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 چکیده
ترین مختصّات تبع آن یکی از مهمزندگی بشر امروز و بهوضوعات مهم یکی از م

 ،پسامدرنیسم، عدم قطعیت است. نفوذ این اصل به حوزۀ ادبیّات و تأثیرپذیری رمان از آن

مدرن برای خواننده و مشارکت هرچه های مدرن و پستسبب جذّابیت هرچه بیشتر رمان

اثر محمّد رودگر یکی از « اددیلمز»است. رمان بیشتر خواننده در خوانش رمان شده

از عوامل گوناگونی برای ایجاد تشکیک  ،های برگزیدۀ دفاع مقدّس است که در آنرمان

 دهد.مایۀ اصلی آن را عدم قطعیت تشکیل میاست و ساختگرفته شدهو عدم قطعیت بهره

با روش « دیلمزاد»رمان  های متفاوت عدم قطعیت دردر جستار حاضر، جلوه

تحلیلی بررسی و از این رهگذر تمهیدات نویسنده برای ایجاد عدم قطعیت و توصیفی

های تحقیق حکایت از آن است. یافتهقراردادن خواننده در مرز باور و ناباوری تحلیل شده

پردازی، زاویۀ دید دارد که در این رمان، عدم قطعیت در سطوح زبانی، روایت، شخصیّت

ته و از این میان، در سطح زبانی رمان از برجستگی خاصّی و زمان و مکان داستان نمود یاف

بدون  کردن واقعیت و آمیختن خیال و واقعیتبرخوردار است. همچنین نویسنده با داستانی

، بر تشکیک مخاطب و عدم قطعیت داستان افزوده در نظر داشتن رابطۀ علّت و معلولی

 است.

  .پست مدرن، دیلمزادعدم قطعیت، رمان دفاع مقدّس،  واژگان کلیدی:

 21/06/1401تاریخ پذیرش: 18/05/1400تاریخ ارسال: 
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 ـ مقدّمه 1

.ک: )ن یابدمی د و به تدریج به ادبیّات راهداراصل عدم قطعیت در علومی چون فلسفه و فیزیک ریشه

 توانمیدر رمان  رابیشترین تأثیرپذیری از این اصل در میان انواع ادبی . (134: 1383نیاز، بی

ایجاد جذّابیت برای خواننده و مشارکت هرچه بیشتر . (79: 1382)ن.ک: چایلدز،  کردمشاهده

مدرن شده های مدرن و پستسبب اهمّیت دوچندان این اصل در رمان ،خواننده در خوانش رمان

های پسامدرنیستی است؛ عدم قطعیت ویژگی ذاتی اغلب رمان»( معتقد است Lodgeالج ) است.

 «یابد تا در سطح سبکگیرد و بیشتر در سطح روایت نمود میکه تمام متن را فرامی عدم قطعیتی

ات ترین مختصّ( نیز عدم قطعیت را از مهمIhab Hassanایهاب حسن ) (.156: 1386)الج، 

پسامدرنیسم و موجد مفاهیم گوناگونی از قبیل ابهام و ناپیوستگی و تکثّرگرایی و تمرّد و تحریف 

همه چیز نسبی است. حقیقت بستگی به »(. به عقیدۀ وی 108: 1390داند )حسن، یدر این سبک م

زمان و مکان و زمینه دارد و لذا متغیّر است؛ مخصوصاً معنی در متن قطعیت ندارد؛ زیرا متن به چیزی 

ها هیچ اعتقادی دهد، بلکه ارجاع آن به خود است و لذا پست مدرنیستدر بیرون از خود ارجاع نمی

 (.326: 1383)شمیسا، « کند ـ ندارند.فرضیۀ محاکات ـ که در آن متن جهان خارج را بازنمایی میبه 

های پسامدرن، برگرفته از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. این اصل بر عدم قطعیت داستان

ری آورد و منطق بشهای یکسان را پدید نمیهای یکسان لزوماً معلولعلّت»این نکته تأکید دارد که 

های اخالقی، ذهنی، های موجود نیست. بر پایۀ این اصل، همۀ قطعیتجوابگوی قطعی تمام علّت

را در عدم قطعیت خواننده  (.214: 1392نیاز، )بی «گیردروانشناسی و ادبی مورد تردید قرار می

یقین بنگرد  تواند به دیدۀ قطع وری که به هیچ چیز در داستان نمیطوبه دهد؛موقعیتی نسبی قرار می

کند؛ زیرا درست هنگامی که گمان و همواره با نگاهی غیرقطعی و مشکوک، داستان را نظاره می

کشد و او را های امید را در او فرومیکند سر از عمق قضایا درآورده است، عاملی داستانی بارقهمی

این عدم قطعیت در »به اعتقاد دیوید الج  خواند.دوباره به چالش برای درک مفهوم متن فرامی

شود تا به خواننده یادآور شود که هیچ گسترده میی، زاویۀ دید، طرح، روایت و ....پردازشخصیّت

 «گیردهای مختلف به خود میای وجود ندارد؛ بلکه واقعیت در اذهان مختلف، شکلواقعیت قطعی

 (.153ـ  159: 1386)الج، 
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های مختلف در آن های برگزیدۀ دفاع مقدّس است که عدم قطعیت به گونهیکی از رمان« دیلمزاد»

محمّد رودگر، آید. شمار میاین رمان به مایۀ اصلیها و ساختو یکی از شاخصه نمودپیداکرده

 ،«دیلمزاد»دفاع مقدّس است که با آفرینش  با تکنیک رماننویسندۀ این رمان، یکی از نویسندگان 

تشکیک و عدم ایجاد از عوامل گوناگونی برای  کرده وناپذیر خلقاثری با ماهیتی سیّال و شکل

این . دهدبین باور و ناباوری قرار میاست و با این کار خواننده را در مرز  گرفتهبهرهآن در قطعیت 

رمان  گویی به این سؤاالت است که عدم قطعیت چگونه و در کدام سطوحجستار در صدد پاسخ

 است؟کردهو نویسنده برای ایجاد آن از چه شگردها و تمهیداتی استفاده نمودیافته« دیلمزاد»

 نة پژوهشیپیش ـ 3

جمله جایزۀ گام اوّل، کتاب سال دفاع مقدّس، برگزیدگی جشنوارۀ رغم کسب جوایز متعدد ازعلی

گونه پژوهش تاکنون هیچ گراهای نخبهدر ردیف رمان «دیلمزاد» گرفتنهنرهای آسمانی و جای

عدم  ارتباط باشده در های انجاماست. از پژوهشمستقل یا مرتبطی دربارۀ این رمان انجام نشده

زاده و اهلل ایران( از نعمت1396« )عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن»توان به مقالۀ قطعیت می

های مختلف ایجاد آن بررسی شیوه های عدم قطعیت وکرد که در آن جلوهمطلق اشاره نفیسه لیاقی

نیا و ( از مریم شفیع1397« )ها؛ بوطیقای عدم قطعیت در رمان پستیپایان قطعیت»است. مقالۀ شده

همکاران پژوهش دیگری است که در آن شگردهای نویسندۀ رمان پستی در ایجاد این اصل مورد 

بررسی عوامل ساختاری و محتوایی »ۀ همچنین فاطمه جعفری کمانگر در مقال است.بررسی قرارگرفته

( به واکاوی عواملِ سوق دهندۀ رمان به سمت تشکیک 1395« )تشکیک پسامدرن در رمان هیس

ها در این راستا چندان شود گسترۀ پژوهشطور که مشاهده میهماناست. پسامدرنیستی پرداخته

 گسترده نیست.

