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 داستان بودن مصنوع به نویسنده ها،یتروا گونهاین در. شودمی یافت نیز گرایانهتراواقع آثار
 جنبش هایمؤلفه از مشحون گتوانه کرت اثر گربه گهوارة رمان. دارد اصرار خود

 از گتوانه کرت. کشدمی تصویربه را دنیاییپایان ماجرایی رمان این. است گراییتراواقع
 اقدامات سرکوب بیان رایب ابزاری مثابۀبه کنایه و طنز و فانتزی، تخیلی، ـ علمی هایویژگی

 رمان بررسی به گرایی،تراواقع از گیریبهره با حاضر پژوهش. است کرده استفاده ضدانسانی
 طرف یک از گراتراواقع نویسندة که کندمی تأکید مهم این بر و پردازدمی گربه گهوارة
 هایویژگی گیریکاربه با دیگر، طرف از و دهدمی نمایش را گرایانهواقع روایت هایویژگی
 دور واقعیت مرز از که کندمی ایجاد را فضایی دنیایی،پایان و فانتزی تخیلی، علمی ـ روایت

 و واقعیت مرز در تعلیق خاص حالت آمدن وجودبه موجب روایت، در عوامل این. شودمی
 .شودمی غیرواقعیت

 فانتزی، تخیلی، می ـعل راکر، رودی مدرن،پست روایت گرایی،تراواقع: کلیدی هایواژه
 .گتوانه کرت

 

 مقدمه. 1
 سبک در تغییراتی با امریکا جامعۀ که است بوده این دوم جهانی جنگ پیامدهای از

 فرصت این مردم جنگ، اتمام از پس. شد مواجه اقتصادی وضعیت همچنین و زندگی
 ایعرصه صشخ هر آن، تبعبه و بروند فردی آزادی دنبالبه تا بودند آورده دستبه را

 اجتماعی تغییرات. (Baym, 2003: 2275-2277) باشد داشته وجود ابراز برای
 .است بوده تأثیرگذار خود زمان ادبیات روی بر طبیعتاً جامعه، در گرفتهشکل

 امریکای در بود؛ اما اهمیت حائز بسیار جادویی رئالیسم جنوبی، امریکای ادبیات در
 گراییتراواقع(. Sieber, 2008: 339) کرد ظهور 8راییگتراواقع نامبه جنبشی شمالی،
 امریکایی، معاصر نویسندة و دانریاضی دانشمند، که است مدرنپست روایت با جنبشی
 و آن را ابداع 8313 سال در راکر، رودی به معروف ،(8399) 8راکر بیتر فان رادولف
 کرده تنظیم را جنبش ینا مانیفست و گراستتراواقع اینویسنده خود او. کرد معرفی
 وجه. استشده  ایجاد فانتزی و تخیلی علمی ـ ژانر امتزاج از گراییتراواقع. است

 مرتبط تخیلی علمی ـ و فانتزی بُعد به 3«ترنس» که است گونهبدین واژه این تسمیۀ
 گرفته کاربه داستانی روایت در جامعه ترژرف مسائل کشیدن تصویربه منظوربه که است
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. کندمی داللت واقع دنیای مفاهیم و احساسات، ها،اندیشه بر  9«رئالیسم» بخش. شودمی
 القاکنندة است، «ورا» معنایبه که «ترنس» پیشوند که داشت اذعان (7 :2000) 5برودریک

 کند.می روایت را محض واقعیت از فراتر چیزی گراییتراواقع که است مفهوم این
 جنبش از دقیق تعریفی ارائۀ با تا است کرده شتال حاضر پژوهش نگارندة

 در. کند معرفی روایت در ایشیوه عنوانبه را آن مختلفش، هایویژگی و گراییتراواقع
 روایت از استفاده گرایی،تراواقع در که برندمی پی مهم این به خوانندگان گفتار، این

 فضایی خلق باعث لیتخی علمی ـ نگارش نحوة همچنین و دنیاییپایان و فانتزی
 از فضا این شدن باورپذیر برای دیگر، سوی از و است دور واقع عالم از که شودمی

 نحوة در ابهام و تعلیق ایجاد موجب امر این. شودمی استفاده گرایانهواقع روایی عناصر
 استفاده هم کنار در گرایانهغیرواقع و گرایانهواقع هایویژگی چراکه شود؛می روایت

 به طنز، گرفتن کاربه با نیز و غیرواقع و واقع امور نهادن هم کنار با جنبش این. انددهش
 نگارنده. پردازدمی علم از ایشان سوءاستفادة همچنین و بشر خطاهای و جامعه از انتقاد

 این که است فرضیه این اثبات دنبالبه گت،وانه کرت اثر گربه گهوارة رمان خوانش با
 ویژگی هرسه مذکور، رمان که است آن از حاکی نتایجْ. است گرایانهاواقعتر اثری رمان

 که دارد را طنز، و فانتزی تخیلی، -علمی آثار خصایص یعنی گرایی،تراواقع اصلی
 دو این به همچنین. خورندمی چشمبه بیشتر اثر این در طنز و فانتزی هایویژگی
 :شد خواهد داده پاسخ اصلی پرسش

 گرفت؟ درنظر گرایانهتراواقع اثری را گربه گهوارة رمان توانمی یلدل چه به. 8
 اند؟شده گرفته کاربه رمان این در گراییتراواقع روایی هایخصیصه هدفی چه با. 8

 پژوهش . پیشینۀ1-1
 چندانی تحقیقات رو، این از نیست؛ شدهشناخته چنانآن که است جنبشی گراییتراواقع
 پژوهشی در (81 -71 :2018) نادرنیا وفا مثال برای. استگرفته ن صورت آن با مرتبط
 کرده بررسی هاکسلی آلدوس اثر نو قشنگ دنیای رمان در را گراییتراواقع هایویژگی
 دیدگاه از را اثر یوجنیدیس میدلسکس (1 :2007- 9) 9بوچارت ادیث همچنین است.

