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Abstract 
Narrative techniques are the techniques of storytelling that have changed in 
postmodern literature. In general, postmodern works seem abnormal and chaotic 
and cannot be analyzed as traditional works. In this literary style novels, the 
principles that in fiction literature belong to a specific plot, beginning and 
ending, coherent linear narrative, explicit language and systematic narrative are 
changed and if the reader of postmodern works has no knowledge about the way 
of writing, reading these works becomes boring and their study my be 
incomplete. The form of such writings also adds to the complexity of the text 
and provides the basis for multiple readings. This literary type has had an 
undeniable impact on the flow of Iranian art and literature. Despite being 
recognized and accepted, due to the lack of complete familiarity with the 
origins, principles and components of this style, there is still doubt about its 
presence in Iranian fiction. This skepticism has created enough motivation for 
case studies to investigate and identify the backgrounds, principles and 
characteristics of postmodernism in Persian stories. Among Iranian fiction 
works, Ravanipour's novel "Del Foolad" is considered as a postmodernist novel. 
In this article, the novel has been studied from the perspective of narrative 
elements to evaluate the validity of the existing view. For doing so, "Del 
Foolad" was studied on the basis of postmodernist theories of reading and 
narrative techniques, as well as the role of narrative in highlighting its style. The 
result of this analytical-descriptive research showed that components such as 
time irregularity in the narration of events, vicious circle, special characters, 
language play and extremes in the use of imaginary forms, contradictions and 
intertextuality and polyphony are highlighted in this novel. Therefore, the 
validity of the perspectives on the influence of postmodern literary school on 
this novel can be considered as a proof of the influence of western postmodern 
literature on Persian fiction literature. 
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 پژوهشی علمی ـ

 چکیده
 ورطـ   بـه . اسـت  کردهکه در ادبیات پسامدرن، دگرگونی پیدا  شود میفنون روایی به شگردهای روایت داستان گفته 

ـ تحل سـنتتی را ماننـد آثـار  هـا آن تـوان نمیو  رسند میبه نظر  آشفته، نابهنجار و مدرن پستآثار  ،یلک ر یل و تفسـ ی
این سبک ادبی، اصولی که در ادبیات داستانی به طرح، آغاز و پایـان مشـ، ، روایـت خ ـی      های رماندر نمود. 

 ۀشـیو دربـاره   مــدرن  پـستاگر خواننده آثار و  ریزد میم روایت تعلق دارد، به ه مندی نظام منسجم، زبان صریح و
. مانـد  مـی تمام  مهین ها آن ۀم العو  شـود مـی آور ماللش یبران آثار ینداشته باشد، خواندن ا یاطالع ها آننگارش 
این نـو   . کند میمتعدد فراهم  های خـوانش یبرارا نه یو زم افزاید میمتن  یدگیچیز بر پین ها نوشتهاین گونه فرم 
، بـه  این سبک . با وجود شناخته و پذیرفته شدناست گذاشتهتأثیری انکارناپذیر بر جریان هنر و ادبیات ایران  ،ادبی

در ادبیـات داسـتانی ایـران     ش، هنوز نسبت به حضورآن های مؤلفه، اصول و ها خاستگاهعلت عدم آشنایی کامل با 
، اصـول و  هـا  زمینـه اسـت تـا    مصداقی به وجود آورده های بررسیرای کافی را ب ۀتردید وجود دارد. این تردید انگیز

دل » و شناخته شود. در میان آثـار داسـتانی ایرانـی، رمـان     فارسی تحقیق  های داستانپسانوگرایی در  های شاخصه
ر عناصـر  رمان یادشـده از منظـ   ،در این مقاله و است شدهپسانوگرایی شمرده  های رمان ۀگوناز  پور روانی اثر «فوالد

 هـای  نظریـه بـر مبنـای   « دل فـوالد »روایی م العه گردید تا اعتبار دیـدگاه موجـود ارزیـابی شـود. بـدین منظـور،       
 ایـن جسـتار    ۀبررسی شـد. نتیجـ   وایت در برجسته کردن سبک آنو فنون روایی و نقش ر ،پسامدرنیستی بازخوانی

ـ در روا یزمـان  ینظمـ  بـی همچـون   هـایی  مؤلفـه توصیفی گویای آن است که ـ تحلیلی   دور باطـل،  دادها، یـ ت روی
در ایـن رمـان    ، بینامتنیـت و چندصـدایی  ، تنـاق  ر خیـال وَخاص، بازی زبانی و افراط در کاربرد صُ های ش،صیت
ـ  کمایـن رمـان از    تأثیرپـذیری مربـوط بـه    های دیدگاهاعتبار  ،برجستگی خاصی دارد. از این رو پور روانی  یتـ  ادب
ادبیات داستانی فارسـی از   تأثیرپذیریبه عنوان گواهی بر  تواند میقیقی برخوردار است و تح ۀ، از پشتوانمدرن پست

 ادبیات پسامدرن غرب تلقی شود.
 

 .نظمی بیروایت، ، پور روانی، پسامدرن، دل فوالد: یدیلک های واژه
 مقدمه .1

چیزی  مدرن پستدارد. جهان ادبی  ادبیات داستانیدر بازتاب زیادی جنبش پسامدرنیستی 
. اسـت  شـده  ارائهو الگوهای  بینی جهان ۀانکارکنندو  ناپذیر توضیحکه  دهد میرا به ما ارائه 
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زبـانی از یـک سـو و فـروری،تن      هـای  تکنیـک و  شـناختی  زیبـایی  هـای  مالکدگرگونی 
کـالن دینـی، اجتمـاعی و سیاسـی از دیگـر سـو، گفتمـانی نـو را در ادبیـات           های روایت
 هـایی  مـالک پسامدرنیستی با  های داستانبررسی »که  است هگذاشتبه نمایش  مدرن پست

، "کننـده  گـی  " ،"آشـفته "آثـار را   چه بسا باعث شـود کـه ایـن    ،نهد میکه رئالیسم پیش 
از این رو، فهـم و   .(227: 1383پاینـده،  ) «بدانیم "ارزش بی" و "معنا بی" نهایتاً و "غیرهنری"

پسـامدرنی دارنـد، جـز بـا درک ایـن       ۀه صـب  ویژه در آثـاری کـ   هب ،ارزیابی ادبیات معاصر
 شده زبانی دگرگون های تکنیکس،ت خواهد بود. یکی از  کم دست، ناممکن یا ها دگرگونی

عبـارت اسـت از بازشناسـی    » روایـت ( است. Narrative) رواییدر ادبیات پسامدرن، فنون 
نی و علتـی بـه هـم    از رویدادهایی که به طور معنادار از نظر زما ای مجموعه شناختی نشانه
. هر روایتی دارای طرح است، سیر مش،صـی دارد و از  (13: 1391بامشکی، ) «اند شدهمتصل 

امـا در رمـان    (.13ــ 12: 1392اخـوت،   .ک؛ر) شـود  مـی زبان یـک راوی پیـدا و ناپیـدا نقـل     
م،اط   ،پسامدرنیستی های داستانر . دشود نمیپسامدرنیستی، دستور زبان داستان رعایت 

ظاهر ارتباط من قی با  که به ای گسی،ته هم از های روایت ؛شود می رو روبهی نامتعارف با متن
انسان معاصر  ۀروزمرزندگی  پاشیدگی هماز پسامدرنیستی نمایشگر  های داستان .هم ندارند
منیـرو  « دل فـوالد »یادشـده را در   هـای  ویژگیبسیاری از  (.118: 1393مقدادی، ر.ک؛ ) است
 هـای  دیدگاه ۀپایاین، در این مقاله، فنون روایی این رمان بر یافت. بنابر انتو می پور روانی
 بررسی شد تا دانسته شود که کـدام  ـ تحلیلی توصیفی ۀشیوپسانوگرایی، به  شناسی روایت
 وجود دارد. داستان این در زبانی پسامدرنیسمـ  مهم روایی های شاخ  از یک
 ۀ پژوهشپیشین. 2

 های رمانرا جزو  دل فوالد، «بیات داستانیدیسم در امدرن پستیسم و مدرن» ۀمقالتدینی در 
همـان:  ر.ک؛ ) اسـت  کـرده آن اشاره  ۀمولفو به چند  (17: 1387تدینی، ر.ک؛ )پسامدرن معرفی 

 دل فوالد های درونمایه ،«دل فوالد در دریافت زیباشناسی» ۀمقال، در (1389) رستمی (.13
فنون روایی پسامدرن  ۀبار در . اما تاکنوناست کردهتبیین  ها آنو موضع خواننده را در برابر 

 .است شدهپژوهشی منتشر ن دل فوالددر 
 دل فوالد. 3

 شکـوردل است که مرد  «افسانه شیرازی»، قهرمان آن گرفته شدهعنوان رمان از شعر نیما 
 کرده، دردیارش را گم  ،ش  و سپس .گریزد می . زن از دست برندگانبازد میاو را در قمار 
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. دیکتـاتور  گـردد  میدر تهران، اسیر نگاه پاسبانان و پیرزنان . چرخد میخودش  ور ، دَهادور
. ش،صیت نویسندگی او از میان تـاری،، از  دارند وامیذهنی و کات  درونی او را به نوشتن 