 بحث 

ات داستانی را پی ای ادبیّر حرفهطوبه ،1374. از سال شد دمتولّ در قم 1357رودگر، سال  دمحمّ

ف تصوّ دکترای ،1391 سال در و را آغازکرد ادبیّات کارشناسی ارشد ۀدور ،1384گرفت. در سال 

امام خمینی و انقالب اسالمی مشغول به تدریس  پژوهشکدۀ در و دست آورد و عرفان اسالمی را به

، با طرح نظریۀ رئالیسم عرفانی در ادبیّات داستانی در 1396وی در سال  های علمی شد.و پژوهش

شده از رئالیسم جادویی مبتنی بر فرهنگ داستانی ـ عرفانی ایران گام راستای ارائۀ یک الگوی بومی

های چاپ که نمود چاپ «دیلمزاد» عنوان با را لین رمان اوانجمن قلم ایران اوّ ،1388در سال  برداشت.

س، توانست پنج عنوان ط شهرستان ادب صورت گرفت. این رمان با مضمون دفاع مقدّآن توسّ بعدی
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 ۀس، برگزیدکتاب سال داستان دفاع مقدّ ۀجایزۀ جمله برنداز ؛ دصاص دهکشوری را به خود اخت

 ۀو نامزد جایزبرگزیدۀ جشنوارۀ هنرهای آسمانی ل، گام اوّ ۀجایز ۀداستان انقالب، برگزید ۀجشنوار

، رمان دیگر وی است که سه عنوان کشوری را برای «هفتم دخیل» .کتاب فصل جمهوری اسالمی

 فضای بر تکیه با و عرفانی و فلسفی اثر، دو این در رویکرد رودگر اش به ارمغان آورد.نویسنده

 .حماسی جبهه و جنگ و مبارزات پیش از انقالب بوده است

بوده است.  قدیمی نهضت جنگل مبارزاناز  پدرشکه دیلمزاد ماجرای جوانی به نام اویس است 

د. در نشومواجه می های کمونیستجنگلینیروهای ضدانقالب و با حملۀ ناگهانی  اویس و پدرش

آید و اویس که ناظر ماجراست، شاهد ضدانقالب درمینیروهای این درگیری، پدر اویس به اسارت 

اهی ، ر. او برای گرفتن انتقام خون پدرشودسر پدرش و رقص و پایکوبی پس از آن میبریدن 

موج انفجار بر اثر که درحالی ،د. پس از مدّتیپردازجنگ با ضد انقالب منطقه میشده و به  کردستان

، به خانه ، از نظر جسمی و روحی به شدّت آسیب دیده استهای دلخراشصحنهمشاهدۀ و 

را با مرور خاطراتش از زمان شهادت پدر تا هنگام بازگشت به خانه سپری  هااویس روزگردد. بازمی

که نمونۀ رشادت، است داشتهاهلل کند و در این میان به این باور رسیده که برادری به نام سیفمی

اهلل در سیفاست. کردهایمان، شجاعت و دالوری بوده و در تمام مراحل جنگ او را همراهی می

شود. مریم خانم و همسرش، پوری خان، ای از خانوادۀ اصلی خود جدا میزمان نوزادی بر اثر حادثه

بخشند. مصاحبت او با کنند و به او هوّیتی جدید به نام بهرام ساالری میاو را به فرزندی قبول می

مذهبی، فردی به  ،اشد تا وی برخالف میل پدر خواندهشوسبب می اش،حاج صابر، پدر معنوی

های سیاسی بپردازد و به فعّالیتاش، شود و با ناصر، یکی از دوستان صمیمی تبدیل مبارز و انقالبی

ها و گروهک بعد از انقالب برای مبارزه با کومله اهللدر مسیر مبارزه و انقالب گام بردارد. سیف 

ی یاران کرده و به شهادت خود را سپر بال در یکی از حمالت تا اینکه رودمنافقین به کردستان می

 رسد.می

در نویسی جدید بهره برده است. از شگردهای داستان« دیلمزاد»محمّد رودگر در نگارش رمان 

عدم قطعیت و شناور بودن در فضایی آمیخته به خیال و رؤیا در این رمان هیچ چیز قطعی نیست و 

این اثر،  !خوان نیسترمانی همهای دارد؛ به همین دلیل ساختار پیچیده« دیلمزاد» زند.آن موج می

گیرند، ای قرار میهای حرفهخوانبرای مخاطب عام طراحی نشده و تنها کسانی که در ردۀ کتاب

های . نویسنده در آن، گاه به مختصّات رمانتوانند از عهدۀ درک فراز و فرودهای متنی آن برآیندمی
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ها، ها و گاه ژانرهای مختلف از روایتاخل تکّهتد ؛پست مدرن نزدیک شده است

های های نامتعیّن و متکثّر، عدم قطعیت، تکثّر واقعیت و استفاده از تکنیکپردازیشخصیّت

 ،فضای روایت رمان دیلمزاددهد. وضوح نشان میمدرنیسم بهفراداستانی، گرایش رودگر را به پست

 مسئلهباوری در این آکنده از ابهام و تردید است و گرایش نویسنده به عوامل عدم قطعیت و شک

شمار و متفاوت تواند بیمی های رسیدن به عدم قطعیتمطابق ذاتِ عدم قطعیت، راه. داردنقشی بسزا 

د. در ادامه کرتوان عدم قطعیت را مشاهدهمی« دیلمزاد»باشد؛ به همین دلیل در سطوح مختلف رمان 

 گرفت.قرار خواهد ترین نمودهای عدم قطعیت در این رمان مورد بررسیبرجسته

 عدم قطعیت در زبان

در  ای است. ذهنیت هر نویسندهگاه میزان قطعیت یا عدم قطعیتِ هر گویندهترین تجلّیزبان، مهم»