 هاییپژوهش نیز گتوانه کرت آثار ةاست. دربار داده قرار مطالعه مورد گرایانهتراواقع
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 The » عنوان با ایمقاله( 8289) همکاران و بابایی روزبه مثال برای. استشده  انجام

Tyranny of Cybernetics in Kurt Vonnegut’s Player Piano» کرمیلدا .اندنوشته را 
 رمان در واقعیت و فانتزی درمورد ایمطالعه نیز (983 :1991- 991) 1لی تولدو
 از گتوانه کرت آثار از یکهیچ اما. است داده انجام گتوانه پنج شمارة خانۀسالخ
 رمان در جنبش این هایمؤلفه حاضر، پژوهش در. اندنشده بررسی گراییتراواقع منظر

 . استگرفته  قرار بررسی مورد گتوانه کرت قلمبه گربه گهوارة

 نظری . چارچوب1-2

 که دارند وجود متمایزی 82اسالیب و ها3گونه ها،1سبک ادبیات، یالیتناه دنیای در
 داشت اذعان پژوهشی در 88استبل جنز. شوند ادغام یکدیگر با توانندمی هاآن از بسیاری

: دارد داللت هاروایت گونهاین جوشیهم بر مختلف هایگونه پیوند» ادبیات در که
 هایاسلوب و جادویی رئالیسم جنایی، داستان وحشت، ژانر فانتزی، تخیلی، علمی ـ

 چند یا دو هایخصیصه ترکیب حاصل که تلفیقی ـ ادبیات در. (68 :2015) «گرایانهواقع
ـ  آوان ،83فیکشن اسپن ،88سایبرپانک ازجمله متنوعی، اسامی است ـ ادبی سبک و گونه
 از یکی. دارند پوشانیهم یکدیگر با ذکرشده موارد که خورندمی چشمبه و غیره، 89پاپ

 که طورهمان و است گراییتراواقع گیرد،می قرار تلفیقی ادبیات گونۀ در که اصطالحاتی
 .فانتزی و تخیلی علمی ـ ژانرهای از ستترکیبی ا شد، گفته این بر سابق

 از سبکی اصطالح این که است معتقد گرایی،تراواقع مُبدع ،(1 :1983) راکر رودی
 عنوانبه تخیلی علمی ـ و فانتزی عناصر از آن در که ستا تخیلی علمی ـ نگارش
 این بر راکر. شودمی استفاده گراییواقع هایویژگی و تشدید کردن پررنگ برای ابزاری

 ریزیبرنامه بدون و ارگانیک طبیعی، صورتبه گرایانهتراواقع هایرمان که است باور
 نگارش بدو در آثار گونهاین نویسندة. آینددرمی تحریر رشتۀبه و گیرندمی شکل قبلی
 انتهای حدس و کشف بود، این از غیر اگر چراکه ندارد؛ آگاهی داستان بندیپایان به اثر،

 ریزیبرنامه بدون نویسنده اینکه. (Ibid, 2) شدمی میسر نیز اثر خوانندة برای داستان
 کامالً اثر که باشد امر این بر دال تواندنمی کند،می اثر نوشتن به شروع شدهتعیینازپیش
 فراهم بدون پیچیدگی، از حد این با اثری نگارش یقین و قطعبه. است رنگپی بدون
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 چیزی برای تواندنمی که بیان داشت گتوانه کرت. است ناممکن کاری رنگپی آوردن
 آثارش نگارش میان که است معتقد وی. باشد داشته قبلی برنامۀ بنویسد، است قرار که
 برای چندانی فرصت اسکی ورزش در چراکه دارد؛ وجود همانندی اسکی ورزش و

 افتدمی اتفاق خودش که شودمی چیزی آن نتیجۀ و نیست گیریتصمیم و کردن فکر

(Rodríguez, 1996: 478.) اصالح را دیدگاهش پژوهشی در بعدها (13 :2005) راکر اما 
: افتدمی اتفاق چیز دو شود، نوشته رنگیپ بدون رمانی اگر که داردمی بیان و کندمی
 فرآیند طول در اینکه دوم و بزند حدس را داستان انتهای تواندمی خواننده اینکه اول

 این و کندمی تجربه خود شخصی زندگی در را مختلفی روحی حالت نویسنده نگارش،
 نویسندگی (2 :1983) راکر رودی. شودمی بازده آمدن پایین به منجر روحیات ثباتیبی
 ابتدا هزارتو، ترسیم در چراکه گرفت؛ درنظر هزارتو رسم مثابۀبه را گراییتراواقع در

 رمان نگارش در امر همین مشابه. کنیممی رسم را مسیرها سایر سپس و را اصلی مسیر
 هایصحنه و داستان رویدادهای و مکان زمان ها،شخصیت. افتدمی اتفاق گرایانهتراواقع
 اضافه متن به رخداد شماریبی تعداد آن، از پس شود ومی تعیین ازپیش کلیدی

 دیده گراییواقع از هاییویژگی هاآن در که ادبی آثار از دسته آنبه اعتقاد وی، . گرددمی
 در که آثاری دیگر، طرف از. آیندنمی شماربه قدرتمند چندان ادبی لحاظبه شوند،نمی
 باید نتیجه در هستند؛ منسوخ کنونی دورة در شود،می اهدهمش محض گراییواقع هاآن

 (.Ibid, 1) شوند گرفته کاربه گرایانهغیرواقع و گرایانهواقع عناصر از ایملغمه

 از یکی. اندگرفته درنظر مدرنپست جنبشی را گراییتراواقع دلیل چند به
 است طنز عنصر شود، نامیده مدرنپست گراییتراواقع شودمی موجب که هاییویژگی

 یکی روایت بودن تخیلی علمی ـ. دهدمی قرار انتقاد مورد را آن، جامعه از استفاده با که
 روح» تخیلی، علمی ـ هایویژگی. است گراییتراواقع هایخصیصه ترینمهم از

 اختیار و آزادی چندان هاقالب گونهاین چراکه ؛«کردندمی خود مجذوب را پسامدرن
 علمی ـ زمان، مرور به(. 89: 8339 یزدانجو،) بگیرند فاصله سنتی هایقالب از هک داشتند
 شاهد ما» و کردند پیدا پوشانیهم یکدیگر با و شدند تنیده درهم مدرنپست و تخیلی
 تخیلی علمی ـ داستان از را هاییسازمایه که هستیم ایپسامدرنیستی متون عرضۀ
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 الگوهای از که ایتخیلی علمی ـ هایداستان ضۀعر نیز و کنندمی اخذ شدهپسامدرن
 (. 11 همان،)« [...کنند ]می اقتباس شدهتخیلی علمی ـ پسامدرنیسم در مطرح

 نویسندهْ. است گرایانهتراواقع رمان هایمشخصه از یکی 58دنیاییپایان روایت نوع
 حیات رفتن ینازب به منجر که کشدمی تصویربه را ویرانگری و بزرگ حوادث یا حادثه

 دیدگاه نویسنده دنیایی،پایان هایروایت در. شودمی زمین کرة موجودات از بسیاری
 و ناگهانی صورتبه شوند،می دنیا پایان به منجر که فجایعی. دارد دنیا به ایگرایانهمنفی

