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   مقدمه.1
 و  هاويـه ابوتراب خسروي، با مجموعه داسـتانهاي       از نويسندگان بعد از انقالب اسالمي،       

اي در     جايگـاه ويـژه     توانسته اسـت   رود راوي  و   اسفار كاتبان ، و دو رمان     ديوان سومنات 
 پـژوهش چنـداني صـورت نگرفتـه         بارة آثار وي   نويسي كسب كند اما در      عرصة داستان 

 مــدرن    از جنبة  اسفار كاتبان ررسي چند داستان كوتاه و رمان       علي تسليمي به ب   . است
 ميرعابديني، آثـاري از دو    .)274-273: 1383،  تسليمي (يا پست مـدرن پرداخته است    

: 1386،  ميرعابـديني . (مجموعه داستان كوتاه خسروي را بررسي اجمـالي كـرده اسـت           
براندازي زمـان   و صالح حسيني به حلول شخصيتها، و        ) 1474-1472 و 1067-1068

هاي وي روي پرداخته است و ارتبـاط داسـتان  ، و تجسد كالم در آثار خس   اسفاركاتباندر  
  .)24-15: 1382 حسيني،(را با كتب مقدس نشان داده است 

ان، به چارچوبي كلي در اين       در بررسي صد حكايت پري     نخستين بار والديمير پراپ   
، پـراپ  ( هفـت حـوزة كـنش بـود     كـاركرد و ها دست يافت كه داراي سي و يـك    حكايت
 بعدها شيوة كار پراپ مـورد توجـه ديگـر پژوهنـدگان ادبيـات قـرار             .)169-59: 1368

ساختارگرايي . گرفت و روش وي از لحاظ كمي و كيفي مورد بازبيني و تغيير قرارگرفت      
 چارچوب كلـي كـه بـر اثـر حـاكم اسـت              عبارت است از مطالعة دقيق يك اثر و كشف        

كنـد آنگـاه       ساختارگرايي، واحدهاي يـك اثـر را مـشخص مـي           .)132: 1380ايگلتون،(
گويـد مـتن    بارت مي« اما  .)18: 1379اسكولز، (كند  باط بين آن واحدها را كشف مي      ارت

نه يك ساختار بلكه فرآيندي از ساختاري كردن با انتهاي باز است و اين نقد است كـه                  
بارة ديدگاه   ايگلتون در.)191 :1380ايگلتون،(» دهد عمل ساختاري كردن را انجام مي  

رسد كه كل نظريه، ايدئولوژي، معني مشخص  چنين به نظر مي«: نويسد روالن بارت مي
  انـد، نوشـتن پاسـخي بـه همـة           آفـرين شـده     اي ذاتي وحـشت     و تعهد اجتماعي به گونه    

اي است كـه       نوشتن، آخرين سنگر تسخير نشده     - به مثابه  -نوشتن، يا خواندن  . آنهاست
ين اثـر   تر   مفصل رود راوي  .)195-194:همان(» توانند در آن بازي كنند      كران مي فروشن

اهميتي كه خسروي براي كلمـه و       . هاي نويسندگي اوست  خسروي، و حاوي تمام مهارت    
كند سـبب شـده ايـن     كتابت قائل است و سبك پسامدرني كه به كمك كلمه ايجاد مي       

 عين حال، تكرارهاي متعـددي اعـم از         نويسنده در . رمان، ساختار روايتي پيچيده بيابد    
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كار بسته است كه گاهي متنـاقض  ه عبارت و جمله و داستان يا مضمون، در اين رمان ب      
براي دريافت اسباب اين تعدد و پيچيدگي، و فهـم و تحليـل مـتن، بـا                 . رسد  به نظر مي  

توجه به محتواي رود راوي و روش پرداخت آن به نظرية پـساساختگرايي بـارت توجـه                 
اي    به گونه  رود راوي .  هماهنگي بيشتري دارد   ايم چون با روش نويسندة رود راوي        كرده

ضد ساختاري نوشته شده و امكان تطبيق نظرية ساختاري با اين رمان ممكـن نيـست                
هـا اسـتخراج      هـا و گـزاره    رفت  ه روش ساختگرايان بر اساس پـي      فقط روساخت رمان را ب    

ز بر اساس استاندارد خاصي صـورت نگرفتـه اسـت           ها ني رفت   شيوة استخراج پي   .ايم  كرده
دن آن وجـود    سازي رماني است كه امكـان خالصـه كـر           چون هدف از آن نوعي خالصه     

اي  هاي اين رمان را خصوصاً براي خواننـده   ها امكان تطبيق انديشه   رفت  خواندن پي . ندارد
  .سازد كه با اصل رمان كمتر آشنايي دارد بهتر ميسر مي

  
  استانهاي درفت ي پ.2

 دو روايــت هــست، روايــت الــف بــه شــرح حــال راوي و مــسائل او رود راويدر رمــان 
هـا، و   ت ب به گذشتة دارالمفتاح، پيدايشهاي مختلفي چون جهـان، آدم          پردازد، رواي   مي

  : پردازد هاي مختلف مي پديده
خوانـدة راوي، او را بـراي        پدر -1 (بازگـشت بـه رونيـز       : ت الـف  رفت اول از روايـ      پي     

. گيـرد   او براي اين كار از حضرت مفتاح اجازه مـي    -2 . فرستد  تحصيل طب به الهور مي    
 راوي طـب را رهـا       -4 . گيـرد   ميرد، و عموي راوي تكفل راوي را به عهده مـي             او مي  -3 

اش به ايـن مطلـب         عموي راوي در نامه    -5 . پيوندد  كند و به مكتب قشرية الهور مي        مي
بـارة   آنها در نامه بـا هـم در   -6 . گذرد ويد كه از خطاي او ميگ  كند و به او مي      اشاره مي 

 را از رفـتن بـه       اش او    عمـو در نامـه     -7 . كنند  عقايد مفتاحيه و مكتب قشريه گفتگو مي      
رفته با زنـي       راوي كه به ساحل رودخانة مذكور مي       -8 . دارد  حذر مي ساحل رود راوي بر   

 آنها با هم    -10 . برد  او را به حجرة خود مي      گايتري   -9 . شود  به نام گايتري شار آشنا مي     
گويـد و     اش تمامي جزئيات را مي       عمو در نامه   -11 . رود  كنند و بعد راوي مي      گفتگو مي 

اش از راوي      عمو در آخرين نامـه     -12 .آزمايد  راوي را با كشاندن به مباحث عقيدتي مي       
 او در راه    -14. نـد ك  راوي به سمت رونيز حركـت مـي       -13. خواهد به رونيز بازگردد     مي

  ).كند ظ مكتوب تن گايتري گفتگو ميرونيز با الفا
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اي از    راوي با استفاده از تاريخ مختصر دارالمفتاح شمه       (: رفت مقدماتيِ روايت ب     پي     
   ).آورد ونيز و طريقة احداثش را ميسرگذشت ر

و سـاخت رونيـز   گريز از بنـد  ) با استناد به تاريخ مختصر( :رفت اول از روايت ب   پي     
 جنيد قرمطي در جدلي با مستنـصر،       -2. شود  جنيد قرمطي در جنگ بصره اسير مي       -1(

 او بـا    -4. ربايـد    جنيد، اسم اعظم را از شيخ يحيي الكنـدري مـي           -3. افتد  به زندان مي  
 او با استفاده از اسم اعظم دژي از خارة سـفيد،            -5. گريزد  كمك اسم اعظم از زندان مي     

  ).كند  خلق ميي آن رارونيز و رعايا
راوي و گايتري در راه رسيدن به عمارت عمو         -15: (رفت اول از روايت الف      ادامة پي      

رسد و با عمـويش كـه در قـاب پنجـره               راوي به عمارت مي    -16. كنند  با هم گفتگو مي   
 راوي و عمـو  -18. برد  عمو، راوي را به سمت اتاق مي       -17.كند  ايستاده است گفتگو مي   

گويـد فـردا بايـد بـه ديـدار         عمو به او مـي     -19. كنند  رة مسائل مختلف گفتگو مي    با در
 عمو شب بخير    -21. كند   زيور، راوي را به اتاق راهنمايي مي       -20. حضرت مفتاح برويم  

  .)خوابند كنند و كنار هم مي و مي گايتري و راوي گفتگ-22. رود گويد و مي مي
راوي از خـواب بيـدار      -1( بـا حـضرت مفتـاح        مالقـات : رفت دوم از روايت الـف       پي     
بـارة    عمـو در -3.رونـد  بعد از صـبحانه بـا عمـو بـه سـمت دارالمفتـاح مـي       -2.شود مي

بـارة زيـور     عمو و راوي در-4. كند دارالمفتاح و عقايد مدرن حضرت مفتاح صحبت مي
ح  عمو از حـضرت مفتـا      -6.شوند  رسند و وارد عمارت مي       به مقر مي   -5. كنند  گفتگو مي 

 -8. كننـد   بارة مفتاحيه و مكتب قـشريه صـحبت مـي           آنها در  -7.خواهد  اجازة ورود مي  
  .)آيند  راوي و عمو بيرون مي-9. كند حضرت مفتاح روز تسعير را مشخص مي

 مباشـران و اعيـان مفتاحيـه بـراي مراسـم            -1(تسعير  : رفت سوم از روايت الف      پي     
 حـضرت مفتـاح     -3. رونـد   سعير مي تاالر ت ت  راوي و عمويش به سم     -2. آيند  تسعير مي 

بـارة مراسـم قرائـت       خواند و فتواي حضرت مفتـاح را در          عمو دعا مي   -4. شود  وارد مي 
خواهـد بـه       عمو از راوي مي    -6. رود   حضرت مفتاح بعد از قرائت خطابه مي       -5. كند  مي

ير او  سع صحابة تـ   -7. بند دراز بكشد   سعير رفته، برهنه شود و روي تخته      سمت وسايل ت  
ي بـا    در حـين مراسـم، راو      -9. شـود    مراسم شـروع مـي     -8. بندند  بند مي  را روي تخته  

 صحابة تسعير   -10. كند  شنود گفتگو مي    بند و شالق مي    گايتري كه صدايش را از تخته     
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گايتري لـب حـوض      -11.اندازند  كنند و درون حوض تغسيل مي       بند باز مي   او را از تخته   
 صـحابه،   -13. خواننـد   مو و مؤمنين دعـا مـي       -12. كند  مينشيند و با راوي گفتگو        مي

هـاي راوي   هـاي عمـو، بـه زخم        با توجه به گفتـه     صحابه   -14. كنند  راوي را تدهين مي   
 -16. مالنـد   برند و كافور مـي       صحابه، راوي را به سمت حنوط مي       -15. كنند  تعظيم مي 

كنند و صـحابه راوي   ك مي مؤمنان، تاالر را تر  -17. اي  ه شده گويد منزّ   عمو به راوي مي   
گـايتري روي صـندلي     -18. شـود   برند و او وارد ماشين مـي        را به سمت ماشين عمو مي     

 -20. گويـد    عمو به او تبريك مـي      -19. كند  نشيند و راوي با موهايش بازي مي        جلو مي 
 گـايتري   -21. كنـد   نقـل مـي   بارة زخم را     هاي حضرت مفتاح در     عمو در راه خانه گفته    

هـا   زخم -22. ماننـد    روي بدن راوي مـي     پرسد تا كي    داند، از آنها مي     را مي ها  زبان زخم 
  .)گويند ما مطيع اوامر حضرت مفتاحيم مي

 راوي بـا بـوي عفونـت      -1. (شـود   راوي قائم مقام مـي    : رفت چهارم از روايت الف      پي     
 بنـا  يتري گـا  -3. كنند  ها پاك مي   زيور عفونت را از دهانِ زخم      -2. شود  ها بيدار مي  زخم

 -4. انـد   هـا ناپديـد شـده     بينـد زخم    كند كـه مـي      ميها نگاه   به درخواست راوي به زخم    
كنـد كـه از او         گايتري به راوي يادآوري مـي      -5. اند  گويد ديده كه آنها رفته      گايتري مي 