. رسد میدور  های زمانو به  رود میشده، در شکم مادر فرو ای ذرهگذشته،  های نسلداالن 
سوارکار زنـد، خـان قاجـار، چنگیـز، ت،ـت جمشـید، مادهـا،         های روایت پارها پیوند دادن ب

، مرزهـای  65و رویـدادهای   59، جنـ   57کیکاووس و سیاووش بـا روایتـی از انقـالب    
دندان(، مرز مجاز و  چون)طرح موضو  مصنوعی بودن چشم . با نوردد میهم تاری،ی را در

دل فوالد( خودش را به خوانندگان هدیـه  ) طالییز رُ ،سرانجام. شکند میحقیقت را درهم 
 .دهد می
 نظری مبانی. 4

در  ییگراارپساســاخت یات و هنــر، همتــایــســم در ادبیات پسامدرنیــو ادب مدرنیســم پســت
ـ ا. (99: 1383داد،ر.ک؛ ) اســت  یادبــ  هـای  نظریهو  شناسی زبان  ییـات را از ســو یـ ن ادبی
مهـاجر و  ر.ک؛ ) اند دانسته یاقتـصاد تـورم کـی ـاتیادب ،گـرید یـات اشـبا ، و از سـویادب

ـ ، دیو اجتماع یفرهنگ های نظریهز همانند یات نیدر ادب. (62: 1384، ینبو واحــد،   یـدگاهی
ـ   پـذیر اطـالقشـامل و  هـاب حسـن   یا .وجـود نـدارد   مـدرن  پسـت  یدر خصوص آثـار ادب
ـ ادب ۀعرصـ  را در مدرنیسـم  پــست ـسم و یـان مدرنیز میتمـا تـرین مهم ـ ات، ی معنـا   ۀمقول
ـ ز کـ مر یـک وجـود   یبرا یلـیـا دلیضـرورت  ها مدرنیست پست، ی. به اعتقاد وداند می ا ی

. ورزنـد  میـد کیشـانس و تـصادف تأ یو بـاز زدایـی مرکزیـتستند؛ آنان بر یمحور قائل ن
ـ  در مــتن  را اصـوالً در نشـان دادن فقــدان معنــا     مـدرن  پسـت  ۀاندیشوتار نقش یل ـر اث

 هــا  مدرنیـست پـست. س،ن کند میر کدر زبان ذ وجو جستسنده را ینو ۀوظیفو  دانـد مـی
اسـت   ییسوفس ا اس یگرگ ۀقضیادآور یشناخت،  های موضو ودن بـ یدر بـاب ناشـناختن

 (.221: 1384، یهاجر) «ستیشناختن ن قابل ،اگـر موجـود باشد یـء حتتیشـ»بود  یه مدعک
ـ ، تمـام موانــع م مدرنیسم پست هـای مـتنتابت در ک ۀشیو ، یان خودآگـاه و عقـل بـاطن   ی
و  دارد میو موضـو  و ذات را از سر راه بر ـان،کال، من ق و هوس، زمان و میقت و خیحق

زبـان نـزد   . نمایــد  مـیخلق  یدرون ور  شعلهاز جهان ناخودآگاه و  یضانیف کمکمتن را به 
 ای وظیفـه خـود  یو بـرا دهد مید را از دست خو یقاموس ی، معناین آثارینندگان چنیآفر
هــدف   عنـوان ه خـود بـهک، بلشناسد نمیمش،  به خواننده  یامیم پیانتقال مستق یبرا
ـ  ۀنتیج. گردد می یتلق ـه کـ  شــود  مــی  یو غموضـ  یگیبـا مـتن، چنـدال    ین تعـامل یچن
 ای اندیــشه نتقـال  ا این یتمع یان احساسیمقصود از آن، اغل  ب زیرا ؛نماید می ناپذیرریتفس
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ـ  ،گونـه  وحـی  حالتیاندن ینما ،ه هدفکست، بلیمـش،  بـه م،اط  ن  یو ذهنــ  یدرون
بـا توجــه بــه    ،رو این از در م،اط  است. یسرگشتگ یجاد نوعیو ا چنـدپهلـو ،تـودرتـو
ـز یپره یبـرا ای شیوهو نه  شود می یهدف تلق هایی متنن یغمـوض  موجـود در چن آنکه

 یز به ناصواب منتهیناقدان ن از سوی ها آنر یـل و تفسی، تحلوجود دارد ـانیت باز صـراح
 (.200ـ194: م.1997، ریبوشعر.ک؛ ) !گردد می

را ماننـد آثـار  هـا آن تـوان نمیو  رسند میبه نظر  یرعادی، نابهنجار و غمدرن پستآثار 
 کـار  بـه ثر توان خود را کحدا مدرن پستسندگان یاز نو یارید. بسکرر یل و تفسیتحل سنتتی
ـان و کـ ت، زمـان، میطرح، ش،ص از جمله ،مانند رمان، عناصر آن یتـا در ژانر برنـد مـی

ـ و تمام یپـارچگ یکبـه   ها آنه کراچ ؛ن ببرنـدیمـضمون را از بـ  سـنتتی  هـای  داسـتان ت ی
 یاطالع ها آننو  نگارش  ۀدربارنباشد و  ای حرفـه مـدرن پـستآثار  ۀبدگمانند. اگر خوانند
. ماند می تمام نیمه ها آن ۀم العو  شـود مـی آور ماللش یران آثار بینداشته باشد، خواندن ا

ـ بـه پا  یکالســ کاسـت و ماننــد آثــار    هگـشود ین آثـاریان چنیغالباً پا  یان مش،صـ ی
ـ بـه تول » هـا  مدرنیستبرخالف  ها مدرنیست پست. رسد نمی وسـته،  یبـاز، ناپ  ید سـاختارها ی
 ئتپس از قـرا ،چنینهم. (224: 1377 ،نسلد) «پردازند می یا تصادفیو  یرق عی، غهالبداه فی
فـرم   آنکـه  بـر  عـالوه  ؛مانـد  میـر و سردرگم یواننـده متح، اغلـ  خمدرنیستی پست آثـار
 .گردد میمتعدد فراهم  های خـوانش ینه برایو زم افزاید میمتن  یدگیچیز بر پین ها نوشته
 توان میرمـان و داسـتان را  ۀزمینـدر  ویژه به ،مـدرن پـست یار ادبآث های ویژگیاز  یبرخ
ـ  گـذاری  تکه، ی،تگیگس ازهم، دادهایت رویدر روا نظمی بی ،اقتباس: دکرخالصه چنین  ا ی
 یان برداشت م،تلـ  و متعـدد از اثـر   کام، انسجام عدم، فقدان قاعده(، والژک) کاری تکه
سـم و  یلسوررئا هـای  ویژگـی  جـایی  جابـه ، تناق ، یاناختالل زب، دور باطل، ایپارانو، واحد

 (.11: 1385 ،یفتوحر.ک؛ ) مدرنیسم پستارتباط آن با 
. اسـت  شـده ران یا و هنرفارسی ات یر وارد ادبیاخ های سالدر  پسامدرن نوشتاری ۀشیو
و  هـا  تکنیـک  یبـا اسـتفاده از برخـ    اند کوشیده یسندگان ادبیاز نو ی، گروهها سالن یدر ا
در  یات داسـتان یاز ادب ای تازهبه خلق نو   مدرن پست یت  ادبکمتعلق به م یادب یها فرم
ادبـی   های مؤلفهباریکی مرز میان  سب به داستانی نوپدید،  ۀشیواین البته ران بپردازند. یا

و از طرف نویسـندگان و منتقـدان    دشو نمیگاهی درک  ،مدرنیسم پستمدرنیسم متأخر و 
و  هـا  ویژگـی بررسـی  کـه   رسـد  مـی . به نظر گردد می رو روبهقادی انت های واکنشبا  ادبی
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شـهرت   مـدرن  پسـت  ۀنویسـند  عنـوان   بهرویکرد جدید در آثار کسانی که این  های مؤلفه
ود. در ایـن  ادبیات معاصر پارسی بازیابی شـ  ۀعرصدر  ها آنجایگاه  شود می، سب  اند یافته

روایـی، در ایـن جسـتار تحلیـل     « سـتی وضـعیت پسامدرنی »از نظـر   دل فوالدراستا، رمان 
 .است شده

 دل فوالدفنون روایی در رمان . 5
، بـه فنـون   انسـان معاصـر   یو اجتمـاع  یت فلسفیوضعنویسندگان پسامدرن برای ترسیم 