 گونهاین(. Broderick, 2000: 134) شوندمی روایت آینده زمان در و هستند غیرمترقبه
 عواقب دلیلبه دوم، جهانی جنگ از پس و دارند جای تخیلی علمی ـ مجموعۀ زیر ثارآ

 متون در. رسیدند شهرتبه ادبیات در جهان، بر آن منفی تأثیر و جنگ ویرانگر
 شوند.می ختم نیز پریشیروان و جنون نوعی به هاروایت همین مدرن،پست

 و اندیشه در پارچگییک و مانسجا فقدان پسامدرن، و مدرن انسان مشکالت از
 سنتی باورهای دیوار مدرن، انسان ذهن در. است روان در پریشیدگی آن، تبعبه

 اما. کند تکیه خودش بر باید هستی، استوار ستون تنها عنوانبه انسان، و ریزدفرومی
 قرار فروپاشی درمعرض و داردمی بر ترک نیز ستون همین مدرنیته، امتداد در
 (.889: 8335 اسالمی، و پورحسن) گیردمی

 از نفر چند یا یک قالب در را خود اثر نویسندة غالباً گرایانهتراواقع هایرمان در
 و شودمی روایت شخصاول دید زاویۀ از معموالً و گنجاندمی رمان هایشخصیت

 گربه گهوارة رمان در دید زاویۀ (.Rucker, 1983: 1) است نویسنده خودِ راوی اغلب
 مختلف هایقسمت در همچنین او. است «جان» نامبه اینویسنده راوی و شخصاول

 ایرساله کتاب این خواهمنمی»: اوست خود رمان این نویسندة که کندمی اشاره رمان
 (.83: 8333 ،جونیر گتوانه) «باشد باکونونیسم تبلیغ در

 جنبش این در ایترو شیوة است، مدرنپست جنبشی گراییتراواقع که آنجایی از
 روش این به که کندمی داستان بودن مصنوع متوجه را اثر خوانندة که است ایگونهبه

 و کندمی معرفی اثر نویسندة را خودش راوی مثال، برای. شودمی گفته 98فراداستان
 خودآگاه شکلیبه» روایت از نحوه این. است ساختگی حاضر داستانِ که کندمی روایت

 و ساختگی امر یک عنوانبه خود وضعیت یا و ماهیت به را خواننده توجه ،مندنظام و
 که است ذکر به الزم(. 818: 8339 محمدی، و سراییجنبه یعقوبی) «کندمی معطوف مصنوع
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 در داستان روش از آثار، گونهاین در. است مشهود نیز کالسیک آثار در ویژگی این
 در روایی خصایص همین. است شده استفاده راوی توسط تعلیق ایجاد نیز و داستان
 رمان در گتوانه کرت (.898 همان،) است شده ترپررنگ بسیار مدرنپست هایداستان
 به جان، یعنی رمان، راوی و کندمی استفاده فراداستان روایی تکنیک از گربه گهوارة

 تا را، کاراسم اعضای خواهممی»: نمایدمی اشاره است، کتاب این نویسندة خودش اینکه
: گویدمی نیز دیگر جایی در یا ؛(83: 8333 ،جونیر گتوانه) «بیاورم کتاب این در توانم،می

 (.353همان، ) «نوشتم را کتاب این من که ماهی شش گذشت؛ غریب و عجیب ماهِ شش»

 ترتیب در ناهماهنگی (23 :1980) 18ژنت. است زمان روایت، در مهم عوامل از یکی
 را داستان در رویدادها همان نظم و ترتیب با روایی، گفتمان در ادهاروید نظم و

 تقسیم نگرآینده و نگرگذشته نوع دو به خود پریشیزمان این که نامدمی 18پریشیزمان
. است جلو به نگرش نوعی نگریآینده و عقب به نگاه نوعی نگریگذشته. شودمی

و  ییرداستان، دستخوش تغ یخط رنگیپکه  شوندمی باعث نگریآینده و نگریگذشته
 ثبات عدم که شودمی استفاده فراداستان روایی تکنیک از گرایی،تراواقع درشود.  ولتح

 اتفاقاتی از حال، زمان از گفتن حین گربه گهوارة  راوی. است آن هایویژگی از زمانی
 .اندداده رخ گذشته در گوید کهمی

 کرت نامبه امریکایی مدرنپست نویسندة از درنمپست سترمانی ا 83گربه گهوارة
 که است مهم امر این روایتگر دنیایی،پایان اثرِ این(. 8221 -8388) 28جونیِر گتوانه

 دنیا این نظم فروپاشی عامل تواندمی اشتوجهیبی و خودخواهی با اندازه چه تا آدمیزاد
 تهدید را هاانسان جان واندتمی حتی که ای استگونهبه علم سریع پیشرفت و باشد
 از جستن بهره با که دارد سعی ساده و سلیس نوشتاری با رمان این در گتوانه. کند
 داشته اهریمنی سرمنشأ تواندمی قدرت که کند اشاره نکته این به کنایه، و طنز ابزار
 ماقدا هرگونه به بشر انسانیت، مرگ درپی. شود نابود انسانیت آن متعاقب که باشد

 هدف با را جهان نافرمان، و بازیگوش کودکی سانبه و زندمی دست ضدانسانی
 برداشتن گام همچون دانش از گیریبهره این، برعالوه. کندمی خود بازیچۀ نماییقدرت

 دارد، را بشر زندگی پیشرفت به کمک قابلیت تنهانه علم چراکه است؛ تیغ لبۀ روی بر
 .باشد هم مهلک تواندمی بلکه
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 بزند؛ صدا جان را او خواهدمی خواننده از که ای استنویسنده گربه گهوارة راوی
 اطالعاتی آوریجمع دنبالبه او. زدندمی صدا جان یا جونا را او مادرش و پدر چراکه
 اثرِ این که دارد قصد جان. یافت پایان دنیا که روزی نام با کتابی نگارش برای است

 اولین هیروشیما که روزی ؛8395 آگوست 3 تاریخ برای باشد ای88رویدادنامه مستند،
 دکتر نامبه اتم بمب سازندگان از یکی سراغبه منظور، این به. شد اتم بمب قربانی

 دکتر. رودمی ندارد ـ خارجی وجود و است گتوانه ساختۀ شخصیتی هوینیکر ـ که
 به دیگر ایعده و ینیکرهو دکتر فرزندان با مصاحبه برای جان درنتیجه و است مرده

. کندمی سفر اند ـداده رخ آن در گتوانه هایداستان از بسیاری که تخیلی ایلیوم ـ شهر
 از یکی که شودمی نُه یخِ نامبه باال بسیار ذوب نقطۀ با ایمادّه متوجه آنجا در او