ت یا عدم توان به میزان قطعیمیای، زبانش نمود دارد. از این رو، براساس الگوهای زبانی هر نویسنده

بیشترین نمودِ عدم « دیلمزاد»در رمان  (.86: 1397 نیا و همکاران،شفیع)« برد.اش پیقطعیت نوشته

کرد. وجهیت بیانگر میزان مشاهدهو ساختار زبانی توان در مقولۀ وجهیت قطعیت در زبان را می

تی )شناختی(، التزامی و تمنّایی وجوه قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره است و سه وجه معرف

از میان سه وجه (. 287و 286: 1390آیند )ن.ک: فتوحی، شمارمیکننده بر عدم قطعیت بهداللت

هایی همچون: شاید، است و گزارهکردهیادشده محمّد رودگر بیش از همه از وجه معرفتی استفاده

 : را در رمان داردکردن باالترین بسامد وجهی کردن و فکرگمانحتماً، 

ر دفتر کلّ این حوادث د شایدام. راستی راستی خودم را آن بیرون جا گذاشته شاید»

همۀ ما خاطرۀ کوچکی  شاید بگویی که خیلی بدبینم، ... شاید افتد. ...خاطراتت اتّفاق می

آن طرف گذرگاهِ زانکوها، بعد از هر  شاید فتر خاطرات هزار جلدی باشیم ...از یک د

 (. 214: 1396)رودگر، « تر وجود دارد...رگاه، دنیایی واقعیگذ

 1های فصل هشتاد مرتبه در این رمان تکرار شده است و تقریباً اکثر بخش« شاید»قید تردید 

 اند:آغاز شده ـ از عوامل تردیدآفرینی استیکی دیگر که  ـ کتاب با این قید و با پرسش

رَم دادید و اردوگاه شلوغ شد، فرارنکردید؟ اگر ها را بپرسی: چرا وقتی اسب شاید»

شدیم. موفّق هم می شایدکردیم. همین کار را می شایددادی، نشانیِ چادر مهمّات را نمی

« دانمهم به این خاطر که آن چادر، سر راه فرارمان بود. ولی خُب ... باز هم نمی شاید

 (.36)همان: 



 241-259، ص1401 بهار و تابستان، 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  246

 

ردید در یک جملۀ کوتاه چندین مرتبه از واژۀ شاید گاه نویسنده برای به اوج رساندن این ت

 است:استفاده کرده

 (184)همان: « هم رفتین کاخ سفید شایدغرب ...  شایدجنوب ...  شاید»

عدم و  بیشترین بسامد را در میان واژگان تردیدآفرین دارد« کردنگمان»پس از شاید، فعل 

 :قطعیت راوی بدین وسیله نمود پیداکرده است

...« خواست وارد اتاقت شود همان وقت که مریم خانم می گمانمدرست یادم نیست ... »

 (121)همان: 

 (181)همان: « گمانمخودمان  58؛ یعنی گمانمبود  1980تاریخ نامه »

روایت یک بخش از داستان در قالب حدس و گمان و سپس برگشتن از این روایت با یکی از 

م قطعیت از آن بهره ، شیوۀ دیگری است که نویسنده برای ایجاد عدهای دستوری تردید آفرینسازه

های مخفیانۀ بهرام با این بردن پوری خان به فعّالیتبرده است. روایت اویس از ماجرای چگونگی پی

 :کندروایت خود را نقض می شیوه صورت پذیرفته است. اویس پس از طرح یک احتمال

ده بود: بعد از چند روز که از اتاقت بیرون نیامدی، و چه اتّفاقی افتا بگذار حدس بزنم» 

کنانی که مریم خانم برای تو و شوهرش ترتیب داد، پوری خان بهانه بعد از جشن آشتی

آورد و به مسافرتی که زنش در ادامۀ جشن تدارک دیده بود، نیامد. شب، دوباره مست 

مشروب یا هرچیز دیگر را کرد. به اتاقت رفت، نبودی. اتاق را به هم ریخت و بطری 

ها سُرخورد، پرتاب کرد به آینۀ قدّی. آینه شکست و تکه کاغذی از الی خُرده شیشه

 (138)همان: « شاید داستان از قرار دیگری بودافتاد درست جلو پاش. 

های دستوری تردیدآفرین همچون بسامد باالی از سازه استفادۀ نویسندهدرکنار وجهیت، 

به وجودآورندۀ عدم قطعیت در زبان جمالت پرسشی و افعال منفی به همراه قیدهای تردیدی 

 است: شده

این فکر از کجا آمده، امّا یک جورهایی مطمئنم که همان غزل زیبا نجاتت  دانمنمی»

. من دربارۀ خودم هیچ چیز دانممین»( یا 146)همان: « .دانمنمیداده. شاید کسی گفته؛ 

 (169)همان: « .آورمسر درنمیدانم، . از چیزهایی هم که میدانمنمیدرستی 

یکی از افعال منفی پرتکرار در این رمان است که همراه شدن آن با قید تردید شاید « دانمنمی»

  و دیگر عوامل تردیدساز عدم قطعیت را در سطح زبان دوچندان ساخته است.
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های دستوری تردیدآفرین و وجوه معرفتی و التزامی های سه فصل رمان با سازهتمامی بخش

و جمالت « شاید»بخش فصل اوّل با وجه معرفتی و گاه التزامی به همراه قید تردیدی  16اند؛ آغاز شده

با  گیری از وجه معرفتیبهره و« دانمنمی»بخش فصل دوم با افعال منفی به ویژه فعل  8پرسشی، 

همراه با جمالت پرسشی و به اوج رسیدن عدم قطعیت در زبان « کردنگمان»استفادۀ فراوان از فعل 

الزم به ذکر است  .شروع شده است های دو فصل پیشینبا تلفیق شیوه بخش فصل سوم کتاب 15 و

در ابتدای  خورد؛ امّاها نبوده و در تمام متن کتاب به چشم میموارد یادشده محدود به سرآغاز بخش

و حکایت از تعمّد نویسنده در ایجاد عدم قطعیت و قراردادن  تری یافتههر بخش نمود بیشتر و برجسته

  خواننده در بالتکلیفی و تردید دارد.