گويد در اصل من گـايتري نيـستم ولـي آرزو              گايتري مي  -6. خواسته از من بار برگيرد    
گويد در زمان تسعير و دوران نقاهت اسـم          گايتري نيست مي    زني كه  -7. دارم كه باشم  

ي بـا آوردن متنـي از بـاب     راو-8. دانند له را مياي و اآلن همه اين مسئ  را برده گايتري
گويد اين امر از معرفت جسم من بوده است كه            جنيد مي    الكالم از قول ابن    ةسوم حادثـ 

 -9. د بگويد تـا از مـن بـار برگيـرد          به اسم گايتري گفته تا شكل خودش را به تخته بن          
رسد و همچنين مبشر شفا و بالغت مفتاحيـه           راوي به سمت قائم مقامي دارالمفتاح مي      

  .)شود مي
 راوي خلعتي حـضرت مفتـاح را        -1(بازديد از دارالشفا    : رفت پنجم از روايت الف      پي     
آيـد و او وارد       مـي  ماشيني به سـراغش      -2. ماند  پوشد و منتظر ورود به دارالشفا مي        مي

دهـد و در      هاي مختلف را به او نشان مـي       ت دارالشفا قسمت   سرپرس -3. شود  دارالشفا مي 
 -4. گويـد   بخش زنان از فردي به نام اقدس مجاب كه مظنون به توطئه است سخن مي              

گويـد كـه      اش بـه سرپرسـت مـي        راوي از اقدس مجاب ديدار كرده و در جواب خواسته         
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 راوي  -6. كنـد   صحبت مـي   سرپرست از مشكل زخم كبود       -5. موهايش را كوتاه نكنند   
دهـد و      سرپرست محل سكونت راوي را نـشان مـي         -7. كند   سخنراني مي  اهبراي مريض 

 راوي  -8. كنـد   خانم فرخ را كه مسئول رسيدگي به امور منزل راوي است معرفـي مـي              
  .)رود وارد اتاق شده و سرپرست مي

 زني كه گـايتري نيـست از        -1(دن گايتري به رونيز     آم: رفت ششم از روايت الف      پي     
 راوي -2. اي به گايتري بنويسد و از او به خواهد كه به رونيز بيايـد  خواهد نامه  راوي مي 

  .) نويسد اي به گايتري مي از زبان او نامه
راوي بـا خـوانش كتـاب حـدوداالعمال فـي شـئ از              : (رفت مقدماتي از روايت ب      پي    

بارة مفتاحيه و عقايد آنهـا اطالعـاتي          و حدود الذات االهوازي، هم در      الياس ابو مقصود  
 از كتاب نوادر الوقـايع      در ادامه . پردازد  زي و عقايدش مي   دهد و هم به سرنوشت اهوا       مي

قسمتي از كتـاب  . شود بارة اهوازي و ظلمي كه بر او رفته است آورده مي           نيز مطلبي در  
مفتاحيـه اسـت كـه جماعـت مفتاحيـه را از نـسل              اي مربوط به      نامه اهوازي گويا نسب  

توان اين قـسمت را عـالوه بـر     پس مي.داند كه او فرزند مارج و مارجه است      ابودجانه مي 
بـارة   اي در   نامـه   رفت مقدماتي براي زنـدگي اهـوازي بـه حـساب آورد، نـسب               اينكه پي 

  .)مفتاحيه دانست
سـتانة درگـاه حجـرة اهـوازي         زن بـر آ    -1(كتاب سوزان   : رفت دوم از روايت ب      پي     

 اهوازي از ديـدن     -3. كند   اهوازي او را به داخل دعوت مي       -2. خواهد  ايستاده و پناه مي   
زن -5. پرسد  دهد و نامش را مي       اهوازي عبايش را به زن مي      -4. كند  اندام او احتراز مي   

 -6.  استاي دور در آسمان آمده گويد كه از قريه كند و مي الصبيان معرفي مي خود را ام
وي شـعله   زن به علت سرما كتابي را برداشـته ر         -7. كنند  ها گفتگو مي   بارة كتاب  آنها در 

گويـد    زن مـي -9. گـذارد  هايش را يكي يكي روي شـعله مـي        اهوازي كتاب  -8. گذارد  مي
هـاي روي    اهـوازي از نـشانه  -10. حقيقتي كه دنبال آن هسني بر تن ما نقر شده است        

گويد نشان قرية مـن اسـت و نطفـة ابودجانـه از آن                 او مي  -11. كند  شانة زن سؤال مي   
  .)نگرد  اهوازي به سحابي غفر در آسمان مي-12. منزل است و من از نسل او هستم

.  شـود   راوي صبح از خواب بيدار مي-1(كار در دالشفا : رفت هفتم از روايت الف  پي     
 راوي با كمك خانم فرخ -3. كند ميبارة وظايف خانم فرخ گفتگو     او با خانم فرخ در     -2
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 سرپرست پروندة نـوزادان  -5. دهد  سرپرست محل كار او را نشان مي       -4. شود  آماده مي 
 راوي -6.  از آنهـا پيـدا شـده   گويد پدر بزرگ يكـي  دهد و مي  الهويه را نشان مي     مجهول
زرگ گويـد پـدرب    سرپرست مي-7. خواند  و پدر بزرگش مي21بارة نوزاد   هايي در گزارش

. خواند  بارة زن و مردي جذامي مي       راوي دو گزارش ديگر در     -8. كند  اش را انكار مي     نوه
كند، زيـرا    اش را انكار مي      مرد، نوه  -10. شوند   پدربزرگ و كودك وارد اتاق راوي مي       -9

ي را كـه در فـضاي    راوي مريـضهاي -11. هوايي بوده است   معتقد است مادرش زن سربه    
خوري و ارتبـاط    گزارشي از نحوة هوا   -12. كند  ه مي كنند، مشاهد  دارالشفا هواخوري مي  

 پدر بزرگ و كـودك خـارج        -13. شود  زنان و مردان و نكات مثبت و منفي آن ارائه مي          
 راوي و   -14. اي دو بـار بـه ديـدنش بيايـد           گـردد پـدربزرگ هفتـه       شوند و مقرر مي     مي

  .) كنند  گفتگو ميبارة او بارة خانم مينا حسام و عقيدة مرضا در سرپرست در
شـب از    پرسد در ايـن نيمـه        اهوازي از زن مي    -13: (رفت دوم از روايت ب      پي  ادامة       

 زن از وضعيت خود و عشاق سينه چاكش مي گويد و قصد -14. اي كجا بر ما وارد شده  
. خوابد  كشد و مي     اهوازي گليم بر سر مي     -15. خود را محك زدن اهوازي بيان مي دارد       

شـود از خـواب بيـدار         هايي كـه بـه او داده مـي        زي با پرتـاب سـنگ و دشـنام         اهوا -16
  .)شود مي

راوي از حدود االعمال في شئ به ذكر وقـايعي كـه            : (رفت مقدماتي از روايت ب      پي      
در اين قسمت، از كتاب النبوغ ابن القـرد         . پردازد  شود مي   باعث زنداني شدن اهوازي مي    
بـارة   يد و از قـول ابواخـضر صـاحب شـرح المـسالك در             آ  و عقايد او سخن به ميان مي      

 ابومقـصود از حجـر      در ادامـه  . ورده شـده اسـت    القرد مطـالبي آ     مجعول بودن كتاب ابن   
اي   آورد كه دليل به زندان افتادن اهوازي را هجويـه           السالطين سيوندي هم مطالبي مي    

گناه   او اهوازي را بي   . تالقرد به نام اهوازي رواج يافته اس        شمارد كه با دسيسة ابن      بر مي 
  .)داند مي

 راوي بـه بخـش تـرميم وارد         -1(جستجوي قبر مادر    : رفت هشتم از روايت الف      پي      
 مسئول واحد به بخش زنان رفته است ولي مسئول كارگاه به توضيح دقيق              -2. شود  مي

  .)پردازد مسائل مي
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 دو نقش از پي رفت بـاال را         اين قسمت مــانند پلي   ( :رفت مقدماتي از روايت الف      پي      
زنـد بـه يـاد       هاي قبـل نقـب مـي       راوي كه به سـال     .سازد  ن مرتبط مي  با چهار نقش پايي   

  .)كند  بيان مي بارة مادرشاش را در خواندههاي پدرافتد و پاسخ مادرش مي
بارة گورستان   راوي از سرپرست دارالشفا در     -3: (رفت هشتم از روايت الف      پي  ادامة       
اند، در همين گورسـتان       گويد همة كساني كه در اينجا مرده         سرپرست مي  -4. پرسد  مي

راوي قبـر    -6 .پـردازد   راوي به جستجوي قبر مـادرش مـي        -5. اند  به خاك سپرده شده   
  .)يابد مادر را مي

 عمو چمـدان او     -4. آيد   گايتري به رونيز مي    -3: (رفت ششم از روايت الف      پي  ادامة       
 گفتگوي گايتري با راوي مبني براينكه وقتي نامـه بـه            -5. گذارد  ن مي را از ماشين پايي   

شوند و در راه، گـايتري         آنها وارد دارالشفا مي    -6. دستش رسيده توانسته او را پيدا كند      
 خـانم   -8. شـوند    آنها وارد اتاق مـي     -7. زند  اش حرف مي    از آن خانة رود راوي و از بچه       

ات را در اينجـا بـه دنيـا        تواني بچـه    گويد مي   ري مي  راوي به گايت   -9. آورد  فرخ چاي مي  
  .)بياوري

 راوي پرونـدة مـادرش،      -1(آگـاهي از سرنوشـت مـادر        : رفت نهم از روايت الـف       پي       
 راوي پرونـده را مطالعـه       -3. آورد   خانم فرخ پرونده را مي     -2. خواهد  گايتري دات را مي   

  .)شود كند و از سرنوشت مادرش آگاه مي مي
 سالطين الحجر سـيوندي آمـده اسـت كـه           در رسالة : رفت مقدماتي از روايت ب     يپ     

  .كند مفتاحيه توسط تكله سقوط مي
آشنايي و عقـد ابودجانـه بـا        ) به استناد سالطين الحجر   : (رفت سوم از روايت ب      پي       
-2. بينـد   آشوبي را مـي   شم روي باروي ارك ايستاده كه شهر      ابودجانة ش  -1(الصبيان    ام

گويد هر كس شجاع است بيايد تا جادويش كـنم و شـبي بـا او                  در ميان معركه مي   زن  
-5. آورد  اي در مي    زن، او را به شكل گربه     -4. شود   مردي داوطلب مي   -3. همبستر شوم 

 زن در جـواب     -7. شـود    ابودجانه شيفتة او مي    -6. كند ابودجانه او را به ارك دعوت مي      
 ابودجانـه از او  -8. اي دور آمده اسـت     است و از قريه   الصبيان    گويد نامش ام    ابودجانه مي 

گويد او تنها نيست و در همان لحظـه تعـدادي              زن مي  -9. خواهد كه در ارك بماند      مي
ابودجانه براي يـافتن زن در ميـان گـروه زنـان بـه              -10.زن به هيأت او ظاهر مي شوند      
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د، خواسـتة او را     كند كه اگر شهربانوي ارك باشـ        زن شرط مي   -11. پردازد  جستجو مي 
دهد تا در شهـر جستجو كنند و شهــر   پـذيرد و دستور مي  ابودجانه مي -12. پذيرد  مي

خوانند دستگير  الصبيان هستند و مؤمنان را به معصيت فرا مي    آشوباني را كه از مانند ام     
 هجـده زن كـه ماننـد        -14. شـود    مجلس عقد بـر پـا مـي        -13. كنند تا مجازات شوند   

  .)شوند د دستگير و مجازات ميهستن شهربانو
گـذاري   رت مفتاح براي رفتن به مراسـم تـاج        جلسة حض : رفت دهم از روايت الف      پي      

