتگری در عصر پسامدرن می« ها

 کند.اصول با موارد مشابه در مکاتب ادبی پیشین را هوشمندانه تبیین می

به قلم « نرمان پسامدر»با تأمل در این آثارِ جان بارت و با استناد بر تحقیقاتی نظیر مقالة 

تشریح  «سازیادبیات غنی»های جان بارت دربارۀ که در آن بخشی از دیدگاه« حسین پاینده»

 توان به قرار زیر خالصه نمود:ی جان بارت را میاست، آراشده

 ،شدگی ناشی از سرخوردگی ادیبانبست تهیبه باور بارت برای رهایی ادبیات از بن

 یرد.یر باید در کانون توجه قرارگسازی ادبیات به عنوان ضرورتی انکارناپذبازپروری و غنی

گی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهن سازی ادبیات()یعنی، غنیاین انگیزۀ کالن و هدف غایی 

ه عنوان های زیر، بعصر پسامدرن و استفادۀ الگویی از آثار راهگشای این عرصه، با مکانیزم

شدگی نفس روایت و شیوة کانون شود:ر میای، میسّهای میانی یا اهداف واسطهانگیزه

تضمن مؤلف که مکاهش استیالی بالمنازع . مناسب روایتگری به جای موضوع روایت

ها در پیشبرد روایت و پررنگ شدن نقش خواننده در ترسیم و افزایش جایگاه شخصیت

 متمرکز نمودن معنا و محتوای اثر بر مسایل و معضالت. تفهیم معنای تلویحی اثر باشد

 فلسفی عصر پسامدرن.
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 شگردهای فنی نویسندگی و روایتگری مورد تأکید جان بارت برای تحقق این اهداف

 عبارتند از:

 .امور ناهمخوان و عناصر نامتجانسانواع آمیزش خالقانة  .2

 فراداستان. .1

 های زبانی و به رخ کشیدن عمل نوشتن.تأکید بر عناصر زبان و بازی .1

 روایت. در متن ،اسناددرج تصاویر و  .1

 سخن گفتن از خود اثر در اثنای روایت. .1

 امدرن.  برانگیز وجودشناختی در عصر پسشناسانه و پرداختن به مسایل تأملمحتوای هستی .2

ها مطالعه و مصادیق مربوط به در پژوهش پیش رو، متن رود راوی بر اساس این شاخصه   

نگ ها با هم چنان تنگاتگردد. پیوند این مؤلفهبندی و تحلیل میهر کدام استخراج، دسته

ا انبوهی ها بها و گزارهخصها در روایت به پیدایش دیگر شاکارگیری یکی از آناست که به

 د،عدّمت موضوعات و مسائل ختنیآمبرای مثال  شود؛از شواهد و مصادیق مشترک منجر می

مدرنیستی، چون تعدد زاویة دید، تنوع های پستای کلی است که سایر ویژگیشاخصه

سامدرن از پگیرد و نویسندۀ برمینیز درنظمی زمان و... را نوشتاری، تعلیق مکرر روایت و بی

ای هساختن شیوۀ روایتگری جدید با شاخصاین تلفیق به عنوان روشی مؤثر برای برجسته

-از این رو نگارنده می ؛(11:2102:پاینده،ک)ر. کندمدرنیستی استفاده میمختلف پست

کاربرد در های کمها، شاخصهکوشد، برای جلوگیری از فزونی غیر الزم بندها و عنوان

بررسی  -اندهای اصلی پژوهش تلقی شدهکه مؤلفه–ذیل موارد پرکاربرد  ،حثروایت مورد ب

 .  گردد

 

 بحث و بررسی.2

های برآمده از آرای تئوریک و شگردهای هنگام مطالعة رود راوی در چهارچوب مؤلفه

هایش، شش ویژگی برجستگی کمی و کیفی چشمگیری روایتگری جان بارت در داستان

ه ذیل دهند، کهای اصلی بحث حاضر را تشکیل میخصیصه گزارهکند. این شش پیدا می
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 های کاربردی خسروی مبتنی برهرکدام اصول متجانس و منتج از سخنان بارت و تکنیک

 گیرد. میمورد مداقه قراراین اصول، در متن روایت 

 نامتجانس عناصر و ناهمگون امور خالقانۀ زشیآم. 1 -2

یرد. گای از انواع امور و عناصر ناهمگون را دربرمیگستردههای پسامدرنیستی حوزۀ تلفیق

مدرنیستی راستین است که همواره یک کالوینو پست»گوید: جان بارت در این زمینه می

-می -پریان هایهای بوکاچیو، مارکوپولو تا قصهویژگی قصه-پایش را در گذشتة داستانی 

گرایی پاریسی، یک پا در خیال و ودهتوان گفت در حال شالگذارد و پای دیگرش را می

سپس به آمیختگی واقعیت با جادو و اسطوره،  ؛(128:2111)بارت، «یک پا در واقعیت عینی

ن ویژگی به عنوان نمونة بهتر ای« صد سال تنهایی مارکز»طنز با دهشت و... در شخصیت با کاریکاتور، 

 (122:)همان کند.میاشاره

اوصاف است. این رمان اصوالً بر بنیان تلفیق خالقانه و  رود راوی ازمصادیق بارز این

ساخت بیرونی روایت را متون مختلف با  است.گون بناشدهترکیب اجزا و عناصر گونه

وناگون های گدهد که صفحات کتاب را به نمایشگاهی از گونهمیتشکیلموضوعات متنوع 

 . استکردهشدۀ نثر فارسی تبدیلهای شناختهزبانی و سبک

گون ونههای گهای متفاوت نثر و گونهشود که سبکمیدر اینجا تنها به یک نکته اشاره

ا د که تفکیکشان از یکدیگر دشوار ینآمیزمینوشتاری گاه چنان هنرمندانه و خالقانه درهم

از شکاف سقف به »شود: با این جمالت آغاز میکه ی پاراگراف مانندگردد. ناممکن می
 حدواسط ،این پاراگراف (92:2101)خسروی، «.کردم، به آن رود آسمانی نگریستمآسمان نگاه 

با این  روایت اصلیاز بندی و  رود آسمانیدربارۀ  «حدودالذات االهوازی»از  متنی منقول

( قرار دارد و هیچ قرینة قاطعی مبنی بر 91همان:.«)شدم.. صبح که از خواب بیدار: »مضمون

 قسم منقول یا سخن راوی وابسته است، وجود ندارد.که به کدامیک از دو این

شود بلکه بخش قابل توجهی از محتوای روایت ها تنها به زبان محدود نمیآمیزش حیطه

« همارج و مارج»گیرد؛ ازجمله: آمیزش اسطورۀ آدم و حوا با اسطورۀ ساختگی را نیز دربرمی

آمیزش واقعیت و اسطوره در نماد ازدواج مفتاح  (،01)همان:« مفتاحیون»به عنوان سرمنشأ نژاد 

آمیزش تخیل (، 120)همان: گون(ای برآمده از روایات اسطوره)شخصیت افسانهالصبیان اول با ام



 181 1041 بهار و تابستان، 12 ۀ، شمار21سال  یقی،تطب ادبیّات یّةنشر                       

آمیزش  و...(، 11،218،212،211،211،291،290،122)همان:ها و واقعیت در توصیفات و دیالوگ

و.... مانند متن زیر که  (188)همان: الصبیانمآمیزش تمجید و تقبیح ا (،11)همان:لذت و محنت 

 ابد:یمیو با بیان واقعیت ورود وی پایان با وصف تخیل حضور گایتری در رونیز آغاز

قدر مجال بود که او را آنطور واقعی بر تن هوا یا بر تن شیئ دیده گاهی همیشه در خلوت آن» 
عمویم در صندوق عقب را باز کرد و چمدان گایتری را پایین  ..و لمس کنم.