 یـی روا هـای  تکنیک آمیز اغراق کاربرددر این راستا،  .یازند میفردی دست  هروایی منحصرب
در رونـد   ی،تگیگسـ  و ینـامتن یاقتبـاس، ب ، ن بازایال ذهن و پایان سیهمچون جر، خاص
ت و مجـاز را  یواقع سندهینو ،ها روایت گونه ایندر . انجامد میت یامل رواکبه محو ، داستان
و  طرحـی  بـی  یسـنده بـه سـو   یه نوکـ  شـود  مـی موجـ    مـرزی  بین یو ا ریزد میدرهم 
. (168: 1383، هیل کم .ک؛ر) آورد یرو پردازی نظریهند و در مقابل به کت کحر شکنی روایت

 :است شدهشده، موارد زیر در جستار حاضر بازیابی ، از فنون یاددل فوالددر روایت 
 دادهایت رویدر روا یزمان نظمی بی .1ـ5

ردن عنصر زمان و به ک محو ی، تالش برامدرن پستات یادب های ویژگی ترین مهم هجملاز 
 مرز شدن م،دوش و تاری، تحری  با. (همـان  ر.ک؛) است یدر آثار داستان« تیروا» ،تبع آن
 زمـان  شـود  مـی  موج  امر این و گردد می ایجاد پریشی زمان نوعی ،پردازی خیالو  تاری،
نوشتار  تاری، در  یتحر (.61: 1388تدینی، ر.ک؛ ) شود داده نشان و پریشان آشفته نیز حاضر
. پـذیرد  مـی صـورت   پـردازی  خیـال ، و ی،تن تاریدرهم آمبا جعل تاری، و  مدرنیستی پست

چنـان تصـویر    را ها آنان کزمان و م چگونگی و رویدادها،از  یساختگ نویسنده با گزارشی
ش یق بـه نمـا  یاز طر« پریشی زمان»فاحش دارد.  های م ایرت تاری،یع یبا وقاکه  کند می

 ها رمانن یه در اک کثرت رویدادهایی .کند میرا م،تل  ی، نظم زمانها م ایرتن یگذاشتن ا
  آن عـاجز  یاننده از تش،ه خوک کند می، زمان را چنان متورم دهند میش  رخ  یک یط
 (.126: 1381 ،کافری مک .ک؛ر) ماند می
 ها زمان درآمی،تن .1ـ1ـ5

 ۀبـار ن درکـه مـت   کند می بینی پیش، خواننده دل فوالدرمان  های جملهبر اساس ن،ستین 
 :شود میرو  هباست، اما اندکی بعد، با فضای جن  رو 1356انقالب 

دیکتـاتور و سـوارکار! هـر دو انگـار      :اند ایستادهدید که  از مؤسسه بیرون زد.»
ـ که سر از جای دیگـری درآور  ترسیدند می زد. روسـریش را   ای خسـته د. لب،نـد  ن

چاپی را طوری تـوی دسـت گرفـت کـه ببیننـد و وقتـی        ای نمونهپایین کشید و 
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یابـان انقـالب راه افتـاد و بـه     دلش قـرص شـد. بـه جانـ  خ     ،لب،ندشان را دید
 ،کـرد  مـی نگاه کرد... اعزام؟ تا چشم کار  ،مانده بودند بندان راهکه پشت  ها ماشین

 (.7: 1383پور،  روانی) «بودند ،رفتند میجوانانی که در اتوبوس به جبهه 
دیگـری   های جایگزینو  شود مینو کنار زده  های حدسبا  ها بینی پیشاما همواره این 

مدام در سه زمان  ،از پیش در ذهن دارد و در طی داستان ای خاطره. خواننده رسد می از راه
و حـاال  » :چرخـد  مـی نویسنده مدام در بین زمان  چراکهگذشته، حال و آینده گرفتار است؛ 

؟ و کنـی  مـی ... پس تو اینجا چه کار ها جبهه ف پن  بود و رستم پن  سال عالتو سال شصت
 (.147: همان) «ا هواپیما گری،ته بودکه کیکاووس ب گویند می

، بینـد  مـی که در اتوبـوس   سوارکاریرا با « عکس» در دنیای خیال، دل فوالد ۀنویسند
، و رفتار کسانی که دختران سرهن  را در س،تی زندگی رها کرده بودند شمارد میهمسان 

 :آمیزد میبا رفتار مهاجمان خان قاجار در
ه بـود و نـه، هـیب شـباهتی نبـود، هـیب       و اتوبوسـی کـه دور شـد    سوارکار،»

در بساط مـردی دیـده    ،شباهتی... چهار ماه پیش عکسی را در خیابان منوچهری
خودش بود. چشمان درشت و سیاه با نگاهی غری  و موهای بلنـد کـه    بود. مثل 

 (.8همان: ) «دستو کشکولی در  شد میروی شانه رها 

و  خندیدند میهاجمان ریزریز در دست م پیردخترانپشت میز نشست.  افسانه»
راه نرسـیده بـه    ۀنیمـ انجام در و مهاجمـان سـر   شدند میخود پیر  ۀخندبا صدای 
ارواح پیردختـران بـا    ،صحرایی که در آن را در صحرایی رها کردند؛ ها آن ،کرمان

 (.120همان: ) «کردند میلباس عروسی، ش  و روز گریه 
 به تعبیر آیزر:
ناخودآگـاه   چنـان هم( سنتتی)کالسیک  های متنر ر کردن فضاهای خالی دپُ»
. پـذیرد  مـی عمـدی انجـام    کامالًاین فرایند  ،جدید های متن. اما در شد میانجام 
هستند که تمام توجـه بـه یـافتن     تکه تکهاغل  چنان چندپاره و  ،جدید های متن

. هدف از این کار، پیچیـده کـردن   گردد میارتباطی میان ق عات پراکنده مع وف 
 هـای  ظرفیـت ی  ارتباط نیست، بلکه بیشتر به منظور آگاه ساختن ما از طبیعت ط

 Lodge & Wood) «ما برای فراهم آوردن چنین ارتباطی میـان ق عـات اسـت   

2000: 200). 

پیـاپی بـه چنگیزخـان،     هـای  اشـاره خان قاجار، پیاپی  های کردن کورحضور شاه زند، 
 هـای  صـحنه شیده شدن ت،ت جمشید، در فرنگیس و افراسیاب، شاه کیکاوس، به آتش ک
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 ۀسـای در  اسـت.  بـه هـم ری،تـه    پور روانیم،تل  و گاهی واحد، توالی زمانی را در روایت 
و ( 233 :1383پـور،   روانـی  ر.ک؛) «هیب فرقی با هم ندارند ها دوره»، دل فوالدروایت  نظمی بی

ـ نظمـی  بـی در ایـن  . (179 ر.ک؛ همـان: ) نیسـت زمان در بنـد سـاعت    ، مرزهـا را در  اری، ت
 ۀلمسـئ  هـر »: یابنـد  مـی در زمان حال حضـور  « خان قاجار»و « ماد» ۀو سلسل است نوردیده
 .(263همان: ) «جن  و این اسیرا»حتی تقصیر  ،(264همان: ) «مادهاست ر زیر سَکوچک 

 ت و مدرنیزهدرآمی،تن سنت. 2ـ1ـ5

ـ  » :در کنار هم هستنددر فضای زمان آشفته، ابزار مدرن و قدیم  ر از شمشـیرهای  دشـت پُ
 ؛کشـید  مـی خود، و سوارکار رو به افق آه  و اینجا آنجا زره و جوشن و کاله قدیمی ۀزد زن 

 .(168همان: ) «سوخته های تانکر از رو به دشتی پُ
 جایی ش،صیت تاری،ی با امروزی هجاب. 3ـ1ـ5

وزی و امـر « ۀافسـان »کـه   چنـان  ؛کنـد  مـی ایجـاد   نظمـی  بی ،جایی ش،صیت در رمان هجاب
ند. روایت با فرار افسانه همسانی دار ۀتجربو مواجهه با نابینایی،  فرارتاری،ی! در « مشتاق »

امـا در جـایی از رمـان،     ،شـود  مـی مصنوعی آغـاز   چشم ، از دست مرد (5همان: ) بام از پشت
 همـان: ) «شـد  میکور  ،از باالی بامی پایین انداختند... و هرکس هم او را دیده»را « مشتاق»

ـ   شناخت میهیب کس نه مشتاق نوازنده را »و  (256 ده بـود کـه بـا لبـاس     و نه زنـی را دی
 ، سـوارکار دالور  ها ش،صیتیی جا جابه. در اثر (257همان: ) «گری،ت میبام  نارنجی از پشت

در حـالی کـه    ،(229ــ 228همان: ) استسوار  ای گردونهکه بر  شود میتبدیل  «ناهید»ند به زَ
 .(231ر.ک؛ همان: ) بودبا گردونه آمده  ،سیاوش نامزد ،«ناهید»
 واحد رح دو روایت از رویدادط .4ـ1ـ5

است. در روایت  دل فوالدویژگی در  ایناز  ای نمونه ،وجود دو روایت متفاوت از فرار افسانه
 گریـزد  مـی قمـار   ۀو زن از دست طلبکاران برنـد  بازد میافسانه او را در قمار  ست، مرد ن،
، چشـمانش را از  کـرده  می. در روایت دیگر، مردی همیشه زنش را خواب (210: ر.ک؛ همان)