 راوي وارد محوطـة بـاغ       -2. كند  حضرت مفتاح همة مباشران را احضار مي      -1(رضا شاه   
خواهد شـما را      گويد قبل از جلسه حضرت مي       رود و مي     عمو به طرفش مي    -3. شود  مي

رونـد و وارد       آنها به طرف مقر مي     -4. )براي گزارش دارالشفا و ماحصل مطالعات     (ببيند  
بـارة دارالـشفا و     حضرت مفتـاح در    -6. خواهد   عمو اذن دخول مي    -5. شوند  عمارت مي 

 حـضرت   -8. كنند  بارة ماهيت درد گفتگو مي     راوي و او در    -7. كند  گايتري صحبت مي  
آيند و جلسه شروع       مباشران براي عرض ادب مي     -9. دهد  مفتاح به آنها اجازة رفتن مي     

كنـد و علـت احـضار را          رود و از همه تشكر مـي         عمو پشت ميز خطابه مي     -10.شود  مي
نـد و از مالقـات   كن هاي خـود را شـروع مـي     فتـاح صـحبت    حـضرت م   -11. كند  بيان مي 
  و كنـد،   كند و علت نزديك شدن به او را بيان مي           الوزراء صحبت مي   اش با رئيس    گذشته

جلـسه تمـام     -12. اي تهيه كنيم    گذاري او بايد هديه    گويد براي رفتن به مراسم تاج       مي
  .)روند شود و حضرت مفتاح مي مي

سيوندي با متـشرعان    ) با استناد به روايت سيوندي    ( :رفت مقدماتي از روايت ب      پي       
دنائـت او   كنـد و داليـل آنهـا را مبنـي بـر               القرد صحبت مـي     بارة صالح و خالف ابن     در

كنـد و بـه       او علت اين امر را جستجو مـي       . افتد  پذيرد، تا اينكه اهوازي به زندان مي        نمي
الـصبيان مهمـان      كنـد كـه بعـد از آن شـب كـه ام              هجوية منسوب به اهوازي اشاره مي     

هاي او شده، اهوازي براي تالفـي، هجويـة مـذكور را    هوازي بوده، و باعث سوزاندن كتاب    ا
ين قول را قبول ندارند؛ زيرا اهـوازي اصـوالً شـعر را بـا زندقـه برابـر                   ايشان ا . سرايد  مي
الصبيان اين واقعه را براي هرزگان شـرح داده اسـت،             گذشته از اين، خود ام    . دانسته  مي

كند كه اهوازي     او به اين مطلب اشاره مي     . ايم  اما ماوقع را ما از زبان خود اهوازي شنيده        
 نريزد، اين مطلب را بيـان نكـن؛ ولـي اگـر امـروز آن را         اي  گفته براي اينكه آبروي بنده    
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او .  اسـت  كنم به دليل ظلمي است كه ابودجانـة قـاهر بـر اهـوازي روا داشـته                  بازگو مي 
  .)كند همچنين به مرگ ابودجانه بعد از فتنة رصدخانه اشاره مي

ب ها بعـد بـراي طلـ      الـصبيان سـال     ام -1(حبس اهوازي   : برفت چهارم از روايت       پي      
ابودجانـه اهـوازي را بـه        -2. اللغه و شرع بيـاموزد      خواهد از او فقه     مغفرت از اهوازي مي   

القرد ابـاحي      ابن -4. كند  كند و نهايتاً قبول مي      اهوازي ابتدا امتناع مي    -3. آورد  ارك مي 
بـازي  الصبيان معرفي كرده او را بـه نظر        اي از اهوازي كه خود را مريد ام         به استناد گفته  

 -6. كنـد  صبيان انتساب هجويه بـه اهـوازي را رد مـي          ام -5. كند  الصبيان متهم مي   با ام 
 -8. شـود   الصبيان مانع مي    ام -7. گيرد و قصد جان او دارد       ابودجانه بر اهوازي خشم مي    

شود كه ابودجانه از خون       هاي او باعث مي     گريه -9. كند  ابودجانه به اهوازي حسادت مي    
  .)داو درگذرد و او را حبس كن

الصبيان خود را در اشـكوب         ام -1(الصبيان    السماء ام  سلم: رفت پنجم از روايت ب      پي      
 ابودجانـه از    -3. ام باز گردم    زده كه بايد به قريه       او صيحه مي   -2. كند  فوقاني زنداني مي  

الصبيان كـالف ريـسماني را بـه هـوا             ام -4. كند  كند ولي او اعتنايي نمي      او دلجويي مي  
گويد صورتي از خـود را در         آورد و به او مي       او گربه را به حالت اول در مي        -5. زداندا  مي
 ابودجانـه   -7. رود  به آسمان مـي    او دست به ريسمان گرفته       -6. گذارم  ات باقي مي    خانه
  .)گردد نميخواند، باز زند و او را مي د ميچه فرياهر

. كند   راوي با گايتري زندگي مي     -1(زندگي با گايتري    : رفت يازدهم از روايت الف      پي     
 گايتري يك بار به بخـش       -3. ها او را معاينه كنند      كند كه قابله     خانم فرخ اصرار مي    -2

 راوي بـه او اطمينـان       -4. كنـد   اش و سرنوشت او گريه مي       رود و بعد براي بچه      ايتام مي 
اش مراقبـت     بچهجا به دنيا بياورد و اگر بخواهد از          اش را همين    تواند بچه   دهد كه مي    مي
  .)شود مي

-1: (معاينه شدن گايتري و آشكار شدن زخم كبود       : رفت دوازدهم از روايت الف      پي       
 -2. گويـد  كند و از رفتار نامناسب بـا او سـخن مـي    گايتري از اقدس مجاب صحبت مي   

نوازد و سـودي      زند كه برايش ني مي      گايتري از سودي، زني كه تسليبي است حرف مي        
خواهد برقصد ولي او به علت بچة داخل شـكمش و تـورم                سودي از او مي    -3. رقصد  مي

گويـد بـه او       گايتري به راوي مي    -5. پرسد   سودي از پدر بچة او مي      -4. تواند  پايش نمي 
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بـارة اقـدس مجـاب و مـشكوك           راوي در  -6. چيزي نگفتم ولي كاش پدرش تو بـودي       
هـا نـشان      كه او خود را به قابله     دهد     خانم فرخ سفارش مي    -7. كند  بودن او صحبت مي   

  .)شود  با معاينه، زخم كبود پاي چپ او آشكار مي-8. دهد
 به روايت ابومقصود، با استناد بـه شـرح زيـج غفـر ابـن              : (رفت ششم از روايت ب      پي      
 آسـماني را بـه      خوانـد تـا قـراء        ابودجانه، منجمان را فرا مي     -1(ساخت رصدخانه   ) اولي  

اولـي    آق-3. كند، به شرط تأمين هزينة آن اوليِ منجم قبول مي     آق -2 .ديدار او بياورند  
لم    -4. پرسد  كند و علت اين كار را مي        با ابودجانه صحبت مي    الـسماء    ابودجانه، قضية سـ

اولي به شرح صناعت رصد خانـه و حـاالت ابودجانـه               آق -5. دهد  الصبيان را شرح مي     ام
اولي به شـرح      كنند و آق    بارة سحابة غفر گفتگو مي     اولي در    ابودجانه و آق   -6. پردازد  مي

  .)پردازد نام اين سحابه مي
 -1(بستري شدن گايتري و ترخيص اقدس مجـاب         : رفت سيزدهم از روايت الف      پي       

-2. شود  حضرت مفتاح از راوي عصباني است و بدين دليل در جلسات از او دعوت نمي              
. دهـد   داند و دستور بستري كردن او را مي         مياو حضور گايتري را در منزل راوي مجاز ن        

شود و راوي به دليـل         در جلسات، عمو به عنوان سرپرست هيأت اعزامي انتخاب مي          -3
بارة   عمو و راوي در    -4. شود  اش به اين سمت منتخب نمي       نگهداري از گايتري در خانه    

شود و بـراي      گايتري آماده مي   -5. كنند  نظر حضرت مفتاح در مورد گايتري گفتگو مي       
دهـم اقـدس    گويد دستور مي    راوي به گايتري مي    -6. رود  خداحافظي به بخش زنان مي    

خواهند گايتري را بستري كنند ولـي او           كاركنان بخش مي   -7. مجاب را ترخيص كنند   
 راوي از احـواالت گـايتري و        -9. دهنـد    نگهبانان به او اجازة خـروج نمـي        -8. گريزد  مي

گويد گـايتري مجبـور بـه همكـاري شـده و              خانم مؤيد مي   -10.پرسد  اقدس مجاب مي  
گويـد بايـد احـواالت         راوي به خانم مؤيـد مـي       -11. رفتار اقدس مجاب هم خوب شده     

كنـد و     راوي برگة ترخيص اقدس مجاب را امـضا مـي         -12. گايتري هر روز گزارش شود    
 اتاق اقـدس  گايتري در-13. نويسد تا گايتري مورد لطف مفتاحي قرار بگيرد        اي مي   نامه

اقدس مجـاب بـراي گـرفتن برگـةترخيص از اتـاق خـارج              -14. شود  مجاب بستري مي  
  .)شود مي
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 خـانم مؤيـد     -1(ي چـپ گـايتري      تـسليب پـا   : رفت چهـاردهم از روايـت الـف         پي       
 دسـتور تـسليب پـاي چـپ         -2. دهـد   هاي خود را به صورت مكرر بـه راوي مـي          گزارش

  .)شود گايتري داده مي
اولي، استاد حنيف معمار را بـراي سـاخت            آق -4: (رفت ششم از روايت ب      يپ  ادامة       

 ابودجانـه از مراحـل      -6. كنـد   استاد قاعـده را درسـت مـي       -5. آورد  قاعدة رصدخانه مي  
الصبيان   بارة ديدن ام    او و ابودجانه در    -7. دهد  اولي از آن خبر مي      پرسد و آق    ساخت مي 
نگرانـي او از ايـن      (جويي براي زمان رصد است      رهاولي در فكر چا      آق -8. كنند  گفتگو مي 

-9 .)افتـد  الصبيان را مشاهده ننمايـد چـه اتفـاقي بـرايش مـي        است كه اگر ابودجانه ام    
دهـد و ميـان ماخوليـاي ابودجانـه و            اولي قصد خود را از ساخت رصدخانه شرح مي          آق

  .)دهد اي انجام مي خود مقايسه
 خانم مؤيد قبل از عمل تـسليب شـرايط      -3: ( الف رفت چهاردهم از روايت     پي  ادامة       

 عمـو از مراسـم      -5. دهـد    را مـي    مؤيد خبر تـسليب عـضو      -4. دهد  گايتري را شرح مي   
كنـد   آيد و در ديدار با راوي عالوه بر اينكه دليل انتخاب خود را بيان مـي  گذاري مي  تاج

او در  . كنـد  از زني كه معشوق حضرت مفتاح بوده و دچار زخم كبود شده صـحبت مـي               
گويد كه    دارد و به راوي مي      بارة آن زن را هم بيان مي       هايش نظر حضرت در     حين گفته 

 در گزارش بخش زنان قيد شده اسـت كـه گـايتري تقاضـاي     -6. تأثرش را آشكار نكند   
  .)كند  راوي قبول نمي-7. عرض خصوصي با راوي را دارد

  .) شود  كامل مي رصدخانه-10: (رفت ششم از روايت ب پي ادامة      
اولي به   آق-1(الصبيان در رصد خانه  ديدار ابودجانه با ام: رفت هفتم از روايت ب پي      
-2. شود تا اگر ابودجانه بانوي خود را نديد، جانش به خطر نيفتد         هايي متوسل مي    گفته

ان اولـي حـاالت ابودجانـه را بيـ          كننـد و آق     روند و گفتگـو مـي       آنها از رصدخانه باال مي    
  .)كند مي

دهـد    حضرت مفتاح دستور مي-1(دستور ساخت موزه  : رفت پانزدهم از روايت الف      پي     
 او از راوي    -2. اند از ليست خزانه خارج كنند       اي را كه براي رضا شاه هديه برده         كُرة رخامه 