 عدم قطعیت در روایت

نبودن روایت منسجم و یکدست و وجود چندین روایت موازی، احتماالت گوناگونی را پیش روی 

به عقیدۀ شود. نظیر منجر میای کمدهد که به عدم قطعیت و در نتیجه شک برانگیزیخواننده قرار می

 «شودسیالن ذهن است که منجر به سیالن روایت و در نتیجه عدم قطعیت در آن می»دیوید الج 

است بریده و پریشان غیرخطّی، غیرعّلی، بریدهروایتی « ددیلمزا»روایت  (.128: 1386)ن.ک: الج، 

 دارد.ای به شاخۀ دیگر پریده و به دورشدن از موضوع اصلی روایت تمایلیوسته از شاخهو راوی پ

کند یا ادامۀ روایتی دیگر را اویس پیوسته جریان روایت را قطع و روایت جدیدی را آغاز می

ای را یافت که در آن خبری از تغییر توان صفحهدر میان صفحات رمان به ندرت می گیرد.میپی

گفتگوی ذهنی اویس با آسیف، توضیح دربارۀ اتحادیۀ های ذهنی راوی نباشد. و پرشروایت 

ای از های گذشته توسط اویس نمونهها، تشریح مسابقۀ فوتبال، تعریف رؤیای شبکمونیست

های ذهنی راوی در روایت داستان است که همه در یک صفحه به صورت بریده بریده بیان پرش

 شده است:

توانم زندگی کنم. تو هم این را که دیدمت، فهمیدم دیگر بدون تو نمیروز اوّلی »

فهمیدی و هرگز رهام نکردی؛ تنهام نگذاشتی؛ مراقبم هستی. از این وسواست خوشم 

اتّحادیۀ »ها دوباره خودشان را جمع و جور کردند. این بار عنوان آید. ... جنگلیمی

تر به نظر نامیدند، تا کمی ایرانی« دارانبهسر»کردند و خودشان را را عوض« هاکمونیست

گفتند؛ تا این که شبی حمله کردند به شهر و ... می« لنینگراد»بیایند؛ امّا همچنان به آمل، 

نوشتیم. ... خیلی پیش آمده ادامۀ تو برگشته بودی کردستان. برای همدیگر نامه می
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توان ادامۀ یک کابوس م که میدانستهای قبل را توی خواب ببینم، امّا نمیرؤیای شب

های تیم، ردیف، کنار را در بیهوشی دید. باز هم مه ضخیمی همه چیز را معلّق کرد. بچّه

ام. پاهاش را ام را گذاشتم روی سینۀ جنازهمُرده بودند؛ سی چهل تا جنازه. سرِ بُریده هم

سه  کشیدم که ... آمدی در گوشم گفتی: تاگرفتم و همین طور روی چمن می

، ولی شروع «ما که تفنگ نداریم»خواستم بگویم: شمارم، بعد دستور آتش بده. می

سر، از جا های بیکردی به شمردن ... تک تیراندازهای نامرئی شلیک کردند ... جنازه

زدند: گُل ... گُل... و افتادند دنبالم تا روی دست بلندم کنند، هورا بلند شدند. داد می

ام کرده بودند. ها دورهباور کنین، من نزدم ... به هوش آمدم. بچّه بکشند. من گل نزدم

  (.97: 1396)رودگر، « همه سر داشتند!

بر این اساس، ذهنِ خواننده در برخورد نخست با سطوح مختلف روایت در این رمان، دچار 

مکرّر است.  شود و به ناچار برای کشفِ روابط علّی و معلولی آن نیازمند بازخوانیِسردرگمی می

ای تشکیل شده است که بازگشایی های پیچیدهواسطۀ غیرخطّی بودنِ روایتِ آن، از الیهاین رمان به

سبب شده است خواننده نتواند به  مسئلهها آسان نیست. این روابط و کشف تقدّم و تأخّر زمانی آن

 کند.ای از این رمان ارائهراحتی خالصه

وار گیری از شیوۀ داستان در داستان و روایت اپیزودیک و جزیرهبا بهره رودگرمحمّد همچنین 

بر عدم قطعیت در روایت افزوده است. روایت داستان زندگی بهرام، ناصر، یارعلی و میثم  ،هاداستان

 اند.های فرعی است که در دل داستان اصلی روایت شدهای از داستاننمونه

به »امل ایجادکنندۀ عدم قطعیت در روایت است؛ زیرا وجود راویان غیرقابل اعتماد از دیگر عو

حقیقت بپذیرد؛ خواننده  عنوانبهتواند روایتش را اعتبار بودن سخنان راوی، مخاطب نمیواسطۀ بی

کاری راوی، اختالل متنی همچون: تناقض در کالم راوی، فراموشهای درونبا استفاده از نشانه

متنی همچون: غیرممکن بودن های برونلوحی؛ و یا نشانهحافظه، دیوانگی، دروغگویی و ساده

: 1397نیا و همکاران، )شفیع« بردرخدادها در عالم واقعیت، پی به غیر قابل اعتماد بودن راوی می

96 .) 

شان وجود دارد، در زمرۀ راویان تیبه دلیل تناقضاتی که در کالم و روا و مریم خانم ناصر

غیرقابل قبول در داستان به روایت مغشوش و  ی چندین مرتبهحتّ گیرند.یغیرقابل اعتماد رمان جای م

 است: اشاره شدهناصر 
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قاتی تحویل شاید به همین خاطر، روایتش این قدر مغشوش است. همه چیز را قره»

مو، با اندک تفاوتی اتّفاق توانست موبهها میهمۀ این»( یا 113: 1396)رودگر، « دهد.می

  (.139)همان: « آنکه روایت ناصر را قبول کنیم بیفتد، به شرط

، اختالل حافظه، پریشی، داشتن شخصیّتی وهمی و بیمارگونهاویس نیز با توجّه به روان

 شود: از راویان غیرقابل اعتماد رمان محسوب می ای از موارد دروغگوییکاری و در پارهفراموش

« خواندی.گفتند، تو نبودی که میخودم دیدم که خواندی ولی بودند کسانی که می»

و پسرک کُردی که کنارت خوابیده، اسمش چی بود...؟ یادم »؛ (239 همان: )

توانم به یاد بیاورم که آیا آسیف راستی راستی آخر چطور می»؛ (221 همان:)« آید...نمی

دروغ »؛ (247 همان:)« ای داشته یا نه، و اگر داشته، نسخۀ اصلش کجاست؟وصیتنامه

  (21همان:)« دانم تو هم فهمیدی؟فتم. خودش هم فهمید. نمیگ

نظم توالی منطقی و  و همین امر نگردمنظر یک ذهن مشوش میها از به وقایع و شخصیّت یساو

عدم قطعیت رمان با تمهید راویان غیرقابل  گرایی ونسبی بدین شکل، زند.قطعیت داستان را برهم می

 .شودتر میاعتماد برجسته

 شخصیّتبازنماییِ عدم قطعیت در 

ها یکی از شگردهایی است که رودگر برای افزایش عدم عدم قطعیت در بازنمایی هوّیت شخصیّت

