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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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Abstract
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فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فوالد» منیرو روانیپور
صادق خدادوست
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
1
علی دهقان
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
حمیدرضا فرضی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1398/11/02 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1399/01/04 :
علمی ـ پژوهشی

چکیده
فنون روایی به شگردهای روایت داستان گفته میشود که در ادبیات پسامدرن ،دگرگونی پیدا کردهاسـت .بـه طـور
کلی ،آثار پستمدرن ،نابهنجار و آشفته به نظر میرسند و نمیتـوان آنهـا را ماننـد آثـار سـنتتی تحلیـل و تفسـیر
نمود .در رمانهای این سبک ادبی ،اصولی که در ادبیات داستانی به طرح ،آغاز و پایـان مشـ ، ،روایـت خ ـی
منسجم ،زبان صریح و نظاممندی روایت تعلق دارد ،به هم میریزد و اگر خواننده آثار پـستمــدرن دربـاره شـیوۀ
نگارش آنها اطالعی نداشته باشد ،خواندن این آثار برایش ماللآور مـیشـود و م العۀ آنها نیمهتمام مـیمانـد.
فرم این گونه نوشتهها نیز بر پیچیدگی متن میافزاید و زمینه را برای خـوانشهای متعدد فراهم میکند .این نـو
ادبی ،تأثیری انکارناپذیر بر جریان هنر و ادبیات ایران گذاشتهاست .با وجود شناخته و پذیرفته شدن این سبک ،بـه
علت عدم آشنایی کامل با خاستگاهها ،اصول و مؤلفههای آن ،هنوز نسبت به حضورش در ادبیـات داسـتانی ایـران
تردید وجود دارد .این تردید انگیزۀ کافی را برای بررسیهای مصداقی به وجود آوردهاسـت تـا زمینـههـا ،اصـول و
شاخصههای پسانوگرایی در داستانهای فارسی تحقیق و شناخته شود .در میان آثـار داسـتانی ایرانـی ،رمـان «دل
فوالد» اثر روانیپور از گونۀ رمانهای پسانوگرایی شمرده شدهاست و در این مقاله ،رمان یادشـده از منظـر عناصـر
روایی م العه گردید تا اعتبار دیـدگاه موجـود ارزیـابی شـود .بـدین منظـور« ،دل فـوالد» بـر مبنـای نظریـههـای
پسامدرنیستی بازخوانی ،و فنون روایی و نقش روایت در برجسته کردن سبک آن بررسی شـد .نتیجـۀ ایـن جسـتار
تحلیلی ـ توصیفی گویای آن است که مؤلفـههـایی همچـون بـینظمـی زمـانی در روایـت رویـدادها ،دور باطـل،
ش،صیتهای خاص ،بازی زبانی و افراط در کاربرد صُوَر خیـال ،تنـاق  ،بینامتنیـت و چندصـدایی در ایـن رمـان
روانیپور برجستگی خاصی دارد .از این رو ،اعتبار دیدگاههای مربـوط بـه تأثیرپـذیری ایـن رمـان از مکتـ ادبـی
پستمدرن ،از پشتوانۀ تحقیقی برخوردار است و میتواند به عنوان گواهی بر تأثیرپذیری ادبیات داستانی فارسـی از
ادبیات پسامدرن غرب تلقی شود.
واژههای کلیدی :دل فوالد ،پسامدرن ،روانیپور ،روایت ،بینظمی.
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جنبش پسامدرنیستی بازتاب زیادی در ادبیات داستانی دارد .جهان ادبی پستمدرن چیزی
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دگرگونی مالکهـای زیبـاییشـناختی و تکنیـکهـای زبـانی از یـک سـو و فـروری،تن
روایتهای کـالن دینـی ،اجتمـاعی و سیاسـی از دیگـر سـو ،گفتمـانی نـو را در ادبیـات
پستمدرن به نمایش گذاشتهاست که «بررسی داستانهای پسامدرنیستی با مـالکهـایی
که رئالیسم پیش مینهد ،چه بسا باعث شـود کـه ایـن آثـار را "آشـفته"" ،گـی کننـده"،
"غیرهنری" و نهایتاً "بیمعنا" و "بیارزش" بدانیم» (پاینـده .)227 :1383 ،از این رو ،فهـم و
ارزیابی ادبیات معاصر ،بهویژه در آثـاری کـه صـب ۀ پسـامدرنی دارنـد ،جـز بـا درک ایـن
دگرگونیها ،ناممکن یا دستکم س،ت خواهد بود .یکی از تکنیکهای زبانی دگرگونشده
در ادبیات پسامدرن ،فنون روایی ( )Narrativeاست .روایـت «عبـارت اسـت از بازشناسـی
نشانهشناختی مجموعهای از رویدادهایی که به طور معنادار از نظر زمانی و علتـی بـه هـم
متصل شدهاند» (بامشکی .)13 :1391 ،هر روایتی دارای طرح است ،سیر مش،صـی دارد و از
زبان یـک راوی پیـدا و ناپیـدا نقـل مـیشـود (ر.ک؛ اخـوت12 :1392 ،ــ .)13امـا در رمـان
پسامدرنیستی ،دستور زبان داستان رعایت نمیشود .در داستانهای پسامدرنیستی ،م،اط
با متنی نامتعارف روبهرو میشود؛ روایتهای ازهمگسی،تهای که بهظاهر ارتباط من قی با
هم ندارند .داستانهای پسامدرنیستی نمایشگر از همپاشیدگی زندگی روزمرۀ انسان معاصر
است (ر.ک؛ مقدادی .)118 :1393 ،بسیاری از ویژگیهـای یادشـده را در «دل فـوالد» منیـرو
روانی پور میتوان یافت .بنابراین ،در این مقاله ،فنون روایی این رمان بر پایۀ دیدگاههـای
روایتشناسی پسانوگرایی ،به شیوۀ توصیفیـ تحلیلی بررسی شد تا دانسته شود که کـدام
یک از شاخ های مهم رواییـ زبانی پسامدرنیسم در این داستان وجود دارد.
 .2پیشینۀ پژوهش
تدینی در مقالۀ «مدرنیسم و پستمدرنیسم در ادبیات داستانی» ،دل فوالد را جزو رمانهای
پسامدرن معرفی (ر.ک؛ تدینی )17 :1387 ،و به چند مولفۀ آن اشاره کـردهاسـت (ر.ک؛ همـان:
 .)13رستمی ( ،)1389در مقالۀ «زیباشناسی دریافت در دل فوالد» ،درونمایههای دل فوالد
و موضع خواننده را در برابر آنها تبیین کردهاست .اما تاکنون دربارۀ فنون روایی پسامدرن
در دل فوالد پژوهشی منتشر نشدهاست.
 .3دل فوالد
عنوان رمان از شعر نیما گرفته شده ،قهرمان آن «افسانه شیرازی» است که مرد کـوردلش
او را در قمار میبازد .زن از دست برندگان میگریزد .ش و سپس ،دیارش را گم کرده ،در
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دورها ،دَور خودش میچرخد .در تهران ،اسیر نگاه پاسبانان و پیرزنان میگـردد .دیکتـاتور
ذهنی و کات درونی او را به نوشتن وامیدارند .ش،صیت نویسندگی او از میان تـاری ،،از
داالن نسلهای گذشته ،ذرهای شده ،در شکم مادر فرومیرود و به زمانهای دور میرسد.
با پیوند دادن پارهروایتهای سوارکار زنـد ،خـان قاجـار ،چنگیـز ،ت،ـت جمشـید ،مادهـا،
کیکاووس و سیاووش بـا روایتـی از انقـالب  ،57جنـ  59و رویـدادهای  ،65مرزهـای
تاری،ی را درهم مینوردد .با طرح موضو مصنوعی بودن چشم (چون دندان) ،مرز مجاز و
حقیقت را درهم میشکند .سرانجام ،رُز طالیی (دل فوالد) خودش را به خوانندگان هدیـه
میدهد.
 .4مبانی نظری
پســتمدرنیســم و ادبیـات پسامدرنیســم در ادبیـات و هنــر ،همتــای پساســاختارگرایی در
زبانشناسی و نظریههـای ادبــی اســت (ر.ک؛ داد .)99 :1383،ایـن ادبیــات را از ســویی
ادبیـات اشـبا  ،و از سـوی دیگـر ،ادبیـات یـک اقتـصاد تـورمی دانستهاند (ر.ک؛ مهـاجر و
نبوی .)62 :1384 ،در ادبیات نیز همانند نظریههای فرهنگی و اجتماعی ،دیــدگاهی واحــد،
شـامل و اطـالقپـذیر در خصوص آثـار ادبـی پسـتمـدرن وجـود نـدارد .ایهـاب حسـن
مهمتـرین تمـایز میـان مدرنیـسم و پــستمدرنیسـم را در عرصـۀ ادبیـات ،مقولـۀ معنـا
میداند .به اعتقاد وی ،پستمدرنیستها ضـرورت یـا دلیلـی برای وجـود یـک مرکـز یـا
محور قائل نیستند؛ آنان بر مرکزیـتزدایـی و بـازی شـانس و تـصادف تأکیـد میورزنـد.
لیوتار نقش اندیشۀ پسـتمـدرن را اصـوالً در نشـان دادن فقــدان معنــا در مــتن اثــر
مـیدانـد و وظیفۀ نویسنده را جستوجو در زبان ذکر میکند .س،ن پـستمدرنیـستهــا
در بـاب ناشـناختنی بـودن موضو های شناخت ،یادآور قضیۀ گرگیاس سوفس ایی اسـت
که مدعی بود «شـیء حتتـی اگـر موجـود باشد ،قابل شناختن نیست» (هاجری.)221 :1384 ،
شیوۀ کتابت در مـتنهـای پستمدرنیسم ،تمـام موانــع میـان خودآگـاه و عقـل بـاطنی،
حقیقت و خیال ،من ق و هوس ،زمان و مکـان ،و موضـو و ذات را از سر راه برمیدارد و
متن را به کمک فیضانی از جهان ناخودآگاه و شعلهور درونی خلق مـینمایــد .زبـان نـزد
آفرینندگان چنین آثاری ،معنای قاموسی خود را از دست میدهد و بـرای خـود وظیفـهای
برای انتقال مستقیم پیامی مش ،به خواننده نمیشناسد ،بلکه خـود بـه عنـوان هــدف
تلقی می گردد .نتیجۀ چنـین تعـاملی بـا مـتن ،چنـدالیگی و غموضـی مــیشــود کــه
تفسیرناپذیر مینماید؛ زیرا مقصود از آن ،اغل بیان احساسی معیتن یا انتقـال اندیــشهای

ژپوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 ،سال  ،9شمارۀ  ،4زمستان 43/1399

مـش ،بـه م،اط نیست ،بلکه هدف ،نمایاندن حالتی وحـیگونـه ،درونـی و ذهنــی
تـودرتـو ،چنـدپهلـو و ایجاد نوعی سرگشتگی در م،اط است .ازاینرو ،بـا توجــه بــه
آنکه غمـوض موجـود در چنین متنهایی هدف تلقی میشود و نه شیوهای بـرای پرهیـز
از صـراحت بیـان وجود دارد ،تحلیـل و تفسیر آنها از سوی ناقدان نیز به ناصواب منتهی
میگردد! (ر.ک؛ بوشعیر1997 ،م194 :.ـ.)200
آثار پستمدرن ،نابهنجار و غیرعادی به نظر میرسند و نمیتـوان آنهـا را ماننـد آثـار
سنتتی تحلیل و تفسیر کرد .بسیاری از نویسندگان پستمدرن حداکثر توان خود را بـهکـار
مـیبرنـد تـا در ژانری مانند رمان ،عناصر آن ،از جمله طرح ،ش،صیت ،زمـان ،مکــان و
مـضمون را از بـین ببرنـد؛ چراکه آنها بـه یکپـارچگی و تمامیـت داسـتانهـای سـنتتی
بدگمانند .اگر خوانندۀ آثار پـستمـدرن حرفـهای نباشد و دربارۀ نو نگارش آنها اطالعی
نداشته باشد ،خواندن این آثار برایش ماللآور مـیشـود و م العۀ آنها نیمهتمام میماند.
غالباً پایان چنین آثـاری گـشوده اسـت و ماننــد آثــار کالســیک بـه پایـان مش،صـی
نمیرسد .پستمدرنیستها برخالف مدرنیستهـا «بـه تولیـد سـاختارهای بـاز ،ناپیوسـته،
فیالبداهه ،غیرق عی و یا تصادفی میپردازند» (سلدن .)224 :1377 ،همچنین ،پس از قـرائت
آثـار پستمدرنیستی ،اغلـ خواننـده متحیـر و سردرگم میمانـد؛ عـالوه بـر آنکـه فـرم
نوشتهها نیز بر پیچیدگی متن میافزاید و زمینه برای خـوانشهای متعدد فراهم میگردد.
برخی از ویژگیهای آثار ادبی پـستمـدرن ،بهویژه در زمینـۀ رمـان و داسـتان را میتوان
چنین خالصه کرد :اقتباس ،بینظمی در روایت رویدادها ،ازهمگسی،تگی ،تکهگـذاری یـا
تکهکاری (کوالژ) ،فقدان قاعده ،عدم انسجام ،امکان برداشت م،تلـ و متعـدد از اثـری
واحد ،پارانویا ،دور باطل ،اختالل زبانی ،تناق  ،جابـهجـایی ویژگـیهـای سوررئالیسـم و
ارتباط آن با پستمدرنیسم (ر.ک؛ فتوحی.)11 :1385 ،
شیوۀ نوشتاری پسامدرن در سالهای اخیر وارد ادبیات فارسی و هنر ایران شـدهاسـت.
در این سالها ،گروهی از نویسندگان ادبی کوشیدهاند بـا اسـتفاده از برخـی تکنیـکهـا و
فرمهای ادبی متعلق به مکت ادبی پستمدرن به خلق نو تازهای از ادبیات داسـتانی در
ایران بپردازند .البته این شیوۀ داستانی نوپدید ،به سب باریکی مرز میان مؤلفههای ادبـی
مدرنیسم متأخر و پستمدرنیسم ،گاهی درک نمیشود و از طرف نویسـندگان و منتقـدان
ادبی با واکنشهای انتقادی روبهرو میگردد .به نظر مـیرسـد کـه بررسـی ویژگـیهـا و
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مؤلفههای این رویکرد جدید در آثار کسانی که به عنـوان نویسـندۀ پسـتمـدرن شـهرت
یافتهاند ،سب میشود جایگاه آنها در عرصۀ ادبیات معاصر پارسی بازیابی شـود .در ایـن
راستا ،رمان دل فوالد از نظـر «وضـعیت پسامدرنیسـتی» روایـی ،در ایـن جسـتار تحلیـل
شدهاست.
 .5فنون روایی در رمان دل فوالد
نویسندگان پسامدرن برای ترسیم وضعیت فلسفی و اجتمـاعی انسـان معاصـر ،بـه فنـون
روایی منحصربهفردی دست مییازند .در این راستا ،کاربرد اغراقآمیز تکنیکهـای روایـی
خاص ،همچون جریان سیال ذهن و پایان باز ،اقتبـاس ،بینـامتنی و گسـی،تگی در رونـد
داستان ،به محو کامل روایت میانجامد .در اینگونه روایتها ،نویسنده واقعیت و مجـاز را
درهم میریزد و این بیمـرزی موجـ مـیشـود کـه نویسـنده بـه سـوی بـیطرحـی و
روایتشکنی حرکت کند و در مقابل به نظریهپردازی روی آورد (ر.ک؛ مکهیل.)168 :1383 ،
در روایت دل فوالد ،از فنون یادشده ،موارد زیر در جستار حاضر بازیابی شدهاست:
5ـ .1بینظمی زمانی در روایت رویدادها