كنــد و از اهميـت تــاريخ و تـاريخ مفتاحيـه               در مورد تأليف تـاريخ مفتـاحيه سؤال مـي       
  .)اي از وسايل دارالمفتاح تأسيس شود دهد موزه  او دستور مي-3. گويد  ميسخن
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. نـشينند   اولي بر كرسي رصد مي      ابودجانه و آق  -3: (رفت هفتم از روايت ب      پي  ادامة       
 -6. گويد   ابودجانه با شمايل بانويش سخن مي      -5. كند  اولي دستگاه را تنظيم مي       آق -4
  .)كند جانه ترك مياولي مكان را به امر ابود آق

 گزارش سرپرستار مبنـي بـر       -1(تولد پسر گايتري    : رفت شانزدهم از روايت الف      پي       
اش را يـادآوري      گايتري قول راوي مبني بر سرپرسـتي از بچـه         -2. وخامت حال گايتري  

اش   خواهـد وقتـي بچـه        او از راوي مـي     -3. كند  كند و براي كودكش نام انتخاب مي        مي
بـارة سـزارين گـايتري را         سرپرستار نظر اطبا در    -4.  به الهور بفرستند   بزرگ شد او را   

اش خبـر     آورد و از او و بچـه         قاصـد خبـر تولـد پـسر گـايتري را مـي             -5. دارد  اعالم مي 
  .)دهد مي

 راوي از   -1 (.سـپارد   راوي پسر گايتري را به عمو مي      : رفت هفدهم از روايت الف      پي      
خواهد سر پرستي بچه را به عهده          راوي از او مي    -2.ايدخواهد به ديدنش بي     عمويش مي 

 عمـو   -4. كنند   آن گفتگو مي   بارة مفتاحيه و ساكنان و اشياء       راوي و عمو در    -3. بگيرد
 -6. كنـد    راوي قبـول نمـي     -5. دانـد   دارااليتام را جاي مناسبي براي نگهداري بچه مـي        

  .) زندگي او گزارش بدهدخواهد از لحظات كند و از او مي راوي عمو را مجاب مي
راوي به مطالعـه شـرح وسـايل موجـود در           -4: (رفت پانزدهم از روايت الف      پي  ادامة      

  .)پردازد خزانة دارالمفتاح مي
)  خزانـة دارالمفتـاح    با استناد به شـرح فهرسـت اشـياء        ( :رفت هشتم از روايت ب      پي      

ريـك مـسعودالراعي، سـردار       اتابك تكله فرمـانرواي فـارس بـه تح         -1(عاقبت مفتاحيه   
 اتابـك كـساني را كـه        -2. كنـد   شافعي خود براي تقاص اهوازي به مفتاحيه حمله مـي         

. شود رصد خانه ويران مي-3. گذراند كنند، از دم تيغ مي مفتاحي بودن خود را انكار نمي
 او دسـتور    -5. بـرد   القرد را در قفسي زنداني كرده بـه فـارس مـي             مسعودالراعي ابن  -4

  .)ادان شيراز او را به خاك بسپارندهد در گورستان روسپيان و قود مي
سـاختن وسـايل    ) با استناد بـه حـدود االعمـال فـي شـئ           :(رفت نهم از روايت ب      پي      

الـصبيان اسـرار سـاخت         ام -2. كنـد   الصبيان را رصد مي      ابودجانة ششم ام   -1: (شكنجه
  .)گويد اهيت درد سخن ميسازد و برايش از م وسايل تمشيت را براي او فاش مي



٦٨    

 
  

 

 

 حسين اسدي  و تيمور مالميردكتر   

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

 خـانم فـرخ در      -1(سكونت خانم فرخ در خانة راوي       : رفت هجدهم از روايت الف      پي      
 -3. گويد من هبة حضرت مفتـاح بـه شـما هـستم       او مي  -2. شود  خانة راوي ساكن مي   
 فرخ از مسائلي چون مؤمنين      -5. نوشند   آنها مشروب مي   -4. كنند  آنها با هم گفتگو مي    

. گويـد   بارة گايتري سخن مي    اح، ايمان خود به راوي و عقايد حضرت مفتاح در         دارالمفت
زند    خانم فرخ جلوي راوي زانو مي      -7. كنند  الصبيان گفتگو مي    بارة مواعظ ام    آنها در  -6

  .)پرسد و از فالح خود مي
 اطالعاتي در ) به استناد رسالة حدوداالعمال في شئ     ( :رفت مقدماتي از روايت ب      پي      

  . شود گيري مفتاحيه ارائه مي ارة شكلب
): با استناد به رسالة التنوير( گيري مفتاحيه چگونگي شكل: رفت دهم از روايت ب پي     

ور دسـت ...  اولي و  او با احضار آق -2. رسد  الصبيان به ابودجانه مي     السماء ام    خبر سلم  -1(
الصبيان   و از رصدخانه با ام     ا -4. شود  خانه ساخته مي   رصد -3. دهد رصدخانه بسازند    مي

گويد تو مفتاح اول هستي و بايد همة اهـالي رونيـز را               الصبيان مي    ام -5. كند  گفتگو مي 
الصبيان و ابودجانه با هم مغازله   شايع شده ام-6. به اجابت اصول مفتاحي مجبور نمايي  

يـوانگي او    مالزمـان گمـان بـه د       -8. خواند   ابودجانه خود را مفتاح اول مي      -7. كنند  مي
گويد   نمايد و مي    هاي ابودجانه را تأييد مي      اولي با حضور در مجلس،گفته      آق -9. برند  مي

خوانـد    ابودجانه همه را به سكوت فرا مي   -10.شرعيات را براي ابودجانه شرح داده است      
 -12. افتنـد    مالزمـان در برابـرش بـه سـجده مـي           -11. پـردازد   و به شرح عقايدش مي    

  .)خواهد ايمان آنها را بپذيرد الصبيان مي كند و از ام سمت آسمان ميابودجانه رو به 
 او از   -8. آورد   عمو از پسر گايتري خبر مـي       -7: (رفت هفدهم از روايت الف      پي  ادامة      

دهـد و بـه       فتاحي خبر مـي    او از مراسم عالء م     -9. دهد  وضع بد حضرت مفتاح خبر مي     
بـارة راوي    حـضرت مفتـاح در  الـضمير  مـافي   عمـو از -10.پردازد هاي آن مي  ذكر ويژگي 
بـارة تربيـت پـسر گـايتري توسـط عمـو گفتگـو             عمـو و راوي در     -11. گويد  سخن مي 

آورد و مقـرري    كنـد و بـراي راوي گـزارش مـي            عمو اين كار را قبول مي      -12. كنند  مي
  .)گيرد  را مي، داية آنانند،زيور
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گـزارش بهبـود گـايتري بـه راوي          -1 (بهبود گايتري : رفت نوزدهم از روايت الف      پي     
. گوينـد    گايتري و خانم مؤيد از پاي ترميمي و رقص در كنار رود راوي مي              -2. رسد  مي
  .)كند  گايتري با پروتز ترميمي تمرين رقص را آغاز مي-3

گـايتري  -1(ديـدار گـايتري بـا فرزنـدش و رفتـنش            : رفت بيستم از روايت الـف       پي      
.  او قصد سـفر دارد     -3. شود   دستور مالقات داده مي    -2.  دارد تقاضاي ديدن فرزندش را   

 عمو گايتري را براي ديـدن       -5. توانم با خودم ببرم     ام را نمي    گويد بچه   او به عمو مي    -4
 -7. لة ديدار با راوي را مطرح مي كنـد         در راه گايتري مسئ    -6. برد  انه مي فرزندش به خ  

  .)داند عمو اين كار را غير ممكن مي
) .سـت رفت سـيزدهم از روايـت الـف ا      مربوط به پي  ( :رفت مقدماتي از روايت الف      پي     

رسـانده و     هاي راوي را به حضور حضرت مفتاح مـي        شود كه خانم فرخ حرف      مشخص مي 
  .اين امر در ترخيص اقدس مجاب دخالت داشته است

 - 9. درسـن    عمـو و گـايتري بـه خانـه مـي           -8: (رفت بيستم از روايت الف      پي  ادامة       
 عمو بـه    -11.  او در مورد سرنوشت پسرش نگران است       -10. بيند  گايتري پسرش را مي   

 عمـو و گـايتري برگـشته بـه     -12. شـود  دهد كه از پسرش مراقبت مـي  او اطمينان مي  
 عمو كه برگشته است -14. خواهد كه برود گايتري از عمو مي-13. روند سمت جاده مي

  .)يابد تري را نميگردد ولي گاي دوباره نگران برمي
 اقـدس مجـاب     -1(ديدار اقدس مجـاب و راوي       : رفت بيست و يكم از روايت الف        پي      

. شـود    دستور ديدار داده مـي     -2. درخواست ديدار با راوي را دارد     ) بنا به گزارش مؤيد   (
كند كه او در   راوي قبول مي-4. خواهد كه نديمة دارالمفتاح شود  اقدس از راوي مي-3

  .) مفتاحي او را همراهي كندعالءمراسم 
 مباشـران و    -1( مفتـاحي    حضور در مراسم عالء   : رفت بيست و دوم از روايت الف        پي      

 آنهـا بـه تـاالر تـسعير     -3. برد  راوي اقدس را با خود مي-2. آيند اعيان براي مراسم مي  
 -5.  شـوي  خواهي نديمه شوي بايد تسعير      گويد اگر مي     راوي به اقدس مي    -4. روند  مي
  .)نشينند هاي رديف اول مي آنها روي صندلي-6. كند  قبول مياو

 حـضرت   -1: (رسـد   راوي به مقام مفتـاحي مـي      : رفت بيست و سوم از روايت الف        پي      
يـده  بـارة برگز    حـضرت مفتـاح در     -3. خوانـد    عمو خطابه مـي    -2. شوند  مفتاح وارد مي  
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 راوي به اشارة حضرت     -4. كند  ني مي هاي مفتاح سخنرا  شدنش، تاريخ مفتاحيه و ويژگي    
آورد و حضرت مفتـاح آن را          خانم فرخ خرقة مفتاح را مي      -5. رود  مفتاح به سمت او مي    

  .)پوشاند به راوي مي
دهد و از    شرح روزگار مي  (. كند   راوي سخنراني مي   -1(قتل  : رفت بيست و چهارم     پي      

رود و زانو     اوي به سمت آنها مي     اقدس بنا به درخواست ر     -2) نمايد  معاندين صحبت مي  
خيزد و به سمت حضرت   اقدس بر مي-4. كند  حضرت مفتاح او را تبرك مي-3. زند مي

  .) كشند  آمران مفتاحيه اقدس را مي-5. كشد كند و آنها را مي مفتاح و عمو شليك مي
  
  هاي پرورش و گسترش آن ساخت داستان و شيوه  ژرف.3

اي است كه هم در قالـب كلمـات و            براي ايجاد دور و چرخه    پايان باز داستان رود راوي      
سـاخت    شود اين تكرار پيوسته، راه اصـلي گـسترش ژرف           هم در قالب حوادث تكرار مي     

. اي كـه دال و مـدلول را در هـم متـداخل كـرده اسـت        داستان قرار داده شده به گونـه      
. عتبار كـردن آن اسـت     ا  ساخت اين داستان مقابله با زمان به منظور براندازي يا بي            ژرف

 هاي كهـن  ها و آيينها و تمـدن        وحشت تاريخ در انديشه    انديشة مقابله با زمان و مبارزه با      
هاي مختلف به حيات خود ادامـه داده اسـت، در روزگـار معاصـر        وجود داشته و به شكل    

خواهد با بازگردانـدن دوبـارة جوامـع پريـشان بـشري بـه قلمـروي                  مي«چنين تالشي   
» ي و تكرار جاودانـة آنهـا، از تركتـازي حـوادث تـاريخي جلـوگيري كنـد                هاي ازل   نمونه