  (12)همان:«.گذاشت
ها را با استفاده از مصادیق مادی و آمیختن مرزها و شکستن قطعیتخسروی گاه درهم

م و جدید شهر قدیت و مدرنیته در نمادهایی نظیر بخشد؛ مانند آمیختن سنّت میملموس، عینیّ
« اءمرضای دارالشف»پروتوزهای مصنوعی با اعضای طبیعی در اندام ، ترکیب (11)همان:رونیز 

شود و با آمیزش زندگی و مرگ که به عدم قطعیتِ فاصله میان مرگ و زندگی منتهی می

 تم و عینیّدهد، تجسّدر گورهایی که به مرور اعضای مسلوب زندگان را در خود جای می

 (229)همان: .یابدمی

تاق روشن اصدای خلخال پای چپ گایتری از سایه»خوانیم: می دیگری از روایت در بخش  
-واقع تختهرد نیستم...جا هستی! گفت: فراموش نکن من گایتری گفتم: همهبه گوش رسید. 

گویی درونی و بازنمایی ای از تکاین جمالت نمونه (01:2101)خسروی،« .بندی بیش نیستم

ت واقعیت بیرونی و توصیف دقیق واقعیات ذهنی مدرنیسمی است که به سبک محاکا

سامدرنیستی پ های مهم روایتگریهمچنین یکی از انگیزه؛ آمیختهرئالیستی، با هنرمندی درهم

میان خواننده و روایت است که در این مثال به ویژه جمالت « زبان»تأکید بر حایل بودن 

 شود.خوبی دریافت میبه( 01)همان: پایانی این پیرفت

 فراداستان. 2 -2

دهد میه نشانکاند، قائل شده« ای به قدمت داستانتاریخچه»بعضی از منتقدان برای فراداستان 

پردازان تعبیر و تلقی یکسانی از این اصطالح ندارند: زمانی از آن به عنوان محققان و نظریه

 Klinkowitz,1988,831 :ک)ر.شود میهای رمان پسامدرن یادها و ویژگییکی از تکنیک

Machale,1996:21)،  گردد تلقی می« ترین انواع رمان پسامدرنیکی از رایج»در مقطعی

های عرض با رماننویسی مستقل و همو در مواردی هم نوعی رمان (9:2198:وو،ک)ر.
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نخست در این نوشتار مسلماً تعبیر  (111:2100:الج،ک)ر. 2.شودمدرنیستی و پسامدرن تعبیر می

توجه به این تلقی، با (12:2102:پاینده،ک)ر.بارت همخوانی دارد. که با آرای جان مد نظر است

به  د،یزنآممیاگر فراداستان را ترفندی بدانیم که طی آن دنیای روایت و جهان واقعیت درهم

 شود:می گرجلوهسه شیوه در رود راوی 

 پیداست، آمیزش دنیای روایت با: اتصال کوتاه همچنان که از نامش کوتاه اتصال .1-2-2

وتاه یا آذرخشی ک)جرقه( ای است؛ همانند قوس الکتریکی جهان واقع به صورت آنی و لحظه

دهد. ابوتراب خسروی این مدت نویسنده به متن روایت رخ میو زودگذر که با ورود کوتاه

هامی تدا با کاربرد ایسازد. او ابصنعت را با وارد ساختن نام خود به متن رود راوی پدیدار می

مرز میان جهان بیرون و درون روایت را برهم زده، فضای بین این « تراب»و چندبعدی واژۀ 

بالفصل این رعایا  ابویدانیم نام حال آن که ما نیک می»سازد: دو را غبارآلود و مبهم می

ین صریح ا خواننده را برای مواجهه با کاربست بدین ترتیب( 12:2101)خسروی «است. تراب

اینک : »نویسدکند، آنگاه میهای پسین، آماده میهنجارشکنانه در پیرفتصنعت ناآشنا و 

 بوترابیادت باشد که » (98)همان:«برد.ما را به برزخ کتابت خود می 1کاتب بوترابحتماً 

]نام[ ورود ( 182)همان:« است.اش ابتدا کردهالنسب روسپیان را با نام در رسالهکاتب سلسلة

ها رود، ناگهان از میان انبوه واژهشمار فراتر نمیمؤلف به روایت، از چند مورد انگشت

شود؛ اما همچنان که در آورد و بالفاصله در میان حجم گستردۀ عبارات محو میسربرمی

آسا، و ، کوتاه و اثرگذار و برقشواهد فوق پیداست، این ورود و خروج همانند آذرخش

 کوتاه است. از اتصالنمونة موفقی 

یوند پ»در این شیوه که آن را : تیروا رنگیبه پ یواقع یهاتیشخص کردن وارد. 2-2-2

های سرگذشت شخصیت ،(212:2191هیل،و مک 281:2101:لوئیس،ک)ر. اندهم نامیده« دوگانه

شود؛ از همین کاری میهای رمان دستواردشده در روایت مطابق اهداف  نویسنده و مناسبت

 .کندمیو مداخله در واقعیات تاریخی تلقیرو لیندا هاچن آن را نوعی تحریف 
  (Hacheon,1999:89:ک)ر.

گذشته از  کند.میبرای ایجاد پیوند دوگانه استفاده روی از شخصیت تاریخی رضاشاهخس

های اخالقی و مدیریتی رسد ویژگیمینظربهشرایط اجتماعی و فرهنگی زمان رضاشاه، 
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های او در جهت ویژه کوششفرهنگی، اقتصادی و عمرانی وی، بهمنسوب به او و اقدامات 

سازی، از عوامل برانگیزانندۀ مؤلف در گزینش این شخصیت برای پیوند دوگانة مدرنیزه

د کنمیاپذیری متن ظرفیت قابل توجهی پیدداستانش باشد که با ورود وی به روایت، تأویل

  گشاید.تفسیر معانی تلویحی متن می سبی پیش روی خواننده برایو افق منا

این  لچگونگی حضور این شخصیت تاریخی در روایت و نحوۀ روایتگری نسبتاً مفصّ

تقاضای مالقات پیش حضرت مفتاح فرمودند چند سال » موضوع نیز جای تأمل دارد:
الوزراء هنوز رئیس هاکنند، هر چند که در آن سالخصوصی با شاه می

 (. 210:2101)خسروی،«اند...بوده

شخصیت تاریخ معاصر در این بخش  ترینجنجالیظهور ناگهانی و دور از انتظار یکی از 

 دارد و در مورد واقعی یا خیالی بودن متن پیشگمان خواننده را به شگفتی وامیبی از روایت،

مفتاح به بحث، همسو و متناسب با « مقدمةبی»سازد. ورود رو او را با تردید جدی مواجه می

زایی چون افگیری از افعال گمان، بهره«گویا»این شگفتی است؛ کاربرد مکرر قید تردید 

ای غیر هاستفاده از نقل قول اند(،ستاده بودهی)اماضی ابعد اند(،خوانده)میماضی نقلی استمراری