از جمله مهمترین ویژگیهای ادبیات پستمدرن ،تالش برای محو کردن عنصر زمان و به
تبع آن« ،روایت» در آثار داستانی است (ر.ک؛ همـان) .با تحری تاری ،و م،دوش شدن مرز
تاری ،و خیال پردازی ،نوعی زمان پریشی ایجاد می گردد و این امر موج مـی شـود زمـان
حاضر نیز آشفته و پریشان نشان داده شود (ر.ک؛ تدینی .)61 :1388 ،تحری تاری ،در نوشتار
پستمدرنیستی با جعل تاری ،و درهم آمی،تن تاری ،و خیـالپـردازی صـورت مـیپـذیرد.
نویسنده با گزارشی ساختگی از رویدادها ،چگونگی و زمان و مکان آنها را چنـان تصـویر
میکند که با وقایع تاری،ی م ایرتهای فاحش دارد« .زمانپریشی» از طریق بـه نمـایش
گذاشتن این م ایرتها ،نظم زمانی را م،تل میکند .کثرت رویدادهایی که در این رمانها
طی یک ش رخ میدهند ،زمان را چنان متورم میکند که خواننده از تش،ی آن عـاجز
میماند (ر.ک؛ مککافری.)126 :1381 ،
5ـ1ـ .1درآمی،تن زمانها

بر اساس ن،ستین جملههای رمان دل فوالد ،خواننده پیشبینی میکند کـه مـتن دربـارۀ
انقالب  1356است ،اما اندکی بعد ،با فضای جن روبهرو میشود:
«از مؤسسه بیرون زد .دید که ایستادهاند :دیکتـاتور و سـوارکار! هـر دو انگـار
میترسیدند که سر از جای دیگـری درآورنـد .لب،نـد خسـتهای زد .روسـریش را
پایین کشید و نمونهای چاپی را طوری تـوی دسـت گرفـت کـه ببیننـد و وقتـی

ژپوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 ،سال  ،9شمارۀ  ،4زمستان 45/1399

لب،ندشان را دید ،دلش قـرص شـد .بـه جانـ خیابـان انقـالب راه افتـاد و بـه
ماشینها که پشت راهبندان مانده بودند ،نگاه کرد ...اعزام؟ تا چشم کار مـیکـرد،
جوانانی که در اتوبوس به جبهه میرفتند ،بودند» (روانیپور.)7 :1383 ،

اما همواره این پیشبینیها با حدسهای نو کنار زده میشود و جایگزینهای دیگـری
از راه میرسد .خواننده خاطرهای از پیش در ذهن دارد و در طی داستان ،مدام در سه زمان
گذشته ،حال و آینده گرفتار است؛ چراکه نویسنده مدام در بین زمان مـیچرخـد« :و حـاال
سال شصتوپن بود و رستم پن سال عالتف جبههها ...پس تو اینجا چه کار مـیکنـی؟ و
میگویند که کیکاووس با هواپیما گری،ته بود» (همان.)147 :
نویسندۀ دل فوالد در دنیای خیال« ،عکس» را با سوارکاری که در اتوبـوس مـیبینـد،
همسان میشمارد و رفتار کسانی که دختران سرهن را در س،تی زندگی رها کرده بودند،
با رفتار مهاجمان خان قاجار درمیآمیزد:
«سوارکار ،و اتوبوسـی کـه دور شـده بـود و نـه ،هـیب شـباهتی نبـود ،هـیب
شباهتی ...چهار ماه پیش عکسی را در خیابان منوچهری ،در بساط مـردی دیـده
بود .مثل خودش بود .چشمان درشت و سیاه با نگاهی غری و موهای بلنـد کـه
روی شانه رها میشد و کشکولی در دست» (همان.)8 :
«افسانه پشت میز نشست .پیردختران در دست مهاجمان ریزریز میخندیدند و
با صدای خندۀ خود پیر میشدند و مهاجمـان سـرانجام در نیمـۀ راه نرسـیده بـه
کرمان ،آنها را در صحرایی رها کردند؛ صحرایی که در آن ،ارواح پیردختـران بـا
لباس عروسی ،ش و روز گریه میکردند» (همان.)120 :

به تعبیر آیزر:
«پُر کردن فضاهای خالی در متنهای کالسیک (سنتتی) همچنـان ناخودآگـاه
انجام میشد .اما در متنهای جدید ،این فرایند کامالً عمـدی انجـام مـیپـذیرد.
متنهای جدید ،اغل چنان چندپاره و تکهتکه هستند که تمام توجـه بـه یـافتن
ارتباطی میان ق عات پراکنده مع وف میگردد .هدف از این کار ،پیچیـده کـردن
طی ارتباط نیست ،بلکه بیشتر به منظور آگاه ساختن ما از طبیعت ظرفیـتهـای
ما برای فراهم آوردن چنین ارتباطی میـان ق عـات اسـت» ( Lodge & Wood
.)2000: 200

حضور شاه زند ،کور کردنهای پیاپی خان قاجار ،اشـارههـای پیـاپی بـه چنگیزخـان،
فرنگیس و افراسیاب ،شاه کیکاوس ،به آتش کشیده شدن ت،ت جمشید ،در صـحنههـای
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م،تل و گاهی واحد ،توالی زمانی را در روایت روانیپور بـه هـم ری،تـهاسـت .در سـایۀ
بینظمی روایت دل فوالد« ،دورهها هیب فرقی با هم ندارند» (ر.ک؛ روانـیپـور )233 :1383 ،و
زمان در بنـد سـاعت نیسـت (ر.ک؛ همـان .)179 :در ایـن بـینظمـی ،تـاری ،مرزهـا را در
نوردیدهاست و سلسلۀ «ماد» و «خان قاجار» در زمان حال حضـور مـییابنـد« :هـر مسـئلۀ
کوچک زیر سَر مادهاست» (همان ،)264 :حتی تقصیر «جن و این اسیرا» (همان.)263 :
5ـ1ـ .2درآمی،تن سنتت و مدرنیزه

در فضای زمان آشفته ،ابزار مدرن و قدیم در کنار هم هستند« :دشـت پُـر از شمشـیرهای
زن زدۀ قدیمی و اینجا آنجا زره و جوشن و کالهخود ،و سوارکار رو به افق آه مـیکشـید؛
رو به دشتی پُر از تانکهای سوخته» (همان.)168 :
5ـ1ـ .3جابهجایی ش،صیت تاری،ی با امروزی

جابهجایی ش،صیت در رمان ،بینظمـی ایجـاد مـیکنـد؛ چنـانکـه «افسـانۀ» امـروزی و
«مشتاق» تاری،ی! در فرار و مواجهه با نابینایی ،تجربۀ همسانی دارند .روایت با فرار افسانه
از پشتبام (همان ،)5 :از دست مرد چشممصنوعی آغـاز مـیشـود ،امـا در جـایی از رمـان،
«مشتاق» را «از باالی بامی پایین انداختند ...و هرکس هم او را دیده ،کور میشـد» (همـان:
 )256و «هیب کس نه مشتاق نوازنده را میشناخت و نه زنـی را دیـده بـود کـه بـا لبـاس
نارنجی از پشتبام میگری،ت» (همان .)257 :در اثر جابهجایی ش،صیتها ،سـوارکار دالور
زَند به «ناهید» تبدیل میشود که بر گردونهای سوار است (همان228 :ــ ،)229در حـالی کـه
«ناهید» ،نامزد سیاوش ،با گردونه آمده بود (ر.ک؛ همان.)231 :
5ـ1ـ .4طرح دو روایت از رویداد واحد

وجود دو روایت متفاوت از فرار افسانه ،نمونهای از این ویژگی در دل فوالد است .در روایت
ن،ست ،مرد افسانه او را در قمار میبازد و زن از دست طلبکاران برنـدۀ قمـار مـیگریـزد
(ر.ک؛ همان .)210 :در روایت دیگر ،مردی همیشه زنش را خواب میکـرده ،چشـمانش را از
حدقه بیرون میآورده ،باالی سرش میگذاشتهاست .یک شـ زن خـودش را بـه خـواب
میزند ،آن را میبیند ،دچار وحشت میشود و میگریزد (ر.ک؛ همان.)211 :
5ـ .2دور باطل

دور باطل ،تکنیکی وجودشناسانه است که به درهم ری،تن مرز دنیاهـای موجـود در مـتن
میانجامد و تمایز متن و دنیا از یکدیگر ناممکن میگردد.
5ـ2ـ .1تردید در حقیقتهای وجودی
«این حلقههای سیاه مو و چشمان میشی غصهدار حقیقیاند؟ هستند؟» (همان.)110 :
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5ـ2ـ .2نقشآفرینی ش،صیتهای تاری،ی