كند همچـون      بسامد زمان و عناصري كه آمد و رفت را تداعي مي           .)158: 1378الياده،(
پله و پلكان، رديف، عناصر تعيين وقت، سرگشته، سرگردان و سر در گم، سلسله، سايه               

انه بـه شـانه، و اتـاق ازلـي نـشان            روشن، سياه و سفيد، سايه و خورشيد، فراموشي، شـ         
 ،تر خود  زمان در اين رمان، در قالب ملموس      . دهد دغدغة اصلي نويسنده، زمان است       مي

موضـوع رمـان، در اصـل بـه         .  تجلي يافته است   ،هايي از آن  يعني مرگ و زندگي يا شكل     
كننـدگانش،   راوي و اعـزام   . زام براي تحصيل طـب    اع: گيرد  سبب يك جستجو شكل مي    

اما راوي، به سبب تجريدي بودن درد، طـب         . خواهند  مرگي مي   طب را براي بي   تحصيل  
 چون درد تجريدي با طـب،       .)12-11: 1382خسروي،(كند    يابد؛ رها مي    را كارآمد نمي  

تجريـد  قابل درمان نيست، راوي به دنبال راهي ديگر است تا بتواند دفع مرگ كند؛ بـا                 
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رد درد  «: گويد  لت روي آوردنش به نوشتن، مي     بارة ع  كه در رود چنان   به سراغ تجريد مي   
براي همـين چيزهـا     . جاي نسوج جسد مانده بود و لكن عين درد هيچ جا نبود             در جابه 

تا در مكاني ديگر به غير از تـن آدمـي   . زدم بايد رد درد را در جايي ديگر مي بود كه مي  
بايـد كلمـه بهتـرين مكـان بـراي       ... مثالً در مكاني به عين كـالم     . رفتم  به مالقاتش مي  

كنـد و بـر صـفحات كاغـذ      سكونت درد باشد كه آدمي رنجش را در كلمه مستحيل مي       
 راوي بـه نقـل از   .)12:همـان (» نويسد تا درد را دور از خود محبـوس كلمـات كنـد      مي

اعتباري زمان، به نسبي بودن ماضي و مضارع اشـاره كـرده اسـت،                االهوازي به جاي بي   
: ند روي آوردن بـه كتابـت اسـت     ك   براي جبران اين نسبيت پيشنهاد مي      راهي كه راوي  

كنــيم، نوشــتن و هجــرت و  اي كــه از شــرح حــال خــود كتابــت مــي كــه وجيــزهچنان«
اي خواهد بود كه همچنان با ما خواهـد بـود تـا     استقرارمان باشد در برزخ، تثبيت واقعه     

ــاد ــد اآلب ــان(» اب ــدم   .)91:هم ــد و ع ــت تردي ــا حال ــسنده ب ــسامدرني  نوي ــت پ قطعي
فرمايد از براي    الصبيان مي   ام«: بخشد  به تعليق زمان تجسم مي    ) 164: 1384نيكوبخت،(

شرط و بيعي كه داشـتيم، بـه منـزل كـه بـازگردي مـا صـورتي از خـود برايـت بـاقي                         
صورتي كه در عين آنكه خود ماست، ما نيستيم و سررشـتة آن ريـسمان را                . گذاريم  مي

طـيء و كنـد گـشايش       سلسلة كالف ريسمان، ب   . كند  رتاب مي به عمق ظلمات آسمان پ    
رفته   الصبيان باال مي    هاي ام   گردد كه به محاذات شانه      رشتة كالف معلق مي   يابد و سر    مي

» زنـد   رشـتة كـالف ريـسمان را چنـگ مـي          گـشايد و سر     الـصبيان بازوهـا مـي       ام. است
سخن از اوست تـا     الصبيان در حقيقت درد زمان است، دائم           ام .)158: 1382خسروي،(

ظاهراًً دارالملك رونيـز و رعايـا را بـه فراموشـي            «كه ابودجانه    كرد چنان  بتوان بر او غلبه   
هـر بـار    . الـصبيان را    سپرده بود و هيچ چيزي در خـاطرش نمانـده بـود اال شـهربانو ام               

گـون صـبيان را بافـه     گفت كه آن روز در كدام موضع بوده و چگونه گيـسوان شـبق       مي
شنبه بوده است كه با صبيان در بركه شده و آن شب ماه در چـه ناحيـت                  كرده و چند    

هايي كه بـه     نقل روايت  .)171:همان(» گفت  را مي آسمان بوده و همچنان سلسلة روايات       
كـه در نجـوم، سـخن از        كند چنان   ت نيز همين را گواهي مي     نجوم و معماري مربوط اس    

رؤيـت او از سـوي مفتـاح بـا نجـوم و          السماء و بحـث       الصبيان به آسمان با سلم      رفتن ام 
 استاد معمار هم براي درك زمان با ابزار كتابت رصـدخانه            .)165:همان(رصدخانه است   
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تـا مظهـر زمـان      ) شـوند   راوي مي (شوند     منجم و معمار يكي مي     .)185:همان(سازد    مي
اولـي مـنجم ايـن        الصبيان را در قالب روايت و كلمـه بازگرداننـد، گـزارش ابـن               يعني ام 

 گواه است كه نجوم نيز راهي بـراي رهـايي از زمـان               دهد همچنين   يكساني را نشان مي   
فرمود، محاسبه نماييـد      گشت، مي   هر بار شاه بودجانه عاشق به غرفة ما وارد مي         «: است

اي، وي  كه محاسبت شما همان حساب پي زني است كه با رد قدوم گريختـه از مهلكـه            
الـصبيان را در ظلمـت        ت كه مهندسي همچون مـا رد ام       با اين تفاو  . كشاند  را به بند مي   

گرفتيم و ايوان ارك همچون رحلي بود كه صفحات آسمان را بر آن ورق                آسمان پي مي  
آمد به جز تنفسمان و صداي چكاچك فلزي اعداد           زديم، و هيچ صدايي از ما بر نمي         مي

برمـان مفقـود    ديـديم كـه در برا       شنيديم و سوسويشان را در صحيفة آسمان مـي          را مي 
   .)169:همان( »شدند مي

ايـم امـا      سـاخت داسـتان تفكيـك كـرده        هاي نويسنده را براي گـسترش ژرف        هشيو
يادآوري اين نكته الزم است كه ويژگي مهم فرهنگ ما، حـضور پيوسـتة دور و چرخـه                  

اعتبار كردن زمان استفاده كرده، و آن را در  است كه خسروي از آن براي براندازي يا بي
 پايـدار كنـد، بـدين    رود راويست تا بتوانـد همـين انديـشه را در          رمان گسترده ا   طرح

هاي وي، كتابت و كلمه است و محتواي همـة آنهـا              سبب، قالب مهم و مكرر همة شيوه      
  . بازآفريني است

  
   مرگ و بازآفريني.3-1

ش بر اثر  اعتقاد بر اين بوده كه آفرين،ها، از جمله در فرهنگ ايراني    در بسياري از فرهنگ   
كشته شدن موجـودي نيـك و دلپـذير توسـط موجـودي شـرير صـورت گرفتـه اسـت                 

سـامان شـده و ايـن         يعني آشوبي رخ داده و دوبـاره بـه         .)27-33: 1383سن، ريستنك(
ها به صورتي آييني اين   در اين فرهنگ  .  و ايجاد گشته است    آشوب و سامان، موجب خلق    

بـر ايـن فـرض      «ين آفرينش نيـست بلكـه       ها تبي هدف اين آيين  . شود  رينش تكرار مي  آف
: 1372اليـاده، (» شـود    زمان مـي   اند كه تكرار رمزي كيهان، متناوباً، موجب احياء         مبتني
 موجود شرير گاهي به شكل فرد گناهكار يا گناه جلوه كرده است؛ مثل اهميتـي       .)378

ت در  موجب تجلي حياكه ابليس در فرهنگ سامي در خروج آدم از بهشت دارد و عمالً
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 ، در رود راوي نيز اهميت گناه يا شكل ديگـر آن           .)97-95: 1384مالمير، (شود  دنيا مي 
:  جـاي كيهـان را گرفتـه اسـت    ؛ منتهي مفتاحيه نقص عضو، بازتاب همين انديشه است     

در واقع جد اكبر مفتاحيه بود كه با ايجاد گناه، حيات را معني بخشيد، زيرا كه وي از                  «
و اول بار ايـن او بـود كـه آن گنـاه مقـدس، گنـاه                 .  گناه بود  جانب حق مأمور به ايجاد    

   .)13: 1382خسروي،(» يجاد كرد تا خلقت آدمي كامل گرددنخستين را ا
ز مفتاحيـه   در اين شكل نيز راوي جايگزين جد اكبـر اسـت كـه امكـان دارد او را ا                  

نـيم  بي   نيـز مـي    رود راوي  البته موجب زنـدگي اسـت چـون در           اين اخراج . اخراج كنند 
 كمال خلقت آدمي بر اثر به وجود آمدن حوا از ،)13:همان(ابودجانه را گناه ايجاد كرده 

آدم بوده، همين مورد در داستان حاضر هم هست كه گناه راوي موجـب رنـج و آزار او                   
تكميل خلقت . شود شود ولي در تسعير، تخت چوبي از او باردار مي  در مراسم تسعير مي   

دهد، گايتري نيز      تداوم قرائت متن رخ مي     ند، يا به تعبير داستان    تداوم فرز او به صورت    
آيد كه شكل حواست، اشارة مفتاح به اهميت تسعير براي زدودن   از خود او به وجود مي     

دهد كه تسعير نيز شكل ديگـري از بـازآفريني آفـرينش              گناه و احياي دوباره نشان مي     
. كنـد   هايت سنگيني مي    ين گناه بر شانه   به هر حال بار سنگ    «: براي براندازي زمان است   

الزم است براي قرب به دارالمفتاح با شعف دل، آماده براي تطهير باشي، حتـي اگـر در                  
آفرين تقـديم نمـايي، بايـد بـار سـنگين ايـن گنـاه از         زير بار تعزير تسعير جان به جان      

و سـاكن   تـاح گـردي     جسمت زدوده شود تا بهاي دوباره بيابي و اليق مباشـرت دارالمف           
 يا اين عبارت كـه آشـكارا از بـازآفريني سـخن             .)37 نيز   34:همان(» دارالمفتاح گردي 

 .)38:همـان (» نمايد تا ديگرباره احيا شـود       ي فرخنده تطهير مي   در تسعير «: گفته است 
گاهي به جاي اهميت گناه در بازآفريني، از حلول روح شر در اشياء، يـا از فاجعـه يـاد                    

   .)86-87:همان(شده 
اين كار، گـاهي    . هاي براندازي زمان، تكرار آشوب ازلي است        مچنين يكي از شيوه   ه

 .دهـد   آييني كه عمدتاً نوعي ضحك و خنده نيز در آن هست رخ مـي             با شكلي از مرگ     
. بـا ايـن هـدف طراحـي شـده اسـت      بخش عمدة روايت كتاب كه بيانگر تسليب اسـت      

ن يافتنش به كمك تـرميم       شكلي از مرگ مضحك و آشوب ازلي است كه ساما          تسليب
ايجاد روابط عاشقانه ميان بيماران تسليبي هم وضعيت مضحكي را بـه    . گيرد  صورت مي 
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بيماران عشق خود را براسـاس فقـدان اعـضاي تـسليبي خـود انتخـاب                . آورد  وجود مي 
داشته باشد كـه فقـدان عـضو تـسليبي عاشـق را             كنند؛ معشوق بايد توانايي اين را         مي

زيبايي در ذهنيت آنها بدل به يافتن امكانـاتي         «:  همين دليل است كه    به. جبران نمايد 
 حتـي وجـود برخـي مـسائل         .)106:همان(» كه حـداقل به تعادل فيزيكي برسند     شده  

ظاهراً غير اخالقي در رمان، با همين آشوب ازلي براي تبيـين ژرف سـاخت هماهنـگ                 
د يـا عـضوي را از دسـت         شـو   در روزگار ما، مردم وقتي عضوي از آنان ناقص مـي          . است
كنند، نويسنده چنين كاري را شكل        دهند به ترميم و تكميل مصنوعي آن اقدام مي          مي