و  «دانمفتاح فرمودند که پادشاه فرمودهحضرت »مستقیم و نقل قول در نقل قول، مانند 

، مجموعاً نحوۀ روایتگری این بخش را متفاوت ....«اندفرمودند که گفتهحضرت مفتاح می»

نده حسی راوی/مؤلف با خوانهای دیگر، در جهت تأکید بر عدم قطعیت وقایع و هماز پیرفت

ناسانه را در ذهن و ضمیر شاست و این پرسش هستیدر تعجب و تردید یادشده، سامان داده

ر )آنچه به نام تاریخ رضاشاهی در منابع معاص کند که واقعیت کدام است:خوانندگان تقویت می

 وجوی واقعیت پرداخت؟اصوال در کجا باید به جست خواند؟(ثبت شده، یا آنچه در اینجا می

    (211:ن)هما .شوداین مباحث گاه با صراحت بیشتری، از زبان حضرت مفتاح نیز بیان می

 ارانهنگفراداستان تاریخجعل تاریخ یکی از شگردهای آفرینش : خیتار جعل .3-2-2

کشیدن صحت و سقم متون تاریخی و ایجاد تشکیک چالششود که هدفش بهمحسوب می

صر تاریخ مخت» ای با نامهاست. در رود راوی بخش اعظم متن به تاریخ برساختهدر واقعیت

امة ناختصاص دارد که به عنوان پیشینه و شجره« بن ذکاء نیریزیدارالمفتاح اثر حسین
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 است. همچنین استشهادهایمفتاحیون با خالقیت و هنرمندی به روایت اصلی پیوند خورده

الکالم از فرامرزبن جنید حادثة )ازجمله:ل او به حدود سیزده اثر تخیلی دیگر ر و مطوّمکرّ

د مصادر الفعل اثر ابواحم وبن ابومقصود، حدودالذات الیاسالشئ به قلم قرمطی، حدوداالعمال فی

هایی متفاوت از هم و متفاوت از متنِ امروزینِ روایت، این قسم از با متن (حسن االهوازی و...

ه سایر الزامات کرده کتبدیلفراداستان را به پرکاربردترین مؤلفة پسامدرنیستی در رود راوی 

 است. داشتهنیز درپی را  و اختصاصات پسامدرنیستی 

 اندیشگانِ اینتعاریفی که اغلب صاحب برخالفهای خسروی در رود راوی جعل تاریخ

، (120:2101هاچن، :ک)ر. کاری تاریخ نیستو دست تحریف از نوعدهند، میعرصه از آن ارائه

 یق تاریخخل ها،به پدیده« بارت»همسو با تأمالت وجودشناختی تند و نگاه رادیکالی  بلکه

های دلخواهش را خود خلق از صفر تا صد تاریخ تواریخ موجود است. او تخیلی به موازات

ها و محتواهایی که از جهات خان گرفته تا متنخین و مورّهای مورّکند: از بازآفرینی ناممی

گوناگون با متن روایت اصلی و با یکدیگر متمایزند، همگی ساخته و پرداختة ذهن خالق 

و  جعل تاریخی )یعننگارانه بدین ترتیب ابوتراب خسروی دو شگرد فراداستان تاریخ. فندؤلّم

. بیاموزد مخاطب، به نداونه که در باب بینامتنیت گفتهگاست تا آنکاربردهرا یکجا به (بینامتنیت

رجاعات اها و هم با این شگردها و هم با زبانی صریح در دیالوگ شدۀ .آ. نویسندهتنینویسنده،

رود راوی، آنچه را به نام واقعیت در قالب متون مختلف تاریخی از نسلی به نسل دیگر انتقال 

 قویت نمایدتهای وجودشناختی را در خوانندگان کشد تا پرسشگری، به چالش میاستیافته

ت ثباز همین رو با لحن هشدار، به صداقت گفتار و  ؛(98:2101)خسروی،«شده تا به  کتابت درآید.

ناگزیریم طوری با صدق گفتار بنویسیم که عین واقع باشد که حتی اگر یک »کند: وقایع تأکید می

       (92)همان:«هزار اعوجاج حاصل خواهد گشت.نهایت لحظات، هزارحرف معوج گردد، در تکثیر بی

 نوشتن صناعت و زبان بر دیتأک. 3 -2

. بر موضوع و معنای روایت، اولویت دارددر رمان پسامدرنیستی شیوه و صناعت روایتگری 

ة را در پیشانی مقال« گریهربآلن»افزای زیر از جان بارت در تأیید این اصل، عبارت تأمل

نویسندۀ راستین چیزی برای گفتن ندارد... »است: قرارداده« ادبیات بازپروری»مشهور خود، 

اغلب نکاتی که جان بارت با هدف ( 11:2111)بارت، «.برای حرف زدن دارد ایشیوهتنها، 
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، به نوعی در خدمت بعد روایتگری و فشاردها پامیسازی و بازپروری ادبیات بر آنغنی

ه ها برخوردار است کمدرنیستتقویت آن قرار دارند. این ویژگی از چنان اهمیتی نزد پست

بُعد  ر زبان وسازی عنصهای پیشین که به تأثیرشان در برجستهعالوه بر موارد و مؤلفه

روایتگری آثار پسامدرنیستی اشاره شد، در نفس نگارش اثر نیز با اعمال شگردهای گوناگون 

روایت  تیچیسروایتگری، از  چگونگیکنند تا و کاربست ترفندهای مختلف تالش می

-باشد. این مهم در رود راوی به سه شکل عمده محقق میتر داشتهتبلوری بارزتر و برجسته

 شود:

 خسروی بارها در اثنای روایتکلمه و کالم:  یهایاثرگذار و هاارزش میمستق انیب. 1-3-2

شتن به داکند؛ از جمله: ایمانانگیز یاد میاز اهمیت سخن با تعابیر خاص و بعضاً شگفت

واهد گاه شیطان خخفیه»جسمیت کلمه و این که اگر جسمیت کلمه از حقیقت تهی شد، 

آدمی »یا ( 0)همان:« کردنوشتن مرا به زادگاهم رونیز، متصل می»یا  (1:2101)خسروی،« شد

نویسد تا درد را دور از خود کند و بر صفحات کاغذ میرنجش را در کلمه مستحیل می

-که سخت–مآبانه را اعجاز نوشتن در زدودن جهل مقدس( 21)همان:« .محبوس کلمات کند

قادر  حتی محصالن قشریه»کند: آمیز بیان میهای کنایهبا این عبارت -ترین نوع جهل است

نوشتمش، تماشاگر رقص و رفتار هزارگانة طور که گایتری بود و من میخواهند بود همان

  (22)همان:« .اندامش باشند

سما باشند... اکلمات همزاد آدم ابوالبشر می»کند: او کلمات را ازلی و ابدی توصیف می

 «دبوویرانی اشیا همچنان باقی خواهند که حتی به هنگام همزادان اشیا هستند؛ همزادانی

فراتر از این  ( و221)همان: شودرا با کنایه و ایهام یادآور می کالم هایاثرگذاری و( 91)همان:

ن آن مهمتر از وقوع واقعه، نوشت: »ورزدنوشتار تأکید می بخشیهستینقش  بر توصیفات،

این ویژگی پیوند شگرد  (01)همان:« .گرددواقعه میاست و نوشتن است که باعث حیات آن 

ازد. چون سمدرنیستی را برجسته و مستحکم میشناختی پستمورد بحث با اندیشة هستی

ها همیشه دستخوش جعل و تحریف ناشی از عالیق و سالیق نوشتاری پدیده هستیِ

و... ( 92)همان:سوزان و همچنین حوادثی نظیر کتاب (228-289)همان:نویسندگان و بازنویسان 
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هد ای قطعی و قابل اعتنا نیست. این شواهیچ پدیده گیرد، از این رو هستی و چیستیِقرار می

رسیونیستی پویژه در مواردی که تعابیر شگفت و توصیفات اکسها نمونة مشابه دیگر، بهو ده

سازی بعد روایتگری رمان نیز تأثیر بسزایی در برجسته (18)همان:شودمیاز کلمه و کالم ارائه

 دارد. 