«دور باطل به دو طریق در داستان ایجاد میشود :اتتصال کوتاه (ورود نویسنده به داستان) و
پیوند دوگانه .پیوند دوگانه هنگامی در داستان ایجاد میشود که ش،صیتتهای تاری،ی در
داستان نقشآفرینی کنند» (لوئیس)106 :1383 ،؛ چنانکه درونمایههای دل فوالد بـا حضـور
سوارکار زَند ،آغامحمدخان قاجار ،چنگیز ،سـیاوش ،فـرنگیس ،کیکـاووس و شـاهان مـاد
پرورش یافتهاست.
5ـ2ـ .3تعارض ناخودآگاه و خودآگاه نویسنده

برای کات درون نویسنده سؤال است که دیگران قصه میشوند؟ نویسندۀ بیـرون بـر آن
است که« :ما قصهایم ،آنها حقیقیاَند» (روانیپور .)186 :1383 ،نویسنده با دیکتاتور درونـش
هم در چالش است« :من دوست دارم برای کودکان بنویسم؛ «بی،ود!( »...همان.)20 :
5ـ2ـ .4امتزاج امر واقعی ،استعاری و خیال

در حالت دور باطل ،امر واقعی و امر استعاری در یکدیگر امتزاج مییابند و «یک عروسک و
یک پیرزن هیب فرقی ندارند» (همـان .)33 :دیوید الج معتقد است کـه مفهـوم یاکوبسـونی
ق بین استعاره و مجاز را میتوان بسط داد و به این نتیجه رسید که ادبیات ،امری استعاری
و غیر ادبیات ،مجازی است و از آنجا که هر متن ادبی ،استعارهای برای جهان خارج اسـت
(ر.ک؛ فرمهینی ،)161 :1383 ،پس اگر قلبی با اصابت خمپاره از سینه بیرون آمـده ،تـار بزنـد
(ر.ک؛ روانیپور ،)209 :1383 ،با متن استعاری پستمدرنیستی مواجه هسـتیم .در دل فـوالد،
نویسندۀ داستان در قال «افسانه سربلند»« ،سوارکار»« ،دیکتاتور» و «دختر کاتـ » ،حضـور
سیال و استعاری دارد« :دختر کات که دیگر پریشان مینویسد و حتی گوش بـه حـرف او
[سوارکار] هم نمیدهد ، ...او [کات ] رفت توی قاب خانم سربلند ...و صـدای خنـدهاش را
شنید؛ خندۀ دیکتاتور» (همان .)242 :قهرمان داستان،در دل فوالد ،یک زن نویسـنده اسـت
که نویسندۀ اصلی داستان را تداعی میکند و در داستانی کـه نویسـندۀ درون داسـتان در
حال نوشتن آن است ،وقایع پیرامون او به نوعی تکرار و منعکس مـیشـود و خواننـده بـا
داستان در داستان روبهروست (ر.ک؛ تدیتنی .)13 :1387 ،یکی از مـوارد درهـم آمی،ـتن امـر
واقعی و خیال ،در پیرفتی است که در آن ،دست افسانه زنـ دَر خانـهشـان را در شـیراز
میزند ،دختری باردار و باکره در را به رویش باز میکند (ر.ک؛ روانیپور ،)22 :1383 ،در حالی
که این دختر ،در تهران است.
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5ـ2ـ .5ترکی امور متضاد

در اثر شگردهای اتصال کوتاه ،ش،صیت افسانه و دیکتـاتور درونـش گـاهی بـه ترکیـ
متضاد تبدیل میشوند« :خودش به دیکتاتور ستاره داده بود .همین طور که قد میکشید و
بزرگ میشد ،به او ستاره میداد و حاال ستارههای روی شانهاش زیاد شـده بـود و قـدش
آنقدر بلند که سرش به سق زندگی او میخورد» (همان.)17 :
5ـ .3بازی زبان و زندگی

کاربرد استعاره در فلسفۀ پست مدرن برای تبیین قیاس ناپذیری صُوَر گونـاگون زنـدگی بـا
هم ،متأثر از «نظریۀ بازیهای زبـانی» ( )The theory of language gamesویتگنشـتاین
طرح شده است و «ب،ش عمده ای از نظام مفهومی طبیعی ما به شـکل اسـتعاری سـاختار
یافتهاست؛ به عبارت دقیق تر ،بیشتر مفاهیم تا اندازه ای در چارچوب مفاهیم دیگـر درک و
دریافت میشوند» (لیکاف و جانسون .)103 :1395 ،استعاره در رویکرد شناختی ،واس های است
برای درک امور انتزاعی بر اساس مفاهیم ملموس و عینی استعارۀ «زندگی ،بـازی اسـت»؛
یعنی درک و دریافت زندگی به مثابۀ نوعی بازی ،یکی از استعارههای رای در باب تفسـیر
و معنای زندگی است .در واقع« ،بازی به عنوان فرمی از گریز از واقعیت ،فرمی از رهایی از
معنا داشتن ،دلمش ولی نویسندگان فراداستان است» (وو.)58 :1389 ،
5ـ3ـ .1زندگی به مثابۀ قمار
سالمن «بازی زندگی» را ن،ستین استعارۀ «معنای زندگی» دانستهاست (ر.ک؛ سـالمن:1392 ،

9ــ .)15در دل فوالد ،کار و زندگی به بازی قمار میمانَد .افسانۀ سـربلند ،ن،سـتین کسـی
است که مردش او را میبازد (ر.ک؛ روانیپور .)210 :1383 ،او یاد گرفتهاسـت کـه در زنـدگی
باید در فکر مات کردن بود« :یک لحظۀ دیگر اگر بماند ،کار تمام است و بازی شـ رن !»
(همان .)178 :در این بازی ،اگر «خودت را فراموش کنی ،مات میشوی» (همان.)194 :
5ـ3ـ .2بازی کردن زندگی

«فراداستان در پی کش این است کـه هـر یـک از مـا واقعیـتهایمـان را چگونـه بـازی
میکنیم» (وو .)195 :1393 ،مراجع حقوقی مهرههایی در صحنۀ بازی زندگی هستند« :هـیب
دادگاهی نیست که محاکمه کند ...دادگاه فقـط بـرای مـرگ ناگهـانی و آشـکار تشـکیل
میشود» (روانیپور .)154 :1383 ،زندگی «خواهران پیر» نـوعی بـازی «در دسـت مهاجمـان»
(همان )120 :است.
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5ـ3ـ .3سرنوشتهای استعاری و ساختگی

تجلی استعارۀ «زندگی ،بازی است» ،در دل فوالد با روایـتهـای اسـتعاری از سرنوشـت و
سرگذشت ش،صیتها تحقق مـییابـد .پاسـبانهـایی کـه پیوسـته در خیابـانهـا سـوت
می کشیدند (ر.ک؛ همان31 :ـ ،)36سایه مداوم زنان خانهدار به عنوان زبردستترین بازجویان
جهان (ر.ک؛ همان ،)108 :پیرزنهایی که در قاب پنجـرههـا مـینشـینند (ر.ک؛ همـان )57 :و
افسانه «زیر نگاهشان جمع» می شد (همان ،)222 :آقای مهاجرانی که «حتتـی تـوی خیابـان
تعقیبش می کرد ،تا بداند سوار چه می شود ،با که می رود!» (همان ،)107 :خنـدۀ منشـی کـه
«انگار مب افسانه را گرفته» (همان )124 :و خالصه« ،تمام درها و پنجرههای نیمهباز» و تمام
چشمهای توی کوچه» (همان ،)74 :نوعی از بازی زندگی هستند که روانـیپـور بـر افسـانۀ
سربلند مقدتر کردهاست.
5ـ3ـ .4اقتدار زبانی

افسانه با بهره وری از استعاره ،در میدان هنری برای خود نـوعی اوتوریتـه و اعتبـار تولیـد
میکند .چشمها :چشم کرمانیان ،چشم سـبز ،آبـی (ر.ک؛ همـان ،)32 :چشـم نقـرهای (ر.ک؛
همان ،)211 :چشمهای شیشهای (ر.ک؛ همان )253 :که حقیقت را نمیدیدند ،قلمرو مجـاز را
در دل فوالد در سی ره گرفتهاند .جستوجوی چشمها نکتهای ایهامی اسـت و مـیتوانـد
کنایه های زیادی را در بر گیرد .در دل فـوالد« ،کلمـه ،سـوار اسـ اسـت» (همـان،)186 :
«دروازههای شهر شیراز» با قلم گشوده میشود (ر.ک؛ همان ،)118 :نویسنده ،دیکتاتور درونی
دارد (ر.ک؛ همان ،)174 :با «سوارکار» ،زبان روایتهای گذشته و حال را به هم پیوند میزنـد
و دل فوالد را میسازد.
5ـ3ـ .5تفسیر استعاری زندگی