گرفتار نوعی شک و تردید ی داستان هاشخصیّتاز یک منظر است. گرفتهقطعیت داستان از آن بهره

 ، در مورد شخصیّت خودهااویس پس از کشتن یکی از جنگلی شوند.در هوّیت و هستی خود می

 :ایقاتلی بالفطره و حرفه ی است یافردی عادّ که شوددچار تردید می

اش را بشنوم. قربانی بدبخت من! یک ضربه بسش بود. اصلش ام صدای نالهتازه توانسته»

را توی زخم  دانستی که باید چاقوای هستی، وگرنه از کجا میتو یک قاتل حرفه

  (.29)همان:  «گرداند؟

 خورد: این تردید در هویت پس از عبور اویس از گذرگاه نیز به چشم می

ام. شاید راستی راستی خودم را ایم، کس دیگری شدهاز وقتی آن گذرگاه را رد کرده»

  (214 همان:)« ام.آن بیرون جا گذاشته

 کند: اویس به وجود خود نیز شک می ،رمانهای پایانی رود که در بخشو تا آنجا پیش می

 .(214 همان:)« کنمدانم. به وجود خودم هم شک میمن هیچ چیز درستی از خودم نمی»
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ها ای است که مخاطب نیز در مورد هوّیت شخصیّتگونهپردازی رمان بهاز دیگر سو شخصیّت

ها تکثّر هوّیتی شخصیّت شود. رودگر برای به تردید افکندن مخاطب ازدچار شک و تردید می

ها در ها در قالب هوّیتی دیگر و ادامۀ حیات داستانی آنو آن تکثیر برخی از شخصیّت کردهاستفاده

به  داستانی که در طت آسیف مصداق بارز این موضوع در رمان است شخصیّ  هوّیت جدید است.

 شود: شخصیّتی چندپاره و چندگانه تقسیم می

 (. 42)همان:« دادیبار تغییر نام ات دوتو در زندگی»

پسر پوری  ،او هم بهرام ساالریشود؛ های متفاوت ظاهر میآسیف در طول رمان در موقعیت

آقا یکی از اعضا و پسر پیرمرد چوپان و هم برادر اویس و پسر حسین ،اهللخان است و هم سیف

 یک جنگلی نفوذی، یست،مبارزان نهضت جنگل. او در طی داستان در جایگاه یک جنگلی کمون

ها و یک چوپان، جوانی بسیجی، نیروی نفوذی حاج احمد در کمپ جنگلی یک جنگلی خوب،

های متعدد و گاه متناقض که ها شخصیتی است با چهرهشود. او در این موقعیتیک دیلمی ظاهر می

 کند: اش دچار سردرگمی و تناقض میخواننده را در تشخیص هوّیت واقعی

کردی؛ کند متقاعدش کند که تو، خودت هستی ... مثل بهرام گریه میعی میناصر س»

اینجا کسی باور ندارد که تو یک جنگلی »(؛ 150)همان: « مثل آسیف؛ مثل خودت

« ها هستی.کنند: آسیف؛ ولی برای من، همان سیفلیِ کمپِ جنگلیباشی. همه صدات می

 ( 73)همان: 

آقا و مادر اویس نیز به چشم خان، حاج صابر، حسینهای پوری تکثّر هوّیتی در شخصیت

ها از همدیگر و ها، دشوارسازی تمایز آنشخصیّت در هااز خلق این تفاوت رودگرهدف خورد. می

 هااو به استحالۀ شخصیتکه  رسدبه اوج میهاست. این دشواری زمانی در نتیجه عدم تعیّن هویت آن

نویسد: میها توضیح استحالۀ شخصیّتدر ( Mc Caffery)آورد. مک کافری روی می

هایی که هویت ثابت و پایدار هایی که تعیین هویت قطعی آنان دشوار است؛ شخصیّتشخصیّت»

شوند، امّا در عین حال همۀ کنند و به شخصیّت دیگری تبدیل میندارند؛ صحنه به صحنه تغییر می

ها را در امتزاج ای از استحالۀ شخصیّتنمونه (.31: 1387)مک کافری، « ها یکی هستند.این شخصیّت

 کرد: توان مشاهدهمیثم، ناصر، حاج احمد، سلیمانی و حتّی اویس می

کس دیدم میثم را، ولی تو بودی! ناصر را، ولی تو بودی! حاج احمد و سلیمانی را ... همه»

م، امّا تو بودی! دانستم که این خودم هستو همه جا تو بودی! حتی خودم را دیدم و می
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شان را در تو از دست داده بودند... هیچ کدامشان نبودی؛ بودی و همه تمام هستی

 ( 13: 1396)رودگر، « نبودی!

 اند.ها، همه به نوعی در یکدیگر ادغام شدهبا وجود تنوّع شخصیّتشود طور که مشاهده میهمان

عدم قطعیت در رمان به اوج خود  تنیدگی شخصیّت بهرام و آسیف در اویس تشکیک ودرهم با

 خبر: رسد. گویی آسیف در تمام این مدّت، همان اویس بوده و اویس، خود از این حقیقت بیمی

پس ... من بهرام هستم و نام پدرم حسین است. وقتی به دنیا آمدم، مرا اویس نامیدند! »

تنیدگی تشخیص شدن و درهمو پس از این یکی (242 )همان:« ام!دهمن اویس هم بو

 شود.این دو شخصیّت از هم دشوار می

ای که به گونه؛ ها عامل فزایندۀ عدم قطعیت استها و تناقض درونی آنتزلزل رفتاری شخصیّت

ها گونه ثباتی در آنها یکی نیست و هیچها با رفتار و کنش آنهای درونی این شخصیّتویژگی»

« ت به یکدیگر، دچار نوعی تناقض و نابهنجاری است.ها نسبشود. رفتار و احساس آندیده نمی

های اویس دربرابر آسیف نمایانگر بسیاری از واکنش(. 129: 1394سرایی و همکاران، )یعقوبی جنبه

 تزلزل رفتاری وی است: 

دادم که او هم به اندازۀ مجید، در خون پدرم شریک مِنّ و مِنّی کردم و براش توضیح»

(؛ 75: 1396)رودگر، « گفت.ها. ولی قلبم چیز دیگری میاست؛ مثل باقی جنگلی

یک ساعت پیش کجا بودی؟ رفته بودی »ات را بگیرم، سرت داد بکشم: خواهم یقهمی»

 (.76)همان: « روم توی چادر.اندازم پایین و میولی سرم را می« ات؟پیش رفقای جنگلی

کند یا در عمل نشان با آنچه که بیان میدر طی رمان، پیوسته میان اندیشۀ درونی اویس و قلبش 