 سروی ازشناخت خ :الفاظ شاعرانۀ کاربست و زبان یباشناختیز یهاجلوه به توجه .2-3-2

نی را زیورهای زباآراسته به  هاییآوری آفرینش بخشو مهارتش در زبان یزبان هایزیبایی

  :کند. مانندمیجلباست، که توجه خواننده را به چگونگی زبان روایت باعث شده
مجنون  های بیدهای لرزان شاخهدر فاصلة مابین دو بید مجنون یکی از مرضای زن از پشت رشته»

-کرد دامنش از زانوی پایی که داشت و خأل زانویی که نداشت باال میلی که میظاهر شد. لی

ش زانوی زیبایدرخشید ولی ساق و ساق زانوی موجودش در تابش آفتاب میرفت. تراش تک
 (209)همان:«.قرینه بودتنها و بی

در این متن عالوه بر عنصر عاطفه، شگردهای شاعرانة موجود ازجمله: تناسب، تشخیص، 

نان چ« لیمجنون و لی»تشبیه مضمر و از همه مهمتر ایهام تناسب دیداری در دو واژۀ متوالی 

-میرارالشعاع قمتن را تحت توان گفت موضوع و جنبة محاکاتیکند که میجلب توجه می

 دهد.

در عنوان رمان نیز قابل توجه است. « راوی»و « رود»های هنرمندانة خسروی با دو لفظ بازی

زینش ها و علل گدهد که چگونگی این بازیمیدستسنده خود در متن روایت قراینی بهنوی

)در  رودخانۀ راوی »ازنام بردن سازد. ازجمله: را برای نام رمانش آشکار می« رود راوی»

قرینة دیگر در این زمینه، روابط (، 9)همان:« رودآهنگ ضرب »اش به و بالفاصله اشاره« الهور(

 )رونیز فارس(ت روای« مکان» گ داستان است که با توجه بهپیدا و پنهان اولیا با فرزندان در پیرن

گویش در را )= فرزند( «رود»از معنای ایهامی دیگری  ،(211)همان:« زاد و رود»و کاربرد صریح 

ای است بر ارادۀ معنای اصطالحی از کند و خود قرینهتداعی و تقویت می جنوب کشور

)یعنی رمان پیش رو به منزلة فرزند دلبند آفرینشگر و معنای استعاری از رود )= روایتگر/مؤلف( «راوی»

رای نظیری بفرصت کم جامیده،ع معنا در نام اثر انبه توسّکه . مجموع این قراین آن است(

 نهای دیگری از اینمونه است.ین معانی تلویحی رمان فراهم کردهخواننده در تأویل و تعی
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 (12)همان:«ابوی... تراب»و نام مؤلف ( 11)همان:«سحابی غفر»های زبانی را در مورد هنرنمایی

ـَ ند»و نام فرزند راوی  توان مالحظه می ،(192:2192علیزاده،  :کها  هستند( )ر.)آن« آنانند = آنان+ ـ

 خشند.بمیشدن هنر نوشتن در برابر معنای نهفته در آن را برجستگیکرد که کانونی

ای هصفحات رمان رود راوی تقریباً تمام سبک :نوشتار یگونگونه و سبک عتنوّ .3-3-2

بع که از مناهایی گذارد. نقل قولشدۀ نثر فارسی از آغاز تا امروز را به نمایش میشناخته

ارسی های کهن نثر فهایی از سبکگفته، در متن رمان گنجانده شده، نمونهساختگی پیش

است که آثاری چون تاریخ سیستان و تاریخ طبری، حدود العالم، تاریخ بیهقی، تاریخ 

ای هها محدود به تفاوتآورد. تنوع نمونهنامه و... به یاد میجهانگشا، کلیله و دمنه، مرزبان

وعی گونی برآمده از تفاوت موضشود، بلکه گونهسبکی در ادوار مختلف نثر فارسی نمی

، نجوم (228:2101)خسروی،ها همچون: گونة نوشتاری محدثین و اخباریون آثار و نوشته

نویسی فلسفی و غامض(، 212)همان:ادبی -، تاریخی(292)همان:معماری و مهندسی  (،299)همان:

و... را نیز  (211)همان:لحن غنایی  (،201)همان: لحن تعلیمی (،122ن:)همارازناکی عرفانی 

ظاهر منقول که از چنین  طیف وسیعی برخوردار است، های بهگیرد. گذشته از بخشدربرمی

های نوشتاری امروزین را شامل روایت اصلی رمان هم رنگارنگی درخور توجهی از گونه

 شود:می

ا های واقعی و خیالی رهای او با شخصیتی است و دیالوگکه زبان راوی اصل گونة روایی،

رونی رنگ های دگوییهای خیالی و تکوگو با شخصیتگیرد و البته هنگام گفتدربرمی

راوی  و دوستانه که میان های غیر رسمیگونة نوشتاری نامهگردد. ادبی توصیفات غالب می

های راوی به مفتاح و که در گزارش اداری-گونة نوشتار رسمیدر جریان است. « عمو»و 

است. تهرفکاربه« مرضا»دربارۀ وضعیت « رالشفاءدا»اندرکاران مباشر او یا در مراسالت دست

رای مثال، ب ؛خوردمیچشمویژه سخنرانی پایانی وی بهکه در سخنان مفتاح، به ایگونة خطابه

-ارشی به صورت پیوسته دیدهگونة نگحداقل پنج  (212تا211)در محدودۀ اندک هفت صفحه

ده درنیستی را پیش روی خوانننبودن آثار پسامدستای از ناهمگنی و یکشود که نمونهمی

 دهد.میقرار
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العات یابد که راوی به دلیل اطاین ویژگی در سراسر رمان با این توجیه روایی گسترش می

، آوردهدستو موافقان و مخالفان آنان به «مفتاحی و قشیری»نگرش  ازای که جسته و گریخته

آنجا که مفتاحیان آبا و اجداد راوی هستند، شبهه . ازاستگردیدهبینانه دچار سردرگمی جهان

شناختی توأم با ازخودبیگانگی و تردید و سردرگمی راوی در باب آنان، نماد تردیدی جهان

دت و دیگر نه جهان وح»که  شناسانه در نگرش پسامدرنیستی است مبنی بر اینخویشتن

از این رو برای بر طرف نمودن  (111:2101)سلدن و ویدسون،« .انسجام و معنایی دارد و نه خود

سرگردانی و تناقضات ذهنی خویش دائماً به مطالعة منابع و مشاهدۀ آثار و مصاحبه با افراد 

