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 چکیده:
شناسی ادبیات به بررسی ای از جامعهشناسانج رمان بعنوان شاخصهنقد جامعهزمینه و هدف: 

تأثیر اجتماع بر محتوای اثر و نیز تأثیر محتوای اثر بر اجتماع میپردازد. این جستار به بررسی 

خسروی با استفاده از رویکرد ساختگرایی تکوینی لوسین دلدمن اثر ابوتراب « رود راوی»رمان 

ساختارهای سیاسی و اجتماعی حاكم بر فضای ذهنی نویسنده و جامعه  پرداخته است و كوشیده

 را مورد تحلیل قرار دهد. 

: پژوهش حاضر با روش اسنادی، تحلیل و نقد متن به همراه شواهدی، سعی در روش مطالعه

جتماعی حاكم بر دنیای نویسنده خواهد داشت تا بیان كند ساختارهای سیاسی، نمایاندن فضای ا

اجتماعی و فرهنگی جامعج ایران در شکلگیری ساختارهای ذهنی نویسنده و پیدایش این رمان 

ای میان ساختارهای جامعه با ساختارهای رمان وجود چه تأثیری دذاشته و چه پیوند و رابطه

 دارد. 

های مدنظر در این رمان مشخص شد كه این رمان سی دقیق و موشکافانج مؤلفهبا برر ها:یافته

در آن ضمن بررسی  اثری كامالً اجتماعی و محصول ذهنیت و تفکر ایدئولوهیک نویسنده است كه 

تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعج عصر خود، بازتابی از واقعیات اجتماعی و حاكم بر جامعه را 

 نشان داده است.

های پسامدرنیستی نوشته شده است كه عدم قطعیت این رمان در فضایی با مؤلفه گیری:هنتیج

تان هایی چون فراداسآید. مؤلفهبعنوان شاخصترین عنصر زبانی پسامدرنیستی این اثر به چشم می

و فرجامهای چنددانه، این رمان را در ردیف رمانهای پسامدرنیستی قرار داده است. ضمناً فضای 

ای هرنیستی رمان، فضایی از اجتماع زمان اثر را به تصویر كشیده است كه بیانگر دغدغهپسامد

دون را در آن نشان میدهد. مخاطب با فضایی سوررئال و ای و مذهبی است و فضایی خرافهفرقه

مبهم روبرو میشود كه چند داستان به موازات هم در حركتند و ردپایی از حقیقت و وهم در كنار 

 ر درفته است.هم قرا

 

 4154تیر  56 :دریافت تاریخ   

 4154مرداد  57:  داوری تاریخ   

 4154مرداد  66: اصالح تاریخ   

 4154مهر  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی رمان، رمان رود راوی، جامعه

  ساختگرایی تکوینی، ابوتراب خسروی،
 ایدئولوهی، مذهب.

 
 :مسئول نویسنده * 

    l.hashemian@basu.ac.ir

 39394454 (94 49)+  

 



JSPPP, (16)87: 107-123, August 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Analyzing the ideology and religion of "Rood -e- Ravi" with an emphasis on sociological 
criticism 
 
M. Soltanian, L. Hashemian* 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Buali Sina University, Hamadan, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Sociological criticism of the novel as an 
indicator of the sociology of literature investigates the effect of society on the 
content of the work and also the effect of the content of the work on society. 
This essay examines the novel "Rud-e- Ravi" by Abu Torab Khosravi using Lucien 
Goldman's developmental constructivism approach and we have tried to 
analyze the political and social structures governing the author's and society's 
mental space. 
METHODOLOGY: The present research will try to show the social atmosphere 
that governs the world of the author with documentary method, analysis and 
criticism of the text along with evidence, in order to state that the political, 
social and cultural structures of the Iranian society in the formation of the 
author's mental structures and the emergence of this What is the impact of the 
novel and what is the relationship between the structures of the society and 
the structures of the novel. 
FINDINGS: By carefully examining the components considered in this novel, it 
was found that this novel is a completely social work and a product of the 
author's mentality and ideological thinking, in which, while examining the social 
and cultural developments of the society of his era, it is a reflection of social 
realities. and has shown the ruler of the society. 
CONCLUSION: The findings show that this novel was written in a space with 
postmodernist elements, and uncertainty is seen as the most indicative 
postmodernist linguistic element of this work. Components such as metafiction 
and multiple endings have placed this novel in the ranks of postmodernist 
novels. In addition, the postmodern atmosphere of the novel has depicted an 
atmosphere of the society of the time of the work, which expresses sectarian 
and religious concerns and shows a superstitious atmosphere in it. The 
audience faces a surreal and ambiguous atmosphere where several stories are 
moving in parallel and traces of truth and illusion are placed together. 
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 مقدمه

از دیدداه منتقدان ماركسیست، یک اثر بیش از هر چیز بر طبقج اجتماعی یک نویسنده تأكید میکند. درنتیجه 

 بینی دروه یا طبقج اجتماعی خاصیتنها بوسیلج نویسنده صورت نمیگیرد، بلکه دربردارندۀ جهانخلق اثر ادبی 

است. آنچه باعث برجستگی اثر ادبی، هنری یا فرهنگی میشود، توانایی خالق اثر در بیان ارزشهای دروه خاصی از 

ن جامعه و ادبیات است و از آنجا شناسی ادبیات، پژوهشگر در پی شناخت روابط موجود میاجامعه است. در جامعه

ات دهندۀ واقعیدرفته میان ادبیات بعنوان بازتابای اجتماعی محسوب میشود، پیوندهای شکلكه ادبیات پدیده

شناسی ادبیات با ایجاد پل میان جامعه، و جامعه بعنوان نهادی تأثیردذار بر آن، مورد بررسی قرار میگیرد. جامعه

ماع از سوی دیگر، ضمن تالش در جهت شناخت و توصیف روابط جامعه و اثر ادبی، به ادبیات از یک سو و اجت

توصیف و تبیین نحوۀ بازتاب جامعه و واقعیات آن در اثر ادبی نیز میپردازد. بدیهی است آنچه در مطالعات 

 ت.شناسی ادبیات مبحث اصلی و بنیادین محسوب میشود، بحث ارتباط میان جامعه و ادبیات اسجامعه

جورج لوكاچ، یکی از منتقدان ماركسیستی، و پس از او شادردش، لوسین دلدمن، از شیوۀ جدیدی در بررسی آثار 

برداری كردند كه طی آن، آفرینش اثر ادبی، تنها به نویسنده متکی نیست پرده« ساختگرایی تکوینی»ادبی بعنوان 

را بازتابی از واقعیات اجتماعی میداند؛ از این رو معتقد  و اجتماع و فرد در عرض هم خالق اثر میشوند. او اثر ادبی

بر شناخت دیدداه و بینش نویسنده، به واقعیتهای است از طریق بررسی درونمایه و محتوای آثار ادبی عالوه 

های ماركسیستی، معتقد بود پیوند میان رمان و واقعیت تأثیر اندیشه اجتماعی نیز میتوان دست یافت. او تحت

عیت تأثیر موق ماعی، پیوندی نادزیر است. توصیفی كه او از قهرمان رمان به دست میدهد، این است كه او تحتاجت

اجتماعی و شرایط تاریخی عصر خود شکل میگیرد. او قهرمان را انسانی میداند كه در جستجوی تامیّت و كلیّت 

خود است و با توجه به شرایط و موقعیت جهان و هویّت فردی خویش است. به زعم لوكاچ، رمان محصول جامعج 

داری با رمان در جامعج كاردری دارای تفاوتهایی خاصی شکل میگیرد؛ از این رو اعتقاد دارد رمان در جامعج سرمایه

است. او به دنبال یافتن ارتباطهای میان آثار هنری بزرگ، با مناسبات اجتماعی و شرایط آفرینش آنها است تا به 

 آنها برسد. شناسیزیبایی

های هگل، لوكاچ، ماركس، و هان پیاهه متأثر بود. وی قصد داشت دیالکتیک موجود میان لوسین دلدمن از اندیشه  

اثر ادبی و طبقج اجتماعی را كشف نماید. به عقیدۀ او آفرینندۀ اثر ادبی نه یک فرد، بلکه طبقات و دروههای 

شناسانج خود را منسجمتر كرد و از آن دلدمن نظرات جامعهاجتماعی موجود در جامعه و حاكمیت هستند. پس 

شناسی رمان رابطج میان فرم رمان شناسی رمان سوق داد. اولین مسئله در جامعهپژوهشهایش را به سمت جامعه

و ساختار اجتماعی میباشد كه رمان در آن به وجود آمده است. از دیدداه وی، رمان نوعی بردردان از زنددی روزمره 

ر، رابطج تمیان فرم ادبی رمان و رابطج روزمرۀ انسانها با كاالها بطور كلی و به معنایی دسترده»ر عرصج ادبی است. د

)دلدمن، « ای كه برای بازار تولید میکند، همخوانی دقیق وجود داردروزمرۀ انسانها با انسانهای دیگر، در جامعه

4374 :64.) 