 نگهداری آن از مخفیانه صورتبه او فرزندان و استبوده  هوینیکر دکتر اختراعات
 فرزندان و جان پایان، در. کندمی منجمد را هاآن مایعات، با تماس در مادّه این. کنندمی

 که گذاردلورنزو پا میسن نامبه ایجزیره در نیوت ـ و فرانک آنجال، هوینیکر ـ دکتر
 با هاآن. داشت جریان مخفیانه طوربه در آن باکونونیسم نامبه ممنوعه و مذهبی جنبشی
 پیوند بعدها که مونا ـ زیبایش دخترخواندة و مونزانو پاپا نامبه لورنزوسن جمهوررئیس

 بیماری به که مونزانو پاپا. کنندمی مالقات  گیرد ـمی شکل مونا و جان میان عاطفی
 همه لحظه، همان در. کندمی خودکشی نُه یخِ با مرگ بستر در بود، مبتال العالجی

 را لورنزوسن هوایی نیروی هواپیماهای نظامی نمایش تا ه بودندکرد تجمع قصر بیرون
 کند؛می برخورد قصر به و شودمی فنی نقص دچار هواپیماها از یکی ناگهان. کنند تماشا

 زمین کرة سرتاسر آن، متعاقب و افتدمی اقیانوس به مونزانو پاپا منجمد بدن آن، درنتیجۀ
 تنها امریکایی، زوج یک و نیوت فرانک، ،جان. شودمی حیات از عاری و منجمد

 .اندبوده واقعه آن بازماندگان

 . بحث و بررسی2
 گراییتراواقع در گرایانهواقع . روایت2-1

 خواهیم پی نکته این به دهیم، قرار بررسی مورد گراییواقع منظر از را گراییتراواقع اگر
 برخی در کاررفتهبه گراییواقع با استرفته  کاربه آن در که گراییواقع جنس که برد
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 اغلب (.Rucker, 2005: 5) هاستآن از فراتر و یافتهارتقا زیراکه دارد؛ تمایز دیگر آثار
 اندگرفته شکل واقعی هایشخصیت براساس گرایانه،تراواقع هایداستان هایشخصیت

 خودْ نویسنده، مثال برای که شوندمی ایاندازهبه هاشباهت حتی. دارند بیرونی ازاءبهما و
 گاهی یا گردد،تبدیل می 88حالحسب به اثر روایی شیوة بالطبع، و شودمی راوی

 ,Ibid) کندمی پیدا نمود داستان شخصیت چندین در نویسنده شخصیتی هایویژگی

 :داردمی اظهار داستانی اشخاص حرّی دربارة (.1 :1983
 ـ تعریف بنابه ـ اشخاص داستان، در اند؛کالمی طرح هایگره متن، در اشخاص
 کلمه، واقعی معنای در گرچه. اندپیشاکالمی یا غیرکالمی هایچکیده و هاساخت

 از را آنان نظر یک از خواننده نیستند، واقعی هایانسان وجههیچ  به هاساخت این
 مردمان شبیه اشخاص رو، همین از و کندمی الگوبرداری واقعی مردمان روی

 (.899: 8319) اندواقعی

 در که داشت اذعان گراست ـتراواقع اینویسنده خود که ـ (10 :2005)راکر  رودی
 تشکیل واقع جهان اجزای و ذرات از که جستهمی بهره هاییشخصیت از آثارش

 یا شخصیت(، Ibid, 11)باور راکر به. باشند معین فرد یک همانند تنها اینکه نه اند،شده
 تنهانه. بدخو و اهریمنی نه و هستند معمولی و ساده نه یاصل هایشخصیت
. هستند واقعیات از شدهالگوبرداری و برگرفته نیز هامکان بلکه داستان، هایشخصیت

 وی شخصی تجارب و نویسنده زندگی حوادث براساس نیز رخدادها اغلب حتی
 رویدادهای یا شخاصا گت،وانه کرت گرایانه،تراواقع آثار امریکایی نویسندة. هستند

 کردمی ترکیب خود ساختگی هایشخصیت و هااتفاق با را واقعی دنیای در تاریخی
(Rodríguez, 1996: 481.) 

 از رمان راوی. است شده یاد هیروشیما گذاریبمب ماجرای از گربه گهوارة رمان در
داشته  را یافت پایان دنیا که روزی نام با کتابی نگارش قصد که کندمی یاد خود جوانی
 روز امریکا هایگندهکله که باشد کارهایی گزارش کتاب بود قرار» گوید:می و است

: 8333 ،جونیر گتوانه) «دادندمی انجام ژاپن هیروشیمای روی اتمی بمب اولین پرتاب

81 .) 
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 گراییتراواقع در اجتماعی نقد و 32طنز . جایگاه2-2
 اعمال طنز در. کرد یاد گراییتراواقع هایویژگی از ردیگ یکی عنوانبه توانمی طنز از

 موضوعات گرفتن سخرهبه با و گیردمی قرار حقارت مورد بشر هایحماقت و زشت
 Abrams) شودمی کاسته هاآن اهمیت و شأن از اجتماعی، موضاعات خصوصاً مختلف،

and Harpham, 2012: 353.) بیانگر و ردازدپمی ضدجنگ مسائل به گربه گهوارة رمان 
 رمان این. کشاندمی نابودیبه را دنیا خودبینی و نخوت با بشر که است واقعیت این

 بار آوردهبه غفلت با گاهی یا خودخواهی با بشر که فجایعی و جامعه بر است نقدی
 .است
 که روزی کرد روایت نوشت، جان به که خود نامۀ در هوینیکر دکتر آخر فرزند 

 خود که پدرش و نبود بیش کودکی نیوت گرفت، قرار اتم بمب اصابت مورد هیروشیما
 موسوم طرحی آن با و کرده بازی نخی با انگشتانش میان در بود، اتم بمب سازندگان از
 گفت: ادامه در نیوت. بود نموده ایجاد را گربه گهوارة به

 کتاب در اییج شاید. بود آمده کجا از کرد،می بازی آن با که نخی دانممی قضا از
 از مردی که بود کرده باز رمانی نوشتۀدست دورِ از را آن پدر. بخورد دردتانبه

 کتاب اسم و بود 8222 سال در دنیا پایان دربارة رمان. بود فرستاده برایش زندان
 وحشتناکی بمب دیوانه دانشمندان که بود این رمان موضوع. بود 8222 سال هم
 پایانبه دارد دنیا که فهمندمی همه وقتی. کندمی نابود را دنیا تمام که سازندمی
 مسیح عیسی بمب، انفجار از قبل ثانیه ده بعد، و کنندمی شهوترانی خیلی رسد،می