 کند کهمیف مشاهدهکوالژهای مختلای از واقعیت خود را در مجموعه»و  پردازدمیمختلف 

  (02:2191)هاروی،« .اندگرفتهقول، اقتباس از منابع پیشین شکل به روش مصادره، نقل

 ریتصاو و اسناد درج. 0 -3

که به زعم او از معدود -را  کالوینومدرنیستی های مهم پستجان بارت یکی از گرایش

ای یر رسانهآمیز تصاوکاربرد کنایهتمایل وی به  -نویسان موفق و راستین پسامدرن استرمان

  (11:2108: بارت،ک)ر. .داندهای روایی میت ادبی پیشین به مکانیزمیا تزریق سلیقه و سنّ

ای هگفته، هفت مورد کاریکاتور با شاخصهاستشهادهای پیشعالوه بر  در رود راوی

که با توجه به ( 218، 222، 221، 222، 02، 01 21:2101خسروی،)شودمیمدرنیستی نیز دیدهپست

شده در صفحات قبل و بعد خود یچکدامشان ارتباطی با موضوع مطرحه ها،آن زیرنویس

 ندارند. 

ۀ و برگرفته از پروند« دارالشفاء»های های رود راوی مربوط به گزارشقسم دیگری از درج

نامه  22است. برای نمونه حدود افتههای اداری بازتاب یست که در قالب نامه«مرضا»پزشکی 

-در صفحات مختلف رمان درج گردیده عیناً و به شکل زیر« گایتری دات»پروندۀ از خالصه

 است:  
 دارالشفا معزز سرپرست»

پیرو گزارش قبلی از وضعیت احواالت گایتری دات، همچنان که به استحضار رسید، عفونت 
و شورای اطبای دارالشفا تشکیل گردید و تصمیم زخم کبود پای چپ وی به وخامت گراییده 

بر عمل جراحی و تسلیب پای چپ وی قرار گرفت که عمل تسلیب در روز گذشته انجام شد، 
 حتی جسد پای تسلیبی هم در گور مشارًالیه در قبرستان دارالشفا تدفین گردید.
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 چهارهزار دویست و هفتاد و سنبله یک سوم برج
 (210)همان:«سرپرست بخش: عزت جام

های و انبوهی از نقل قول( 201، 211، 211)همان:ادبی  هاینگاشتهها در کنار مجموع این درج

( 21:2102)پاینده،« های نگارشییا معجونی از انواع سبک متن روایت را به ملغمه»غیر مستقیم 

 سامدرنیسمپمصداق بارزی از بینامتنیت مورد نظر منتقدان و نویسندگان خود  تبدیل کرده که

 .است

 تیروا یاثنا در اثر خود از گفتن سخن. 5 -2

-ق میگونه استدالل و ارائة طریرسیده، اینبستبنسازی رمانِ بهبارت برای بازپروری و غنی

-ستهج مدرن به صورت پرداختندر آثار اغلب نویسندگان پست« بارت»این راهبرد  :کند

ترین عرفته به یکی از شایبازتاب یافته و رفتهگریخته به خود داستان در حین روایت، و

ردازان پاست؛ تا جایی که بسیاری از نظریهشدهدر آثار پسامدرن تبدیلشگردهای روایتگری 

ن دربارۀ خود داستان و روند آ )یا توضیحی(در نوشتن داستان  وظیفة نویسندگان پسامدرن را،

« ایهاب حسن»و « آلتر»تأیید و ایضاح نظرات همو در  (111:2111: بارت،ک)ر.اند. خالصه کرده

ستان نویسند که بیش از پیش دربارۀ خود دامدرنیست داستانی را مینویسندگان پست»گوید: می
این  (112:2111)بارت، «و روند آن، و هرچه کمتر در باب واقعیت عینی و زندگی در جهان است.

 مشخصه در رود راوی نمودهای مختلفی دارد: 

به این « و... النسبالنسب روسپیان، شرحتن مکتوب گایتری، سلسلة»هایی نظیر اطالق نام_ 

باید  من»های نویسنده مناسبت دارند؛ مانند که از جهات گوناگون با نوشته و انگیزه رمان
 (208:2101)خسروی، «.نوشتممی تن مکتوب گایتریشکل واقعة درد و تاریخ درد را بر 

برانگیز در این زمینه که خواننده را موضوع و محتوای روایت و اشارات تأملپرداختن به _ 

ا گایتری ب» شود؛ مانندهای مفهومی روایت رهنمون میدارد و به الیهاندیشی وامیبه ژرف
انی داستنویسم خواهد بود... آن شمایل مثل آن ستاره اوسط سحابی غفر در زیجی که می

تاح اعظم دارالمفتاح را بر سطرهای این وجیزه به دنیا خواهد از زن مکتوبی که خلف مف نو
  (22همان:)«آورد.
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د را از حتی استنباط خو»روشنگری دربارۀ معانی فلسفی و مفاهیم وجودشناختی روایت: _ 

دم از پرسی. و هر بار از خودم مینوشتم..دادم، باید از گایتری میجهان و مافیهایش شرح می
ماهیتی قبل از انجام دارد، آیا رقص او هم ماهیتی قبل از وجود داشته آنجا که هر فعل 

 (21)همان:«است؟

ای دوسویه به لحاظ رابطه جهان درون و بیرون روایتدهند که میان ها نشان میاین مثال

، «اریخ درددرد و تای دربارۀ نوشته»تمثیل و تمثل برقرار است؛ برای مثال در تعبیر رمان به 

روایت تمثیل و تصویری از جهان واقع است که مجموعة تجربیات مؤلف از درد و جهان 

این  «تن مکتوب گایتری»دهد؛ اما در تشبیه رمان به رنج و نیک و بد جهان را بازتاب می

الم از ع یشود، یعنی گایتری با همة اوصاف خیر و شرش به عنوان نمادرابطه معکوس می

ای از رمان رود راوی است. حضور پررنگ گایتری و استعارهواقع، تمثیلی از جهان روایت 

-مین رابطة دوم در رود راوی را نشانگونه شواهد، غالب بودشده از او در اینو اوصاف ارائه

 رود. میشمارمدرن بهپست هاینویسههای مهم نوآورانه در دهد که از جنبه

 یثانو یهایژگیو. 6 -2

بارت از کلیتی برخوردارند که کاربست هرکدام به پیدایش جانهای برآمده از آرای مؤلفه

ا ه دو قسم عمده بدر اینجا ب ؛انجامدهای مهم و فراگیر ادبیات پسامدرن میدیگر ویژگی

 شود.  میاختصار پرداخته

رود  «خیتار جعل» مبحث در ادشدهی یاستشهادها و «اسناد درج» چون ییهامؤلفه. 1-6-2

های نوشتاری گوناگون از متنی شناور میان موضوعات مختلف و سبکراوی را به صورت 

های ادروار گذشته و حال درآورده که بروز و برجستگی مختصات دیگری از نویسه

 است:به شرح زیر باعث شدهپسامدرنیستی را 

 کید دارد:که بارت بر آن تأ ،آمیزش اختصاصات پیشامدرنیسم با الزامات مدرنیسم_

ت که مدرنیستی، ترکیب یا برآیند این تضادهاسبه نظر من برنامة ارزشمند برای داستان پست»