ود را ساختگرایی تکوینی نامید. در این روش كه ابتدا اثر ادبی مورد دلدمن پس از پژوهشهای بسیار، روش خ

بررسی قرار میگیرد، تأكید فراوانی بر رابطج اثر ادبی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاكم وجود دارد. 

یباشد. طالعات ادبی مهای نسبتاً جدید در مشناسی ادبیات كه برآمده از این رویکرد میباشد، یکی از شیوهنقد جامعه

آنچه در این شیوه اهمیت بسزایی دارد، انعکاس تصویر جامعه در جهان تخیلی و هنری اثر ادبی و شکلهای مختلف 

ول و بینیها اصبینی است و جهانآن است. در این شیوۀ نقد، ادبیات و فلسفه در سطوح مختلف، بیان نوعی جهان
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باید از محتوای متن فراتر برود و دربارۀ ساختارهای واقعیت اجتماعی تفکر مسائل اجتماعی هستند. بنابراین منتقد 

 كند كه به درون اثر راه یافته است.

اثر »شناسی محتوا، ساختار اثر ادبی در ارتباط با ساختار اجتماعی جامعه بررسی میشود؛ به این دلیل كه در جامعه

ن، به هر حال برآمده از جامعه است و به همین دلیل، آكنده ادبی خواه مؤیّد ساختار اجتماعی باشد، خواه نافی آ

(. در این پژوهش از میان انواع رمان، رمان معاصری مربوط به دهج هشتاد 35: 4395)عالیی، « از معانی اجتماعی

شمسی با رویکرد رئالیسم اجتماعی انتخاب شده است. هدف این پژوهش، یافتن پاسخی برای این سؤاالت است 

رمان، بعنوان اثر ادبی، تا چه حد توانسته است جامعج ایرانی را بازتاب دهد؟ این بازتاب دربردیرندۀ چه  كه این

    مسائلی است؟ و دیگر اینکه نویسنده در بازنمود رابطج تقابلی متن و شرایط اجتماعی چه اندازه موفق بوده است؟

 

 بحث و بررسی
ز دذاری شد كه او را اشناسی ادبیات از سوی جورج لوكاچ پایهجامعهنخستین نظام منسجم یکپارچه و منسجم در 

اند. وی دیدداه تحلیلی مدنظر خود را در این زمینه براساس پیوند نزدیک شناسی ادبیات دانستهدذاران جامعهبنیان

ارد كه ای دیژهو دیالکتیکی هنر و جامعه بنا مینهد و به پشتوانج برخی منابع فکری و مراجع علمی نیز تأكید و

ادبیات را هردز نباید جدا از فرایند تکاملی زنددی در نظر درفت. واقعیت نیز همینگونه است كه برخی آثار ادبی 

-اند كه داهی از منابع ناب جامعهاند و آن را با ظرافت تشریح نمودهبینانه به شرایط اجتماعی نگریستهآنطور هرف

ان دووینو میکوشد تا ثابت كند ادر بالزاک و دیکنز امروز زنده بودند، قطعاً تر هستند؛ چنانکه هشناسی آموزنده

با عنایت به پیوند  رود راویشناسی رمان (. تالش ما در بررسی نقد جامعه6:4374شناس میشدند )دووینو، جامعه

یروان جورج ن، از پنادسستنی هنر و جامعه، توجه به رویکرد ساختگرایی تکوینی بوده كه مورد تأكید لوسین دلدم

های لوكاچ را به رشتج تحریر درآورد و برای مطالعج واقعیتهای لوكاچ، است. پس از جنگ جهانی دوم، دلدمن اندیشه

انسانی و اجتماعی، روش ساختگرایی تکوینی را دنبال كرد. ساختگرایی تکوینی، یعنی بحث و دقت در ساختهایی 

بینی طبقات اجتماعی میباشد. دلدمن در تشریح این نظریه ظر دلدمن، جهانآورد و این از نكه اثر را به وجود می

شناسی ادبیات، بر این نکته تأكید دارد كه آفرینش فرهنگی، رفتاری ممتاز و معنادار است و به هدفی در جامعه

ری را یک (؛ یعنی اثر هن653:4377نزدیک میشود كه اعضای دروه اجتماعی معینی به آن درایش دارند )دلدمن، 

آفریند، بلکه یک طبقه آن را میسازند. عامل اصلی و حیاتی ساختگرایی تکوینی، پایگاه اجتماعی نویسنده نفر نمی

و دروهی است كه او و قهرمانان داستان او به آن تعلق دارند. بنابر این نظریه، ما نیز در تحلیل این رمان از چارچوب 

كه در رمان ارائه میشود و بیانگر طبقج  بینی خاصی. بر این اساس جهانایمنظری بحث ساختگرایی استفاده كرده

اجتماعی شخصیتهای دردیر در رمان است، حکایت از پایگاه اجتماعی نویسنده و نوع نگرش او به مسائل اجتماعی، 

وی در  را مطرح میکند. در نظر4فرهنگی و سیاسی زمان مطرح در رمان دارد. دلدمن مبحث قهرمان پروبلماتیک

دار، هر رمان رئالیستی شخصیتهای وجود دارند كه به سبب پایبندی به ارزشهای راستین، پروبلماتیک، یعنی مسئله

دار، بی آینده، معترض و پرمشکل است كه در جهانی تباه جویای ارزشهای هستند. قهرمان پروبلماتیک، فردی مسئله

اصطالح »ه و برای پرهیز از هر دونه بدفهمی اینگونه مینویسد: اصیل و كیفی انسان است. دلدمن در تعریف این واه

، بلکه به معنای شخصیتی به كار میبریم كه زنددانی و «سازمسئله»را نه به معنای فرد « پروبلماتیک»شخصیت 

هد و دنشدنی كه نمیتواند آداهی روشن و دقیقی از آنها به دست آورد، قرار میارزشهایش، او را در برابر مسائل حل

                                                      
1 Problematic 
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قهرمان، فردی پروبلماتیک »به نظر دلدمن، «. این ویژدی است كه قهرمان رمان را از قهرمان تراهیک جدا میکند

است كه در جامعه به دنبال ارزشهای اصیل كیفی و راستین، مانند عدالت، آزادی و عشق میگردد. كارپرداز اصلی 

من، )دلد« یافته است، نه نویسنده كه كاردزار آن است بینی در اندرون آن تدارکاثر، دروهی است كه این جهان

44:4344  .) 

نگری اند، ساختار معنادار و جهاناز میان كلیتهایی كه در فرایند دریافت و تشریح به هم پیوستهساختار معنادار: 

من، را دلدای است كه متن را به یک كل منسجم بدل میکند و این مفهوم كنندهاست. این ساختار، عامل تعیین

ابداع كرده است. همج وجوه انسان از عواطف، اندیشه و فکر و احساس، معنادار هستند و هر عمل انسان بمنظور 

د رو بیابد؛ یعنی همج انسانها میخواهنرسیدن به هدفی شکل میگیرد و میکوشد پاسخی درخور برای مسئلج پیشِ 

سجم درآورند و به هدفی نزدیک شوند كه همج اعضای دروه شان را بصورت ساختاری معنادار و منرفتار و اندیشه

 بینی و نگرشدرفته بصورت ساختار منسجم است كه جهاناجتماعی به آن درایش دارند. این ساختارهای شکل

ها و طبقات در ارتباط است دروه اجتماعی را میسازد و با ساختارهای اجتماعی و همچنین ساختارهای ذهنی دروه

نها در صورتی میتوان به ساختاری منسجم دست یافت كه رفتار افراد با رفتار دروه یا طبقج اجتماعی و درنهایت ت

جهان اثر ادبی است كه برای پاسخگویی به یک موقعیت خای »هماهنگ باشد. ساختار معنادار از نظر دلدمن 

 (. 4:4394)طلوعی و رضایی، « فهمی به آن دست مییابدآفریده شده است و محقق با درون

ای كامالً دیالکتیکی است كه همین مسئله نیز بنیان اندیشج او را شکل مقوله« كلیت»در دیدداه دلدمن كلیت: 

. كلیت، پذیر برمیگرددكلیت نه به یک الگوی نظری، انتزاعی و صوری، بلکه به واقعیت تاریخی ساخت»داده است. 