معاصر آن انديشه و آيين كهن براندازي زمان شمرده، و از اين روش نو، براي بازسـازي                 
هايي چون كلمات، حلـول شخـصيت و         منتهي در قالب   ، استفاده كرده است   انديشة كهن 

. دهـد    همة اين موارد را در دار الشفا و مركز ترميم و تسليب انجـام مـي                .تداخل روايت 
شود، همين تكـرار نـشانة        تسليب در حكم آزمايش است اين آزمايش پيوسته تكرار مي         

: هاي از دسـت رفتـه اسـت       تسليب و ترميم براي تكميل اندام      براندازي زمان است چون   
ادر نار هم قرار گرفتن مرضاي مكمل قكنيم تا شرايطي ايجاد گردد تا با در ك سعي مي«

 به سبب اهميتي كه تسليب در       .)70:همان(» باشند از تواناييهاي يكديگر استفاده كنند     
از وقتـي كـه بعـد از    «: گويـد  مي109براندازي زمان دارد پيرزن سخنگوي مرضاي اتاق     
 ايـن  انـد كـه   اند به اين نتيجه رسيده عمل خجستة تسليب، وضعيت جديد را پيدا كرده    

 كه زندگيـشان سرشـار از   شان بهتر بوده، زيرا     مراتب از زندگي با اعضاي اصلي       زندگي به 
 ترميم و پيوند كه موجب تداوم زندگي است يك نمونة عيني            .)71:همان (»شادي شده 

اعضاي معوض كـه   «: از تالش به ثمر نشستة نوع آدمي براي غلبه بر مرگ و زمان است             
ه به اعضاي مدفون شده است كـه باعـث اعجـاب اصـحاب              چنان شبي تحويل گرديده، آن  

، خواهيد ديد كـه ادامـة       حتماً زماني كه به جسم پيوند بخورد      . دارالمفتاح گرديده است  
نوبت بـه كـل مرضـا تحويـل      مطمئن باشيد كه به   . سليب شده است  هاي ت منطقي جسم 

 بـا آنهـا     حيـات را  خواهد شد تا در غياب اعضاي اصلي انجـام وظيفـه نمـوده و البـاقي                 
 گاهي آشكارا بيان شده كه كـاركرد تـسليب و تـرميم تجريـدي          .)76:همان(» بگذرانند

است، همين تجريدي بودن خود گواهي است كه هدف از آن، تبديل جـسم بـه روح، و                  
گويد وقتي بـا آن پروتزهـا         مي«: حذف ماده به اميد ماندگار كردن و غلبه بر زمان است          
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» كنـد  شود كه او در غياب اعـضاي واقعـي زنـدگي مـي         برد كسي متوجه نمي     به سر مي  
تنها روح  «: اي براي حفاظت جسم شمرده       يا روح داشتن تسليب را وسيله      .)106:همان(

شـود و از حـد فاصـل          تسليب خواهد بود كه در دستان جراح و تيغ جراحي دميده مي           
 .)180:همـان (» گذرد تا از الباقي جسم حفاظـت كنـد    عفونت زخم و سالمت جسم مي     

شـود بـه سـبب اهميـت آن در            اصراري هم كه بر تسليب و جراحـي حـي و زنـده مـي              
براندازي زمان است؛ تسليب در اين تعبيـر، مرگـي قبـل از مـرگ، بـراي جلـوگيري از                    

ليب اجساد، جراحـي عبثـي خواهـد        به تعبير حضرت ما، تس    «: پوسيدگي و تجزيه است   
حتـي اگـر اميدوارانـه      . خيزد  جاي برنمي  زيرا كه اميدي نيست، زيرا جسد هرگز از          بود،

هم انتظار بكشي، در برابرتان تجزيه خواهد شد و لكن هنگامي كه جراحي بـر جـسمي           
 كاركردهاي عمـدة تـسليب يـا        .)58:همان(»  باشد ايمان به جراحي خواهي داشت      حي

بخـشي   بركـت ) 143:همـان (خير انداختن مرگ    به تأ : ترميم در داستان عبارت است از     
   .)79:همان (و منجي وجود) 78  و75:همان(ايجاد حيات ) 75:همان(

 بـر اسـاس توجـه       ظـاهر  به) 105:همان(در ميان زنان    يادكرد راوي از كثرت ترميم      
اهميـت   لة مرتبط با آن، يعني كـم ل به مسئزنان به زيبايي ظاهري است اما در عين حا        

به نظرية دارويـن    . ره دارد جلوه دادن سال و سن زنان به منزلة نوعي براندازي زمان اشا           
القرد و اصل تنازع بقـا،         بوزينه و ابن   .)112-110:همان(بارة آفرينش اشاره شده      هم در 

خ اباحيـه   القـرد از مـشاي      يادآور نظرية داروين است اشارة الياس ابومقصود به اينكه ابـن          
 آن  ظريـة دوم بـودن    بـه ن  » ب«القرد در فهرسـت        النبوغ ابن  است، و قرار داشتن رسالة    

هاي خلقـت بـه سـاختار         له اين است كه الفبايي يا عددي كردن نظريه        مسئ. اشاره دارد 
حتي اشاره بـه مجعـول بـودن        ) 284-283: 1387مالمير،(براندازي زمان مربوط است     

» به شرط برداشت و درك معكـوس از ذكـر وقـايع     «القرد و ذكر اينكه       وقايع روايات ابن  
، نوعي برگرداندن زمان براي ايجاد دور و چرخـه          )110 :1382خسروي،(قابل اعتناست   

تنازع   وجه پيوند نظرية داروين با باقي ساختار كتاب بر اساس مسألة            . شود  محسوب مي 
 و همچنـان مثـل       صورت گرفته است تنازع در اينجا شكلي از تسليب يا تـسعير اسـت،             

ين احـسن المتـاع     با توسل به ا   «گيرد    ساير موارد، تنازع نيز در قالب كلمات صورت مي        
آنكه خصم وقـوف داشـته باشـد بـا            خواهد بود كه همچون مايي قادر خواهد بود كه بي         
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مردمـان بـه هيـأت كريهـي بـاز      توسل به تأثير كلمات صورت تجريـدي وي را در نـزد      
مراسـم  . مراسـم تـسعير مثـل آيـين تـشرف و پاگـشايي اسـت               .)113:همان(» بسازيم

شود لـيكن      بازگشت به حيات جمعي نشان داده مي       با مرگ نمادين نوآموز و    «پاگشايي  
» پـذيرد   شود و حاالت ديگر بودن و حيات را مـي           وي به صورت انسان جديدي زنده مي      

. اي ديگر برسـد      گويي راوي بايد از مرحلة خامي بگذرد تا به مرحله          .)15: 1368الياده،(
بند يا شكل ملفـوظ       ختهاو در مراسم تسعير ت    . راوي بايد تسعير شود تا بهايي تازه بيابد       

كه مطابق تحقيق الياده در آيـين پاگـشايي مرسـوم     همچنان. نمايد گايتري را باردار مي 
گيرد، نام پـنجم       در رود راوي نيز نام گذاري بعد از تسعير صورت مي           .)69:همان(است  

حوت بعد از تسعير موفق راوي، به سبب آنكه روز مولود اوست بر خياباني قـرار گرفتـه                  
گويـد     تسعير مثل تولد دوباره است كه راننده به راوي مـي           .)61: 1382خسروي، (است

هايي از اين تولد دوباره در قالـب ايجـاد          شكل. )62:همان(» كشند  همه انتظارتان را مي   «
توانـد    است، چون خلف و بچه مثل آينه است انسان مي         يا تولد خلف و فرزند بيان شده        

 دارد  رود راوي  آتش و اجاق و اهميتي كـه در           مسألة .)122:همان( را در آن ببيند      خود
از سويي، مرحلـة بلعيـده شـدن نمـادين راز آمـوز در آيـين پاگـشايي را در نظـر دارد                       

و از سوي ديگر، با توجه به اهميت آتش اجاق در فرهنگ ايراني كه              ) 81: 1368الياده،(
اسـت كـه از زبـان       بـه ايـن سـبب       . نشانة تداوم نسل است، يادآور براندازي زمان است       

هاي مطال كه زيب قامت خود كرده         آن جامه «: الصبيان، خطاب به راوي نقل شده كه        ام
بوديم، به در آورديم و پالس ژنده به سر كشيديم تا چون بر تو وارد گرديم بـر فالكـت                    

تا كه مجالي باشد كه آتشي در اجاقت برافـروزيم، شـايد كـه منزلـت                . ما رحمت آوري  
 نويسنده همين آتش را نيز در قالـب نوشـته و مكتـوب              .)108 :1382خسروي،(» يابيم

و با سوختن مكتوب يا تـن  ) 108:همان(برده كه با سوختن رساالت در آنها فرو خزيده    
سـوزاند و ظـاهراً از        كند؛ آتش مـي     مكتوب افراد، حالتي از ويراني و حيات را تداعي مي         

ور، در عين نابودسازي، ايجـاد   شعلهبرد ليكن نوعي آفرينش در آن هست، آتش   بين مي 
امـا همـين    ) نـابودي (=بلعـد     حيات مجدد است مثل آنكه جانوري زنده، چيـزي را مـي           

       بليعده شده نيز در شكل جديدي به        بلعيدن موجب حيات بلعنده است، موجود يا شيء 
فـشاني گـشوده      گردابـي از آتـش بـه فراخـي دهـان آتـش            «: دهد  حيات خود ادامه مي   
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. بلعيـد   سـتاند و مـي      اي از دست ما طعمـه مـي         به عين دهان نهنگ گرسنه    گشت و     مي
ديـديم    ما جسم خود را مـي     . آمد  صداي جويدن كلمات تن مكتوب ما از دهان آتش مي         

هاي مكتوبمان تا به سرمان     سوخت، حتي رعشة سوختن از عصب        مي كه در گرداب اجاق   
قت به عين اين آتش است كـه        حقي: گفت  خنديد و مي    الصبيان مي   ام...  كشيد  شاخه مي 

  .)96:همان(» كند دگي، صيانت ذات ميدر عين سوزن
  

  هويتي  هويت و بي .3-2
هويت براي مبارزه با زمان استفاده شـده، چـون روز شـمار از          از بازآفريني    در اين رمان  

تـا وقتـي زنـده اسـت بـا همـان نـام او را        . يابـد  شود كه كـسي نـام مـي    زماني آغاز مي 
 فقـط يـك راه بـراي        .يابـد    با مرگ او همه چيز پايان مي       .نهند  ند و در گور مي    شناس  مي

تداوم او وجود دارد و آن اين است كه هويتي در قالب مكتـوب بيابـد كـه بـر جـسم او                       
نيست بلكه بر سنگ قبر اوست، آنگاه كه نامش را بر سنگ نقر كنند آن نقـر و كتابـت                    

مرگ است براي همين است كـه راوي          نش، بي شود و در اين خوا      قابل خواندن مكرر مي   
ها بـه زن    با عبور از كلمات و سـالها و ماههـا و نامهـاي نقـر شـده بـر سـنگ                    «: گويد  يم

خوبي سنگ خاره   «كند كه      و از سنگ خاره تعريف مي      .)119:همان(» ناشناسي رسيدم 
 را  نشـود آ    ند و مـي   ما  هاي مديد باقي مي   كه كلمات نقر شده بر روي آنها سال       اين است   

هويتي در    بي. هويتي است    شيوة ديگر مبارزه با زمان، بي      .)119:همان(» وضوح خواند  به
گفتم هويت من از بدو ورود در االهواز «: گيرد  گاهي به كمك تقيه صورت مي   رود راوي 

ناچار بـودم مفتاحيـه را تقبـيح        كردم حتي گاهي      پنهان بود در مدرسة قشريه تقيه مي      
اي بـراي برانـدازي واقعيـت زمـان           ز تقيه نيز به منزلـة راه و شـيوه          ا .)34:همان(» كنم