بازی زندگی در زبان دل فوالد ،در قال گزارههایی بیان میشـود کـه حقیقـی و مجـازی
بودن آنها با خوانش س حی قابل تمییز نیست .در دل فوالد ،غال این کلمات از جـنس
بهارنارن هستند (ر.ک؛ همان .)104 :بازی با کلمات جلوهای دیگـر از بـازی زنـدگی اسـت.
«کنش» گردش دارد« :عادت داشتم ،عادت داشتید ...عادت داشتند و تـا آن سـوی جهـان
میشود فعلها را به غصه و دغدغه صرف کرد» (همان )257 :و فعل و زندگی طرد و عکس
میشوند« :تو میتوانی ببافی و من نمیتوانم و من میتوانم بنویسـم و تـو نمـیتـوانی»...
(همان.)264 :
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نمادها نقش بارزی در بازی زندگی دارند .خان قاجار (نمونهای از پلشتی) ،سوارکار زَند
(جوانمردی و جوانمرگی) ،سـیاوش (قربـانی) ،سـرهن و سـرگرد حمیـدی (زورمـداری)،
خواهران بافندۀ باردار (نادانی و ناپویایی) ،دیکتاتور (جوهر عقالنی نویسندگی) ،دختر کات
(جوهر احساسی نویسندگی) ،پیرزن عروسـکی (کمـال مادرانـه) ،پیـرزنهـا و پاسـبانهـا
(مُشرف) ،خندۀ نقرهای (خندۀ مصنوعی) ،رن سبز (موافقت) ،رن آبـی (زنـدگی) ،رنـ
زرد و نارنجی (خشکیدن) ،رُز طالیی (خوشب،تی) ،سـیگار زَر (صـ نوبـت و نایـابی دورۀ
جن ) ،از نمادهای زندۀ دل فوالد هستند.
استعاری ترین حالت هستی شناسانۀ زندگی ،روایت سل ۀ کنش پذیرانه است که افسـانه
آن را در قال دیکتاتور و امر و نهی های پیوستۀ او ،به مثابۀ خشونت نمـادین درون خـود
نهادینه کردهاست .افسانه «خودش به او ستاره داده بود» (همان .)17 :شـکم افسـانه داشـت
باال میآمد؛ کار دیکتاتور بود! همه آبستن سل هاند! افسانه در پایان ،آن را قی میکند و از
خود میراند (ر.ک؛ همان .)174 :دختران بافنده نیز با اسـتعارۀ «بـاردار بـودن» ،بـدون اینکـه
مردی در زندگی آنان وجود داشته باشد ،آبسـتن خشـونتهـای ناشـی از سـاختار فضـای
اجتماعی هستند .نویسندۀ دل فوالد «درخت نـارن خشـکیده» را اسـتعاره ای از زنـانگی از
دست رفتۀ مادران و زنان میگیرد (ر.ک؛ همان.)97 :
5ـ3ـ .6زیادهروی در استعاره و تشبیه

نویسندۀ پستمدرن در استفاده از استعاره و مجاز تعمداً زیادهروی میکند و با بهکـارگیری
مضحک و تمس،رآمیز جلوه دادن آنها ،خود را از بنـد اسـتعاره و مجـاز مـیرهانـد .ایـن
زیادهروی بیشتر در تشبیهات عجی و غری و استعارههای دور از ذهن نمود دارد و گاه با
اطناب و افراط در توصی و تشبیه ،خواننده ،اصل م لـ و قـدرت تجسـم موضـو را از
دست میدهد .این شیوه گونۀ تازهای از بالغت فارسی را به نمایش میگذارد .عناصری که
متن رمان را از داستان مح فراتر میبرد ،در دل فوالد فراوان اسـت .نمونـههـای زیـر
افزون بر شواهد پیشین این مقاله است.
نمونۀ تشبیه و استعارۀ غری
تشبیه
مشبهٌبه
مشبه
دانۀ درشت
صدا
عروسک
پیرزن
حلقۀ دود
بازشدن تازیانه

صفحه
6
62
42

استعاره
بازی باد
خواب شهر
تکثیر زن

استعاره
استعاره
صفحه
دانهچینی چشم
6
پرش ستاره روی شانه
6
رق خنده
92

صفحه
15
19
52
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حال انسان
کلمه
کلمه
دست
آفتاب
ش
زنانگی
هنر

هوای شمال
بهارنارن
دانۀ زنجیر
تیرآهن
گربه
شیء
درخت
رُز طالیی

101
104
126
244
227
99
97
30

قاب گرفتن جان
زخمی شدن دیوار
خندیدن دیوار
گم شدن ش
باال رفتن ساعت
خندۀ نقرهای
زرد شدن قصه
قفل شدن زندگی

103
125
156
159
179
226
127
149

رق گل کوک
معتاد شدن گل
لب،ند شرور
بیعرضگی تاری،
مریدسازی چرخ خیاطی

ردت پای زمان
سواری ستارۀ ناهید

92
165
139
159
157
178
229

5ـ .4تناق

تناق در متن از جمله ویژگی های آثار پسامدرنی است که به عدم ق عیت ،ابهام و تردید
موجود در این آثار دامن میزند.
5ـ4ـ .1گزارههای متناق

بهکار بردن واژههـای «گویـا»« ،انگـار»« ،شـاید»« ،یـا»« ،مثـل اینکـه» و آوردن «جمـالت
پرسشی» ،موج تناق  ،تردید و ابهام متن میشود« :نسرین بود که میگفت یا خـودش!
هیب کدام و هر دو( »...همان .)184 :نویسنده برای ایجاد تعلیق و تعمیق ،در گزارههایی خود
را به امواج تناق میسپارد .با اینکه دیکتاتور درون برای دیگران دیدنی نیست ،نویسـنده
گمان میکند مادرش نیز چشم مصنوعی دارد و نمیتواند دیکتاتور را ببیند .چـرا نویسـنده
انتظار دارد رؤیت وجدانش برای دیگران ممکن باشد؟! مادر میگریست .از درد زخمهایش
به خود میپیچید« :زنی هستی تو...زن»« ،اما میتونم .نگاه کن» و دیکتاتور را نشانش داده
بود .مادر ندیده بود .چرا ندیده بود؟! چشمان مادر هم؟ (ر.ک؛ همان.)107 :
از جمله تنـاق هـای متعـدد محتـوایی رمـان ایـن اسـت کـه نویسـنده بـا نگـرش
هستیشناسانه ،مسئلۀ وجود و عدم را در هالۀ تردید فرومیبرد .دختـر کاتـ گفـت« :امـا
آنها قصه میشوند؟» (همان« ،)186 :ما قصهایم ،آنها حقیقیاند» (همان) و او دادش در آمد:
«...آنها مرا آوردهاند توی خانۀ خودشان و من حاال قصهام و آنها با من مش ول میشوند
تفریح میکنند! نمیکنند؟» (همان) .در مـتن تنـاق  ،پرسـش هسـتیشناسـانۀ نویسـنده،
پاس،ی بیسرانجام دارد« :خروسی در دوردست میخواند .سه بار خواند .معلوم نبود که چه
کسی که را در کجا انکار میکند!» (همان )182 :و «نسرین بود که میگفت یا خودش! هیب
کدام و هر دو( »...همان .)184 :روانیپور میان روایت مراقبت افسانه از سیاوش معتـاد (ر.ک؛
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همـان )195 :با جبهه رفتن او تناق ایجاد کردهاست« :آن قصه را بـاور نکردیـد! کردیـد؟!
کدام قصه؟! همان اسارت و بیمارستان عراقی و آن پرستار ایرانیاالصل ...پرسـتار شـکل
شما بود ...مثل شما ...من رفته بودم برای وطنم بجنگم» (همان .)270 :او صدا را با سـکوت
جمع میکند« :پاییز همیشه پُر از ...صدای مشت و لگد کسی هست که زیر مشت و لگد له
شود؛ کسی که نمیتواند فریاد بزند» (همان.)115 :
5ـ4ـ .2جملههای متضاد