نظری این كلیت است، عنصری از این فرایند است: با « ساختن»فرایندی است پیوسته و همان فاعلی كه در پی 

آید كه شیوۀ دیالکتیکی را از تمام تمام وجود در آن شركت میکند. در نتیجج این امر، اصلی اساسی به دست می

(. بر این 65:4374پذیر است )دلدمن، دیگر شکلهای اندیشج قاطعانه جدا میکند: نگاه بیرونی به واقعیت، امکان

 شناسانه است كه به واقعیت تاریخی مربوط میشود.ای روشیتوان دفت كلیت مقولهاساس م

این مقوله نقش بسیار مهمی در تحوالت تاریخی و آفرینش فرهنگی ایفا میکند. دروهها و افرادی طبقۀ اجتماعی: 

میان انسانها و آفرینی مجموعج روابط آفرینی كل جامعه و در نهایت، ساختكه هدف عمل و آداهی آنان، ساخت

نیز  بینی راروابط انسانها با طبیعت میباشد. این طیف و دروه، همان طبقات اجتماعی هستند كه زیربنای جهان

 فراهم مینمایند. 

كنندۀ این مفهوم در دیدداه دلدمن بسیار كلیدی است تا حدی كه آثار مانددار را آثاری میداند كه بیانبینی: جهان

و آنها را به انسجام برسانند و یکی از مهمترین معیارهای ارزش ادبی این است كه در اثر به چه نگریها باشند جهان

نگری دروه و طبقج اجتماعی بیان شده و نویسنده و هنرمند تا چه میزان در بیان این مورد، موفق بوده میزان جهان

احساس میشود؛ تنها نگرش فرد نیست  ای است كه با آن واقعیتی دیده ونگری شیوهاست. در نظر دلدمن، جهان

نگری دروه را ناخودآداه تحقق میبخشد و و متعلق به دروهها و طبقج اجتماعی است و هنرمند یا نویسنده، جهان

هاست كه در ای از اندیشهنگری مجموعهجهان»درفته از جهان نگری جمعی است. نگری فردی، نشئتاین جهان

انها كه در موقعیت اقتصادی و اجتماعی همانندی به سر میبرند، یعنی بر طبقات اوضاعی معین بر دروهی از انس

بینی، همان آداهی طبقاتی یا آداهی جمعی است (. بنابراین جهان654:4396)دلدمن، « اجتماعی، تحمیل میشود

را به  ایراد طبقههایی كه اعضای دروه و افكه پیشتر لوكاچ آن را مطرح كرده بود. پس به مجموعج افکار و اندیشه

بینی میگویند كه وحدت و یکپارچگی هر اثر ادبی بسیار هم پیوند میزند و آنها را از دروهی دیگر جدا میکند، جهان
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ای كه اثر در آن خلق شده، مطابقت به آن بستگی دارد. در مجموع میان كلیت اثر ادبی و وضعیت اجتماعی دوره

 (. 43:4396كشف این مطابقت و تحلیل آن است )دلدمن، وجود دارد و وظیفج منتقد ساختاردرا 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
، شناسی ادبیاتشناسی، منابع فراوانی در دست بود، اما پیرامون جامعهبرای انجام این جستار در زمینج علم جامعه

 اند، منابع دیگری یافتاختهای و جدید میباشد، جز موارد اندكی كه به این مقوله پردرشتهاز آنجا كه از علوم میان

نشد. در این رمان به دنبال واقعیاتی هستیم كه در میدان كار و اندیشج منتقد ادبی قرار میگیرد؛ همچنین در 

انداز هنری نویسنده به دنبال چیزی میگردیم كه بتواند با حوادث داستان پیوند عمیقی داشته باشد و بیانگر چشم

ها و ساختها و بافتارهای سیاسی بوسیلج عوامل فرهنگی و یح و تبیین پدیدهكوشش فکری نویسنده برای توض

شناسی در سالهای اخیر مورد توجه قرار درفته، تحقیقات اجتماعی باشد. هرچند بررسی آثار ادبی از منظر نقد جامعه

رود »دربارۀ رمان شده، موضوع پژوهش حاضر را در بر نمیگیرد. همچنین با وجود اینکه پژوهشهای زیادی انجام

 انجام شده است؛ در مورد اثر در زمینج نقد ساختاردرایی تکوینی، پژوهشی صورت نگرفته است.« راوی

ساز در رمانهای رود راوی و زدا و همگونبازتاب تعذیب و تبدیل بمثابج ابزار فردیت»( در پژوهش 4344نیا )رامین

با تعذیب و نمایش آن « رود راوی»سازی در جامعج سنتی رمان زدایی و همگوننشان میدهد فرایند فردیت« میرا

درا در كنار شکنجه و تعذیب، كه عموماً در مکانهای غیرعمومی صورت ، نظام تمامیت«میرا»صورت میگیرد و در 

لج ( در مقا4344زاده و پاشایی فخری )زاده، عادلمیگیرد، مغزها را ددردون و به هویتی همگانی تبدیل میکند. علی

بیان میدارند این اثر با استفاده از روشهای « های اساطیری در رود راوی اثر ابوتراب خسرویتحلیل بنمایه»

قادر به آفرینش آثارش از جمله رود « كلمه، اسم اعظم»بینامتنیت خلق شده و نویسنده با شناخت ماهیت قدسی 

ج دردیده و مورد تحلیل قرار درفته است. دروكی های اساطیری این اثر استخراراوی شده است. در نتیجه بنمایه

بررسی و تحلیل عناصر داستانی )شخصیت، پیرنگ و فضا( »نامج كارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان4345)

به بررسی سه عنصر داستانی پیرنگ، شخصیت « در آثار اسفار كاتبان، رود راوی، و ملکان عذاب ابوتراب خسروی

مذكور پرداخته تا نقاط قوت و ضعف نویسنده را مشخص درداند. در نتیجه بیان میکند رمانهای  و فضا در رمانهای

ابوتراب خسروی دارای ساختاری پیچیده و مبهم، پراكنددی اطالعات، شخصیتهایی جامع و سیّال با هویتهای 

( در 4344د )تخیلی هستند كه جریان سیال ذهن از تکنیکهای محوری پرداخت شخصیتهاست. خسروی فخرو

پردازی در رمانهای ابوتراب خسروی )با تکیه بر اسفار كاتبان، رود راوی و ملکان شخصیت و شخصیت»مقالج 

مشخص كرده است كه به لحاظ شخصیتها، تعداد شخصیتهای پویا به نسبت شخصیتهای ایستا كمتر است « عذاب(

خی از متون فرهنگی و تاریخی، از شخصیتهای تاریكه بیانگر منفعل بودن شخصیتهاست. همچنین نویسنده با تأثر 

در رمانهایش الهام درفته است. اكثر شخصیتهای رمانهایش را زنان و مردان تشکیل میدهند و كمتر شاهد حضور 

 كودكان در آثار خسروی هستیم.

نقد  رمان بر اساسبا وجود همج نقد و تحلیلهایی كه دربارۀ آثار ابوتراب خسروی صورت درفته است، تا كنون این  

 آید.شناسی مورد تحلیل قرار نگرفته است، درنتیجه این پژوهش كاری نو به حساب میجامعه

در فسا از توابع استان فارس به دنیا آمد. به این  4335ابوتراب خسروی در یکم فروردین معرفی كوتاه نویسنده: 

 4314و  4319ایران سپری كرد. در سالهای  علت كه پدرش نظامی بود، سالهای جوانیش را در شهرهای مختلف

در دبیرستانی در اصفهان درس میخواند كه شادرد هوشنگ دلشیری بود. خسروی لیسانس آموزش ابتدایی دارد 



 443/ شناسانهبا تأكید بر نقد جامعه« رود راوی»های ایدئولوهی و مذهب رمان واكاوی سویه

 

و سالها در شیراز به كودكان استثنائی، آموزش میداده است. در حال حاضر بازنشسته شده و در شهر شیراز زنددی 

نویسی برپا میکند و آموزش میدهد. خسروی ازجمله نویسنددانی است كه اههای داستانمیکند و در همانجا كارد

ود ر، برندۀ جایزۀ ادبی مهردان ادب، اسفار كاتبان های مختلف كسب كرده است.جوایز متعدد ادبی را از جشنواره
زۀ هوشنگ دلشیری و برندۀ یازدهمین دورۀ جای ویرانبرندۀ چهارمین دورۀ جایزۀ هوشنگ دلشیری، كتاب راوی 

با وی از مضامین سوررئال احمد شده است. آثار برندۀ هفتمین دورۀ جایزۀ ادبی جالل آل ملکان عذاب در آخر 

مدرن شکل درفته است. همچنین احاطج نسبی وی بر ادبیات كهن، توانسته نثری قوی و تکیه بر فضایی پست