 «مدرنیستی و مدرنیستی در نوشتن خالصه کردهای پیشتوان آن را به عنوان شیوهمی

نویسیِ های مرسوم در رمانتگاه با هدف تمسخر و تخطئة سالیق و سنّ ،(119:2111)بارت،
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های زیر دنبال این هدف در رود راوی با روش (211:2109)الج، .ذیردپمیصورت پیشین

 شود:می

 1)در متون منقول متناقض(ها شده از تجمیع تناقضطنز ساخته  

 مآبانه و مطول کتب وگونة ارجاعات، اسامی عربیسازی از بیان دقیق  و وسواسنقیضه 

 (  00،222،221:2101)خسروی،کسان، زمان تقویمی رویدادها 

 مانند توصیف مراحل ساخت های زاید با توضیحات خارج از موضوع اقتباسات و نقل قول(

انجامد. که اغلب به اطناب ممل می( 292و220رصدخانة رونیز از زبان ابن اوالی منجم( )همان:

 آوری و دشواریابی تعمدی در این قبیل ارجاعات، شگردی است که دیدگاهمالل

 .ددهخوبی بازتاب میرا به« حایل بودن زبان میان خواننده و روایت»پسامدرنیستی 
 (112:2101هاجری، ؛ 11:2102ینده،:پاک)ر.

برگرفته  )بر اثر تعدد متون مندرج و مطالب درپی روایتشکستن نظم زمانی و تعلیق پی _

های مدرنیستی و های مشترک میان رمانکه از تکنیک الی روایت اصلی(در البه

رد ها در دو رویکهای کاربردی این تکنیکروند. اما تفاوتمیشمارپسامدرنیستی به

-نمونه .هاچن است لیندا هایی نظیر دیوید الج ویستمدرنپست مورد تأکید بارت ویادشده 

های آغازین رود رفتدر پی است، زمان حاضردادن این تفاوت که آشفته نشانهایی از 

اشاره به پای چپ مسلوب گایتری، پیش از عزیمت به رونیز و مانند  ؛شودمیدهراوی دی

بردن از سحابی غفر و سخن گفتن از مفتاح اول و ارتباطش با ابتالیش به زخم کبود، نام
های مربوط به معرفی و حضور این عناصر در صحنة رصدخانه، قبل از رسیدن به پیرفت

هایی نظیر رود راوی، عالوه بر این که استمرار طغیان تعلیق مکرر روایت در رمان روایت.

ق شود، یکی از مصادیمدرنیستی علیه وحدت و انسجام ادبیات رئالیستی محسوب می

ه حاشیه متعهدانه برای ب« از این شاخه به آن شاخه پریدنِ»شگردهای پسامدرنیستی مبنی بر

دادن آن در برجستگی سبک روایتگری است که عاع قرارالشو تحت روایت چیستیبردن 

 .یابددر گفتمان پسامدرنیسم نسبت به موضوع و معنای روایت ارجحیت می
 (220:2109:الج،ک)ر.
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گویی درونی و جوشش در رمان مدرنیستی، گسترش تککه  تعدد زاویۀ دید_

 یالیتسدر رمان پسامدرن همسو با سایر مختصات، به کند، های ذهنی را تقویت میبازگویی

از  نقلLodge,1996:370 :ک)ر. .شودمیبه عنوان روشی نو در روایتگری منجرروایت، 

شود، با این تکنیک شده از رود راوی مالحظه میطور که در شواهد نقلهمان (11:2102پاینده،

عیات پسامدرنیستی در بازنمایی واقنویسی هم اهمیت صنعت روایتگری و شیوۀ متفاوت رمان

شود و هم استعال و استیالی صدای مؤلف در تنوع  و تکثر صداهای روایت محو برجسته می

-نویسی پسامدرنیستی بهدر رمان «بارت» های مهمگردد، که هر دو از اصول و انگیزهمی

 روند.    میشمار

رین عنصر تشناختی مهمترین و محوریمفاهیم هستی :شناسانهیهست و یفلسف تأمالت. 2-6-2

فصل  .های متفاوتی داردنمودهای مختلف، مدرنیستی است که در رمانمعنایی ادبیات پست

-رائهشناسانه و اهای هستیمشترک همة این آثار خودداری ورزیدن از پاسخگویی به پرسش

-اختاین شن دیدگاهی روشن و قطعی در زمینة هستی و چیستی جهان و انسان است. نکردن

-ا ناشی شدههمدرنحاکم بر اندیشة پست« عدم قطعیت»پاسخ که از باور شناسی نافرجام و بی

ارد؛ خواه مانند دمدرنیستی وامیمختصات پست ئة بیانیه و آفرینش آثار بااست، آنان را به ارا

)به دلیل خواه  ،(21:2100:پاینده،ک)ر.صراحتاً سخنی بیاورند « عنصر غالب»از این « هیلمک»

تمان نمایند. به هر روی گف بر آن تأکیدها در بطن بیان گزاره« بارت»همچون  بدیهی بودنش(

ا و هوجودشناختی مذکور در اندیشه و آثار پسامدرنیستی نقش خاستگاهی دارد و بیانیه

از این رو بخش حاضر را با  آیند.های مربوط به استخدام تبیین و ترویج آن درمیمؤلفه

ردهای شناسانه با شگو پیوند معنای هستی« رود راوی»اشاراتی به چگونگی این تبیین در 

  .دهیممیخاتمه مبتنی بر دیدگاه بارت

اری و جاری ی سرود راو شناسانه در سراسربرانگیز هستیتردیدهای فلسفی و ابهامات تأمل

مالت صریح گرفته تا ج «اندگفتهگویا، مروی است و می»تردیدبرانگیزی نظیر  است، از مفردات

همگی محملی برای بازتاب این معنا هستند. عالوه بر  ،(98:2101)خسروی،ها در دیالوگ
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 ها و شگردهایی که پیوند آشکاری با این موضوع دارندعناصری متنی و زبانی بعضی از مؤلفه

  به شرح زیر است:

کل جامعة مفتاحیون که محور موضوعی روایتند،  :هاتیشخص بودن هیالهو مجهول_

 تردید و تشکیک فراوان که خود محل–هویتی ناشناخته دارند. آنچه از منابع مکتوب 

و « مارج»که، از نسل « ذریات آدم ابوالبشر»آید، این است که نه از میدستبه -هستند

« .ن دود و حرارت بوداز نار سموم و از جنس آتش بدو»هستند و مارج و مارجه « مارجه»

صوص ها در خها و پرسشانگیز هم به نوبة خود ناشناختگیاین معرفی شگفت (01)همان:

با  -تکه گرفتار پارانویی اس–تزویج مفتاح اول دهد. هستی و چیستی آنان را افزایش می

 ی بیش نیست. هم توهم« روسپی»و « قدیس»الصبیان ام

و... نیز  «مفتاح حی»عمو و  )راوی(،نسل اخیر مفتاحیان در دنیای روایت، متشکل از کیا    

هویتی را نه هویت پدری و مادری مشخصی دارند، نه زن و فرزندی که نسل صاحب

واج ن رکه مبیّ-های بعدی با تکرار جمالتی هویتی در نسلآورند. استمرار بیپدید

 کند نطفة بچه از کدام مردچه فرقی می»نظیر  -استپورونوگرافی در میان این جماعت 

به طور اعم، و  ،(229)همان:« اممهم نبود که من از کدام زن به دنیا آمده»یا  (،22)همان:« باشد