نویسنده با ایجاد دو باور ذهنی ،باور ذهنی من خواننده و باور ذهنی متن یا نویسنده ،جهان
دیگری را میسازد که شاید خواننده تاکنون از آن بیخبر بودهاست .از ترفندهای متن برای
ایجاد چنین عملکردهایی ،کاربرد جملههای متضاد است« :چشمانشان را بسته بودند ...نـه
نباید ،باید با تمام توانت ببینی» (همان .)12 :افسانه «سرگردان توی اتـاق مانـد .چـه بـود؟!
دستانی کارساز یا نیازمند؟! دختر کات گفت :بنویسم؟ چی را؟ دستانی کارساز یـا نیازمنـد.
سوارکار بهتاخت خودش را رسانده بود :کارساز .و دیکتاتور قاهقاه خندیـد :نیازمنـد» (همـان:
 .)207سادهترین شکلهای تضاد نیز در ایجاد تناق نقش دارند؛ مانند« :مردی کـه نعـره
میکشید و به دنبال چشمانش میگشت و زن میدید که آن دو حفرۀ خالی ،زخم نیسـت»
(همان)6 :؛ «چشمان درشت برآمدهشان را باز و بسته کردند» (همان« ،)117 :ریزریز خندیدند...
زارزار گریه کردند!» (همان« ،)118 :تمام روز را گشته بودند تا ردت پایی از آن شـ گـمشـده
بیابند» (همان.)159 :
5ـ .5ش،صیتهای خاص

یکی از ویژگیهای داستانهای پسامدرن ،غیرعادی بودن ش،صیتت است؛ چنانکه:
«با هیب روشی نمیتوان معلوم کرد آنها از کدام اوضا در دنیای واقعی نشأت
گرفتهاند و یا بر اساس کدام مالکها میشود در سـالمت عقلشـان تردیـد نکـرد.
عرفهای واقعنمایی و عقل سلیم در این داستانها فس ،شدهاند .ش،صیتتهـا در
آن بُعدی از هستی بیساختار حیات دارند که رفتارشـان بـه طـور توجیـهناپـذیری
بیدلیل ناسنجیدنی میشود» (لوئیس.)84 :1383 ،
5ـ5ـ .1ش،صیتهای انتزاعی

در رمان دل فوالد ،چند ش،صیت داستانی و چند ش،صیت خیـالی نقـش ایفـا مـیکننـد.
افسانه سربلند ،پیرزنان ،پیردختران ،مهاجرانی ،سرهن  ،سیاوش ،نسـرین ،نـرگس ،دکتـر
مهرسای و منشی ،ش،صیتهای کنشگر داستانند و منشی ،پدر و شوهر افسانه ،اشـ،اص
غیرفعال هستند .دیکتاتور ،سوارکار ،دختر کاتـ  ،خـان قاجـار ،فـرنگیس ،کیکـاووس و...
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ش،صیتهای انتزاعی داستانند که سه ش ،ن،ست از آنها کنشگرند .صفات ،کنشها
و سرگذشت این ش،صیتها ،در دل فوالد ،با ویژگیهای قهرمانان داسـتانهـای مـدرن
هیب سن،یتی ندارند .دیکتاتور از زیر درخت نارن بیرون آمد و با زن (افسانه) یکـی شـده
بود (ر.ک؛ همان )19 :و دیکتاتور او را از نگرانی باردار کرده بود (ر.ک؛ همان.)33 :
5ـ5ـ .2غیر قابل اعتماد و بیثبات

سیتال بودن ،ل زندگی و غیر قابل اعتماد بودن از ویژگی های ش،صیتت داسـتان پسـامدرن
است (ر.ک؛ بینیاز .)215 :1392 ،در رمان دل فوالد ،شوهر ش،صیت اصلی ،صادق و روراست
نیست؛ زیرا «زنش را همیشه پیش از خـود خـواب مـیکـرده تـا حتمـاً چیـزی را نبینـد...
میخواسته چشمانش را ،حفرۀ خالی چشمانش را پنهان کند؛ چشمانی که شیشهای بـوده»
(روانیپور .)253 :1383 ،پدر مورتخ افسانه هم ش ،مورد اعتمادی نیست؛ زیرا خانوادۀ خود
را بدون دلیل کتک میزند (ر.ک؛ همان« .)68 :نسرین» ــ دوسـت افسـانه ـ نیـز ش،صـیت
ناپایداری داش ،.او زن روشنفکری بود (ر.ک؛ همـان ،)185 :اما شوهرش «طرفدار زن سـنتتی
بود» (ر.ک؛ همان )59 :و از او جدا شده بود .میگفت او را دوست دارد (ر.ک؛ همان ،)185 :ولی
«دروغ بود» (همان) .سرهن بازنشسته در عالم خیال زندگی میکرد .او کبوتران محل را به
جای سربازان دوران اقتدار خود« ،زیر پوشش» میگرفت و گاهی که «دو نفر» از کبـوتران
تأخیر میکردند ،با «گشنه» نگهداشتن همه به آنها میفهماند که «با کی طرفند؟» (همـان:
 .)122ش،صیت پزشک رمان نیز نگران «چشم»ها بود« .مهرسای» در مهرماه پنجاهونه ،در
بیمارستان فریاد میکشد« :وای خدایا! همشون باید کور بشن ،همشـون!» و «همـان شـ
دست بهکار شده بودند .چهل چشم ،چشمرنگی ،سیاه و یکی سبز ،سبز سبز» (همان.)134 :
5ـ5ـ .3سیال بودن ش،صیتها

کاراکترهای دل فوالد گاهی از پارهروایتی به روایت دیگر ت ییر مـییابـد .در پـارهروایتـی،
مراقبت و رسیدگی افسانه به سیاوش معتاد (ر.ک؛ همان )195 :با روایـت دیگـر (ر.ک؛ همـان:
 )270از آن دو ،درهم میآمیزد و این دو ش،صیت با ش،صیتهای رزمنده جابهجا میشوند
(رک؛ همان) .ش،صیتی که دوست افسانه است ،با زنی که روسری سبز دارد و پیکـان سـبز
سوار میشود (ر.ک؛ همان )213 :نیز هیب تفاوتی ندارند.
سوارکار گاهی دالور زند تاری ،است (ر.ک؛ همان ،)8 :اما خان زند گاهی بـا جـوانی کـه
نوار قرمز روی پیشانی داشت و به کربال میرفت (ر.ک؛ همان) ،یکی میشود .این سـوارکار
در جایی ،عکس است (ر.ک؛ همان 8 :و « :)65او چه میکرده دالور زند؟! در همۀ زمانهـا و

 /54فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فوالد» منیرو روانیپور

عصرها چه میکرده؟» (ر.ک؛ همان .)9 :وقتی نویسنده «تـاری ،زندیـه» را خریـد« ،دیـد کـه
سوارکار در چهارچوب در کتابفروشی ایستادهاست و به او اشاره مـیکنـد» (همـان« .)10 :از
دستانش خون میچکد» (همان .)52 :این سوارکار ،حـامی نویسـنده اسـت .او هـراس را در
چهرۀ تکثیرشدۀ پیرزن کاشته بود! (ر.ک؛ همان.)92 :
5ـ5ـ .4عجی بودن ش،صیتها