 دهد، تضاد و تعارض وجود دارد و این امر حکایت از تزلزل شخصیّتی او دارد.می

 عدم قطعیت در زاویة دید

کند که اجماع خوانندگان میو عدم قطعیتی را بر داستان حاکم گرایینسبی ،تغییر راوی و زاویۀ دید

سازد. این تغییر و تبدیل در نهایت داستان، امری محال می داستان را به دیدی جامع نسبت به

( پرتوافشانی Henry Jamesرساند و به قول هنری جیمز )خوانندگان را به یک نقطۀ مشترک می

ه توامان من راوی با مخاطب با دیدگا« دیلمزاد» (؛272: 1367دهد )ایدل، متقابل از داستان انجام می

های فرعی )ناصر و آسیف( روایت ل شخصاوّ ۀبه عالو غالب متنی( )دیدگاه گویی نمایشییا تک

شود؛ کاری تعمدی و آگاهانه از جانب جای داستان مشاهده میتغییر زاویۀ دید در جای شود.می
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 گوییکردن روند داستانپیچیده زدن نظم ساختاری،کردن روایت، برهمغیرخطّیدر جهت نویسنده 

کردن روایت تکّهگیری از زوایای دید مختلف، تکّهبا بهره رودگر. محمّد و چند شخصیّتی شدنِ رمان

است است. این امر سبب شدهو به هم زدن توالی خطّی داستان، در پی نفی هرگونه نظم و انسجام بوده

قطعه شده درآید و تسلسل وقایع آن به هم بریزد. رودگر توانسته است با تا داستان به صورت قطعه

 خواننده را در پیچیدگی داستان، آشفته و سردرگم نماید. این کار

اوّل »یکی دیگر از موارد عدم قطعیت در زاویۀ دید، استفادۀ همزمان راوی از دو زاویۀ دیدِ 

 است: « دانای کل»و « شخص

گذارد الی پاهاش. دو تا ساواکی نشیند. ساکش را میروی صندلی عقب ماشین می»

افتد. اندازد. ماشین راه میای به اطراف مینند. نگاه دوبارهنشیهم از چپ و راست می

اش گرفته دهند. غصههاش نشانش میواقعیت دارد! جریان از همان قراری است که چشم

رو شود. دستۀ ساک توی دست چپش های خیالی روبهعمو و برادرزادهچطور با زن

برد، انگشتر آقا قلبش میلرزد. دست راستش عرق کرده. آن را یواشکی به طرف می

 ... غلتاند به جیب کتش.جالل را می

ها بیرون اومدی، نگشتنت؟ کمی فکر کرد و گفت: ببین از ناصر پرسیدم: وقتی با اعالمیه

زنم توی سرِ ... خودم رفیق ... اگه یه بار دیگه گیر بدی، با این جاسیگاری، همچی می

  (125: 1396)رودگر،  ....«که 

استفادۀ همزمان از این دو گونه »ی کل باید مسلّط بر همه چیز باشد. از این رو راوی دانا

 (.60: 1380)گودرزی، « شودگری باعث تناقض میروایت

 عدم قطعیت زمان و مکان

به ظاهر پریشانی در عناصر زمان و مکان یعنی مغایرت در چند و چون زمان و مکان رویدادهای 

و در نوسان  غیرخّطی،« دیلمزاد»زمان در رمان دارد. قطعیت را درپیواقعی با وقایع داستانی عدم 

از زمان گذشته به حال و از  راویهای مکرر پرشاست. ترکیبی از حال دور، گذشته و حال نزدیک 

سبب پریشانی و عدم انسجام نظم زمانیِ رویدادهای گذشته و تبدیل زمان حال به حال به گذشته 

روایت تصادف بهرام و توان در ای از جهش زمانی را میاست. نمونهب شدهترتیجریانی آشفته و بی

 :کردمشاهدهفرار او از دست ساواک 
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کرد. دست چپت بدجوری کوفته شده بود. از چند جای سرت چهارستون بدنت درد می»

ات شکست؛ زخمی که نشانش را آمد. ولی بار اوّل، فقط گوشۀ چپ پیشانیخون می

نیک. داری. پوری خان و مریم خانم هم، ته درّه بودند. آمده بودند پیکهمیشه با خود 

شدند. بساطشان را پهن کرده بودند لب دار نمیگذشت، بچّهدو سال از ازدواجشان می

 شان.آب. ماشین غلت خورد و آمد کف درّه، درست جلو سفره

 دنبال ناصر. ....افتی شوی. راه میدهی، از سالمتشان مطمئن میپاهات را تکان می

های آخرشان یک زن و مرد توی ماشین بودند. ماشینشان پیکان بود. مرده بودند، یا نفس

 .(142: 1396)رودگر، « بود. پوری خان جلدی بساط را جمع کرد...

اویس در حال روایت ماجرای تصادفی است که پس از دستگیری بهرام توسط ساواک رخ 

پدر و مادر واقعی  کند که طی آنگردد و تصادفی را روایت میته برمیدهد؛ امّا بالفاصله به گذشمی

کنند. این رفت و پوری خان و مریم خانم، بهرام را پیدا و به فرزندی قبول می شوند وبهرام کشته می

هایی. همین پذیرد و گاه در قالب تک جملهبرگشت به زمان حال و گذشته، چندین مرتبه صورت می

 شود.ها میدارد و باعث سردرگمی مخاطب در میان زمان روایتوایت را در پیامر پریشانی ر

اویس، راوی داستان، پیوسته در گذشته و حال در رفت و آمد است و نویسنده از این شیوه برای 

ای است که امکان عالوه بر این، نوع روایت در رمان به گونهاست. بردهکردن زمان بهرهسیّال

نویسنده ضمن روایت  دشوار است؛در زمان گذشته تشخیص وقوع یا عدم وقوع افعال و رخدادها 

خواننده در تشخیص زمان است. در نتیجه کننده بر زمان حال استفاده کردهاز افعال داللت ،گذشته

است یا در حال افتادهدهد که آن وقایع اتّفاق تواند تشخیصو نمی شودمیافعال دچار عدم تعیّن 

  :دادن استرخ

ام از ای؛ از این شهر به آن شهر؛ ولی یک بار ندیدههمیشه از این ور و آن ور آواره»

ات بنالی. حتی آشنایی با من هم، شروع دوران خاصّی بود از آوارگی در آوارگی

کردی و رفتی دادی، از حاجی خداحافظیات. فردای آن روز که نجاتمزندگی

ها دنبالت بودند. برای سرت جایزه گذاشتند. بعدش هم که کردستان، سنندج. جنگلی

 ها این کار را کردند ...کومله

های شیبِ تندِ درّه، زنم. وسطام، همه جا را دید مینوکِ خالِ توسکای بزرگی نشسته

 .(63)همان: « ها درگیر شدهکشِ کوه، حاجی با جنگلیروی سینه
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رود؛ امّا ای دیگر میاویس از زمان حال به گذشته و از زمان گذشته به گذشته در نمونۀ یادشده