گردد. مؤکد می (221و211)همان:به طور اخص « آنانند»های مشابه در مورد طرح پرسش

امی اندرنسل با مدلول ناکهویتی نسلبیها پیوند میان رمز برخی از توصیفات و دیالوگ

درنیستی را با مشناختی مبتنی بر نگرش پستشناسی و بدبینی هستیها در خویشتنسوژه

  کند؛ از جملهوضوح بیشتری بیان می
گفت اصالً برایش مهم نیست بچة کیست که توی تنش است. حداقل سهمی از وجود او را »

هام بیند و در ابهایی از شباهت خودش را که در آینه میکند، چیزشناسد. حتی تصورش میمی
   (211)همان: .«ماندبود، میهایی که روبروی صورتش دیدهصورت

مهمترین کارکرد مسخ در آثار روایی مختلف، نمایاندن محسوس و مجسم سقوط  :مسخ _

ای هزیرشاخهتوان مسخ را یکی از مدرن میانسان و افول انسانیت است. در آثار پست

ا دیگر موجودات را غبارآلود شمرد که خط تمایز ماهوی انسان ب« آمیزش امور ناهمگون»
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دهد و گفتمان تردید و تشکیک را بر تعین و تشخص ماهیتی موجودات غالب مینشان

          سازد.می
 شدگی انسان و ماهیت موجودبه اعتبار مراتب مسخ هایی چنددر دنیای رود راوی مسخ

ان الصبیان میوار ام: مانند معلق بودن دور و تسلسلاجرام آسمانی-انسان :دهدمعوض، رخ می

: مانند مسخ مردی به حیوان-انسان (،121، 188، 291، 221، 211)همان:شدن بودن و انسانستاره

 (،212)همان:« ای جنگولبوزینه»به « القردابن»وارۀ و مسخ( 212)همان:« گربة سیاه مرنوکنان»

ایتری شار و بند تسعیر و گمیان تخته «زنی که گایتری نبود»: مانند تعلیق مستمر شیئ-انسان

 درپی.های پیهمچنین مسخ تدریجی انسان به پروتوزهای مصنوعی با تسلیب

درآمیختن مکرر وجود واقعی راوی با عوالم خیال و رؤیا که در مقاطعی میان غلظت    

شمارآید که واقعیت هستی انسان و جهان تواند نوعی مسخ بهازد، هم میبها رنگ میتخیل

 هد.   دن جلوه میهای یادشده که چیستی این دو را نامتعیّکشد در کنار مسخرا به چالش می

« چیستی»پیام سردرگمی انسان در شناخت « الصبیانام»طور که هستی زمینی و متکثر همان   

نیز تصویر مات و « سحابی غفر»کند، عروج آسمانی او و محو شدنش در خود را ابالغ می

دهد. در مجموع تعلیق میان اجرام دورسیر آسمانی و میبازتاب« هستی»ثباتی از بیرا مبهمی 

سامدرن نماد سرگردانی انسان پ« مخبط»قدیسگان سماوی تا هرجاییان زمینی و گربه و بوزینة 

ویش در گسترۀ نامحدودی از اوجهای آسمانی تا حضیض در پی هویت و ماهیت گمشدۀ خ

 حیوانی است.  

در  -گایتری تخیلی هم نبودکه حتی –جنینی که از اجماع پدری واقعی با مادری خیالی 

از نگاه  ،هاپایان نسلگیرد، نماد مسخ بیبند درد و زخم شکل میزهدان چوبی تخته

ة مسخ ها نطفو رنج مدرنیسم بر گردۀ انسانهای درد همچنانی که شالق ؛مدرنیسم استپست

« زخم ناسور»داری آورد دیگر صنعت و سرمایهدست( 11-10)همان:دهد میانسانیت را شکل

تدریجی هستی و حیات حقیقی « تسلیب»که درمانی جز ( 211و19)همان:سیاهی و تباهی است 

سلیب، حال آنکه با نخستین ت زدگی ندارد.انسانی و جایگرینی پروتوز ماشینیزم و صنعت

ظاهر آوردهای بهانسانی که با این دست( 220)همان:خورد.مرگ محتوم اصالت هستی کلید می
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 بیند، درصدد بازسازی خویش، انسجامشده و فروپاشیده میهستی خود و جهان را ویران ،زیبا

-ب تقدسبه تسلی« مرضا»دادن گزیرناپذیر آید. تنن برمیهستی و خودآگاهی متقن و متعیّ

پس از )رای بازیابی تعادل و تکامل خویش های عاشق بافزایانة زوجیافتة اعضا و کوشش هم

دآگاهی وضمن این که بیانگر خ سازد(شان را ناقص و نامتعادل میآنکه تیغ تسلیب وجودطبیعی

را در مقیاسی کوچک  ای از این تالش نافرجامهاست، نمونهسوژه ناپایدار و مقطعی

 وجویبا جست جویانهاین کوشش خویشتن کالنمقیاس  (281و281)همان:.کندمینمایندگی

ان دیگران و مشاهدۀ گورستراوی در سرتاسر رمان از طریق مطالعة آثار مکتوب، مصاحبه با 

ان زم وشدۀ خویش را در بخشی از زمین ت متالشی، که گویی هر تکه از هویّاستیافتهنمود 

ورد که خهای مبهم و متناقض برمیکند و در این مسیر آنقدر به نشانهمیوجوجست و آسمان

 متصور نیست.     شفرجامی جز سردرگمی بیش از پیش برای

ها در عین کثرت ظاهری اختصاص یگانگی شخصیت :هاتیشخص یهماننیا و یهمسان _

همچون دیگر شگردهای مشترک، در مدرنیستی به رمان پسامدرن ندارد اما در آثار پست

 گیرد.میتأکید بر گفتمان عدم قطعیت قرار ها وخدمت شکستن حریم تعین

های اصلی و فرعی سرگذشت یکسانی دارند: در در رود راوی تقریباً همة شخصیت   

 مفتاح حی و عمو و پدرخواندۀ )قائم مقام(،کیا )به روش توصیف مستقیم(پردازیشخصیت

ج که ازدوا–و حتی از آن زن  باختهاند، به زنی غیر مفتاحی دلراوی، همگی ازدواج نکرده

شباهت عمو و  ،(200)همان:اند صاحب بچه شده -رسمی با او خالف آیین مفتاحی است

اهت راوی با شب ،(200)کیا( )همان:شباهت مفتاح حاضر با راوی  ،(11)همان:پدرخوانده روای 

ه که عالو )مادر و معشوقة راوی(شاردات و گایتریو همسانی میان گایتری( 229)همان: «آنانند»

ای هستند دهشالصبیان تکثیرها گویی امای دارند و هر دوی اینبر نام و موطن، سرنوشت یگانه

های شخصیت (،20)همان:اند «به صورت انعکاس غباری آسمانی، بر زمین نزول کرده»که 

صورت و سبزچشم، با همان همه هم»لشکرها و سیاهی فرعی )زیور، خانم فرخ، خانم مؤید و...(

هایی دیگرند که الصبیانواقع همگی امدر (219)همان:« الصبیانهیئت علیا حضرت شهربانو ام