ش،صیتهای دل فوالد عجی اَند .پیرزنهایش تکثیر میشوند (ر.ک؛ همان )92 :و دنیا را پُـر
میکنند (ر.ک؛ همان .)61 :تمام پاسبانهایش سوت میزنند (ر.ک؛ همان .)34 :پیرزن خیابـان
پاستور ،چشمان عروسکی (ر.ک؛ همان )39 :داشت و افسانه از مزاحمتهای او به ستوه آمده
بود .پیرزن خیابان گرگان ،خانم سرهن حمیدی بـود کـه بـرای نجـات پسـر معتـادش،
احساس او را برانگی،ت و مهر پسر را در دلش کاشت ،اما با آمدن ناهید (نامزد سیاوش) او
را دور انداخت .همۀ پیرزنان ع ش بازجویی داشتند؛ مانند «پیرزنی که مدام در قاب پنجره
ایستاده و رفت و آمدت را مثل دقیقترین ماشین حساب دنیا کنترل میکنه» (همـان )60 :و
پیرزنی که با چرتکه نسرین روشنفکر را سنتتی کرده بود (ر.ک؛ همان« :)185 :زنان خانهدار! تا
چشم باز کنی ،دار و ندار ذهنت را میبرند!» (همان .)108 :دمـاغ تمـام پیـرزنهـای دنیـا از
مشت مردها (ر.ک؛ همان ،)81 :خونی است (ر.ک؛ همـان .)78 :پیردختران در پـی احضـار روح
مادرشان هستند تا در شیشه کننـد! (ر.ک؛ همـان .)141 :آنهـا بـا صـدای خنـدۀ خـود پیـر
میشوند(ر.ک؛ همان )120 :و آبستن خشونت زمانه هستند.
5ـ5ـ .5ماللآوری
اکثر ش،صیتهای دل فوالد چنان دلزنندهاند که افسانه از آنها بیزار میشود (ر.ک؛ همان:

 .)186به نظر او ،همۀ اش،اص دروغ میگویند :نسرین «هم به خودش و هـم بـه او دروغ
میگفت» (ر.ک؛ همان« ،)185 :من هم دروغ میگویم ،دروغ!» (همـان) و «تمـام سـواکاران را
همین دروغها میسازند» (همـان) ،تمـام ،دیکتاتورهـای دلقـک (ر.ک؛ همـان )243 :هسـتند.
سرهن  ،سیاوش ،پیرزنان چرتکهدار ،پاسبانان سوتزن ،پدر متعص و مردی که او را در
قمار باخت ،چشمشیشهایها ،مهاجرانی ،خانم آذری (منشی) ،سرگرد حمیدی ،خان قاجـار،
همگی ماللآورند.
5ـ5ـ .6اقتدار ش،صیتها

در رمان پسامدرن ،دیگر خبری از اقتدار بیچون و چرای مؤل بر ش،صیتها نیست ،بلکه
«ش،صیتها بر استقالل خود از نویسنده اصرار میورزند و حتتی علیه او سـر بـه شـورش
برمیدارند ،تا حدی که خواننده احساس میکند این نویسـنده اسـت کـه از ش،صـیتهـا
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تبعیــت مــیکنــد و نــه بــرعکس» (پاینــده .)64 :1386 ،در دل فــوالد ،ش،صــیت دیکتــاتور
لحظهبهلحظه زندگی افسانه را زیر سی رۀ خود میگیرد و حرف تـوی زبـانش مـیگـذارد
(ر.ک؛ روانیپور ،)97 :1383 ،سوارکار (ر.ک؛ همان )228 :و کات (ر.ک؛ همان )242 :درون نیز بـر
نویسنده چیره هستند.
5ـ .6بینامتنیت و چندصدایی

بنا به اصل بینامتنیت ،هر متن در قلمرو قدرت متون پیشین است و معنایش با آنها پیوند
دارد .به نظر کریستوا و بارت ،هیب مؤلفی به یاری ذهن اصیل خـود بـه آفـرینش هنـری
دست نمیزند ،بلکه هر اثر واگویهای از مراکـز شـناخته و ناشـناختۀ فرهنـ اسـت (ر.ک؛
احمدی.)327 :1370 ،
5ـ6ـ .1گفتوگوهای متن ،تاری ،و ش،صیتها

بینامتنهای رمان دل فوالد پیرامون درونمایههای دیکتاتوری شکل میگیـرد .دالور زنـد
ن،واست تسلیم دیکتاتور شود ،کور و سپس کشته شد (ر.ک؛ روانیپـور .)129 :1383 ،سربازان
جن ایران ن،واستند تن به دیکتاتور بسپارند ،کور شدند (ر.ک؛ همان129 :ـ )134و سیاوشی
که اسیر دیکتاتور (صدام) بود (ر.ک؛ همان )129 :و سیاوشی که فرنگیس را تداعی مـیکـرد
(ر.ک؛ همان )150 :و ش،صیت حماسی (ر.ک؛ همان )165 :بود .در ایـن رمـان ،بینـامتنهـا از
دیکتاتورهای درون و بیرون وجود زن نویسنده در زمان تاری،ی  1369پرده برمـیدارنـد:
«سالها بود که بنده بود؛ بندۀ عادتهایی که برایش دیکته میشد و او فقط مجـری بـود.
اطاعت میکرد» (همان.)48 :
در ب،شهای زیادی از دل فوالد ،زمان اکنون و گذشته به هـم مـیرسـند« :فرمانـده
گفت :شیرازی هستی؟ بیا این را بده به ...نه برو به آن خانه .آنجا کسی به دنبال چشمانش
میگردد و بگو از کرمان آوردهام و حاال نمیخواست تاری ،دور مکـرتر بزنـد» (همـان.)135 :
سیاوش اکنون ،متهم و درمانده بود .افسانه فقط خواسته بـود از او قصـههـایش را بگیـرد.
قصههای زمان جن (ر.ک؛ همان) .او «در جایی در مرز ایران و تـوران زمـین مـردهاسـت»
(ر.ک؛ همان.)165 :
افسانه سربلند ،زنی است که با دیکتاتور نوشتن و دیگر دیکتاتورهای کوچک و بـزرگ
ذهن خود در ارتباط است .گاه میجنگد ،گاه میسازد و گاه تسلیم میشود .افسانه با سـایر
زنها ،با مادرش ،خواهران بافنده ،پیرزن عروسکی ،همسر سرهن  ،ناهید ،دختر کاتـ و
از سوی دیگر ،آقای مهاجرانی ،سیاوش ،سرهن  ،مـردی کـه زمـانی شـوهرش بـود ،بـا
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اش،اص تاری،ی همچون پدرش ،خـان قاجـار ،کـریمخـان زنـد ،چنگیزخـان ،فـرنگیس،
افراسیاب و کیکاوس گفتوگو دارد .وامگیریهـای داسـتان دل فـوالد چـه ب،ـشهـای
تاری،ی و چه ب،شهایی که به زندگی امروز ( )1369بازمیگردد ،قصههای آشـنا ،همـراه
راوی شدهاند که اندیشۀ کانونی داستان را واگویه کنند .خوانندۀ دل فوالد ،کور کردنهای
پیاپی آغامحمدخان ،به آتش کشیده شدن ت،ت جمشید ،قربانی سـیاوش و ...را بـازنگری
میکند.
5ـ6ـ .2چندصدایی

در آثار پسامدرن میتوان گفت:
«صداهای م،تل  ،روایت های جداگانه ای را بیان می کنند که هر کدام حکـم
یک پارهروایت را دارد .این پارهروایتها در عرض یکدیگر به پیش میرونـد .گـاه
این صدا در رمان غلبه دارد و گاه در فصلی دیگر ،صدایی متفـاوت .تکثتـر و گـاه
حتی تباین این صداها دنبال کردن داستان را با دشواری روبهرو می سازد» (پاینده،
.)47 :1386