کند، از افعال ته ـ را روایت مینی که اویس بر نوک درخت توسکا نشسزمانی که گذشتۀ دور ـ زما

و نیز  کند و همین امر باعث تردید مخاطب در تشخیص وقوع رویدادهازمان حال استفاده می

 شود.می اصلی روایتکردن زمان گم

است. این امر « دیلمزاد»زدودن مرزهای زمانی و مکانی از دیگر موارد عدم قطعیت در رمان 

 است.کردهبرای دورکردن رمان از حالت گزارشگری استفادهاز آن تمهیدی است که نویسنده 

تا مرکز و غرب افتد و از شمال کشور از نظر مکانی، وقایع رمان در سه محیط جداگانه اتّفاق می

ها اشاره آمل، تهران و کردستان سه مکان مشخّصی است که در داستان به آنگیرد. آن را دربرمی

های مکانی نیز برای افزودن بر های زمانی، از تغییرات و پرششود. امّا نویسنده در کنار جهشمی

در جزیره، اتاق و در  ر همزمانطوبهحضور راوی، اویس،  است.کردهعدم قطعیت داستان استفاده

 :کندورودی غاری در کردستان خواننده را در تشخیص مکان روایت دچار تشکیک می

آید کنم، یادم نمیام. هرچه فکرمیتکّه و خالی شدهدانم چطور این قدر تکّههیچ نمی»

دانم از روی نقشه، وارد یک جنگل شدیم و آن روستا را با آن اسم بعدش چه شد؟ می

ای چنان دور پیداکردیم، امّا بعدش چه؟ این حوادث در گذشته« ک»و « چ»ر از کُردی پ

کنم شاید برای کس دیگری باشند. شاید این حاالت، اند که گاهی حس میاتّفاق افتاده

های دیار فراموشان باشد؛ همانجا که بناست اگر دوام بیاورم، مرا با خود ببری. از نشانه

خورد به در و دیوار و توی شود به اتاق، میره، سرازیر می... صدای بلندِ سکوتِ جزی

کنم. خودم را کند. همه چیز یخ بسته مثل قبرستان. خوب نگاه میونگ میگوشم ونگ

ای کنار ورودی غار، با بینم، آقای سلیمانی را، حاجی و میثم را و تو را که نشستهمی

 «چیزی بنویسی ترچۀ خاطراتتکنی زیر نور مهتاب، توی دفمیلباس کُردی و سعی

  .(202ـ  201)همان: 

که شود نیز اشاره می« جزیره»و « اموشاندیار فر»های مبهمی چون افزون بر این در رمان به مکان

  کند:مخاطب را دچار تردید می

ها و حتی من و تو و حاجی و ... مگر نه اینکه توی ها، این جنازهاین جنگل، این درخت»

از اینجا نبود؟ پس اینجا کجاست؟ ... تو خودت مطمئنّی که پس از دنیای نقشه اثری 

ها توی هیچ فراموشان، عالم دیگری نیست؟ باورکن هست، و هیچ کدام از این عالم
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« شود و خلوت.ام آرام میچند دقیقه بعد، جزیره»؛ (214)همان: « ای وجود ندارد.نقشه

 .(207)همان: 

 آمیختن خیال و واقعیت 

عدم قطعیت و شک برانگیزی پذیرد، به کردن واقعیت که با شگرد اتّصال کوتاه صورت میستانیدا

این امر با برقراری  کند.میمرز میان داستان و واقعیت را گم ری که خوانندهطوبه ؛زنددامن می داستان

شود موجب می صال کوتاهاتّ گیرد.میارتباط بین دو جهان یعنی جهان داستانی و جهان خارج شکل

شناختی که مؤلّف در مقام سازندۀ جهان داستانی در آن جا دارد، با هم جهان داستانی و جهان هستی

ها به فکر فرورود. این جهان ( و مخاطب درمورد ماهیت هر دویِ 485: 1392فروریزد )مک هیل، 

با نویسندۀ خود، های داستانی حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان، ارتباط شخصیّت

های واقعی در متن داستان و ... به تحکّم به نویسنده، اظهار نظر دربارۀ متن، حضور شخصیّت

الج بر این باور است که برای ایجاد اتّصال  شود.آمیختگی خیال با واقعیت یا اتّصال کوتاه منجر می

این )وجه آشکار داستانی و وجه آمیزی وجوه متبدرهم»توان از سه روش بهره برد: کوتاه در متن، می

کردن نویسنده و موضوع نویسندگی در متن و ظاهراً مبتنی بر واقعیّت( در یک متن واحد، مطرح

 (. 187: 1386)الج، « های ادبیبرمالکردن عرف

آمیختگی خیال باعث درهم ،حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان« دیلمزاد»در رمان 

بارها در طی داستان به این اویس هم راوی داستان و هم نویسندۀ آن است و  شود.و واقعیت می

 شود: موضوع اشاره می

توانم دوام بیاورم و به این نوشتن، ادامه بدهم. دانم تا کی میبا این تفاوت که هیچ نمی»

 دانم این استکشد. تنها چیزی که میدانم عاقبت این رمان هزار جلدی به کجا مینمی

 (162: 1396)رودگر، « ام را به روی همه ببندم و فقط بنویسم.که باید درهای جزیره

ها نمود پیداکرده و مرز گاهی حضور نویسنده در متن با اظهارنظر دربارۀ برخی از شخصیت 

 عالم و خیال بدین وسیله درهم شکسته شده است:

بیفتد، به شرط آنکه روایت ناصر مو، با اندک تفاوتی اتّفاق توانست موبهها میهمۀ این»

 (139)همان: « را قبول کنیم.

. بیشترین ارتباط را کندیادمیراوی غیرقابل اعتماد  عنوانبهاز ناصر  ضمنی( نویسندهاویس )

 از جهان خارج، با شخصیت آسیف در جهان داستان دارد: نویسندۀ ضمنی
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(؛ 13)همان: « ط برای تو!نویسم؛ فقمن تصمیم خودمو گرفتم. فقط برای یه نفر می»

غیرت کن و پس از مردنم بیا تا این رمان هزار جلدی را بخوانی؛ رمانی هزار جلدی، »

 (86)ص« تقدیم به ماهیان دریای خزر

در کنار حضور نویسنده در متن، پرداختن به موضوع نویسندگی عامل دیگری است که باعث 

 آمیختگی واقعیت و خیال با یکدیگر شده است:

هیچ »(؛ 12)همان: « هام پنبه بگذارم و فقط و فقط بنویسم.بهتر است که توی گوش پس»

ام؛ ها را کی نوشتهدانم ایننمی...« دانم دانم چه بنویسم. نمیدانم چه کنم. نمینمی

 (195)همان: « گمانم یکی دو هفتۀ پیش بود. ... همه چیز فراموشم شد.