 (.81: 8333 ،جونیر گتوانه) کندمی ظهور

اختراعش  با هم را دنیا کرد،می بازی نخ با کودکی سانبه که طورهمان هوینیکر دکتر
 سراغ پدرش که کرد اشاره امر این به ادامه در نیوت. بود گرفته بازیبه ـ اتم بمب ـ

 هم آن که دیده بازی درحال را پدرش بار یک تنها و رفتنمی رایج و مرسوم هایبازی
 که کندمی اشاره پدرش با ایمجله مصاحبۀ به بعد و است بوده نخ با بازی

 گونهاین هوینیکر دکتر و بود پرسیده السؤ محبوبش بازی درمورد او از کنندهمصاحبه
 ساختگی هایبازی زحمت باید چرا هست، واقعی بازی همهاین وقتی» بود: داده پاسخ

 ترجیح او که است این بیانگر هوینیکر دکتر پاسخ این (.32همان، ) «بدهم؟ خودم به را
 گذاری،بمب روز در که کرد عنوان همچنین نیوت. کند بازی هاانسان و دنیا با دهدمی
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 وقتهیچ که کرد کاری و آمد بیرون مطالعه اتاق از ناگهان» نخ، با بازی حین پدرش
 من با اصالً بود؛ نکرده بازی من با وقتهیچ قبالً. کند بازی من با کرد سعی بود؛ نکرده
 کودکانه شعری خواندن به کرد شروع هوینیکر دکتر آن، از بعد(. جاهمان) «زدنمی حرف

 نزدیک، از» او است معتقد و کندمی توصیف بدبو و کریه را پدرش که نیز یوتن و
 فرار کنانگریه پدرش از ،(جاهمان) «بودم دیده وقت آن تا که بود چیزی ترینزشت

 اعمال از فرار منظوربه بلکه پدرش، نازیبای چهرة دلیلبه فقطنه فرار این. کندمی
 درک را مهم این کودکی، دورة در نیوت و کرد نشنوعاهم حق در که اوست ناخوشایند

 .داشت العملشعکس از برداشتی چنین توانمی اما کرد؛نمی
 نیوت کند،می مشاهده را نیوت هاینقاشی از یکی جان وقتی رمان، از جایی در

 که دهدمی توضیح جان برای و است گربه گهوارة یک از طرحی او، نقاشی که گویدمی
 هایگره هابزرگآدم» که است سال سالیان و «هاستبازی ترینقدیمی از یکی بازینخ»

 گوید:می هایشصحبت ادامۀ در او. «دهندمی تکان هایشانبچه چشم جلوی را نخ
 نیست چیزی بازینخ. شوندمی خل شوند،می بزرگ وقتی هابچه که ندارد ـ تعجبی

 همهآن به هی کوچک هایبچه و نفر، یک هایدست میان ضربدر عالمیک جز
 ...کنندمی نگاه و کنندمی نگاه و کنندمی نگاه ضربدر

 ـ و؟
 (.888همان، ) ایکوفتی گهوارة نه است، درکار ایکوفتی گربۀ ـ نه

 هایدروغ و اوهام به نیوت اینجا در که است بر این باور (85 :2008) 98فَرِل سوزان
 که طورهمان گیرند؛می نشئت زندگی هایزشتی و ومرجهرج از که دارد اشاره هاانسان

 نه و دارد وجود ایگهواره نه و شودمی ایجاد هانخ پیچیدگیدرهم از گربه گهوارة
 . ایگربه

 کردن تحمل قابل برای آدمیزاد که گذاردمی صحه مهم این بر رمان این در گتوانه
 صورتبه او. گویدمی دروغ دیگران و خود به درک، غیرقابل و رحمبی جهان این

 ساختگیِ دین در فوما. است گرفته درنظر رمان در را فوما اسم به چیزی آمیزطعنه
 آغازین نوشتۀ در. است ضرربی هایدروغ معنیبه باکونونیسم ـ رمان ـ این در گتوانه

 اسفار از بخشی و هستند غیرواقعی کتاب این چیزهای همۀ که گفته شده کتاب،
 و تندرست مهربان، شجاع، که کن زندگی فوما با»: استشده  نوشته نیز باکونون



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

55 

 انسان برای که آورده میانبه سخن دروغ از نیشدار زبانی کامالً با که ،«سازدمی شادمانت
 (.Ibid, 81) دارد را بخشآرام حکم

 ذهنش وقتی که تاحدی کرد،می سرگرم هاپشتالک با را خود مدتی هوینیکر دکتر
 هاآن به قدریبه» حتی و کردنمی فکر اتم بمب به دیگر بود، هاپشتکال درگیر
 سوزان(. 35: 8333 ،جونیر گتوانه) «کشید دست اتمی بمب روی کار از که شد مندعالقه
 هاپشتالک به هوینیکر تمایل دلیل که است معتقد رابطه این در (85 :2008) فَرِل

 کردن کار برای او. یابدمی خود شبیه را هاپشتکال او اینکه جز باشد تواندنمی چیزی
 ارتباط بیرون دنیای با تا برود الکش درون به که پشتیالک همچون اتم، بمب روی

 علم وقف را خود و گذاردمی کنار را دوستانش و خانوادگی زندگی نکند، برقرار
 دعوا هم با اطحی در فرانک و آنجال وقتی کودکی، در که کندمی تعریف نیوت. کندمی

 پنجره از را سرش پدر» اما خواست، کمک او از و کرد صدا را پدرش آنجال کردند،
 همهآن نپرسید هم وقتهیچ و برد تو را سرش دوباره پیرمرد]...[.  آورد بیرون

 گتوانه) «نداشتند جایی هاآدم او، تخصصی رشتۀ در. است بوده چه برای جاروجنجال

 (.39: 8333 ،جونیر
 در بیابانی در بمب آزمایش ماجرای از نیوت جان، به خود نامۀ از دیگر جایی در

  که است گفته و کرده یاد امریکا ـ نیومکزیکوی ایالت در آالموگوردو ـ شهری
 شده آلوده گناه به علم بعد، به ماجرا این از که شد متذکر هوینیکر دکتر به دانشمندی

 گربه گهوارة رمان از (.31 همان،) «چیست؟ ردیگ گناه» گفت: پاسخ در پدرش و است
 در غرق انسان که بپردازد نیز نکته این به دارد سعی گتوانه که کرد برداشت توانمی