در واقع تقيه به حقيقت . گردد كه حقيقت استتار شود تقيه باعث مي  «: شود  استفاده مي 
شكل تغيير صورت دهد تا جان از دسـت   دهد كه به عين موجودي ذي       ن را مي  اين امكا 

هويتي، شكلي     بازآفريني هويت و بي    .)34:همان(» آنكه آسب ببيند    اشقيا به در ببرد، بي    
هويتي در عين شورشگري و فضولي        نويسنده از مسألة بي   . ديگر از مرگ و زندگي است     

ساخت   براي پيچش ژرف.)166: 1384يكوبخت،ن(شخصيت كه در آثار پسامدرن هست 
ولـي بـراي    «: كنـد   ساخت اثر است اسـتفاده مـي       ر يك گردونة تكرار كه در اصل ژرف       د
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ه روسپي منتظري خواهد بود كه شاگردان قشريه را بر روي سطرهاي آن وجيزه              هميش
روايـت مـن از او، روايتـي از مفتـاح اعظـم جماعـت         . كند و اين مقدر اوسـت       گمراه مي 

داستاني نو از زن مكتوبي كه خلف مفتاح اعظـم دارالمفتـاح را بـر       . مفتاحيه خواهد بود  
 مهم نيست كه پدر فرزندش چه كسي باشـد،          .سطرهاي اين وجيزه به دنيا خواهد آورد      

اش را از كـدام مـرد         كند كه نطفة بچه     براي زني كه مقدر روسپيان را دارد چه فرق مي         
حتي اگر فرزندش دختر باشد، روسپي ديگري خواهـد بـود تـا همچنـان نـسل                  . بگيرد

ي  در اين داستان، تـدوين تـاريخ نيـز راهـ           .)16: 1382خسروي،(» روسپيان باقي بماند  
الزم است هويت خـود را از محـاق         «: گويد  براي براندازي زمان است؛ حضرت مفتاح مي      

هاي مغرضانة معاندان مفتاحيه نيز اسـتفاده        درآورده و حتي اگر شده از روايت       گذشته به 
» ب عقايـد مـا خواهـد بـود، نوشـته شـود            نموده تا تاريخ مدون مفتاحيه، كه همان كتا       

اي از    خواهـد در فكـر ايجـاد مـوزه          ت كه او از راوي مي      به همين دليل اس    .)198:همان(
   خشي گردد به ب    باعث مي «: اند؛ زيرا اين كار      مفتاحيه ايجاد نموده   اشيايي باشد كه اولياء

من تنها  «: گويد   در ابتداي داستان، راوي مي     .)199:همان( »از هويت ما نور تابانده شود     
النـسب   خـوانم تـا تـصحيح    م و هر بار مـي نويس النسب مي شرح. كنم وقايع را روايت نمي   

هاي مفتاح قراردهيم مـشخص        زماني كه گفتة راوي را در برابر گفته        .)16:همان(» نمك
. نمايد   ياد مي  شود كه راوي در حـال تدوين همـان تاريخي است كـه مفتـاح از آن              مـي

 راوي بـا    .شـويم   يخواني متون است كه ما با تاريخ مفتاحيه آشـنا مـ           از طريق همين باز   
  .)87:همان (كند  مفتاحيه آشنا ميالذات االهوازي ما را با منشاء خوانش كتاب حدود

  
   كلمه و كتابت.3-3

ساخت   هاي نويسنده براي گسترش ژرف      كلمه و نوشتن، شيوة اصلي يا بستر تمام شيوه        
نويـسد    كند كه آنچه مـي      نويسنده براي نشان دادن اهميت نوشتن و كلمه رو مي         . است

كنم كه من شـكل تـو را از اسـمت بـه وام         گايتري اعتراف مي  «: صف حال خود اوست   و
 راوي در قالـب كلمـات   .)82:همـان (» ام قابي با شكل تو بـر خـود گذاشـته   و ن . ام  گرفته

اي حقيقـي بـسازد كـه         خواهد حادثه    او مي  .ها بگريزد   سازد تا بتواند از حادثه      حادثه مي 
 ،)151:همـان (دانـد     ه را اثبات حقيقت با كتابت مـي        چون واقع  .)91:همان(فاني نباشد   
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هاي مختلفي همچـون  ن را بنويسد يا نقر كند؛ در قالبتنها راهش آن است كه خودش آ   
. كنـد   نجوم، معماري، مكان مقدس، زشتي، قدرت، خزانه و دارالكتـب آن را نقـش مـي               

لمـه همـزاد    با اين تعبيـر، ك   .)94:همان(» صورتي ديگر از جسم است    «لغت براي راوي    
    اوليه را در شش روز خلق كرده، خلقت باقي اشـياء در             حضرت آدم است خداوند، اشياء 

 روز هفتم به عهدة آدم و ذربنا بـر ايـن، اسـماء همـزادان اشـياء      «اتش قرار داده شده، ي
» نـي اشـياء همچنـان بـاقي خواهنـد بـود           هستند، همزاداني كه حتـي بـه هنگـام ويرا         

اين الطـائالتي كـه عـرض       «: ه در سخن، مجالي براي گريز است      ايجاد واقع  .)49:همان(
» گرديد تمهيداتي بـود تـا كـه مجـالي باشـد از بـراي گريـز دسـتور شـاه بودجانـه                مي

 صورت عاريتي، زهدان چوبي، گايتري كه بايد با نوشته بـه            تعابيري چون . )194:همان(
م تسعير، همـين كاغـذ      بند چوبي مراس    دهد كه تخته    نشان مي ) 82:همان(او پيغام داد    

واالتبار . خواهد در مكتوب بيابد     است كه اصلش از چوب است؛ همه چيز را نويسنده مي          
كلمـه  . از درخت برافراشته اسـت     )82:همان(بودن راوي و ديگران به اعتبار اصل كاغذ         

شأن نوشتن حدود االعمـال فـي شـيء را ايـن موضـوع           «: براي راوي، همان زمان است    
 اسـتقالل نوشـتن   .)83:همـان (» انـد  نوشتن، وقايع هرگز واقـع نـشده   ن  داند كه بدو    مي

تواند هر واقعـه   اعتبار كردن آن است ؛ مي پناهگاهي براي راوي براي گريز از زمان يا بي   
تشبيه مكتوب بـه    ) 85:همان(خواهد تكرار كند حتي روايت خود را          را به شكلي كه مي    

شـود خـود گـواهي        و مرگ آنها تكرار مـي     درخت و گياه كه در بهار و زمستان، زندگي          
هاي مختلف و حـضور و ظهـور حادثـه در كلمـه،      آوردن نويسنده به قرائتاست كه روي  

االعمـال فـي    كه الياس ابومقـصود در حـدود      مچنانه«: راهي براي براندازي زمان است    
. بارة وجيزة االهوازي گفته است كه كلمات در مـتن او خـون و عـصب دارنـد                  شيء در 

هـا را     نطفـه   هاي مكتوبشان،     كنند و با زهدان     آغوشي مي   هم. شوند  وابند و بيدار مي   خ  مي
كنند تا در وقت مـساعد بـه دنيـا            هاي اخالفشان مي  و بدل به جنين   . پذيرند  در خود مي  

» ر خاك، ريشه كنند بـر كاغـذ رسـاالت         كنند ب   بيايند به عين بذر گياهان كه ريشه مي       
مه نيز نوعي ويراني براي آفرينش است؛ راوي با تكـرار            استحالة كل  .)116نيز  91:همان(

واقعه شكل خود را در اشياء و فعلهـا و          «: سازد  اين خلق و ويراني، زمان را بي اعتبار مي        
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و هـر   . گردد، خوانده شـوند     كه نوشته مي    يابد تا همچنان    هاي ربط باز مي   مفعولها و حرف  
كـه آن كلمـه       چنـان آن. ستحاله گردد اي ديگر ا    ا كلمه اي ت   لحظه در مجال خواندن كلمه    

گردد تا همچنان     گاهي پرنده خواهد بود و گاه درخت يا جسم يا عضوي كه متعفّن مي             
تـا كـه مـتن همـه انـدام          .  خود را بر صفحات كاغذ بگـستراند       شود، اجزاء   كه نوشته مي  

» تـا كـه تعفّـن اجـزاي وجـودش شـروعي باشـد بـراي ويرانـي                 . مكتوب واقعـه گـردد    
   .)85:همان(

اين كلمات وجود ماست كه انـدرين وجيـزه         «: يابد  حيات در قالب كلمات تداوم مي          
ما هم كه از اخالف ابودجانه اكبر هستيم به         «گويد     يا مي  .)90:همان(» كنند  زندگي مي 

آوريـم تـا همچنـان كـه           در كلماتمان مـي     امر او، روح خود را كه متصل به ذات اوست،         
خود را بر صحيفة جهان بگسترانيم تا كه حيات و اسـباب دنيـا             گردند، اجزاء   منتشر مي 
 صراحت از كـاربرد الفـاظ و تعـابيري          نويسنده به . )85:همان(»  اندام ما باشد   همه اجزاء

الفـاظ تـن مكتـوب گـايتري        ) 16:همـان (زن مكتـوب    ) 18:همـان (چون جادة مكتوب    
) 15:همـان (شد     مي طرح تن با كلماتي كه نوشته     ) 180:همان(تن مكتوب   ) 17:همان(

هر كلمه حامل چيزي از او      «: نويسد  ياد كرده است، يا مي    ) 15:همان(و روسپي مكتوب    
. كـردم   كرد و من با كلمات، حضورش را كشف مي          بود، شايد در صفحة كاغذ زندگي مي      

كـرد و طـوري    چيزهايي مثل رنگ سبز چشمانش يا كه قوس و قعر اندامش ظهور مـي             
پوسـيد، او در آن مـتن    مـرد و در خـاك مـي      شـد و مـي      ير مي بود كه حتي اگر روزي پ     

 نقر كردن بر سنگ نيز حاوي برانـدازي         .)15:همان(» ماند، با رفتار هزارگانة اندامش      مي
زمان است، تسليب خود راهي براي چرخه است سنگ قبر تسليبي نيـز ايـن چرخـه را                

 مين نقر سنگ قبـر اسـت  ار نويسنده هدهد و آدمي نياز مبرمي به زائر دارد ك        نشان مي 
هـاي چـاپ سـنگي النبـوغ        گـري اسـت از كتاب      نقر سـنگ قبـر شـكل دي        .)119:همان(
بـه  . ذكر سنگ قبر به اعتبار دغدغة راوي در مـورد مـرگ و زمـان اسـت                ) 111:همان(

تـرين  ست كه نويسنده حتي رقص را كـه مهم        سبب اهميت نوشتن در براندازي زمان ا      
راوي، جهـان را بـا      . كـشاند    تكرار است به كتابت مي     اش و اساساً هستي او همان       ويژگي

نويـسد همـان       آنچه هـم مـي     .)15:همان(كند    شكل موزون رقص گايتري استنباط مي     
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يابـد    رقص گايتري است يعني رقص او در شكل اعوجاج و انحناي كلمـات تجـسم مـي                
 شود در هر صـورت ايـن عمـل بايـد      براي همين است كه اصرار مي     .)160و  15: همان(

ها و پاها باشد، بايد رقصيد اگر  مهم نيست كه جسمتان در غياب دستاصالً«: انجام شود
 يد كه رها شوند از قيد رنجها      به اعضاي تنتان مجال دهي    . شده با تكان سر يا كه ابروها      

   .)80:همان(» شما
  
  ها  يگانگي شخصيت.3-4

 خوانده به نوعي جـايگزين      الفاظ و القابي چون رود راوي، قائم مقام، پدر خوانده، و عمو           
شخص اصلي هستند كاربرد اين موارد يا به علت از دست رفتن شـخص اصـلي، يـا بـه                    

در هر صورت، شخص جايگزين، نقـش       . سبب مبهم و مجهول بودن شخص اصلي است       
 نكتة جالب آن است كه شخصي ديگـر،         .بخشد  گيرد و تداومش مي     اصلي را بر عهده مي    