های داستان با نویسنده دربارۀ وقایع وگوی شخصیّتهای داستان و گفتوگو با شخصیّتگفت

 است:و عناصر داستان تمهید دیگری است که با استفاده از اتّصال کوتاه سبب ایجاد عدم قطعیت شده

دانستم، گشتم. آن را ماجرایی تمام شده میگفتی بگو و من به دنبال ابتدای داستانم می»

...« داشتم ه اوّل راه. تازه باید قدم اوّل را برمیغافل از اینکه تو آغازش بودی و من تاز

 (.14)همان: 

اند، دیگر شخصیت داستان است که ها پدر و مادرش را کشتهیارعلی، پسرک کُردی که کومله

های نوشتههایی از دستبا نویسنده در ارتباط و گفتگو است و حتّی قبل از اتمام داستان، بخش

 کند:نویسنده را مطالعه می

گویم. چند ورق از چند شب پیش، یارعلی آمد به دیدنم؛ آن کُردبچّه را می»

 .(12)همان: « هام را خواندنوشتهدست

افتد و ساحت واقعیت و تخیّل چنان با کردن امر واقع چنان اتّفاق میگاه داستانی« دیلمزاد»در 

درواقع نویسنده با این شیوه شود. آمیزد که جداکردن این دو از یکدیگر، دشوار مییکدیگر درمی

 د. کندچار سردرگمی و عدم تعیّن می خواننده را

 توجّهی به رابطة علّی و معلولی در داستانبی

 ؛شودتوجّهی به رابطۀ علّت و معلولی در داستان عدم قطعیت و شک برانگیزی را موجب میبی

یابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد ری که خواننده پاسخ درخوری برای چراهایش نمیطوبه

های پست مدرن است. به قول فورستر ناشی از طرح و پیرنگ نامتعارف داستان مسئلهداشت. این 

(Forster ،)«( در حالی که 118: 1384)فورستر،  «داردطرح داستان بر رابطۀ علّت و معلولی تکیه
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توجّهی به روابط علّت و بیت و معلول است. های پست مدرن فاقد طرحی مبتنی بر روابط علّ داستان

های مناسبی شود تا خواننده در داستان برای چراهایی که در ذهنش هست، جوابمعلولی سبب می

 (.211: 1368نیابد و نتواند زیراهای منطقی ناشی از تفکّر برای چراهایش بیابد )ن. ک: براهنی، 

کند و فاقد باشد، تبعیت نمیوار که مبتنی بر آغاز، میانه و پایان از طرح و پیرنگی اندام« دیلمزاد»

ست. داستان از آغازی ی غیرمدرن و پست مدرن اهاهای معمول داستانگشاییافکنی و گرهگره

کند و دربردارندۀ رخدادهای متعددی است که خواننده طبیعی به سمت فرجامی قطعی حرکت نمی

ابد؛ همچون رهایی ناصر از دست ساواک پس از گرفتن ساک یها دلیلی منطقی نمیبرای آن

: 1396به او مظنون بودند )رودگر،  به شدّت وران ساواکها از آقا جالل با وجود اینکه مأماعالمیه

شمار های بیرتا(، مه141کردن راز سرراهی بودن بهرام توسط مریم خانم )همان: (، فاش127

(، تحوّل ناگهانی مریم خانم پس از ترک کشور 197مان: آسیف و خصوصیات مافوق بشری وی )ه

 ، تصادف بهرام و ناصر در راه انتقال به ساواک: (181و نوشتن نامه به بهرام )همان: 

راه افتادید. چند لحظه بعد، سر یک پیچ، ماشینتان روی آسفالتِ خیس سُرخورد، یکی »

ت این اتّفاق، توضیح بیشتری دوبار دور خودش چرخید و رفت ته درّه. ناصر دربارۀ علّ

 ( 142همان: «)نداد.

ها در میان نیروهای جاسوس جنگلی عنوانبه دستگیری ویبازشدن دستان آسیف پس از  یا

آمد. های صبح، هوا سرد شد. صدای آب میهای باز خوابیدم. نزدیکتمام شب را با چشم»: بسیج

طناب سالم بود و اثری از بریدگی نداشت گیری. خوب یادم هست که بیدار شدم و دیدم وضو می

)همان: « ها دست و پات را بسته بدیم؛ بدجوری بسته بودیم...و قبل از خواب، با یکی دو تا از بچّه

86 ) 

توجّهی به رابطۀ علّت و معلولی خواننده را هرچه بیشتر به قراردادن رخدادهایی از این قبیل و بی

 کند.ی هدایت میزدگسرانجامی و شکسمت تردید، بی

 گیرینتیجه

 عنوانبههای برگزیدۀ ادبیّات دفاع مقدّس و نیز یکی از رمان عنوانبه« دیلمزاد»در این جستار، رمان 

گیری آن عدم قطعیت است، مورد بررسی قرار گرفت. محمّد رمانی که زیرساخت اصلی شکل

های دستوری داللتگرِ عدم قطعیت، سازهرودگر در این رمان، با استفادۀ عامدانه از وجوه افعالیِ 

ی عدم تردیدآفرین همچون قیود تردیدی، جمالت پرسشی و افعال منفی توانسته است به بازنمای
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ن برجستگی عدم قطعیت در سطح زبافرایند  قطعیت در سطح زبان بپردازد. الزم به ذکر است که

 ای دارد. ویژه

اعتماد کارگیری راویان غیرقابلدر داستان، به ری از شیوۀ داستانگیروایت غیرخطّی، بهره

رودگر با عدم قطعیت در بازنمایی است. آوردهقطعیت در سطح روایت رمان را فراهمموجبات عدم

آفرینی در داستان ها بر شدّت تعلیقها و نیز تکثّر هوّیتی، استحاله و تزلزل شخصیّتهوّیت شخصیّت

زدن توالی کردن روایت و برهمپارهری از زوایای مختلف، پارهگیافزوده است. همچنین وی با بهره

است. پریشانی در عناصر زمان خطّی داستان خواننده را در معرض روایتی متفاوت و متنوّع قرار داده

توجّهی به رابطۀ علّت و معلولی سبب فرورفتن هرچه بیشتر و مکان، آمیختن خیال و واقعیت، بی

 است.تردید شدهای از داستان در هاله

 و مآخذ منابع
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