 و اشتباهات برپایۀ مدام و تاریخ گیردنمی عبرت گذشته از و است خود هایحماقت
 تاریخ بودم، رتجوان اگر» که است گفته باکونون. شودمی تکرار بشر هاینابخردی
 گفته راوی داستان، از قسمتی در همچنین(. 313 همان،)« [...نوشتم ]می را بشر حماقت
 چقدر که گویدمی هم را این او البته ʻبنویسید. را همهʼ: گویدمی ما به باکونون»است: 
 ارانتظ چگونه زنان و مردانʼ: گویدمی طعنهبه او. است بیهوده هاتاریخ خواندن و نوشتن
 (. 382 همان،) «ʻکنند؟ پرهیز آینده فاحش اشتباهات از گذشته، دقیق ثبت بدون دارند
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 علمی ـ تخیلی بُعد از گرایی. تراواقع2-3

 ابراز برای سالحی عنوانبه تخیلی علمی ـ ژانر هایخصیصه از گراتراواقع نویسندگان
 با آنان. (Castro, 1994: 117) کردندمی استفاده خود جامعۀ وضعیت از نارضایتی
 که داشتند براین سعی آن، از طریق زداییآشنایی ایجاد و تخیلی علمی ـ استعمال
 عرضه نو، و بدیع دورنمایی گذاشتن نمایشبه منظوربه را ناروال و غیرعادی موقعیتی

 سیاسی اوضاع تغییر برای مؤثر روشی عنوانبه زداییآشنایی اصلوب این، برافزون. کنند
 که بود معتقد (1 :2010)راکر  رودی (.Booker, 2001: 27) شدمی گرفته درنظر عهجام

 و اولیه ایدة داشتن: گرفت درنظر را چیز دو باید علمی ـ تخیلی اثر یک نوشتن برای
 در تخیلی علمی ـ هایویژگی (Ibid, 5- 11) او. داستانی فرم و قالب به آن کردن تبدیل

 به را انسان که جادویی درهای زنده، مغزهای: شماردیبرم گونهاین را خودش آثار
 هاییجهان همچنین و فضایی موجودات موازی، هایجهان کنند،می منتقل دیگر دنیای

 .هستند ما جهان آیینۀ که

 و علم ادغام به نیاز رمانتیک، دورة بریتانیایی ، شاعر(8152 -8112) وردزورث ویلیام
 بعد ادبیات ویژهبه بیستم، قرن ادبی آثار موضوع. بود کرده بینیپیش را آینده در ادبیات

 باوجود. (Steble, 2015: 68)است  بوده مرتبط فناوری و علم به دوم، جهانی جنگ از
 قرن در آن عیارتمام هاینمونه دارد، تاریخی سابقۀ تخیلی علمی ـ ادبیات ظهور اینکه
 این در شدهکارگرفتهبه ابزارهای. (Evans, 1999: 163) انددرآمده تحریر رشتۀبه بیستم
همچنین  و اندداشته وجود قدما آثار در که ستهایی امحدودیت اعمال منظوربه ژانر،
 آثار در قواعد و اصول اگرچه. اندبوده پیشگامانه و بدیع که هاییراه کارگیریبه برای

 گرفته درنظر دیزای چیز و گرددمی تخریب شود،نمی گرفته جدی تخیلی ـ علمی
 (. Broderick, 2000: 5) شوندمی تکوین مجدداً یا مانندمی پابرجا هاآن شود،می

 که باور داشت و گذاشتمی برجای علم از اثری خود، هاینوشته در گتوانه کرت
 فناوری و علم چراکه باشند؛ داشته ابایی علم از آوردن میانبه سخن از نباید نویسندگان

 معتقد او حال، این با. هستند امریکایی ـ زندگی ویژهبه زندگی ـ ناپذیریجدای اجزای
 هوینیکر فلیکس دکتر (.Farrell, 2008: ix) دارد دنبالبه را خطراتی علم پیشرفت که بود

 والیگِل از سربازان شدمی باعث که کرد اختراع ای رامادّه دریایی نیروی به کمک برای
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 از یکی نزد جان. نُه یخِ جز نبود چیزی مادّه آن. شوند الصخ هاباتالق در ماندن و
 طوراین نُه یخ درمورد جان برای او و رودمی برید آسا دکتر نامبه هوینیکر دکتر دوستان
 گفت بود، بازیگوشی کارهایش همۀ آخر اش،بازیگوشی آن با فلیکس» دهد:می توضیح

 مقادیر بتواند که باشد یکروسکوپیم اگر حتی باشد، داشته وجود کوچکی ذرة باید
 «کند سفت میز این مثل را الیوگل و مرداب دریاچه، نهر، باتالق، لجن، پهن، پایانبی

 نُه یخِ که طوریهمان اتم؛ بمب بر است ایطعنه نُه یخِ مادة(.  18: 8333 ،جونیر گتوانه)
 را منفی تأثیر همین نیز اتم بمب کرد، نابود را زمین کرة در حیات داستان، پایان در

 . دارد
 شرکت هوینیکر، دکتر سابق کار محل به اطالعات کسب برای جان که هنگامی

 نولز خانوادگی نام با آنجا آسانسورچی با آسانسور در بود، رفته فاندری، و فورج جنرال
 هم خیلی بود، دیوانه مطمئنم تقریباً» کرد: توصیف گونهاین را او رفتار و شد مواجه
 درمورد نولز. داشت غیرعادی و عجیب رفتارهای و هاحرف که زیرا ؛(35 همان،) «ناجور
 شده است وارد دیگری بُعد به فقط بلکه نمرده، او که بود معتقد هوینیکر دکتر مرگ

 است، رفته دیگری بُعد به مرگش از پس هوینیکر دکتر که مطلب این (.39 همان،)
 همچون اینکه نه گیرد،می درنظر مختلف ابعادی اب را جهان که است علمی اعتقادی

 نام. آورد حساببه جداگانه جهان دو را مرگ از پس و پیش جهان مذاهب، بعضی
 بیانگر تواندمی است، دانستن ـ معنیبه ـ know واژة یادآور که Knowles او، خانوادگی
 عقیدة با سوهم این و دارد جنون و دیوانگی حالت او اما باشد؛ او علمی اطالعات

 باشد. داشته مخربی تأثیر تواندمی علم که است (ix :2008) فرل سوزان

 گراییتراواقع فانتزی جنبۀ. 2-5

 هایویژگی با آثاری. دارد خود در هم را فانتزی هایویژگی گرایانهتراواقع اثر یک
 اتفاق هاآن در غیرطبیعی حوادث و دارند غیرواقع و واقع دنیای بین جایگاهی فانتزی،