. یک شـ  زن خـودش را بـه خـواب     است گذاشته میآورده، باالی سرش  میحدقه بیرون 
 .(211ر.ک؛ همان: ) گریزد میو  شود می وحشت، دچار بیند می، آن را زند می
 دور باطل .2ـ5

هم ری،تن مرز دنیاهـای موجـود در مـتن    ه به درتکنیکی وجودشناسانه است ک ،دور باطل
 .گردد یمو تمایز متن و دنیا از یکدیگر ناممکن  انجامد یم
 وجودی های یقتحقتردید در . 1ـ2ـ5
 .(110همان: ) «؟ هستند؟اند حقیقی دار غصهسیاه مو و چشمان میشی  های حلقهاین »
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 تاری،ی های یتش،صآفرینی  نقش. 2ـ2ـ5
ورود نویسنده به داستان( و ): اتتصال کوتاه شود یمیق در داستان ایجاد دور باطل به دو طر»

در  یتاری، های یتتش،صکه  شود یمدر داستان ایجاد  یپیوند دوگانه. پیوند دوگانه هنگام
بـا حضـور    دل فوالد های درونمایهکه  چنان ؛(106: 1383لوئیس، ) «کنند ینیآفر نقشداستان 
وش، فـرنگیس، کیکـاووس و شـاهان مـاد     قاجار، چنگیز، سـیا ند، آغامحمدخان زَ سوارکار 

 است. پرورش یافته
 ناخودآگاه و خودآگاه نویسندهتعارض . 3ـ2ـ5

بیـرون بـر آن    ۀ؟ نویسندشوند یمبرای کات  درون نویسنده سؤال است که دیگران قصه 
دیکتاتور درونـش  با  نویسنده. (186: 1383پور،  روانی) «نداَ یقیحق ها آن، یما قصهما »است که: 
 (.20همان: ) ...«!بی،ود» ؛بنویسممن دوست دارم برای کودکان » :در چالش استهم 
 و خیال استعاری واقعی،امتزاج امر . 4ـ2ـ5

یک عروسک و »و  یابند یمتعاری در یکدیگر امتزاج در حالت دور باطل، امر واقعی و امر اس
 یوبسـون کایمفهـوم  کـه  ج معتقد است د الیوید .(33همـان:  ) «یک پیرزن هیب فرقی ندارند

 یاستعار یامر ،اتیه ادبکد یجه رسین نتیبسط داد و به ا توان مین استعاره و مجاز را یق ب
 اسـت جهان خارج  یبرا ای استعاره ،یه هر متن ادبک جاآناست و از  یمجاز ،اتیر ادبیو غ
 بزنـد نه بیرون آمـده، تـار   پس اگر قلبی با اصابت خمپاره از سی ،(161 :1383 فرمهینی، ر.ک؛)

 ،دل فـوالد هسـتیم. در   مواجه مدرنیستی پست، با متن استعاری (209: 1383پور،  روانی)ر.ک؛ 
، حضـور  «کاتـ   دختر»و « دیکتاتور»، «سوارکار»، «سربلند هافسان»در قال   ۀ داستاننویسند

ـ  نویسد میدختر کات  که دیگر پریشان »د: سیال و استعاری دار  ه حـرف او و حتی گوش ب
را  اش خنـده صـدای   ]کات [ رفت توی قاب خانم سربلند... و او ، ...دهد نمی]سوارکار[ هم 
یک زن نویسـنده اسـت    ،دل فوالددر قهرمان داستان، .(242)همان:  «دیکتاتور ۀشنید؛ خند

درون داسـتان در   ۀنویسـند و در داستانی کـه   کند میرا تداعی  داستاناصلی  ۀنویسندکه 
و خواننـده بـا    شـود  مـی آن است، وقایع پیرامون او به نوعی تکرار و منعکس  حال نوشتن

یکی از مـوارد درهـم آمی،ـتن امـر     . (13: 1387نی، تدیت .ک؛ر) روست روبهداستان در داستان 
را در شـیراز   شـان  خانـه  ر دَ دست افسانه زنـ    ،که در آندر پیرفتی است  ،واقعی و خیال

در حالی  ،(22: 1383پور،  روانیر.ک؛ ) کند میدر را به رویش باز  هباکر، دختری باردار و زند می
 در تهران است.این دختر، که 
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 ترکی  امور متضاد. 5ـ2ـ5

ش،صیت افسانه و دیکتـاتور درونـش گـاهی بـه ترکیـ       ، وتاهکاتصال  یشگردها در اثر
و  کشید مید که ق طور  همینستاره داده بود.  کتاتوریخودش به د»: شوند میمتضاد تبدیل 

شـده بـود و قـدش     ادیز اش شانه یرو های ستارهو حاال  داد میبه او ستاره  ،شد میبزرگ 
 .(17)همان:  «خورد میاو  یقدر بلند که سرش به سق  زندگ آن
 بازی زبان و زندگی .3ـ5

 بـا  یزنـدگ  گونـاگون  روَصُ ناپذیری قیاس نییتب یبرا مدرن پست ۀفلسف در استعاره اربردک
 نیتگنشـتا یو (The theory of language games) «زبـانی  های بازی ۀنظری» از رأثمت هم،
 سـاختار  یل اسـتعار کشـ  به ما یعیطب یمفهوم نظام  از ای عمده ب،ش» و است شده طرح
 و کدر گـر ید میچارچوب مفاه در ای اندازه تا میمفاه تربیش ،تر دقیق به عبارت است؛ افتهی
 است ای واس ه ،یشناخت ردیکدر رواستعاره  (.103: 1395نسون، و جالیکاف ) «شوند می افتیدر
 ؛«اسـت  یبـاز  ،یزندگ» ۀاستعارو عینی  ملموس میمفاه اساس بر یانتزاع امور کدر یبرا
 ریتفسـ  در باب  یرا های استعاره از یکی ،یباز ینوع ۀمثاب  به یزندگ افتیدر و کدر یعنی
 از ییرها از یت، فرمیواقع از زیگر از یفرم وانعن  به یباز» . در واقع،است یزندگ یمعنا و
 (.58: 1389وو، ) «است فراداستان سندگانینو یمش ول دل داشتن، معنا

 قمار ۀزندگی به مثاب. 1ـ3ـ5

: 1392ر.ک؛ سـالمن،  ) است دانسته« معنای زندگی» ۀاستعاررا ن،ستین  «بازی زندگی»سالمن 

ن،سـتین کسـی    ،سـربلند  ۀ. افساندمانَ میقمار ، کار و زندگی به بازی دل فوالددر  .(15ــ 9
اسـت کـه در زنـدگی     (. او یاد گرفته210: 1383پور،  روانیر.ک؛ ) بازد میاست که مردش او را 

 «تمام است و بازی شـ رن ! کار  ،دیگر اگر بماند ۀیک لحظ» :اید در فکر مات کردن بودب
 .(194همان: ) «شوی میات خودت را فراموش کنی، م»اگر  ،. در این بازی(178همان: )
 بازی کردن زندگی. 2ـ3ـ5

 یبـاز  چگونـه  را هایمـان  واقعیـت  مـا  از یـک  هـر  هکـ  است نیا ش ک یدر پ فراداستان»
 بیهـ »بازی زندگی هستند:  ۀصحندر  هایی مهره . مراجع حقوقی(195: 1393وو، ) «کنیم می

 لکیتشـ  ارکآشـ  و یناگهـان  مـرگ  یبـرا  فقـط  ند... دادگاهک مهکمحا هک ستین یدادگاه
 «مهاجمـان  دسـت  در»نـوعی بـازی    «خواهران پیر» . زندگی(154: 1383پور،  روانی) «شود می
 .است (120همان: )
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 و ساختگیاستعاری  های سرنوشت. 3ـ3ـ5

 و سرنوشـت  از اسـتعاری  هـای  روایـت  با فوالد دل در ،«است یباز ،یزندگ» ۀتجلی استعار
 سـوت  هـا  خیابـان  در پیوسـته  هکـ  هـایی  سـبان پا. یابـد  مـی  تحقق ها ش،صیت سرگذشت

ان یبازجو ترین زبردستبه عنوان  دار خانه مداوم زنان هیسا ،(36ـ31ر.ک؛ همان: ) کشیدند می
و  (57ر.ک؛ همـان:  ) نشـینند  مـی  هـا  پنجـره  قاب در هک هایی پیرزن ،(108ر.ک؛ همان: ) جهان
ـ »ه ک یرانمهاج یآقا (،222همان: ) شد می« زیر نگاهشان جمع»افسانه  ابـان  یخ یتـو  یحتت
ه کـ  منشـی  ۀخنـد  ،(107همان: ) «!رود می هک با ،شود می چه سوار بداند تا ،کرد می بشیتعق
 تمام و« باز نیمه های پنجره و درها تمام» ،خالصه و (124همان: ) «را گرفته افسانه مب انگار»