لگویی و ادرایی، كهنزبانی آثار خسروی، درایش او به باستانپخته را به مخاطبانش عرضه كند. یکی از ویژدیهای 

زمانی به آثارش مکانی و همهشدن زمان است كه خاصیتی همهمتون مقدس است. بارزۀ اصلی آثار وی، شکسته 

بخشیده است و مخاطب را به نوعی دردیر رؤیا و اسطوره میکند. اصلیترین مضامین آثار او عشق، مرگ، هستی و 

كلیدواهۀ اصلی آثار اوست. وی « كلمه»در هستند. همچنین میباشند كه در اكثر قسمتهای رمانهایش جلوه انسان

ای صاحب سبک است كه از قاعدۀ خاصی پیروی نمیکند و اذعان میدارد مضامین، خود به ذهنش خطور نویسنده

ر د نویسینسل سوم داستاناب میکنند و اكثر آثارش در حیطج ادبیات مدرن و پسامدرن قرار میگیرد. در كت

ببینید من زمانی كه مشغول نوشتن هستم، به این موضوع فکر نمیکنم »دفتگویی كه با او صورت درفته میگوید: 

مدرن باشد، ولی تمام همّ و غم من این است كه از تمام كه حاال این كاری كه من مینویسم، یک داستان پست

ون نویسی، روایت، حدیث و حتی متنویسی، سفرنامهخود داریم مثل تذكره شرایط مکتوب فرهنگی كه ما در ادبیات

های خود مذهبی و از این موارد در جهت یک ساختار جدید استفاده كنم تا به یک ارزش جدید براساس داشته

ی كه اهای مثبت مکتوب فرهنگی ادبیمان استفاده كرد تا یک پدیدۀ جدید نوشته شود؛ پدیدهبرسم. باید از جنبه

(. از مهمترین ویژدیهای آثار خسروی حضور 49: 4395)علیخانی، « ماهیت و خصوصیت فرهنگی ما را داشته باشد

ای است كه عمق و غنای بیشتری به داستانهایش میدهد. داهی قسمتها و بخشهایی عناصر و شخصیتهای اسطوره

ایی از هنین در برخی  داستانهای كوتاهش ردهاز داستانهایش به آثار كافکا و هوشنگ دلشیری شباهت دارد. همچ

ده كننای دشوار و دیجانداز و منظرهواكاوی است. رمانهای خسروی، چشمهای پریان قابل داستانهای بورخس و قصه

 دارند كه باعث میشود خواننده با دنیای جدیدی روبرو شود.

كه از رونیز دارالمفتاح برای فرادیری طب به است  كیااین اثر، حکایت شخصی به نام خالصۀ رمان رود راوی: 

است. او بعد از دو سال طب را كنار دذاشته  مفتاحیهاست. او فرزندخواندۀ یکی از بزردان فرقج الهور فرستاده شده 

. كیا میپردازد« قشریه»ای به نام و در مدرسج مخالفان فرقج مفتاحیه ساكن میگردد و به فرادیری حکمت در فرقه

آشنا شده و عاشق او میشود كه این  دایتریبر زیر پا دذاشتن اصول مفتاحیه، در الهور با زنی رقاصه به نام عالوه

اتفاق در تناقض با مکتب قشریه و اصول دارالمفتاح میباشد. در نهایت كیا با سفارشهاش عمو به دارالمفتاح رونیز 

م تسعیر شركت میکند. پس از این مراسم، روزبروز در بازمیگردد و بمنظور تطهیر با دستور حضرت مفتاح، در مراس

مقامی حضرت مفتاح رسیده و خرقج مفتاحی بر تن دارالمفتاح محبوبتر میشود و در نهایت به مقام جانشینی و قائم

میکند. او از طرف حضرت مفتاح مأمور میگردد به مطالعج آثاری بپردازد كه دربارۀ فرقج مفتاحیه یا علیه آن نوشته 

ده است و سپس كتابی دربارۀ تاریخچج فرقج مفتاحیه بنویسد. در مدتی كه كیا در دارالشفا مشغول به كار است، ش

دایتری به رونیز آمده و مدتی آنجا میماند و بعد از تولد فرزندشان، آناند، به الهور برمیگردد؛ درحالیکه كیا مسئولیت 

آشنا میگردد كه  اقدس مجابمدت كیا در دارالشفا با زنی به نام  است. در ایننگهداری از آنان را بر عهده درفته 

اند. زن طی این مدت با حرفهای فریبکارانج خود، اعتماد و را به جرم سوءقصد به حضرت مفتاح در آنجا نگه داشته
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م مراس كیا را جلب میکند و در نهایت با دستور حضرت مفتاح، از دارالشفا مرخص میشود. اقدس مجاب نهایتاً در

انتخاب كیا بعنوان مفتاح آینده، ماهیت واقعی خود را نشان میدهد و با شلیک دلوله، حضرت مفتاح، عموی كیا و 

 كیا را مورد اصابت قرار میدهد.

 

 شناسی رمان رود راویتحلیل جامعه

 بررسی میشود.رود راوی برای تحلیل رمان موردنظر، موارد اساسی نقد تکوینی در رمان 

 

 كلیت

شناسی این رویکرد و نظریه بسیار مهم است. این روش با استناد به روش در روش« كلیت»بحث و مقولج م

ساختگرایی تکوینی دلدمن، به بررسی كلیت در متن و واقعیت تاریخی میپردازد. كلیت در سطح تفسیر و دریافت 

( ساختار اثر ادبی و هنری را مورد )الگوی ساختاری معنادار( و سطح تشریح )زمینج تاریخی، اجتماعی و فرهنگی

بررسی قرار میدهد. به عبارتی در فرایند دریافت به روشن كردن ساختار معنادار درونی موضوع و در فرایند تشریح 

 واسطج دیگریبه دنجاندن این ساختار معنادار درونی بعنوان عنصری سازنده و كاربردی در ساختار وسیع و بی

 پرداخته میشود.

سال پس از چاپ، برندۀ چهارمین چاپ شد و تنها یک  4396در سال  «رود راوی»رمان ول )دریافت(: مرحلۀ ا

ار اسفسال قبل از این اتفاق هم با رمان دورۀ جایزۀ ادبی هوشنگ دلشیری دردید. البته ابوتراب خسروی سه 
ن ملکاو اسفار كاتبان، رود راوی ، برندۀ جایزۀ ادبی مهردان دردیده بود. خسروی بطور خای در سه رمان كاتبان
آورد كه از ای و مذهبی پرداخته است و این سه رمان را تریلوهی به حساب میهای فرقهبه مسائل و دغدغه عذاب

 ند.ادرایی و خرافه را به نقد كشیدهاند و مسائل مختلفی چون فرقهلحاظ محتوایی، سیر مشتركی را طی كرده

با زاویج دید اول شخص كه از زبان خود او بعنوان یکی از  كیایرود، یکی روایت زنددی این اثر با دو روایت پیش م

شخصیتهای اصلی داستان روایت میشود و دیگری هم روایتی است كه كیا از نویسنددان رساالت و كتب تاریخی 

ما در زمانهای مختلف است. هر دو روایت به موازات هم پیش میروند، ادربارۀ شکلگیری فرقج مفتاحیه بیان كرده 

ادامه مییابند. دو روایت به تناوب بیان میشوند؛ ابتدا داستان با روایت كیا از سفر به الهور و تحصیل پزشکی آغاز 

كه پس از بازدشت از سوی حضرت مفتاح، مأمور بررسی كتاب مفتاحیه میشود. وقتی كیا در میشود تا زمانی

تاریخی و بررسی رساالت دربارۀ مفتاحیه است، روایت دوم شروع میشود. كتابخانج دارالشفا مشغول مطالعج كتب 

رمان، هیچگونه بخشبندی یا فصلبندی ندارد و پس از روایت اول، روایت دوم آغاز میشود. در این رمان، نویسنده 

ها ممکن است در خود را ملزم نمیداند روایت را از همانجایی كه به پایان رسانده، آغاز كند؛ بنابراین ادامج روایت

ای كه قطع شده باشد، ادامه پیدا نکند و در نتیجه نویسنده در سیر خطی روایت رویدادها، شروع مجدد از آن نقطه

درپی وقفه و دسست ایجاد میکند و انسجام متن را میشکند؛ زیرا دسستهای متوالی در روایت رویدادها، توالی پی

 که میشود. آنها را میشکافد و شکل و فرم رمان چندت

های مذهبی و ایدئولوهیهای حاكم، بعنوان فردی در این رمان  یداهلل )راوی داستان( به دلیل مخالفت با برخی جلوه

پروبلماتیک معرفی میشود. زنددی راوی به نوعی دچار ددردونی شده و از حالت عادی و معمول خود خارج شده 