 شودمی اطالق فانتزی اثری به فانتزی، ژانر مطالعات در(. Garcia, 2015: 16) افتندمی
 ,Nandorfy) است درتضاد باشد، مرتبط بودن واقعی و طبیعی عادی، به هرآنچه با که

 زندگی از را او و بگذارد خواننده روی خاص تأثیری باید فانتزی ادبیات(. 99 :1991
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 از مطلقاً داستانی اثر یک که نیست معنا این به اما ؛(Ibid, 103) کند دور یواقع و عادی
 و باشد واقعی دنیای از تقلیدی تواندمی هم ادبی متن یک. باشد دوربه واقع عالم فضای

 ,Garcia) دارد خود در را تخیل عنصر همیشه ادبی متن یک حال، هر به چراکه نه؛ هم

 قیدوبند از را زبان باید فانتزی هایویژگی ایجاد برای نویسنده یک. (13 :2015
 در آن جعلی و ساختگی نمونۀ دارد، وجود واقعی دنیای در هرآنچه و برهاند هاواقعیت

. اس. سی ،58تالکین. آر. آر. جی (.Nandorfy, 1991: 104) شودمی یافت فانتزی دنیای
 از آثارشان در که ستنده نویسندگانی 18رولینگ. کی. جی و 18اورول جورج ،98لوئیس
 (. Stableford, 2009: xxx- xxxv) است شده استفاده فانتزی هایویژگی

 میانبه سخن باکونونیسم نامبه ساختگی دینی از گربه گهوارة در گتوانه کرت
 پوستسیاه فردی آن بنیانگذار و دارد را خودش خاص قوانین و اصول که است آورده

 آن به باکونونیسم با شدن آشنا از بعد که داستان راوی. بود 83سونجان بوید الیونل نامبه
 است: گفته دین این مورد در گروید،

 را الهی ارادة که است شده تشکیل هاییگروه از بشریت معتقدیم هاباکونونیست ما
 هرکدام اسم باکونون. کنندمی دارند کارچه بفهمند اصالً آنکهبی رسانند،می انجامبه
 کاراس به مرا که ایوسیله یا کان کان ـ. «کاراس» گذاردمی را هاگروه ینا از

 بود قرار که کتابی نکردم؛ تمامش وقتهیچ که بود کتابی آورد، خودم مخصوص
 (.81: 8333 ،جونیر گتوانه) یافت پایان دنیا که روزی :باشد اسمش

 جان. است «ومپیتر» منابه مفهومی دین، این غیرطبیعی و عجیب هایویژگی دیگر از
 دهد:می توضیح مفهوم، چنین این مورد در

 نیست؛ ومپیتر بدون کاراسی هیچ گویدمی ما به باکونون. است کاراس مرکز ومپیتر
 .نیست توپی بدون چرخی هیچ که طوریهمان درست

 و ترانه کتاب، فکر، جانور، سنگ، درخت،: باشد ومپیتر است ممکن هرچیزی
 با مارپیچ سحابی یک مثل کاراسش اعضای باشد، هرچه. مسیح مقدس جام

 اطراف در کاراس یک اعضای مدارهای. گردندمی آن دور به شکوهمندی آشفتگی
 هابدن نه اند،گردش در هاجان. هستند معنوی مدارهایی طبیعتاً مشترکشان، ومپیتر

 (.15 همان،)
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 اتاق انگار» است: آورده انمیبه «باکونونیستی رؤیای» از سخن همچنین داستان راوی
 عالمی به تونلی یهادهانه به دیوارهایش و کف و سقف لحظه یک برای و شد کج

 رؤیای یک دچار. یافتندمی امتداد جهات همۀ در که زمان هایتونل شدند؛ بدل دیگر
 (.883 همان،)« [...بودم ] شده باکونونیستی

 تلفیق» منظوربه آن از که کندمی دیا «مارو باکو ـ» نامبه مذهبی آیینی از جان
 آیین این با خود مواجهۀ اولین درمورد او. شودمی استفاده( 883 همان،) «هاآگاهی

 بسته را هایشانچشم. بودند درآورده را هایشانکفش» دهد:می توضیح باکونونیستی
 هرکدامشان. دادندمی فشار همبه را شانبرهنه پاهای کف. بودند هم رویروبه. بودند
 وی (.888 همان،) «مثلث یک شکل بود، نشسته صاف و بود گرفته را خودش پای قوزک

 عشق کسی به شودنمی داریم عقیده هاباکونونیست ما» گوید:می توضیحاتش ادامۀ در
  از خوبیبه و باشد تمیز نفر هردو پاهای اینکه مگر شد، پاشنه به پاشنه او با و ورزید

 (.883 همان،) «شود مراقبت هاآن
 ،باکونون اسفار مطالعۀ هنگام که کرد اشاره نکته این به همچنین داستان راوی

 :است گرفته یاد باکونونیست زاییکیهان درمورد مطالبی
 پابو خورشید، یعنی سیبوراسی گرفتم یاد باکونونیسم زاییکیهان فرضیۀ از]...[ 
 .بزاید مزاجآتشین فرزندانی برایش بوپا بود امیدوار و گرفت درآغوش را ماه یعنی

و . سوختندنمی و بودند سردمزاج همه که آورد دنیابه هاییبچه بیچاره پابوی اما
 ایفاصله در که بودند هاییسیاره هااین. انداخت دورشان نفرت با سیبوراسی
 .چرخیدندمی وحشتناکشان پدر دور مطمئن
 بود، زمین که محبوبش فرزند با و رفت پابو و شد بیچاره پابوی نوبت بعد
 (.858 -852همان، ) کند زندگی

-پدیده از فانتزی ابزار کمکبه گتوانه که هستند این از حاکی ایافسانه مطالب این

 قالب در را آن غیرواقعی و ساختگی هاینمونه دارند، وجود واقعی دنیای در که هایی
 صحه خود اثر بودن گرایانهتراواقع بر ل،فع این با بنابراین است؛ کرده بازگو افسانه

 .گذاردمی
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 نتیجه. 3
 و گراییتراواقع دیدگاه از گتوانه کرت اثر گربه گهوارة رمان دادن قرار بررسی مورد با

 عناصر برخی که یافت دست نکته این به توانمی آن مدرنپست روایت نحوة
 تخیلی، علمی ـ روایت هایویژگی همچون گرایانه،تراواقع آثار در شدهکارگرفتهبه

 از که شوندمی فضایی ایجاد موجب فراداستان، روایی تکنیک و دنیاییپایان فانتزی،
 شده گذاشته نمایشبه نیز گرایانهواقع روایت هایویژگی طرفی از. است دوربه واقعیت