ـ بازی زندگی هستند که  از وعی، ن(74همان: ) «وچهک یتو های چشم  ۀبـر افسـان   پـور  یروان
 .است کردهسربلند مقدتر 

 زبانی اقتدار. 4ـ3ـ5

ـ تول اعتبـار  و تـه یاوتور ینـوع  خود یبرا یهنر دانیم در استعاره، از وری بهره با افسانه  دی
ر.ک؛ ) ای نقـره ، چشـم  (32 ر.ک؛ همـان: ) آبـی چشم کرمانیان، چشم سـبز،   :ها چشم .کند می

، قلمرو مجـاز را  دیدند نمیکه حقیقت را  (253ان: ر.ک؛ هم) ای شیشه های چشم، (211همان: 
 توانـد  مـی  وایهامی اسـت   ای نکته ها چشم وجوی جست. اند گرفتهدر سی ره  دل فوالددر 
 ،(186همـان:  ) «سـوار اسـ  اسـت    ،کلمـه » ،دل فـوالد گیرد. در  بر زیادی را در های کنایه
دیکتاتور درونی  ،نویسنده ،(118 ر.ک؛ همان:) شود میگشوده  قلم با« رازیش شهر های دروازه»
 زنـد  میگذشته و حال را به هم پیوند  های روایت ، زبان «سوارکار»با  ،(174ر.ک؛ همان: ) دارد
 .سازد میرا  دل فوالدو 
 استعاری زندگی تفسیر .5ـ3ـ5

کـه حقیقـی و مجـازی     شـود  میبیان  هایی گزارهدر قال   ،دل فوالد بازی زندگی در زبان 
، غال  این کلمات از جـنس  دل فوالدخوانش س حی قابل تمییز نیست. در  با ها آنبودن 
دیگـر از بـازی زنـدگی اسـت.      ای جلوهبازی با کلمات  .(104ر.ک؛ همان: ) ندهست نارن بهار
عادت داشتم، عادت داشتید... عادت داشتند و تـا آن سـوی جهـان    »گردش دارد:  «کنش»
طرد و عکس  فعل و زندگی و (257همان: ) «کرد صرف هو دغدغ غصهرا به  ها فعل شود می
 ...«تـوانی  نمـی بنویسـم و تـو    توانم میو من  توانم نمیببافی و من  توانی میتو » :شوند می
 .(264همان: )
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 ندزَ از پلشتی(، سوارکار  ای نمونه) قاجارخان نمادها نقش بارزی در بازی زندگی دارند. 
(، یزورمـدار ) حمیـدی ی(، سـرهن  و سـرگرد   قربـان ) سـیاوش و جوانمرگی(، جوانمردی )

 نویسندگی(، دختر کات جوهر عقالنی ) دیکتاتور(، ییو ناپویا ینادان) باردار ۀخواهران بافند
 هـا  پاسـبان و  هـا  پیـرزن ، کمـال مادرانـه(  ) عروسـکی جوهر احساسی نویسندگی(، پیرزن )
زنـدگی(، رنـ    ) بـی آموافقت(، رن  ) سبزمصنوعی(، رن   ۀخند) ای نقره ۀمُشرف(، خند)

 ۀو نایـابی دور  نوبـت  صـ  ) رزَ (، سـیگار  خوشب،تی) طالییز خشکیدن(، رُ) نارنجیزرد و 
 .ندهست دل فوالد ۀجن (، از نمادهای زند

 افسـانه  هک است پذیرانه کنش ۀسل  ت یروا ،زندگی ۀشناسان هستیحالت  ترین استعاری
 ن درون خـود ینمـاد  خشونت ۀمثاب  به ،او ۀوستیپ های نهیامر و  و تاتوریکد در قال  را آن
 افسـانه داشـت  . شـکم  (17همان: ) «بود داده ستاره او به خودش»افسانه . است کرده نهینهاد
 از و کند می یق را آن ،پایانافسانه در  !اند سل ه آبستن همه تاتور بود!یکد ار ک ؛آمد می باال
 هکـ نیا بـدون  ،«بـاردار بـودن  » ۀاسـتعار  با نیز بافنده دختران .(174ر.ک؛ همان: ) راند می خود
 یفضـا  سـاختار  از یناشـ  هـای  خشـونت  آبسـتن  باشد، داشته وجود آنان یزندگ در یمرد
از  یزنـانگ  از ای اسـتعاره  را «دهکیخشـ  نـارن   درخت» دل فوالد ۀنویسند .هستند یاجتماع
 .(97ر.ک؛ همان: ) گیرد می زنان و مادران ۀرفت دست
 تشبیهعاره و استروی در  زیاده. 6ـ3ـ5

 کـارگیری  بهو با  کند می روی زیادهتعمداً در استفاده از استعاره و مجاز  مدرن پست ۀنویسند
ـ . ارهانـد  مـی ، خود را از بنـد اسـتعاره و مجـاز    ها آنز جلوه دادن یو تمس،رآم کمضح ن ی
با دور از ذهن نمود دارد و گاه  های استعاره  و ی  و غریهات عجیشتر در تشبیب روی زیاده

اصل م لـ  و قـدرت تجسـم موضـو  را از      ،خواننده ،هی  و تشبیاطناب و افراط در توص
. عناصری که گذارد میرا به نمایش  فارسی بالغت از ای تازه ۀگون این شیوه .دهد میدست 

 زیـر  هـای  نمونـه  .فراوان اسـت  دل فوالد، در برد میمتن رمان را از داستان مح  فراتر 
 است. این مقاله پیشینافزون بر شواهد 

 غری  ۀو استعار تشبیه ۀنمون
 استعاره تشبیه

 فحهص استعاره فحهص استعاره فحهص به مشبهٌ مشبه

 15 چینی چشم دانه 6 بازی باد 6 درشت ۀدان صدا

 19 روی شانه پرش ستاره 6 خواب شهر 62 عروسک پیرزن

 52 رق  خنده 92 تکثیر زن 42 دود ۀحلق شدن تازیانهباز
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 92 رق  گل کوک  103 قاب گرفتن جان 101 هوای شمال سانحال ان

 165 معتاد شدن گل 125 زخمی شدن دیوار 104 نارن بهار کلمه

 139 لب،ند شرور 156 خندیدن دیوار 126 زنجیر ۀدان کلمه

 159 عرضگی تاری، بی 159 گم شدن ش  244 آهنتیر دست

 157 خیاطی مریدسازی چرخ 179 باال رفتن ساعت 227 گربه آفتاب

 178 پای زمان ردت 226 ای نقره ۀخند 99 شیء ش 

 229 ناهید ۀستار سواری 127 زرد شدن قصه 97 درخت زنانگی

   149 قفل شدن زندگی 30 ز طالییرُ هنر

 تناق . 4ـ5

 و تردید ابهام ق عیت، عدم به که است پسامدرنی آثار های ویژگی جمله از متن در تناق 
 .زند می دامن رآثا این در موجود
 متناق  های گزاره. 1ـ4ـ5

جمـالت  »وردن آ و« مثـل اینکـه  »، «یـا »، «شـاید »، «گـار ان»، «گویـا » هـای  واژهبردن  کار به
یا خـودش!   گفت مینسرین بود که » :شود میتردید و ابهام متن  ، موج  تناق ،«پرسشی

خود  هایی گزارهعمیق، در نویسنده برای ایجاد تعلیق و ت .(184همان: ) «هیب کدام و هر دو...
 نویسـنده نیست،  دیدنی. با اینکه دیکتاتور درون برای دیگران سپارد میرا به امواج تناق  

دیکتاتور را ببیند. چـرا نویسـنده    تواند نمیمادرش نیز چشم مصنوعی دارد و  کند میگمان 
 هایش زخم. از درد گریست میمادر  !انتظار دارد رؤیت وجدانش برای دیگران ممکن باشد؟

و دیکتاتور را نشانش داده « نگاه کن .تونم میاما » ،«زنی هستی تو...زن: »پیچید میبه خود 
 .(107ر.ک؛ همان: ) چشمان مادر هم؟ !. چرا ندیده بود؟بود. مادر ندیده بود

ایـن اسـت کـه نویسـنده بـا نگـرش        متعـدد محتـوایی رمـان    هـای  تنـاق   هجملاز 
امـا  »دختـر کاتـ  گفـت:     .برد فرومیتردید  ۀوجود و عدم را در هال ۀلمسئ، شناسانه هستی
و او دادش در آمد: همان( )« اند حقیقی ها آن، ایم قصهما »، (186همان: ) «؟شوند میقصه  ها آن
 شوند میبا من مش ول  ها آنو  ام قصهخودشان و من حاال  ۀخانتوی  اند آوردهمرا  ها آن»...