ای میداند كه مجبور به ریشهرده است و خود را انسان بیاست. او به نوعی تمام پلهای پشت سرش را خراب ك

مهاجرت شده است. او حتی از جهان بیرون خود نیز بریده است و به ازخودبیگانگی صرفی تکیه كرده است. او 
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فردی جبردراست و در مقابل اتفاقات اطرافش واكنشی جز تقدیردرایی ندارد. درنهایت میتوان دفت این شخصیت، 

 دار و پرمشکل است.و مسئلهآینده بی

این مرحله به ارزیابی و روشن كردن داللتهای داستانی ابوتراب خسروی در ابعاد اجتماعی، مرحلۀ دوم )تشریح(: 

سیاسی و فرهنگی حاكم بر خلق آثار ادبی میپردازد و این امر منوط به تعیین كلیت ساختارهای اجتماعی حاكم 

های مختلف زنددی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم، جامعه و كشور آن جنبهبر آن زمان ایران است تا براساس 

مورد بحث قرار دیرد. در جای جای این رمان، فضای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و عقیدتی آن دوره آورده شده 

عقیده میکند و  و نویسنده داهی از بیرون به جامعه و افراد نگاه میکند و داهی از درون افراد حرف میزند و ابراز

اینگونه مخاطب را همراه خود میکند؛ بصورتی كه مخاطب بدرستی نمیداند چه كسی روایت میکند: راوی یا 

ای دهندۀ ساختارهشخصیت داستان؟ نوع نگرش مذهبی و برخوردهای تربیتی و پرورشی حاكم در این رمان، بازتاب

 ویسنده و دریافت او از جامعه شکل درفته است.اجتماعی و فرهنگی حاكم بر رمان است كه از قبل نگرش ن

 

 یافته در رمانساختار اجتماعی بازتاب

شناسان ساختگرا، بازتاب ایدئولوهی و ساختارهای اجتماعی را در متن جستجو میکنند و آنگاه توانایی جامعه

 اثر و كلیت شرایطنویسنددان و فردیت آنها را در تحوالت اجتماعی نشان میدهند. در نتیجه بین كلیت یک 

اجتماعی كه اثر در آن شکل میگیرد همترازی استواری وجود دارد و وظیفج پژوهشگر منتقد كشف و تحلیل این 

(. خسروی در این رمان با استفاده از فضایی 4344شناسی داللتهای موجود در اثر است )ارشاد، همترازی برای روش

درایی است و این نقد وجوهی از فرهنگ ایرانی یعنی خرافات و فرقه كامالً ایرانی و آشنا برای مخاطب، به دنبال

 كار را با شگردهای پسامدرنیستی، كه كاركرد كاملی دارند، انجام میدهد.

در این رمان با فضایی غریب و سوررئالیستی مواجه هستیم. خسروی داهی به عناصر و اتفاقات زمان معاصر خود 

اكنون نیز احتمال رخ دادن دهد آنچه در این شهر میگذرد، در دوران معاصر و همارجاع میدهد تا به مخاطب نشان 

یزتر انگدارد. در این شیوه سعی بر آن است هرچه بیشتر از دنیای واقعی دور شوند تا محصول تخیلشان شگفت

راهی شادردان دمتوصیف نحوۀ رقص و زیبایی دایتری را بصورتی توصیف میکند كه باعث كیا باشد. بعنوان مثال، 

آمد. همانطور نرم و چرخان با جسمیتی طرح تن او با كلماتی كه نوشته میشد، می»و مریدان مکتب قشریه شود: 

آمد، دایتری كه بر روی صفحج كاغذ مثل ستاردان میدرخشد، حتی صدای خروشان عبور رودخانج راوی هم می

 (.41)همان: ی « كاغذ را روشن میکرد. مثل ستارۀ عابری بر صدای ضرباهنگ رود میگذشت و نورش

كیا با استفاده از كلمات، نام دایتری را مینویسد و به آن جسمیت میبخشد و میخواهد معشوق تنها در شکلی 

اش را در آنجا احساس مکتوب و خیالی برایش باقی بماند. او حتی زمانی كه به رونیز بازمیگردد، حضور معشوقه

كوه كه باال میرفتم، وری كه پیاده شدم، سرباالیی جادۀ رونیز را به سمت دامنج خرمناز آن اتوبوس عب»میکند: 

 «صدای خلخال پای چپ دایتری را از پشت سر میشنیدم. الفاظ تن مکتوب دایتری بود كه در هوا منتشر میشد.

 (.49)همان: ی 

وایت داستان، شاهد دو نوع كشمکش و داستان رود راوی با رفتن كیا به الهور برای تحصیل طب آغاز میشود. در ر

تعلیق هستیم؛ یکی كشمکش فرد با جامعه و دیگری كشمکش فرد با دیگری. كیا بعنوان محصل علم كالم، در 

مکتب قشریه مشغول به فعالیت میشود كه این فرقه با فرقج مفتاحیه در تناقض و تضاد كامل به سر میبرد. اما كیا 

های ساحل رود راوی ی مکتب قشریه عمل نمیکند، بلکه با اعمالی چون حضور در خانهتنها به قوانین و هنجارهانه
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و مشاهدۀ رقص دایتری، برخالف اعتقادات قشریه عمل میکند. به این طریق داستان وارد كشمکش میشود. كیا 

 د مفتاحیه راهای خود به عمویش از عقاید قشریه سخن میگوید و داه دفاع میکند و همچنین برخی عقایدر نامه

تقبیح میکند. اما پس از بازدشت به شهر رونیز و شکنجه به خاطر سکونت در این مدرسه، از طرف حضرت مفتاح 

مقام انتخاب میشود و اینجاست كه خواننده متوجه میشود فرستاده شدن كیا به الهور از بعنوان جانشین و قائم

ه نظر میرسد كیا آداهانه یا غیرآداهانه بعنوان جاسوس در دشایی میشود و بپیش طراحی شده بود و داستان دره

الهور فعالیت میکرده است. درنتیجه از دردیری و كشمکش اخالقی كیا با جامعه و فرقج قشریه مطلع میشویم كه 

او هیچگاه تسلیم عقاید قشریه نمیشود و هنگامی كه به رونیز بازمیگردد، مطلع میشویم كه او مفتاحی مؤمن بوده 

 ست. ا

آید و بازدوكنندۀ فضای اجتماعی حاكم میباشد، سیما و جلوۀ زنان یکی از مسائلی كه در این رمان به چشم می

اند كه مدام تحت استثمار جنسی مردان زنان بصورت ضعیف و شکننده به تصویر كشیده شدهرود راوی، است. در 

یکی از شخصیتهای این رمان، زنی روسپی است كه باردار  اند. دایتری،قرار دارند و به نوعی ابزار جنسی تبدیل شده

دارد و  دایتریهم سرنوشتی مشابه  زیور(. 645شده است و نمیداند این بچه، فرزند كدام مرد است )همان: ی 

حتی وضعیتی اسفبارتر نسبت به دایتری دارد و از نذوراتی بوده كه به دارالمفتاح رسیده است. حتی خود راوی 

 (.463ست كه بعد از بهرۀ جنسی به كام مرگ فرستاد میشود )همان: ی فرزند نامشروع زنِ هندی ا داستان هم

دهندۀ اعتقادات باطلی باشد كه مردم در جامعه جای این اثر میتواند بازتابوجود عقاید و باورهای خرافی در جای 

دین و ترویج باورهای دروغین با نام مذهب و  اند و روزدار میگذرانند. موضوعاتی از قبیل تحریفبا آنها خو درفته

ای آید. در این اثر، راوی رمان به معرفی فرقهبه شمار می رود راویدرایی از مضامین اصلی رمان همچنین فرقه

غیررسمی با عنوان مفتاحیه میپردازد كه سراسر قبض و حبس و زجر است. رهبران فرقج مفتاحیه در این رمان، 

دغلباز و فریبکار هستند كه در عصر تکنولوهی به ترویج باورهای خرافی و دروغ مذهبی در بطن  نمادی از افرادی

جامعه میپردازند. آنها اعتقاد داشتند تنها راه رستگاری، قطع عضو و درد كشیدن است تا به نوعی تطهیر شوند و 

ابراین رنج تسعیر به آن لذت رنجی كه جسمت خواهد برد عین رستگاری میباشد. بن»ارزش خود را بازیابند: 

 (.13)همان: ی« ای منجر خواهد دشت كه حضرت مفتاح میفرماید.فرخنده

ای مذهبی و خیالی را به تصویر بکشد كه همج اعضای آن به فرقج مفتاحیه پایبند و این اثر سعی دارد جامعه  

ه میتوان دریافت مذهب و خرافات وفادار هستند و بشدت تحت نظارت ولی این فرقه قرار دارند. در این جامع

ای برای سركوب مردم است. درنتیجه در این نظام به ظاهر مقدس، هر دونه سركشی و طغیانی از سمت وسیله

ترین و بدترین مجازات یعنی بیماری زخم كبود شدۀ نظام، با بیرحمانهمردم جامعه و خروج از چارچوب مشخص

قطع میگردد. حتی عمل تسلیب و ساختن عضو مصنوعی، روشی است  پاسخ داده میشود و درنهایت عضو مبتال

 برای فریب مردم و پنهان كردن ریاكاری و تزویر اولیای مفتاحیه.