روایت پسامدرنیستی ،داستانی چندصدایی است .داستان هیب حقتی برای یک صدا قائل
نیست .در داستان پسامدرن صدای آدم ها از چهره های آن ها مهم تر اسـت و جـایی بـرای
صداهای مسلتط و محدودکننده وجود ندارد (ر.ک؛ بینیاز.)218 :1392 ،
در رمان دل فوالد ،اعتراض به سنتتهای حاکم ،صدای م،الفـت نویسـنده را نمایـان
میکند .او دوست دارد مثل آن درخت همیشهسبز ،قانون زمین را بشـکند (ر.ک؛ روانـیپـور،
)54 :1383؛ زیرا «اگر تحت شرایط عمل کنی ،شالق مـیخـوری» (همـان .)131 :نویسـنده،
کهنترین عرف جامعه را مورد تردید قرار میدهد« :وقتـی حـرفهایمـان را زدهایـم ،چـرا
بگوییم با اجازۀ پدر و برادر» (همان.)33 :
نویسندۀ پسامدرن با از این شاخه به آن شـاخه پریـدنهـای راویـان در قسـمتهـای
م،تل و پیش کشیدن بحث های م،تل در رمان ،چندصدایی را به وجـود مـیآورد .دل
فوالد صدای افسانههایی است که مردشان آنها را در قمـار زنـدگی مـیبازنـد ،برخـی از
ش ها را گم میکنند و پدرشان آنها را درنمییابنـد و صـدای دختـران بـاکرهای کـه در
حکومت صندلی چرخدار ،زیر چرخ خیاطی له میشوند (ر.ک؛ همان )146 :و به رویدایهـای
اجتماعی ناگوار باردار (ر.ک؛ همان )255 :هستند .صدای زنهایی که بایـد بـه گـوش مـردم
جهان میرسید (ر.ک؛ همان ،)136 :اما به صدای نی قلیان تبدیل شـد (ر.ک؛ همـان) .صـدای
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نارن هایی که از شاخۀ زندگی جدا میشوند (ر.ک؛ همان) .حتتی صدای زنی هـم کـه ت،ـت
جمشید را به آتش کشید (ر.ک؛ همان.)166 :
در رمان پسامدرن ،راوی بدون اینکه بر کلت رمان مسلتط باشد ،در رقابت با ش،صیتتها
قرار میگیرد (ر.ک؛ نوب،ـت .)89 :1391 ،مصداق آن در دل فوالد ،تقابل نویسنده ،دیکتاتور و
سوارکار است .مقاومت سوارکار در برابر دیکتاتور ،صدای م،ال را پدید مـیآورد .صـدای
دالوران زند همۀ زمانها (ر.ک؛ روانیپور ،)9 :1383 ،سـوارکاران غریـ و تنهـا (ر.ک؛ همـان:
 )170که در برابر دیکتاتورهای مهاجم ،در جبهۀ جن ایـران و قلعـۀ کرمـان (ر.ک؛ همـان:
 )129پایداری میکنند .صدای سیاوش امروز و دیروز (ر.ک؛ همان ،)179 :قصۀ جن با عراق
(ر.ک؛ همان ،)135 :صدای قلبی که با اصابت خمپاره بیرون مـیزنـد و تـار مـینـوازد (ر.ک؛
همان)209 :؛ صدای مردم کرمان که باید دو من چشم به خان قاجار میدادنـد (ر.ک؛ همـان:
.)254
روانی پور با استفاده از صدای تیپ هـای م،تلـ و ابـزار و فضـاهای خـاص ،مسـائل
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه را به تصویر میکشد .صدای سـوداگرانی (مهـاجرانی)
که ارزش فرهن و هنر را با میزان فروش آنها میسنجد ،صـدای پزشـکی (ر.ک؛ همـان:
 )189که از گرانی تابوت شکوه دارد و مرد فروشنده (ر.ک؛ همان) که گرانی را توجیه میکند.
6ـ .3چندزبانی :چندزبانی از شاخههای چندصدایی است .از دید باختین ،یک اثر چندصدا،
عنصر چندزبانی دارد؛ زیرا هر ش،صیتی که صدا و گفتمان ویژه داشته باشد ،ناگزیر زبـان
م،صوص خود را خواهد داشت .در شبکۀ زبانی« ،دو دسته نیروی مرکزگـرا و مرکزگریـز
همواره فعالیت دارند« .چندزبانی» ،حاصل تقویت نیروهای مرکزگریز در کالم و در نتیجـه،
مکالمه میان انوا گفتارها و دیدگاههای اجتماعی و ایدئولوژیک در زبـان اسـت» (بـاختین،
 .)90 :1383باختین چندزبانی را به معنای به رسمیت شناختن «زبان»های متفاوتی در نظـر
گرفت که در الیۀ اجتماعی ،صنفی ،جنبشهـای طبقـاتی ،سـن و من قـه (و بـه عبـارت
دقیقتر ،لهجههای متفاوت) و غیره وجود دارد (ر.ک؛ تودوروف .)96 :1377 ،بارزترین نمونه در
این زمینه ،کاربرد زبان محاورهای و واژگان شکسته ،از زبان ش،صـیتهـا ،در دل فـوالد
است؛ مانند واژه های محاوره ای «می رمبیـد» (ر.ک؛ روانـی پـور« ،)251 :1383 ،پشـنگه» (ر.ک؛
همان« ،)127 :تجه» (ر.ک؛ همـان« ،)257 :گیرانـد» (ر.ک؛ همـان« ،)113 :رپ رپ» (ر.ک؛ همـان:
 )117و واژههای شکسته در روایت زیر:
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«شاید قصهاش را یه جایی خوانده باشین و شاید هم نه! روی این کُرۀ خاکی،
بعضیها اعتقاد دارن که رُز طالیی خوشب،تی میآره و یک روز مردی فقیـر کـه
میخواد دختربچهای را خوشب،ت کنه و اونو از غصه نجات بـده ،بـه زرگـریهـا
میره و سالهای سال در آنجا رفتگری میکنه ،ش هـا خـاک را برمـیداره ،بـه
کلبهاش میبره ،همونجا غربال میکنه تا زمانیکه پیر میشه و یک روز میبینه
آنقدر ذرات طال داره که با اونها یک رُز طالیی بسازه .رفتگر این رُز رو درسـت
میکنه ،به دنبال دختربچهای میره که دیگه جوونه و همزمان با درست شدن رُز
طالیی بزرگ شده و به خوشب،تی رسیده .رفتگـر کـه سـالهـای جـوانیش را از
دست داده ،رُز را به او میده( »...ر.ک؛ همان.)29 :

 .7نتیجه
منیرو روانیپور داستان دل فوالد را در حال و هوای بمبـاران شـهرها ،هیـاهوی جنـ و
سالهای پایانی آن نگاشته ،اما پیوند زدن رویدادهای این دوره با وقایع تاری،ی دورۀ قاجار
و زندیه تا ماد و کیکاووس ،فضای رمان را گسـترش دادهاسـت .رفـتن بـه گذشـتۀ دور و
برگشتن به اکنون و همسانسازی قیاسی رویدادهای آن دو ،دایرهای پسامدرنی در روایت
او آفریدهاست ،بهویژه برگزیدن نامهای نوعی (تیپیک) و نمادین مانند سیاوش ،فـرنگیس،
دیکتاتور ،سوارکار ،سرهن  ،پیرزن ،پاسبان ،نرگس ،نسـترن ،بـا کـنشهـای غیرعـادی،
ش،صیتپردازی رمان را به ویژگیهایی آراستهاست که در الگوهـای پسـانوگرایی یافـت
میشوند .راب ۀ بینامتنی پارهروایتهـای داسـتان ،وقتـی کـه در فضـاهای خیـالی شـکل
میگیرند و با زبان استعاری تجلی مییابند ،روایتی فرامدرن خلق میکند که خواننده را در
تش،ی راب ۀ کاراکترها با هم و کنشهای داستان ،با چالش مواجه میسازد.
نویسنده با این رمان میخواهد دل کندن آدمی را از قیود کهنه و دستوپا گیر جوامـع
کهنه نشان دهد .آزادی ت،یل و جمالت پراکنده ،پراکندگی زمان ،عدم ق عیـت ،تنـاق
و ...ترفندهایی هستند برازندۀ روح لجباز و عنانگسی،تۀ نویسندهای که بـه خلـق ذهنـی
آشفته ،اما در عین حال ،هدفدار پرداختهاست .روانـیپـور بـا ایجـاد تنـاق هـای متعـدد
محتوایی در رمان ،بـا نگـرش هسـتیشناسـانه ،مسـئلۀ وجـود و عـدم را در هالـۀ تردیـد
فروبردهاست و از منظر فن روایی ،از کارکرد تناق برای ایجاد تعلیق و تعمیق در بسیاری
از پارهروایتها و گزارهها یاری جستهاست.
سرانجام ،در پاس ،به پرسش پژوهش ،آنچه واضح است ،حضور غال مؤلفههای فنون
روایی پسامدرن در رمان دل فوالد اسـت .در ایـن میـان ،بـینظمـی زمـانی پایـۀ بیشـتر
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مؤلفههای دیگر میباشد .در فضای پسامدرن ،زندگی به بازی تبدیل میشود و این بـازی
در زبان دل فوالد با بیان استعاری ،نقش زیادی در برجسته کردن روایت پسانوگرایی دارد.
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