 دارند. ه و در همه جا حضوری مکرر و متکثرهمیش
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 پیدا و پنهان است. حتی مفتاحِ هایدرد و رنجتحمل  ،هادیگر وجه مشترک میان شخصیت   

ض آیین مفتاحی که از فرای-« تسعیر»پیشوا نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ وی عالوه بر شکنجة 

 (118)همان: .بردحسب اشارا ت مبهم از دردهای جسمی و عاطفی دیگری نیز رنج می -است

ار، تری دارد: همه رنجور و بیمهمگنانههای فرعی عینیت بیشتر و این ویژگی در شخصیت

و  (.11)همان:گرددامراض مؤکد میبودن مسرینگران درد و رنج بیشترند که با تصریح 

گیرد؛ مانند اند، اوج میلشکرها که خود به شکل درد و رنج درآمدهسرانجام در سیاهی

 (    211)همان:. «سلیبمباشران تجریدی و ناشناس مفتاحیه با هئیتی از درد و به شکل فعل ت»

رآمده ب پردازی همسازانه همچنان که از نظر تکنیکی در خدمت عدم قطعیتِاین شخصیت   

-دهندۀ ابهامات هستیاز سرخوردگی پسامدرنی است، به لحاظ معنا و استراتژی هم تعمیم

ه رعشة دردی ک»در عصر پسامدرن است:  زدگی هویتی و درد و رنج انسانشناختی، بحران

ه ی همة مؤمنان مفتاحیهاآید، که بر شانهبر تو نازل خواهد شد، تنها بر جسم تو فرود نمی

ها در رود راوی روی دیگر به عبارت دیگر همسانی شخصیت (،10)همان:« آمدفرود خواهد

ی است که با الهویگی همگانو جامع شگردهای مسخ و مجهول« هاآمیزش حیطه»سکة 

اری دآوردهای علمی و صنعتی عصر سرمایهبرداشتن تمایزهای ماهیتی، یکجا تمامی دست

 کند. میفلسلفی و شناخت جهان و انسان نفیرا، خصوصاً در قلمرو دانش 

 

 گیرینتیجه.3

جان بارت در سخنان و مقاالت خویش کلیاتی از اصول و اهداف رمان پسامدرنیستی را 

رد. گیمینویسی را دربرکه اغلب راهبردها و فنون عملی این رویکردِ رمانکند مطرح می

که در فضایی دور از خاستگاه اولیه و زیستگاه -رمان رود راوی را به عنوان یک اثر ایرانی 

 شاید نتوان یک رمان پسامدرنیستی -استشدهمدرنیسم آفریدهفرهنگی پست-اجتماعی

مدرنیستی پستهای روایتگری در آن با بسیاری از اصول کلی وهشمارآورد، اما شیعیار بهتمام

 های منتج از کالم جان بارت همخوانی و مطابقت دارد.و ویژگی

« اریخجعل ت» )هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی(مهمترین مؤلفة پسامدرنیستی در رود راوی 

های هبیشترین جلو کاررفته و به ظهورگونه بهاست که به صورت بینامتنی و پارودی
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یک به چالش کشیدن تاریخ و ایجاد تشکها پرکاربردترین آن است.پسامدرنیستی انجامیده

های رسشاند و به برانگیختن پشناخته و شناسانده شده واقعیت در آن چیزهایی است که به نام

ی کارگیرانجامد. خسروی این مسایل را نه تنها با بهدر ذهن مخاطبان می شناسانههستی

 ها و توصیفات متن هم به طورسازد، که در محتوای دیالوگشگردهای روایتگری مطرح می

 کند.مستقیم و برجسته بیان می

که به - «های خالقانه، بینامتنیت و تأکید بر صناعت نوشتنفراداستان، آمیزش»مباحث کلیِ 

هرکدام  -اندگرفتهاریسم در رود راوی مورد مداقه قرمدرنهای اصلی پستعنوان گزاره

دهند؛ یمهای مختلف پسامدرنیستی را در این رمان پوششچندین شگرد روایتگری و مؤلفه

-اریخ و برهمت ایتبراندازی ابرروهم اصول سلبی پسامدرن، نظیر  فراداستانبرای مثال گزارۀ 

عدد زاویة تگیرد و هم اصول ایجابی آن، از قبیل را دربرمیزدن انسجام روایات پیشامدرنیسم 

دید و سیالیت روایت، چندصدایی و تمرکززدایی متن از صدا و سلطة مؤلف، تعلیق مکرر 
های گوناگون نگارشی و... نظمی زمان، تعدد آغاز و میان و پایان، آمیزش گونهروایت و بی

 ،واقعی و برساختن تاریخ هایاتصال کوتاه، ورود شخصیتگانة های سهرا با تکنیک

-های مشترک میان گزارهاست که اغلب این موارد به عنوان نتایج و زیرمجموعهآوردهپدید

ده از برآم های اصلی، ضمن ایفای نقش در بروز تشتت ظاهری روایت، پیوستاری درونیِ

 شوند.ها را نیز باعث میبرآیند گزاره

در  تهیمدرنزهدفروشان با  ییظاهرآرا و یاکاریراز دیگر نکات مهم، تلفیق بیماری مزمن 

ا پیامدهای ت یافته تبلور« مفتاحیه»این روایت است. آمیزش این دو پدیدۀ نو و کهن در نماد 

های ویرانگر هر دو زیر پوششی از ظواهر زیبا و فریبا به طور یکجا نمایان گردد. پلید و آسیب

أ تمامی اش سرمنشکنندهمند، با شکوهمندی خیرهمنضبط و مجهز و مجلل و قانون« دارالمفتاحِ»

)تخریب محیطی های زیستهای رونیز است: از آسیبها و تباهیها و بیماریبدبختی

روپاشی و ف «(تسعیر»)با نام و آیین ها گرفته تا ازالة عزت نفس انسان های کهنسال(سروستان

قداست  که همگی با رنگ و لعابی از «(تسلیب»و فرآیند « زخم کبود»)با ابزار ماندۀ هستی آنان ته

درنیستی مپست ینگرش شود و ترجمان تمثیلیمآبانه و توجیهات خیرخواهانه انجام میقیم
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سایه  داری بر جوهرۀ انسانیتظاهر خیرخواهانة سرمایهاست مبنی بر این که: انگیزۀ توسعة به

ه آید ککامالً نفی شده، پدیدمیاش ای که انسانیت عادیافکند و سوژۀ استعمارزدهمی

ندپاره و داری چگرفته و متأثر از سیاست گفتمان استعمار سرمایهحریمش مورد تجاوز قرار

 .استآشفته شده

های دور و نزدیک برای بازسازی ها و زمانبه مکان )سوژه(ثمر راوی سیر مستمر و بی

صاویر ت را به شهر فرنگی از تاش، متن روایخودشناسی مسلوب و بازیابی هستی فروپاشیده

ت و نابسامانی جهان هستی است و همزمان ل نموده که خود، بازتابی از تشتّمبدّ درهم و برهم

های درهم و مبهم و درماندگی او از نیل به اهداف گرفتار آمدن سوژه در پیچ و خم این نشانه

ثمر، با یوار این سیر بلفرجامی دور و تسلسبخشد. ناکامی و بیشناسانه را تجسم میهستی

 های همسانشخصیترموزی چون گردآوری همة اعضای تسلیبی در گوری واحد و شگرد 

 است. شدهدادهنشان
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