 

 پردازیشخصیت و شخصیت

 عمل در او و اخالقی روانی كیفیت كه است فردی نمایشی یا روایتی اثر در شخصیت .است داستان بازیگر شخصیت

 پردازیشخصیت میکنند، جلوه واقعی مانند افراد تقریباً خواننده برای كه شخصیتهایی خلق به یابد. بروز حرفهایش و

شخص بیان میشوند با آثاری كه از پردازی در آثاری كه به زبان اول(. شخصیت644: 4341میگویند )میرصادقی، 

 صیتهای اصلی دردیر در داستانشخص روایت میشوند، كامالً متفاوت است؛ بویژه ادر راوی یکی از شخدریچج سوم
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روایت میشوند، ویژدیها و خصوصیات مثبت شخصیت اصلی « راوی شخصیت اصلی -من »باشد. آثاری كه به شیوۀ 

ی كه آیند، فقط تا آنجایرا بیان میکنند و دیگر شخصیتهای داستان كه در شاخج شخصیتهای فرعی به حساب می

پردازی میشوند. در رمانهای پسامدرن كه د و بصورت جزئی شخصیتبه روایت داستان كمک كنند، معرفی میشون

پردازی او اعتماد كرد و مخاطب تنها با خواندن اعتماد روبرو هستیم، نمیتوان به شخصیتبا یک راوی غیرقابل

 چندبارۀ متن، به فهم و درک شخصیتهای داستان میرسد.

ان نقش چندانی ندارند و میتوان آنها را از شخصیتهای در این رمان شخصیتهایی وجود دارند كه در جریان داست

لشکر به حساب آورد. برای مثال، میتوان به ابوریحان بیرونی و ابن القرید )متکلمی اباحیه كه به شیخ افترا سیاهی 

 و تهمت بست( اشاره كرد كه در دارالشفا حضور دارند. از دیگر افراد سیاهی لشکر در این رمان میتوان به این

ساله، مینا حسام، و مریضان دیگری كه فقط به بیماری زخم كبود و تسلیب شخصیتها اشاره كرد: دخترک پنج

شدن بدنشان اشاره میشود، آقای جاماسپ كه مسئول دارالشفا بود، الیاس ابومقصود، ابوخضر صاحب شرح المسالک 

 بن مرزوق كه مبدع فرقج مفتاحیه بوده است.و همچنین عبدالمک

آورد، به معرفی شخصیتها میپردازد. نده در این رمان با توجه به اقتضای شرایطی كه روند داستان پیش مینویس

 پردازی مشغولداستان او با توصیف عمل شخصیت شروع میشود. همچنین با آوردن نام افراد به نوعی شخصیت

ین خسروی در این رمان از طریق دفتگو میشود و با بیان پوشاک و اجزای بدن، ظاهر افراد را توصیف میکند. همچن

تار و دهندۀ رفبه معرفی شخصیتهای اصلی داستان میپردازد و بعنوان نمونه دفتگوی بین كیا و عمویش نشان

اندیشج آنان است. ضمناً برخی اشخای در بین دفتگوی كیا با مریضان و كاركنان دارالشفا معرفی میشوند؛ برای 

 كیا در دارالشفا كه دارای لحنی مطیع میباشد:مثال دفتگوی خانم مؤید با 

بینی به چشم داشت و دفت: خوش آمدید واالتبار. پرسیدم: خانم فرخ از جایش برخاست. بلندقد بود. عینک ذره»

وقت در دارالشفا كار میکنید؟ خانم مؤید دفت: ما روزی هشت ساعت در خدمت خانم فرخ هستیم؛ البته شما تمام

یم اضافه كار كنیم. پرسیدم: از شرایط كار در دارالشفا راضی هستید؟ لبخندی زد و دفت: من داهی ناچار میشو

 (.49)همان: ی « كار در دارالشفا را عبادت میدانم.

نویسنده در این رمان به توصیف ظاهر افراد بسیار اهمیت میدهد و خصوصیاتی مانند لباس، رنگ چشم، كفشها و 

هنگام حضور در دارالشفا و دیدن بیماران آنجا اینطور بیان  كیابرای مثال نوع پوشش موهای آنها را بیان میکند؛ 

ای بود كه دقیقاً اندازۀ تنم بود. كفشهای خلعتی اهدایی، كت و شلوار و كراواتی طوسی و پیرهنی سرمه»میشود: 

« د.نج كفش به هم میرسیدنها شروع میشدند و روی سیاهدایی مشکی بودند با دو نوار سفید كه از دو دست پاشنه

 (.43)همان: ی 

خانم فرخ سارافونی قرمز به تن كرده بود »در توصیف ظاهر خانم فرخ هم به لباس و موها و كفشش اشاره میکند: 

ایش هبلند پوشیده بود كه رویههایش. یک جفت كفش پاشنهو موهای انبوه پركالغیش را افشان كرده بود روی شانه

 (.664)همان: ی« بینیش را بر چشم داشت.اه داشت و همچنان عینک ذرهنقش دو پروانج سی

عنوان آید از بدو تولد ببعنوان شخصیت اصلی و راوی اثر، دارای شخصیتی جامع و پویاست كه از ظاهر اثر برمی كیا،

 ه سعیجانشین حضرت مفتاح انتخاب شده است و با مرگ حضرت مفتاح، جای او را میگیرد. او در مدرسج قشری

میکند هویت خود را پنهان كند و حتی داهی برای رسیدن به این هدف مفتاحیه را تقبیح میکند؛ ولی هیچگاه 

رود  های ساحلتسلیم اعتقادات قشریه نمیگردد و حتی در عمل، برخالف عقاید قشریه، برای خوشگذرانی به خانه

ای دربارۀ جهان و مافیهایش كه بجای نوشتن رساله دل میبندد. او حتی دایتریراوی رفته و به یک رقاصه به نام 
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ای دربارۀ دایتری و نوع رقص او مینویسد تا باعث دمراهی مینوشت، رساله مولوی عبدالمحمود قشریباید برای 

ام نشسته بودم و میبایستی استنباط خود را از جهان و مافیهایش حتی در خلوت غرفه»ساكنان مدرسج قشریه شود: 

ی عبدالمحمود شرح میدادم، باید از دایتری مینوشتم. من جهان را با شکل موزون رقصش استنباط برای مولو

میکردم و هر بار از خود میپرسیدم، از آنجا كه هر فعل ماهیتی قبل از انجام دارد، آیا رقص او هم ماهیتی قبل از 

راق كهن بایگانی مدرسج قشریه خواهد وجود داشته است؟.... شکل لبهای سرخ و تراش تنی مکتوب كه حتماً در او

ماند. روسپی مکتوبی را كه آدمی مثل من، از روی زنانگی تن او مینویسد... و تا ابد در كمین محصالن مدرسج 

(. در 41-44)همان: ی « قشریه بر سطرها پرسه میزند تا آغوش دناهکارش را بر روی محصالن قشریه باز كند.

اح توسط زنی به نام اقدس مجاب به قتل میرسد، شاید بتوان دفت خود كیا با پایان داستان هم كه حضرت مفت

همدستی این زن در قتل سهیم بوده است. با این تفسیر میتوان كیا را شخصیتی پویا و همچنین وی را در شمار 

 شخصیتهای نوعی كه نمایندۀ قدرت در جامعه هستند به حساب آورد. 