نویسـنده،   ۀشناسـان  هسـتی . در مـتن تنـاق ، پرسـش    (همان) «؟کنند نمی !کنند میتفریح 
. سه بار خواند. معلوم نبود که چه خواند میخروسی در دوردست »دارد:  سرانجام بیپاس،ی 

یا خودش! هیب  گفت مینسرین بود که »و  (182همان: ) !«کند میکسی که را در کجا انکار 
ر.ک؛ ) معتـاد سیاوش  ازافسانه  مراقبتن روایت میا پور روانی. (184همان: ) «کدام و هر دو...
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 !کردیـد؟  آن قصه را بـاور نکردیـد!  »: است کردهبا جبهه رفتن او تناق  ایجاد  (195همـان:  
االصل... پرسـتار شـکل    ارستان عراقی و آن پرستار ایرانیهمان اسارت و بیم !کدام قصه؟

. او صدا را با سـکوت  (270همان: ) «شما بود... مثل شما... من رفته بودم برای وطنم بجنگم
... صدای مشت و لگد کسی هست که زیر مشت و لگد له ر ازپاییز همیشه پُ: »کند میجمع 
 .(115همان: ) «فریاد بزند تواند نمیکسی که  ؛شود
 متضاد های جمله. 2ـ4ـ5

، جهان خواننده و باور ذهنی متن یا نویسنده نویسنده با ایجاد دو باور ذهنی، باور ذهنی من 
است. از ترفندهای متن برای  بوده خبر بیکه شاید خواننده تاکنون از آن  سازد میدیگری را 

چشمانشان را بسته بودند... نـه  »متضاد است:  های جملهکاربرد  ،ایجاد چنین عملکردهایی
! سرگردان توی اتـاق مانـد. چـه بـود؟    »افسانه . (12همان: ) «نباید، باید با تمام توانت ببینی
ی کارساز یـا نیازمنـد.   دختر کات  گفت: بنویسم؟ چی را؟ دستان دستانی کارساز یا نیازمند؟!

همـان:  ) «خندیـد: نیازمنـد   قاه قاهتاخت خودش را رسانده بود: کارساز. و دیکتاتور  سوارکار به

مردی کـه نعـره   »تضاد نیز در ایجاد تناق  نقش دارند؛ مانند:  های شکل ترین ساده. (207
 «زخم نیسـت  ،خالی ۀکه آن دو حفر دید میو زن  گشت میو به دنبال چشمانش  کشید می
... خندیدندریزریز »، (117همان: ) «را باز و بسته کردند شان برآمدهچشمان درشت »؛ (6همان: )

شـده   پایی از آن شـ  گـم   تمام روز را گشته بودند تا ردت» ،(118همان: ) «!زارزار گریه کردند
 .(159همان: ) «بیابند
 خاص های ش،صیت .5ـ5

 :که چنان است؛ ش،صیتت بودن غیرعادی پسامدرن، های داستان های ویژگی از یکی
 نشأت واقعی دنیای در اوضا  کدام از ها آن کرد معلوم توان نمی روشی با هیب»
نکـرد.   تردیـد  عقلشـان  در سـالمت  شود می ها مالککدام  اساس بر یا و اند گرفته

 در هـا  ش،صیتت .اند شدهفس،  ها داستان این در سلیم عقل و نمایی واقع های عرف

 ناپـذیری  توجیـه  طـور  بـه  رفتارشـان  که دارند حیات ساختار بی هستی از عدیبُ آن
 (.84: 1383لوئیس، ) «شود می ناسنجیدنی دلیل بی

 انتزاعی های ش،صیت. 1ـ5ـ5

. کننـد  مـی فـا  چند ش،صیت داستانی و چند ش،صیت خیـالی نقـش ای   ،دل فوالددر رمان 
ش، نسـرین، نـرگس، دکتـر    یردختران، مهاجرانی، سرهن ، سیاوافسانه سربلند، پیرزنان، پ
ی، پدر و شوهر افسانه، اشـ،اص  کنشگر داستانند و منش های ش،صیتمهرسای و منشی، 

دختر کاتـ ، خـان قاجـار، فـرنگیس، کیکـاووس و...      . دیکتاتور، سوارکار، ندهست  عالغیرف
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 ها کنشکنشگرند. صفات،  ها آنداستانند که سه ش،  ن،ست از  یانتزاع های ش،صیت
مـدرن   هـای  داسـتان قهرمانان  های ویژگیبا  ،دل فوالد، در ها ش،صیتو سرگذشت این 

( یکـی شـده   افسانه) زنو با  ت نارن  بیرون آمدر درخدیکتاتور از زی هیب سن،یتی ندارند.
 .(33ر.ک؛ همان: ) بودباردار کرده نی دیکتاتور او را از نگرا و (19ر.ک؛ همان: ) بود
 ثبات بیو  غیر قابل اعتماد. 2ـ5ـ5

 پسـامدرن  داسـتان  ش،صیتت های ویژگی از بودن اعتماد قابل غیر و ل زندگی بودن، سیتال
صادق و روراست  ،شوهر ش،صیت اصلی ،دل فوالددر رمان  (.215: 1392، نیاز بیر.ک؛ ) است

تـا حتمـاً چیـزی را نبینـد...      کـرده  مـی از خـود خـواب   زنش را همیشه پیش » نیست؛ زیرا
 «بـوده  ای شیشهچشمانی که  کند؛خالی چشمانش را پنهان  ۀحفرچشمانش را،  خواسته می
خود  ۀخانواد اعتمادی نیست؛ زیرا دافسانه هم ش،  مور خ مورت (. پدر 253: 1383پور،  روانی)

ـ     «نسرین». (68ر.ک؛ همان: ) زند میرا بدون دلیل کتک  نیـز ش،صـیت    ــ دوسـت افسـانه 
 سـنتتی طرفدار زن »، اما شوهرش (185ر.ک؛ همـان:  ) بود ی، او زن روشنفکری داش.ناپایدار
 ولی، (185ر.ک؛ همان: ) دارداو را دوست  گفت می و از او جدا شده بود. (59ر.ک؛ همان: ) «بود
و کبوتران محل را به . اکرد میسرهن  بازنشسته در عالم خیال زندگی همان(. ) «دروغ بود»

از کبـوتران  « دو نفر»و گاهی که  رفتگ می« زیر پوشش»جای سربازان دوران اقتدار خود، 
همـان:  ) «با کی طرفند؟»که  فهماند می ها آنبه  نگهداشتن همه« گشنه»، با کردند میتأخیر 

در  نه،و در مهرماه پنجاه« مهرسای». بود ها«چشم»نگران نیز  ش،صیت پزشک رمان .(122
همـان شـ    »و !« همشون باید کور بشن، همشـون  !وای خدایا» :کشد میبیمارستان فریاد 

 .(134همان: ) «سبز رنگی، سیاه و یکی سبز، سبز  کار شده بودند. چهل چشم، چشم دست به
 ها ش،صیتسیال بودن . 3ـ5ـ5

، روایتـی  پـاره  . دریابـد  مـی  ت ییرروایت دیگر  به روایتی پارهگاهی از  دل فوالدکترهای اکار
ر.ک؛ همـان:  ) دیگـر با روایـت   (195ر.ک؛ همان: ) معتادمراقبت و رسیدگی افسانه به سیاوش 

 شوند می جا جابهرزمنده  های ش،صیتو این دو ش،صیت با  آمیزد میهم از آن دو، در (270
با زنی که روسری سبز دارد و پیکـان سـبز    ،ش،صیتی که دوست افسانه است .همان(رک؛ )

 نیز هیب تفاوتی ندارند. (213ر.ک؛ همان: ) شود میسوار 
اما خان زند گاهی بـا جـوانی کـه     ،(8ر.ک؛ همان: ) استسوارکار گاهی دالور زند تاری، 

این سـوارکار  . شود می، یکی (ر.ک؛ همان) رفت مینوار قرمز روی پیشانی داشت و به کربال 
و  هـا  زمان ۀهمدر  !دالور زند؟ دهکر میاو چه » :(65و  8ر.ک؛ همان: ) استعکس  ،در جایی
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دیـد کـه   »را خریـد،   «تـاری، زندیـه  »نویسنده . وقتی (9ر.ک؛ همان: ) «؟کرده میعصرها چه 
از » .(10همـان:  ) «کنـد  مـی است و به او اشاره  در چهارچوب در کتابفروشی ایستادهسوارکار 

هـراس را در   وا .حـامی نویسـنده اسـت    ،. این سوارکار(52همان: ) «چکد میدستانش خون 
 .(92ر.ک؛ همان: ) !بودپیرزن کاشته  ۀشدۀ تکثیرچهر
 ها ش،صیتعجی  بودن . 4ـ5ـ5

ـ  (92ر.ک؛ همان: ) شوند میتکثیر  هایش پیرزن .نداَ عجی  دل فوالد های ش،صیت ر و دنیا را پُ
. پیرزن خیابـان  (34ر.ک؛ همان: ) زنند میسوت  هایش پاسبانتمام  .(61ر.ک؛ همان: ) کنند می

به ستوه آمده  او های مزاحمتاز افسانه داشت و  (39ر.ک؛ همان: ) عروسکیپاستور، چشمان 
بود. پیرزن خیابان گرگان، خانم سرهن  حمیدی بـود کـه بـرای نجـات پسـر معتـادش،       

او  مزد سیاوش(ناانگی،ت و مهر پسر را در دلش کاشت، اما با آمدن ناهید )احساس او را بر
پیرزنی که مدام در قاب پنجره »مانند  زنان ع ش بازجویی داشتند؛پیر ۀهمرا دور انداخت. 