اي   ي حالـت چرخـه    شود و اين رونـد جـايگزين        ن افراد مي  به همين صورت، جايگزين اي    
دهد كه همـين القـاب و اشـخاص نيـز جـايگزين               اي رخ مي     به گونه  يابد اين چرخه    مي

شود آنگاه قائم مقام نيز خـود         همديگر هستند يعني پدرخوانده در چند مورد تكرار مي        
كه جايگزيني    نانجانشين پدرخوانده است يا رود راوي جايگزين پدرخوانده است، همچ         

. كنـد   همـين حالـت را تـداعي مـي        ) 6:همان(عمو به جاي پدر خصوصاً به عنوان وصي         
جايگزيني را نشان   رود همچنان     كار مي ه  وقتي هم كه نام اين افراد به جاي لقب آنان ب          

له پيوند اسم و مسمي را در آنان بايد لحـاظ كـرد كـه نامـشان نيـز                   دهد يعني مسئ    مي
كه نـام پـدر خوانـده يـا عمـوي      دهد چنان ين جايگزيني را جلوه مي   مدوباره بخشي از ه   
گويي تركيبي است از پدرخوانده عمو خوانده، كه با ترميم ) 33:همان(راوي كامل است 

الـصبيان هـم يكـي        گـايتري شـار و ام     . اسـت » كامـل «تكميل گشته، در نتيجه نامش      
انگـار  . دها سبز بـو   س هندي چشمانش برعك «: گويد  شار مي  بارة گايتري  هستند؛ راوي در  

الـصبيان، همرنـگ چـشمان         چـشمان ام   .)10:همـان (» سـوخت   با دو شـعلة سـبز مـي       
هـم ماننـد    ) دات  گـايتري ( از سويي چـشمان مـادر راوي         .)92:همان(شار است     گايتري

شار    از طــرف ديگر، راوي در توصيف گــايتـري       .)124:همان (الصبيان است   چشمان ام 
مان هيأتي را دارد كه ابودجانه قاهر يا مفتاح اول جماعت مفتاحيـه             تقريباً ه «: گويد  مي
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الـصبيان بـا صـعود بـه           ام .)16:همـان (» اش ديده اسـت     ه كرة رخامه رصدخانه   بر صفح 
شـود، زيـرا از وجـود خـود در زمـين              آسمان و ساكن شدن در سحابي غفر ناپديد نمي        

هايي هـستيد  يكي از صـبيان   گويد شما     نم فرخ مي  راوي به خا  . چيزي باقي گذاشته است   
كنـد،   الصبيان اشاره مي   لة صعود ام  خ، كه به مسئ   او در جواب خانم فر    . ايد  كه تكثير شده  

بر طبق روايات، بخشي از وجودش را متكثر كرده و از براي مؤمنان مفتاحيه              «: گويد  مي
» شـود   رّك بـر مـؤمني مفتـاحي وارد مـي         در ارض باقي گذارده كـه هـر بـار بـراي تبـ             

 همچنين عموي راوي .)22،223:همان( عمو و پدر راوي نيز يكي هستند         .)215:همان(
 بنا بر اين، بچة زيور همان راوي        .)30:همان(براي فرزند زيور در حكم پدر خوانده است         

  بـا مفتـاح بـه اشـاره سـخن رفتـه اسـت              است چون قبالً هم از يكي بودن عموي راوي        
وطـن بـودن     نامي و هـم     هم .)25:همان(د   گايتري و زيور هم يكسان هستن      .)23:همان(

يـا  ) 184:همـان (صبيان را شاه قـاهر خوانـدن        ) 10:همان(مادر راوي با رقاصه گايتري      
بيـانگر  ) 152:همـان (روشن شدن يگانگي كيا و شيخ االهـوازي در خاكـستر رسـاالت              

ا روح بزرگ خـود در آنهـا        ب«: گويد  الصبيان مي   حلول شخصيت است، ابودجانه هم به ام      
سپارد   اش مي   خوانده پدر  حضرت مفتاح زماني مادر راوي را به       .)221:همان (»حلول كن 
بارة مفتاح  له را اگر در تقابل با گفتة راوي دراين مسئ.  از او را به عهده بگيردتا مراقبت

 .)205:همـان (گونه كه آنانند فرزنـد راوي اسـت           شود كه همان    قرار دهيم، مشخص مي   
. تفقد حضرت، تفقد مفتـاحي محتـضر نبـود        «: گويد  او مي . استراوي هم فرزند مفتاح     

 از  .)251:همـان (» ا فرصت يافته بود پسركش را ببوسـد       هفقد پدري بود كه بعد از سال      ت
نند نـام   شويم كه نام مادر او هما       كنيم متوجه مي    سويي وقتي به نام مادر راوي نگاه مي       

 قـصد    براي آنكه به مفتـاح سـوء        اقدس مجاب را   .)10:همان (مادر آنانند، گايتري است   
كنـد،    اند قائم مقام مفتاحيـه بـراي آزادي او تـالش مـي              نكند در دارالشفا محصور كرده    

شود امـا معلـوم       كشد، قائم مقام هم زخمي مي       اقدس مجاب بعد از آزادي، مفتاح را مي       
 مفتـاح   بنا بر اين، قائم مقـام و      . است بعد از مفتاح، قائم مقام او جايش را خواهد گرفت          

پـدر  . يكي هستند فقط تصور دو شخصيت براي تبيـين پيونـد مـرگ و زنـدگي اسـت                 
  . يابد ميرد و زندگي در قالب خلف يا فرزند ادامه مي مي
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ها به كمك تسليب صـورت گرفتـه، بـدين صـورت كـه بـا                نوعي از يگانگي شخصيت   
 آنها  ت كه گويي تسليب باعث گشته اس    «: كند  تسليب، شخصيت افراد در هم حلول مي      

برند هدايت گردد     هاي آنها به آن بهشتي كه در آن به سر مي          روح واحدي يافته و جسم    
 رود در معنـي فرزنـد راوي        .)72:همـان (» انـد   كنند كه به فـالح رسـيده        اس مي و احس 

 .چون راوي هم همان حضرت مفتاح اسـت       با قائم مقام مفتاحيه يكي است       ) 22:همان(
 منتهي ايـن قهرمـان، قالـب شـگفتي          ،ان نيست در همة رمان، يك شخص بيشتر قهرم      

مـن در   «: پـردازد   دارد؛ از سويي راوي است از سوي ديگر، شخصيتي است كه راوي مي            
گايتري گفت اين من نيستم كه با تو        . آيي  تاريكي از گايتري پرسيدم، چرا به دنبالم مي       

مفتاح خصوصاً  مردان دارال  .)21:همان(» كني  آيم، تويي كه اسم مرا با خود حمل مي          مي
انـد در حقيقـت     فرزنـدان آنـان، فرزنـدان راوي   .)24-23:همان(مباشران مجرد هستند    

. اسـت » آناننـد « آخرين نـوزاد مفتاحيـه، نـامش         ، براي همين  شكل ديگر راوي هستند   
الـصبيان و كلمـه اسـت؛ تجـسم           آنانند، فرزند گايتري، و تداوم راوي، مفتاح، تسعير، ام        

ايـن  . ؛ در عين حـضور، غايـب اسـت        نامش گواه اين سير است    مكتوب رود راوي است،     
گونه كـه راوي      پس همان . خوردن غيبت و حضور، اوج آرزوي براندازي زمان است         هم به

پدر آنانند است، حـضرت مفتـاح هـم پـدر راوي اسـت، هـردوي آنهـا در الهـور درس                      
رش بزرگ شد او را     خواهد وقتي پس    و مادر آنانند هم از آنها مي      ) 249:همان(اند    خوانده

گونه كه كتابت باعـث       همان. گويي اين اتفاق بايد هميشه تكرار شود      . به الهور بفرستند  
شود وقايع ثبت شوند و با قرائت دوباره تكرار شوند، سرنوشت مشابه اين افــراد هم                 مي

. به نــوعي بازتاب اين انديشه است كــه اين وقـــايع، رويـــدادهايي تكـــرار پذيرنـد               
زمـان به حـالت تعليق    «: وسيلة آن   كــرار از نظـــر اليـاده همــان چيزي است كه به        ت

 دليل كتابت نمودن براي مفتاحيان هم اين است كـه           .)100: 1378الياده،( »آيد  در مي 
بعد از فروپاشي آنها و قتل مفتاح، بايد با كتابـت نمـودن وقـايع، انـدوه شكـست را بـه                      

اي خلق نمود و از گزند        وان در سطور متون، زندگي جاودانه     فراموشي سپرد تا حداقل بت    
پـردازد؛    همان فرزندي است كه به روايت حـوادث مـي         » رود راوي «. زمان در امان ماند   

فرزندي كه قرار است بر سطرهاي اين وجيزه به دنيا بيايد و خلف مفتاح اعظم جماعت                
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شـود كـه      تاخيز وقايعي مـي   مفتاحيه شود، همان كتابي است كه با هر قرائت، باعث رس          
90-91: 1382خسروي، ( گزند زمان در امان باشندخواهند با آن از  مفتاحيه مياولياء(. 

توانـد جريـان بيابـد،        پناه بردن به روايت، حسنش اين است كه با سكون خود نيـز مـي              
در ايـن روايـت، اول و       . همين نكته سبب شده كه اين رمان با نام رود راوي ثبت شـود             

كـه مفتـاح اول، و آخـرين    اي ايجاد كرده اسـت چنان  الت چرخهاند و ح به هم بسته آخر  
دهد كه تداوم دارد و با  حلقة مفتاحيه يكي هستند، اين بستگي يك سلسله را نشان مي

ايتـي بـر ايـن رود راوي        تا همچنان جاري باشد تا هر كس رو       «: شود  هر خوانشي نو مي   
  .)205: همان(» مضاف نمايد

  
  گيري  نتيجه.4

. اعتبـار كـردن آن اسـت         مقابله با زمان به منظور براندازي يا بـي         رود راوي ساخت   ژرف
يب و ترميم و حلـول      نويسنده، اين انديشه را در موضوعات و حوادثي چون تسعير، تسل          

جـا شـدة اسـطورة        هاي جابـه   داده است، همة اينها عمـدتاً شـكل        ها قرار و تكرار شخصيت  
يـاد  » تنـازع «از نظرية تكاملي داروين نيـز بـا عنـوان           . آفرينش در فرهنگ شرقي است    

شده، و با همة استبعادي كه در اين دو ديدگاه هست، نويسنده بر اساس انديشة مقابله                
عـوض    هـا را بـه      خسروي همة اين انديشه   . با زمان، آن دو را در كنار هم قرار داده است          

اي هـم كـه       زآفريده است، شـيوه   هاي رايج، در قالب كلمه و مكتوب با       قرار دادن در آيين   
نويـسنده از هـر     . داستان را روايت كرده، حاوي همين انديـشة مقابلـه بـا زمـان اسـت               

هـا،  رفت  ه با زمان استفاده كرده است چنانكه ترتيب پي        عنصري براي تبيين انديشة مقابل    
 چون راوي، پـس از      ،دهد  ناهماهنگي زمان روايت با داستان و زمان پريشي را نشان مي          

اجراها به روايت آنها پرداخته است، و روايت اصلي زندگي او در زماني پيشتر از زمـان                 م
بـريم،    روايت اتفاق افتاده، از سويي زمان وقايعي كه از بازخواني متون به آنهـا پـي مـي                 

جـاي روايـت قـرار        انـد ولـي در جـاي        خيلي پيشتر از وقايع روايت اصلي اتفـاق افتـاده         
هايي كه ايجاد كـرده، زمـان را بـه تعليـق درآورده               تگري با وقفه  اين نوع رواي  . اند  گرفته

 است تا با هر بار قرائت، همچنان ادامه يابد و در سكون خود       رود راوي است نام داستان    
  .نيز جريان بيابد و دائم نو شود
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