 پردازی این اثر مشهود است. نخست كم بودنكرد كه چند ویژدی در زمینج شخصیتدر پایان میتوان اینگونه بیان 

تعداد شخصیتهای پویا نسبت به شخصیتهای ایستا در رمان كه به نوعی بیانگر انفعال بیشتر شخصیتها در اثر 

، توانسته ی داردمیباشد. دیگر اینکه نویسنده با توجه به اشرافی كه در زمینج آثار تاریخی و فرهنگی و حتی مذهب

است بخوبی از این اتفاق بهره دیرد و به تناسب محتوا، از نام شخصیتهای فرهنگی و تاریخی و مذهبی در اثرش 

قیم پردازی، ابوتراب خسروی به دو شیوۀ مستبهره بگیرد و به پیشبرد روایت كمک كند. به لحاظ تکنیک شخصیت

پردازی غیرمستقیم در رمانهایش نمود است و شخصیتو غیرمستقیم در پردازش شخصیتهایش توجه داشته 

بیشتری به خود درفته است و همچنین به توصیف شکل ظاهری و پردازش شخصیت از طریق دفتگو بیشتر نظر 

داشته است. وی هرداه بصورت غیرمستقیم به توصیف ظاهر یکی از شخصیتها پرداخته دنبال هدف خاصی بوده 

ایتری دو  دایتری شاررمان، یگانگی و شباهت شخصیتها را نشان میدهد. این رنگ در است. مثالً رنگ سبز در این 
جزئیات صورتش را بدقت میدیدم. چشمانش برعکس هندیها سبز »بصورت رنگ چشم بروز پیدا كرده است:  دات

و چشمان دایتری از من میپرسید، من باید چی میگفتم، »(؛ 45)همان: ی« بود انگار با دو شعلج سبز میسوخت.

 (.446)همان: ی« ام بودی.سبزش را به من میدوخت و میگفت كاش پدر بچه

همچنین خسروی از عنصر دفتگو برای توصیف شخصیتهایش بخوبی بهره درفته است. مثالً در بین دفتگوی كیا  

 و همواره به دنبالبا عمویش، میتوان به عقاید او دربارۀ فرقج مفتاحیه پی برد كه او خود را مفتاحی مؤمن میداند 

عمو میگفت: ادر پدرت در حیات بود، امشب منتظر یک طبیب حاذق بود. »راهی برای خدمت به مفتاحیه است: 

پرسیدم شما هم چنین آرزویی داشتید؟ دفت كه همه چنین آرزویی داشتند. امر حضرت مفتاح بود. این نهایت 

نباید مأیوس باشد. من از امر حضرت مفتاح تخطی  خدمت به مرضای دارالمفتاح بود. در جواب دفتم، هیچکس

ام. عمو دفت حضرت مفتاح از تمردت نکردم. در هر حال من بعنوان یک خدمتگزار به مفتاحیه از الهور بازدشته

های حضرت مفتاح خطاب به شما بودند، معلومات من دربارۀ ها به تعبیری نامهاطالع داشتند. درواقع همج آن نامه

ام، همیشه در جستجوی راهی ندان مفتاحیه به این وسعت نیست. دفتم ولی من هیچگاه تمرد نکردهمواضع معا

)همان: ی « ام. برایش عجیب بود كه هنوز خود را یک مفتاحی مؤمن میدانستم.برای خدمت به مفتاحیه بوده

61.) 

 ساختار معنادار

امل نگری است. این ساختار، عاند، ساختار معنادار و جهاناز كلیتهایی كه در فرایند دریافت و تشریح به هم پیوسته
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ای است كه متن را به یک كل منسجم بدل میکند و این مفهوم را دلدمن، ابداع كرده است. همج وجوه كنندهتعیین

ستند و هر عمل انسان بمنظور رسیدن به هدفی شکل میگیرد انسان از عواطف و اندیشه و فکر و احساس، معنادار ه

ورت شان را بصرو بیابد؛ یعنی همج انسانها میخواهند رفتار و اندیشهو میکوشد پاسخی درخور برای مسئلج پیشِ 

یک ساختار معنادار و منسجم درآورند و به هدفی نزدیک میشوند كه همج اعضای دروه اجتماعی به آن درایش 

بینی و نگرش دروه اجتماعی را میسازند درفته بصورت ساختاری منسجم است كه جهاناین ساختارهای شکلدارند. 

و با ساختارهای اجتماعی و همچنین ساختارهای ذهنی دروهها و طبقات در ارتباط هستند و در نهایت تنها در 

وه یا طبقج اجتماعی هماهنگ باشد. صورتی میتوان به یک ساختار منسجم دست یافت كه رفتار افراد با رفتار در

با ساختار رمانهای سنتی فارسی فاصله دارد و قدری پیچیده است. توالی رویدادها و حوادث  رود راویساختار رمان 

بصورت منظم و جریان خطی صورت نگرفته است و ساختاری نامنظم دارد؛ بصورتی كه براساس تداعی خاطرات و 

ی آثار باید با ساختارها»ورت درفته است. همانطور كه دلدمن معتقد است كه بازدشتهای پرشمار به دذشته ص

سویج این اثر با ( و نیز رابطج متقابل و یک4374)پاسکادی، « بنیادین واقعیت تاریخی و اجتماعی مرتبط باشد

ه میشود ك در آن بازآفرینی شده، باعث« رود راوی»های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ساختار فرادیری كه جنبه

فرضیج بنیادین ساختگرایی تکوینی این است كه هر رفتار »مانددار باشد و مورد نقد قرار دیرد. از دیدداه پاسکادی 

انسانی كوششی است برای دادن پاسخی بامعنا به وضعیتی معین و از همین رهگذر ایجاد تعادلی میان فاعل عمل 

(. از آنجایی كه در این رمان، چندین روایت تاریخی به 54 )همان:« و موضوعی كه عمل بر آن واقع شده است.

موازات هم پیش میروند، این حکایات و روایات تاریخی از لحاظ مفهومی در ارتباط هستند و براساس نوعی تداعی 

معانی، یکدیگر را قطع میکنند و ذهن مخاطب را از حضور در یک ماجرا به حضور در ماجرای دیگر سوق میدهند. 

 صبیان و شیخ اهوازی، ماجرای مریضان دارالشفا بیان میشود.  ان مثال، در اواسط داستان امّبعنو

یکی دیگر از دردیریها و كشمکشهای موجود در داستان، به ماجرای زنی به نام اقدس مجاب مربوط میشود كه    

اصلی در روایت بخوبی طرحریزی  از بیماران دارالشفاست و در پایان رمان، حضرت مفتاح را به قتل میرساند. دره

نشده است و مخاطب بدرستی نمیداند چرا میخواهد مفتاح اعظم را بکشد و این به پیچیده شدن داستان كمک 

 میکند. درحقیقت مخاطب در پایان رمان غافلگیر میشود. 

 آید. بعنوانمی های رمان پسامدرن به حسابداستان دارای نوعی انقطاع و دسست زمانی است كه یکی از شاخصه

صبیان در صفحج مرۀ مثال زمانی كه شاه ابودجانه در حال باال رفتن از صفحج عمارت رصدخانه به قصد دیدن امّ

آید، راوی نادهان به زمان حال رخامه میباشد، در همین بخش از روایت كه نقطج اوج ماجرا نیز به حساب می

به پادشاه وقت بعنوان باارزشترین میراث « صفحج كرۀ خامه»ردن برمیگردد و از نامج حضرت مفتاح درمورد هدیه ك

مفتاحیه، سخن میراند. این دسست و انقطاع زمانی باعث تعلیق در روایت داستان شده و به نوعی خواننده را از 

 یک ماجرا و شرح و توصیف آن به ماجرای دیگری میبرد.

قاید مذهبی و علم نجوم آمیخته شده است. مثالً قسمت اعظم در این اثر، داستان با شعر، دزارش، تاریخ، خطابه، ع

نگاری میان كیا و عمویش شکل درفته كه كیا آنها را بعنوان راوی نقل روایت بخشهای ابتدایی اثر از طریق نامه

كیا  بند به دایتری و مفتاح اعظم بهنگاری تختهمیکند. همچنین در بخشهای میانی و پایانی داستان نیز شاهد نامه

مقام مفتاحیه دوشزد میکند. حتی از هانر شعر هم در این اثر هستیم كه در آن برخی وظایف وی را بعنوان قائم

 القرد آن را به االهوازی نسبت میدهد.ای هفت بیتی كه ابنبهره درفته شده است، بعنوان مثال هجویه

خسروی این داستان را نوشته؟ چرا این موضوع  با توجه به این فرضیه، این سؤاالت مطرح میشود كه چرا ابوتراب
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را برای نوشتن انتخاب كرده است؟ دغدغج او چیست؟ آیا او به نوعی به دنبال بیان اعتراض به موضوعی است؟ 

درمورد مردم كشورش چگونه فکر میکند و چه آینده و نگرشی را برای مردمش میپسندد؟ ابوتراب خسروی با 

برای این اثر، خواننده را دچار نوعی سردردمی میکند كه آیا منظور همان رود راوی « رود راوی»انتخاب عنوان 

ک هرچند كه عمو سعی در سلو»میرفته است:  دایتریبعنوان شخصیت اصلی در آنجا به تماشای  كیامیباشد كه 

-كسی از رفت ام در كنار رودخانج راوی عجیب بود. فکر نمیکردمهای دهگاهیاش به پرسهبا من داشت، اشاره

)همان: « ام.های ساحل رود راوی، اطالع داشته باشد، هرچند كه من همیشه تماشادر بودهوآمدهای من به خانه

در متن رمان آن را چند بار به  دایتری دات(. یا منظور خسروی از این رود، فرزند است كه مادر كیا یعنی 4ی 

، بعد از زایمان چندین ساعت در حالت اغما بود كه صبح امروز لکن دایتری دات وضعیت مطلوبی ندارد»كار میبرد: 

اش بود كه مرتباً كلمج رود ... رود... رود را تکرار میکرد كه بر به هوش آمد، با همان حالت اصرارش بر مالقات بچه

 (.467)همان: ی« طبق دستور ماسبق حضرت مفتاح میسر نبود، اجازه داده نشد.