و  (60همـان:  ) «کنه میماشین حساب دنیا کنترل  ترین دقیقایستاده و رفت و آمدت را مثل 
! تا دار خانهزنان » :(185ر.ک؛ همان: ) بودکرده  سنتتیپیرزنی که با چرتکه نسرین روشنفکر را 

از دنیـا   هـای  پیـرزن . دمـاغ تمـام   (108همان: ) !«برند میت را دار و ندار ذهن ،چشم باز کنی
روح احضـار  در پـی  پیردختران . (78ر.ک؛ همـان:  ) استخونی ، (81ر.ک؛ همان: ) مردهامشت 
خـود پیـر    ۀخنـد بـا صـدای    هـا  آن. (141ر.ک؛ همـان:  ) !کننـد در شیشه هستند تا مادرشان 
 ستند.هو آبستن خشونت زمانه  (120ر.ک؛ همان: )شوند می
 آوری مالل. 5ـ5ـ5

ر.ک؛ همان: ) شود میبیزار  ها آنکه افسانه از  اند زننده دلچنان  دل فوالد های ش،صیتاکثر 

هم به خودش و هـم بـه او دروغ   »نسرین  :گویند میاش،اص دروغ  ۀهم ،. به نظر او(186
اکاران را تمـام سـو  »و  (همـان ) «، دروغ!گویم میمن هم دروغ »، (185ر.ک؛ همان: ) «گفت می

 .ندهسـت  (243ر.ک؛ همـان:  ) دلقـک دیکتاتورهـای   ،، تمـام همـان( ) «سازند می ها دروغهمین 
و مردی که او را در  ، پدر متعص زن سوت، پاسبانان دار چرتکهپیرزنان  ش،سرهن ، سیاو
منشی(، سرگرد حمیدی، خان قاجـار،  ) آذری، مهاجرانی، خانم ها ای شیشه مقمار باخت، چش

 .آورند ماللهمگی 
 ها ش،صیتاقتدار . 6ـ5ـ5

نیست، بلکه  ها ش،صیتو چرای مؤل  بر  چون بیدر رمان پسامدرن، دیگر خبری از اقتدار 
ی علیه او سـر بـه شـورش    و حتت ورزند میاستقالل خود از نویسنده اصرار  بر ها ش،صیت»

 هـا  ش،صـیت این نویسـنده اسـت کـه از     کند میتا حدی که خواننده احساس  ،دارند برمی
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، ش،صــیت دیکتــاتور دل فــوالددر  (.64: 1386پاینــده، ) «و نــه بــرعکس کنــد مــیتبعیــت 
 گـذارد  مـی و حرف تـوی زبـانش    گیرد میخود  ۀسی رافسانه را زیر  زندگیلحظه  به لحظه
بـر   درون نیز (242ر.ک؛ همان: ) کات و  (228ر.ک؛ همان: ) سوارکار ،(97: 1383پور،  روانیر.ک؛ )

 ستند.نویسنده چیره ه

 بینامتنیت و چندصدایی .6ـ5

پیوند  ها آناست و معنایش با  پیشین متون قدرت قلمرو در متن بنا به اصل بینامتنیت، هر
 هنـری  آفـرینش  بـه  خـود  اصیل ذهن یاری به مؤلفی هیب دارد. به نظر کریستوا و بارت،

ر.ک؛ ) اسـت  فرهنـ   ۀناشـناخت  و شـناخته  مراکـز  از ای واگویه اثر بلکه هر ،زند نمی دست

 (.327: 1370احمدی، 
 ها ش،صیتمتن، تاری، و  وگوهای گفت. 1ـ6ـ5

. دالور زنـد  گیـرد  میدیکتاتوری شکل  های درونمایهپیرامون  دل فوالدرمان  های بینامتن
. سربازان (129: 1383پـور،   روانیر.ک؛ ) شدن،واست تسلیم دیکتاتور شود، کور و سپس کشته 

ی شو سیاو( 134ـ129ر.ک؛ همان: ) شدنددیکتاتور بسپارند، کور  جن  ایران ن،واستند تن به
 کـرد  مـی ی که فرنگیس را تداعی شوو سیا (129ر.ک؛ همان: ) بودصدام( ) دیکتاتوراسیر  که
از  هـا  بینـامتن در ایـن رمـان،   . بود (165ر.ک؛ همان: ) حماسیش،صیت  و (150ر.ک؛ همان: )

: دارنـد  برمـی پرده  1369نده در زمان تاری،ی وجود زن نویس دیکتاتورهای درون و بیرون 
 و او فقط مجـری بـود.   شد میکه برایش دیکته  هایی عادت ۀبند بود که بنده بود؛ ها سال»

 .(48همان: ) «کرد میاطاعت 
فرمانـده  : »رسـند  مـی به هـم   ، زمان اکنون و گذشتهدل فوالدزیادی از  های ب،شدر 

آنجا کسی به دنبال چشمانش  .. نه برو به آن خانه.را بده به. گفت: شیرازی هستی؟ بیا این
. (135همـان:  ) «ر بزنـد تاری، دور مکـرت  خواست نمیو حاال  ام آوردهو بگو از کرمان  گردد می

را بگیـرد.   هـایش  قصـه درمانده بود. افسانه فقط خواسته بـود از او  سیاوش اکنون، متهم و 
 «اسـت  مرز ایران و تـوران زمـین مـرده   در  در جایی». او (ر.ک؛ همان) جن زمان  های قصه
 .(165ر.ک؛ همان: )

دیکتاتورهای کوچک و بـزرگ  زنی است که با دیکتاتور  نوشتن و دیگر  ،افسانه سربلند
. افسانه با سـایر  شود میو گاه تسلیم  سازد میگاه  ،جنگد میگاه  در ارتباط است. ذهن خود

همسر سرهن ، ناهید، دختر کاتـ  و   ، با مادرش، خواهران بافنده، پیرزن عروسکی،ها زن
بـا   مـردی کـه زمـانی شـوهرش بـود،     آقای مهاجرانی، سیاوش، سرهن ،  ،از سوی دیگر
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زنـد، چنگیزخـان، فـرنگیس،    خـان   قاجـار، کـریم   خـان چون پدرش، هماش،اص تاری،ی 
 هـای  ب،ـش چـه   دل فـوالد داسـتان   هـای  گیری وامدارد.  وگو گفت کیکاوس افراسیاب و

، همـراه  آشـنا  های قصه، گردد می( باز1369) امروزکه به زندگی  هایی شب،تاری،ی و چه 
 های کردن کور ،دل فوالد ۀخوانندی داستان را واگویه کنند. کانون ۀکه اندیش اند شدهراوی 

، به آتش کشیده شدن ت،ت جمشید، قربانی سـیاوش و... را بـازنگری   پیاپی آغامحمدخان
 .کند می
 چندصدایی. 2ـ6ـ5

 توان گفت: میسامدرن پ آثار در
 حکـم  کدام هر که کنند می بیان را ای جداگانه های روایت صداهای م،تل ،»
 گـاه . رونـد  می پیش به یکدیگر عرض  در ها روایت پاره این. را دارد روایت پاره یک
 گـاه  و تکثتـر  .متفـاوت  صدایی دیگر، فصلی در گاه و غلبه دارد رمان در صدا این
پاینده، ) «سازد می رو روبه دشواری با را داستان دنبال کردن صداها این تباین  حتی

1386 :47.) 
 قائل صدا یک برای حقتی هیب داستان. است چندصدایی داستانی پسامدرنیستی، روایت
 بـرای  جـایی  و اسـت  تر مهم ها آن های چهره از ها آدم صدای داستان پسامدرن در. نیست
 (.218: 1392، نیاز بیر.ک؛ ) نداردوجود  محدودکننده و مسلتط صداهای

 نمایـان  نویسـنده را  تم، صدای م،الفـ کحا های تسنتاعتراض به  ،دل فوالددر رمان 
پـور،   روانـی ر.ک؛ ) بشـکند  زمین را سبز، قانون همیشه درخت آن مثل دارد او دوست. کند می

 ،. نویسـنده (131همـان:  ) «خـوری  مـی اگر تحت شرایط عمل کنی، شالق »زیرا  (؛54: 1383
ـ : »دهد میمورد تردید قرار را عرف جامعه  ترین کهن  چـرا  ،ایـم  زده را هایمـان  حـرف  یوقت
 .(33همان: ) «برادر و پدر ۀاجاز با مییبگو