 یانهگراتراواقع روایت در عوامل این. شودمی باورپذیر فضایی خلق باعث که است
 این، برعالوه. شوندمی غیرواقعیت و واقعیت مرز در تعلیق آمدن وجودبه موجب

 گرفته خدمتبه بشر منفی رفتارهای و جامعه نقد منظوربه گراییتراواقع خصایص
 کرده است ـ نامگذاری و ابداع راکر رودی که مدرن ـپست جنبش این در. شوندمی

 رغمبه که گیرندمی قرار استفاده مورد ایونهگبه فانتزی و تخیلی علمی ـ خصایص
 گرایانهواقع روایت هایمؤلفه هستند، واقعیت عالم ورای با مرتبط که هاییویژگی حفظ

 و گراییواقع فانتزی، روایت تخیلی، علمی ـ نگارش نحوة. گیرندمی دربر نیز را
 گهوارة در هاآن همۀ که هستند گراییتراواقع اصلی هایویژگی از طنز عنصر همچنین

 پیدا نمود رمان در بقیه از بیشتر طنز و فانتزی هایویژگی اما شوند؛می یافت گربه
 کاربه شناسانهجامعه انتقادی راستای در انحا از نحویبه هاخصیصه این تمامی. اندکرده

 زبانی با انسان هایپلیدی و خبث حماقت، آثار، گونهاین در مثال برای. اندشده گرفته
 صحه مهم این بر گربه گهوارة رمان. گیرندمی قرار انتقاد و نکوهش مورد نیشدار و طنز
 هایلجبازی و خودخواهی سری،سبک با قدرت، مسند بر هایانسان که گذاردمی

 گویا که کنندمی برخورد خود پیرامون جهان نیز و نوعانهم با ایگونهبه خود، کودکانۀ
 اهداف به بتوانند هااز طریق آن تا هستند آنان دستان در هاییهبازیچ هاآن تمامی
 نمونۀ. است چیزهمه زمام گرفتن دراختیار و نماییقدرت برسند که خود سرانۀسبک
 اتم بمب مخترعان از یکی که است رمان در هوینیکر دکتر شخصیت افرادی چنین بارز

 اهمیتی خود خانوادة به حتی هاست؛انسان به اعتنابی فردی او. است شده تعریف
 عناصر رمان، این در. کندمی بازی نخیتکه با هیروشیما گذاریبمب شب و دهدنمی

 مرگ از پس دیگر بُعد به شدن منتقل به باور یا نُه، یخ مادة همچون تخیلی علمی ـ
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 و مناسک و باکونونیسم مذهب نظیر نیز ـ فانتزی های ویژگی. است شده گرفته کاربه
 روایت در گتوانه ها،این برعالوه. اندمشاهده قابل اثر این آن ـ در غیرطبیعی فکراتت

 غیرواقع، عالم هایویژگی دادن جلوه واقعی و کنایه و طنز چاشنی اعمال با خود
 .آورد شماربه گرایانهتراواقع را آن توانمی که کند خلق را اثری توانسته است

 هانوشتپی
1. transrealism 
2. Rudolf von Bitter Rucker 
3. trans 
4. realism 
5. Broderick 
6. Borchardt 
7. Lee 
8. style 
9. genre 
10. modes 
11. Steble 
12. cyberpunk 
13. span fiction 
14. avant- pop 
15. apocalyptic 
16. metafiction 
17. Genette 
18. anachronies 
19. Cat’s Cradle 

 ادبیات مدرنپست نویسندگان از (،8388-  8221) (.Kurt Vonnegut Jr)جونیِر  گتوانه کرت. 82
علمی  حیطۀ است، به بوده سال پنجاه بر بالغ که نویسندگی را عرصۀ در خود فعالیت دورة آمریکا،

 در خود که او. داد تخصیص است، هجو و طنز زبان با درآمیخته که ضدجنگ مفاهیم و ـ تخیلی
 درسدن شهر گذاریبمب هنگام و شد اسیر هاآلمانی دستبه داشت، حضور ومد جهانی جنگ

(Dresden )است مشحون وی آثار از بسیاری در تجارب این بازتاب. است بوده آنجا نیز .
 بر هاآن تأثیرات و فناوری و علم مذهبی، اعتقادات جنگ، مضامین که اینویسنده عنوانبه گتوانه

 متنوع هایقالب در گتوانه از متعددی آثار. دارد اشتهار رسانده است، هورظ منصۀ به را جامعه
 ،(8358)خودنواز  پیانوی. استمانده  برجای غیرداستانی ادبیات و نمایشنامه کوتاه، داستان رمان،
( 8393) پنج شمارة خانۀسالخ ،(8393) گربه گهوارة ،(8398) مادر شب ،(8353)تایتان هایسایرن

 .آیندمی شماربه وی مهم آثار از( 8313) قهرمانان ۀصبحان و
21. chronicle 
22. autobiography 
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23. satire 
24. Farrell 
25. J. R. R. Tolkien 
26. C. S. Lewis 
27. George Orwell 
28. J. K. Rowling 
29. Lionel Boyd Johnson 
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Abstract 
Writers have tried to modify the methods of realist narrative as the 
world goes through changes. War has always had influence on 
literature. The literary works of the post-World War II changed 
drastically compared with those of the previous eras. Some authors of 
the post-World War II illustrated the absurdity of life by employing 
nonrealistic elements. Coined and introduced by Rudy Rucker, 
transrealism challenges social institutions and beliefs in that humans 
consider the world as a plaything in order to demonstrate their power. 
Transrealism is a postmodern movement that consists of the fantasy 
and science-fiction elements as well as the realistic features, not to 
mention that the realism which is used in transrealism is not the sheer 
one. Time travel, new inventions, alternative worlds, aliens, and 
supernatural elements can be observed in transrealistic works. Satire is 
another pivotal element of transrealism. It is employed in order to 
criticize the society and mankind’s follies. Metafiction is considered 
as a method of narrative in postmodern stories which is also observed 
in transrealistic works. In metafiction, the narrator tries to indicate that 
the story is artificial. Kurt Vonnegut’s apocalyptic novel, Cat’s 
Cradle, can be regarded as a transrealistic literary work. It indicates 
elements of science-fiction, fantasy, as well as satire, and employs 
them as the tools for repressing inhuman deeds. This paper intends to 
examine the features of transrealism and its objectives in Kurt 
Vonnegut’s Cat’s Cradle. 

Keywords: Fantasy; Kurt Vonnegut; Postmodern narrative; Rudy 
Rucker; Science-fiction; Transrealism. 
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