های واقعی و خیالی، زمان تاریخی و داستانی، اطالعات مذهبی و تاریخی و فرهنگی درست نویسنده با آمیختن مکان

یا اشتباه، و ارتباط شخصیتهای داستانی و تاریخی، آنچنان مرز میان خیال و واقعیت را نزدیک و لغزان نشان داده 

یک از بخشهای داستان از كداماست كه تمیز دادن آنها داه ناممکن میشود و خواننده تا پایان داستان نمیداند 

ای از نثر معیار یک از خیال، سرچشمه درفته است. این رمان از لحاظ شیوۀ نگارشی و زبان، آمیزهواقعیت و كدام

امروزی و نثر كهن میباشد. زبان نامأنوس و كهنی كه تركیبی از دستور نگارش معاصر و شیوۀ نگارش متون كهن 

ثر باعث شده است خواننده آنچنان مشغول شود كه از پرداختن به جزئیات اثر است. سبک خای خسروی در این ا

باز بماند. از آنجایی كه چندین حکایت تاریخی مرتبط در رمان به موازات هم پیش میروند و راوی هم بین زمان 

ین كار براحتی دذشته و حال بناچار در حركت است، خواننده در درک جزئیات و اتفاقات رمان دچار اخالل شده و ا

العاده پذیر نیست. نویسندۀ سوررئالیست، واقعیات و حوادث جهان روزمره و معاصر را در كنار حوادث خارقامکان

آمیز و غریب، عادی و طبیعی جلوه داده میشود. در دنیای این رمان، جهان واقعی میبیند و از این طریق دنیای وهم

 ، درحالیکه هركدام بازتاب دیگری هستند و همدیگر را تکمیل میکنند.در كنار جهان خیال و وهم دذاشته میشود

 

 نگری و دیدگاه نویسندهجهان

نگری دروه و طبقج اجتماعی بیان یکی از مهمترین معیارهای ارزش ادبی این است كه در اثر به چه میزان جهان

 اینگری شیوهت. در نظر دلدمن، جهانشده و نویسنده و هنرمند تا چه میزان در بیان این موارد، موفق بوده اس

است كه با آن واقعیتی دیده و احساس میشود؛ تنها نگرش فرد نیست و متعلق به دروهها و طبقج اجتماعی است 

درفته از نگری فردی، نشئتنگری دروه را ناخودآداه تحقق میبخشد و این جهانو هنرمند یا نویسنده، جهان

کی از نویسنددان مدرن و پسامدرن معاصر است كه در اكثر آثارش به متون خسروی ی نگری جمعی است.جهان

ای داشته و در این فضا، داستانهایش را در فضایی مبهم و سوررئال پیش مذهبی و تاریخی و فرهنگی توجه ویژه

ن ا میتوامدرنیسم ازجمله عدم قطعیت، ساختار پیچیده و فقدان انسجام رمیبرد. در همج آثار او ویژدیهای پست

بخوبی مشاهده كرد. فضای سوررئال آثار او به حدی است كه زمان و مکانهای داستان با حقیقت بیرونی آنها 

همخوانی ندارد و خسروی بخوبی نتوانسته فضایی فرازمانی و فرامکانی در آثارش بیافریند. وی از جمله نویسنددانی 

میدهد و همیشه لحنی خای و كاربردی را متناسب با است كه به حضور لحن در داستانهایش اهمیت فراوانی 

داستانهایش انتخاب میکند و به كار میبرد. درواقع میتوان دفت تکنیک محوری بسیاری از داستانها و آثارش به 



 464/ شناسانهبا تأكید بر نقد جامعه« رود راوی»های ایدئولوهی و مذهب رمان واكاوی سویه

 

همین ویژدی منوط است. وی با استفاده از همین ویژدی، فضای موردنظرش را در روایت ایجاد میکند و همین 

های غیرعادی و طنزآمیز نیز القا میکند. دزارشهایی كه كاركنان دارالشفا و كیا درمورد صحنه فضا را به مخاطب

آید كه دویی راوی میخواهد میدهند، با لحن جدی و خشک و آمرانه بیان شده است. درواقع این نتیجه به دست می

ات متن و رویدادهای داستان بازدارد مخاطب را در تنگنای زبان و لحن خای خود قرار دهد و او را از دقت در جزئی

ای را در آثارش به كار میبرد، رمانها و از آنجایی كه خسروی زبان ویژه ها بیندیشد.تا كمتر بتواند به عمق صحنه

   . آثارش، مخاطب خاصی را میطلبد و برای افراد عامّه قابل درک نمیباشد

 

 گیرینتیجه

معاصر است كه آثارش در شاخج ادبیات مدرن و پسامدرن قرار میگیرد. ابوتراب خسروی از نویسنددان صاحب سبک 

ای دارد و معموالً از نوع نگارشی كهن در كنار نگارش همچنین به متون مذهبی و تاریخی و فرهنگی توجه ویژه

یایی با دنكننده و دشواری همراه است كه باعث شده خواننده انداز ذهنی دیجاین رمان با چشم معاصر بهره میگیرد.

تازه از جهان داستان آشنا شود. خسروی معتقد است نویسنده بیش از هر چیزی از حقایق اطرافش بهره میبرد یا 

حتی از شخصیتهایی كه در تاریخ شناخته یا با آنها زنددی كرده است و از این طریق، یک پا در واقعیت و یک پا 

بر اینکه فضایی پسامدرنی و فراداستانی دارد، باید برآمده از در تخیل دارند. همچنین او نشان داده رمان عالوه 

باشد. وی در این رمان با استفاده از فضایی كامالً ایرانی و آشنا برای مخاطب، هویت و مشخصج جامعج خودمان 

ه ك درایی است و این كار را با شگردهای پسامدرنیستیدنبال نقد وجوهی از فرهنگ ایرانی، یعنی خرافات و فرقه

ای دارد. از آنجا كه چند داستان در یک كاركرد كاملی دارند، انجام میدهد. تعلیق و ابهام در این رمان نقش ویژه

مسیر و به موازات هم حركت میکنند، مخاطب و خواننده نمیداند ادامج این اپیزود و روایت را در كجای رمان و در 

و تعلیق برای فهم داستان شکل میگیرد. فضای محتوایی رمان كدام صفحه خواهد خواند و درنتیجه نوعی انتظار 

سعی دارد یک جامعج مذهبی خیالی را به تصویر بکشد كه همج اعضای آن به فرقج مفتاحیه پایبند و وفادار هستند 

ای ای براند. در این جامعه میتوان دریافت مذهب و خرافات وسیلهو بشدت تحت نظارت ولی این فرقه قرار درفته

سركوب مردم است. درنتیجه در این نظام به ظاهر مقدس، هردونه سركشی و طغیان از سمت مردم جامعه و خروج 

ترین و بدترین مجازات یعنی بیماری زخم كبود پاسخ داده میشود و در شدۀ نظام با بیرحمانهاز چارچوب مشخص

 نهایت عضو مبتال قطع میگردد.

ه نسبت شخصیتهای پویا از فراوانی بیشتری برخوردار است. خسروی برای در این اثر تعداد شخصیتهای ایستا ب

پردازش شخصیتها از هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده كرده است. اغلب شخصیتها بصورت مستقیم و 

اند. اغلب تکنیکهای پردازش مستقیم شخصیتها از جمله دفتگو، رفتار و همچنین دفتار و اعمالشان معرفی شده

وصیف ظاهر در این اثر دیده میشود. شباهت میان شخصیتها هم در این رمان دیده میشود و خسروی این كار را ت

 ها و نمادهایی مثل رنگ چشم و شباهت سرنوشتشان به مخاطب نشان میدهد.ازطریق نشانه

 

  نویسندگان مشاركت

 استخراج بوعلی سینادانشکده علوم انسانی دانشگاه  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

آقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم لیال هاشمیان  است.شده

 نهایت اند. درنقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مجتبی سلطانیان
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  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بوعلی سینا

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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