 هـای  قسـمت در  راویـان  هـای  پریـدن  شـاخه  آن به شاخه این پسامدرن با از ۀنویسند
دل  .آورد مـی  وجـود  به را چندصدایی رمان، در م،تل  های بحث کشیدنپیش  و م،تل 
، برخـی از  بازنـد  مـی را در قمـار زنـدگی    ها آناست که مردشان  هایی افسانهصدای  فوالد
 درکـه   ای بـاکره و صـدای دختـران    یابنـد  درنمیرا  ها آنو پدرشان  کنند میرا گم  ها ش 

 هـای  رویدایبه و  (146ر.ک؛ همان: ) شوند میزیر چرخ خیاطی له  ،حکومت صندلی چرخدار
که بایـد بـه گـوش مـردم      هایی زنهستند. صدای  (255ر.ک؛ همان: ) باردارار اجتماعی ناگو

. صـدای  ر.ک؛ همـان( ) شـد قلیان تبدیل ، اما به صدای نی (136ر.ک؛ همان: ) رسید میجهان 
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صدای زنی هـم کـه ت،ـت     یحتت. ر.ک؛ همان() شوند میزندگی جدا  ۀکه از شاخ هایی نارن 
 .(166ر.ک؛ همان: ) کشیدجمشید را به آتش 

 ها ش،صیتت با رقابت در باشد، مسلتط رمان کلت بر اینکه بدون راوی ،پسامدرن در رمان
دیکتاتور و  تقابل نویسنده،، دل فوالددر  آنمصداق  (.89: 1391نوب،ـت،  ر.ک؛ ) گیرد می قرار

. صـدای  آورد مـی مقاومت سوارکار در برابر دیکتاتور، صدای م،ال  را پدید سوارکار است. 
ر.ک؛ همـان:  ) تنهـا ، سـوارکاران غریـ  و   (9: 1383پور،  روانی ر.ک؛) ها زمان ۀهم زند  ن دالورا

ر.ک؛ همـان:  ) کرمـان  ۀقلعـ جن  ایـران و   ۀجبهبرابر دیکتاتورهای مهاجم، در که در  (170

 عراقجن  با  ۀ، قص(179ر.ک؛ همان: ) دیروزز و . صدای سیاوش امروکنند میپایداری  (129
ر.ک؛ ) نـوازد  مـی و تـار   زنـد  مـی که با اصابت خمپاره بیرون ، صدای قلبی (135ر.ک؛ همان: )

ر.ک؛ همـان:  ) دادنـد  می؛ صدای مردم کرمان که باید دو من چشم به خان قاجار (209همان: 

254). 
مسـائل   فضـاهای خـاص،   م،تلـ  و ابـزار و   هـای  تیپصدای  از استفاده با پور روانی
مهـاجرانی(  ) سـوداگرانی صدای . کشد میبه تصویر  جامعه را فرهنگی و سیاسی اقتصادی،

ر.ک؛ همـان:  ) پزشـکی صـدای   ،سنجد می ها آنکه ارزش فرهن  و هنر را با میزان فروش 

 .کند میکه گرانی را توجیه  همان(ر.ک؛ ) فروشنده و مرد  کوه داردکه از گرانی تابوت ش  (189
 چندصدا، اثر  یک ،ز دید باختینصدایی است. اچند های شاخهزبانی از چند: چندزبانی. 3ـ6

 زبـان  ناگزیر داشته باشد، گفتمان ویژه و ش،صیتی که صدا زیرا هر دارد؛ چندزبانی عنصر

 مرکزگریـز  و مرکزگـرا  نیروی دسته دو» ،زبانی ۀم،صوص خود را خواهد داشت. در شبک

نتیجـه،   رد و کالم در مرکزگریز نیروهای تقویت حاصل ،«چندزبانی»دارند.  فعالیت همواره
بـاختین،  ) «اسـت  زبـان  در ایدئولوژیک و اجتماعی های دیدگاه و گفتارها انوا  میان مکالمه

 نظـر  در های متفاوتی«زبان»به رسمیت شناختن  را به معنای چندزبانی باختین (.90: 1383

 بـه عبـارت  و ) من قـه  و سـن  ،طبقـاتی  هـای  جنبش اجتماعی، صنفی، ۀالی در که گرفت

بارزترین نمونه در (. 96: 1377تودوروف، ر.ک؛ ) دارد متفاوت( و غیره وجود های لهجه ،تر دقیق
 دل فـوالد ، در هـا  ش،صـیت و واژگان شکسته، از زبان  ای محاورهکاربرد زبان  ،هزمیناین 
ر.ک؛ ) «پشـنگه »(، 251: 1383پـور،   روانـی ر.ک؛ ) «رمبیـد  می» ای محاوره های واژهمانند  است؛

ر.ک؛ همـان:  ) «ر پ ر پ»، (113ر.ک؛ همـان:  ) «گیرانـد »، (257.ک؛ همـان:  ر) «تجه» ،(127همان: 
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 ،یخاک ۀرکُ نیا یهم نه! رو دیو شا نیباشخوانده  ییجا هیرا  اش قصه دیشا»
ـ فق یروز مرد کیو  آره می یخوشب،ت ییکه رُز طال دارناعتقاد  ها بعضی کـه   ری
 هـا  زرگـری بـه   ،بـده از غصه نجات  اونوو  کنهرا خوشب،ت  ای دختربچه خواد می
بـه   ،داره برمـی خـاک را   هـا  ش  ،کنه می یرفتگر جاآنسال در  های سالو  ره می
 بینه میروز  کیو  شه می ریپ که زمانیتا  کنه میغربال  جا همون، بره می اش کلبه
رُز رو درسـت   نیتگر ا. رفبسازه ییرُز طال کی ها اونکه با  دارهقدر ذرات طال  آن
با درست شدن رُز  زمان همو  جوونه گهید که ره می ای دختربچه، به دنبال کنه می
را از  شیجـوان  هـای  سـال رفتگـر کـه    .دهیرس یبزرگ شده و به خوشب،ت ییطال

 (.29ر.ک؛ همان: ) «...ده میرُز را به او  ،دست داده

 نتیجه. 7
حال و هوای بمبـاران شـهرها، هیـاهوی جنـ  و     را در  دل فوالدداستان  پور روانیمنیرو 
قاجار  ۀدوراما پیوند زدن رویدادهای این دوره با وقایع تاری،ی  پایانی آن نگاشته، های سال

دور و  ۀگذشـت اسـت. رفـتن بـه     را گسـترش داده و زندیه تا ماد و کیکاووس، فضای رمان 
در روایت  پسامدرنی ای هدایرقیاسی رویدادهای آن دو،  سازی همسانبرگشتن به اکنون و 

وش، فـرنگیس،  تیپیک( و نمادین مانند سیا) نوعی های نامویژه برگزیدن  هب است، او آفریده
غیرعـادی،   هـای  کـنش دیکتاتور، سوارکار، سرهن ، پیرزن، پاسبان، نرگس، نسـترن، بـا   

که در الگوهـای پسـانوگرایی یافـت     است آراسته هایی ویژگیرمان را به  پردازی ش،صیت
وقتـی کـه در فضـاهای خیـالی شـکل       ،داسـتان  هـای  روایت پارهبینامتنی  ۀراب . شوند یم
که خواننده را در  کند می، روایتی فرامدرن خلق یابند میو با زبان استعاری تجلی  گیرند می

 .سازد میداستان، با چالش مواجه  های کنشکاراکترها با هم و  ۀراب تش،ی  
جوامـع   ریگ وپا دستو  کهنه ودیاز ق را یکندن آدم دل خواهد مینویسنده با این رمان 

و جمالت پراکنده، پراکندگی زمان، عدم ق عیـت، تنـاق     لیت، یآزاد نشان دهد.کهنه 
ذهنـی  که بـه خلـق    ای نویسنده ۀگسی،ت عنانروح لجباز و  ۀبرازند هایی هستندترفندو... 

متعـدد   هـای  تنـاق  بـا ایجـاد    پـور  روانـی است.  ، هدفدار پرداختهآشفته، اما در عین حال
ـ وجـود و عـدم را در    ۀلمسـئ ، شناسـانه  هسـتی محتوایی در رمان، بـا نگـرش    تردیـد   ۀهال

 بسیاریاست و از منظر فن روایی، از کارکرد تناق  برای ایجاد تعلیق و تعمیق در  فروبرده
 است. یاری جسته ها گزارهو  ها روایت پارهاز 

فنون  های مؤلفهحضور غال   ،آنچه واضح است ،پژوهشپرسش به ، در پاس، سرانجام
ـ زمـانی   نظمـی  بـی اسـت. در ایـن میـان،     دل فوالدروایی پسامدرن در رمان  بیشـتر   ۀپای
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و این بـازی   شود میدر فضای پسامدرن، زندگی به بازی تبدیل . باشد میدیگر  های مؤلفه
 پسانوگرایی دارد. یتروای در برجسته کردن زیادنقش  ،با بیان استعاری دل فوالددر زبان 
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