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   چکیده
بودگی از همۀ های ادبیات پسامدرن دو ویژگی خودافشاگری و التقاطیاز میان ویژگی
گنجند یا ها یا در ذیل این دو ویژگی میتر است؛ به طوری که سایر ویژگیموارد برجسته

و آمیختۀ جهان واقع بودگی بازنمایی درهمها متأثرند. سطح کالن التقاطیشکلی از آن به
ترین  شود مرزبندی رایج به تعلیق درآید. یکی از اصلیدنیای داستانی است که سبب می

کند  ست که بنابر آن راوی سعی میوجوه تعلیقِ مرز واقعیت و داستان، مستندنمایی ا
 بر ابهام ها را به درون داستان بکشاند وهای متفاوت به امور واقع استناد کند یا آنشکل به

ترین روایت واننده بیفزاید. این نوشتار انواع مستندنمایی در شاخصو تردید خ متن
شیوة توصیفی ـ  را به اشو نویسنده خانم آزادهداستانی پسامدرن فارسی، یعنی رمان 

دهد که راوی در سطح بندی و تبیین کرده است. نتیجه نشان مییابی، طبقهتحلیلی، داللت
ها و سایر موضوعات و مفاهیمِ دو ها، مکانزمانها، رخدادها، واژگانی، شخصیت -زبانی

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول( کردستان دانشگاه یفارس اتیادب و زبان اریدانش. 1

* p.yaghoobi@uok.ac.ir 
 کردستان دانشگاه یفارس اتیادب و زبان یدکتر یدانشجو. 2

mailto:p.yaghoobi@uok.ac.ir


 1931پاییز و زمستان  ،2، شمـارة 1 سال                                                         شناسی فصلنامۀ روایتدو 

 

151 

آمیزد. افزون بر این، در سطح هایی متفاوت درهم میشکل جهانِ واقعی و داستانی را به
خط، همچون دست هامتن با تکیه بر ژانرهایی از این نوع از رسانه« بصری ـ تصویریِ»

نماید ـ موارد تر میبرجسته هاطرح ـ نقاشی و عکس ـ که شدت و اعتبار مستندگونگی آن
آورد و بدین نمایش درمی شکلی مؤکد به ده در سطح واژگانی ـ زبانی را بهشبازنمایی

واقعیت و داستان  ها، مرزطریق، همسو با بافت معرفتی و قواعد ژانری این دسته از روایت
 کند.ای از ابهام را خلق میآورد و شکل ویژه میرا به تعلیق در

و  خانم آزادهرمان  واقعیت و داستان، روایت پسامدرن، براهنی،ی کلیدی: هاواژه
 ، مستندنمایی.اشنویسنده

  . مقدمه1
ای گیرد و بازنماییای زبانی در ذهن خالق نویسنده شکل میداستان در مقام برساخته

ها و آورد. پدیدارهای موجود در داستان دربردارندة سوژه وجود میشبیه به واقعیت را به
مصداق و ارجاعی در جهان واقعیت  ست که با وجود شباهت به واقعیت،ا هاییابژه

 د. نافت رنگ خطی داستان اتفاق میندارند و تنها در بافت و چارچوب داستانی و پی
روایت با دادن فرم و نظم و یکپارچگی خاص خود به یک واقعیت ممکن، 

آورد و میان میالگوهایی برای شکل به شکل شدن یا بازتوصیف آن واقعیت فراهم 
)پرینس، کند قانون آنچه هست و میل انسان به آنچه ممکن است باشد، وساطت می

1944 :211 .)  

ها، عناصر مکانی و زمانی و کارگزاران موجود در داستان، تنها ها، شخصیتراوی
شوند تا به بازسازیِ گرفته می کارابزارهایی روایی هستند که در کنش بازنمایی به

تی بپردازند که ممکن است در جهان واقعی هم اتفاق بیفتد. این مرز و تمایز موضوعا
جهان داستانی از طریق غیرارجاعی بودن  نهای جهان بیرون و تخیلی بودبین واقعیت

های واقعی به عالم داستان به  عناصر داستان در عالم واقعیت و وارد نشدن مصداق
ای ذهنی از واقعیت همواره در مقام برساخته رسد و همین امر نیز داستان راقطعیت می

  .کند حقیقتی عینی جدا می در مقام
مثابۀ امری بدیهی حکمفرما بود تا اینکه با ورود نویسی، این رویه بهدر عالم داستان

نویسی به چالش کشیده شد. گیری شکل خاصی از داستان به عصر پسامدرنیسم و شکل
 ـز چهار نفر ا (81:1932) هیلی پسامدرن، برایان مکهاهای روایتبرای معرفی ویژگی
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ها دیوید الج از میان آن .بردنام می ـ فوکِما دوو و والن پیتر حسن، ایهاب الج، دیوید
های رمان پسامدرن را به این شرح ویژگی ،شکل فشرده و اختصاصی به (1941)

. روی و اتصال کوتاهادهجایی، عدم انسجام، فقدان قاعده، زیهشمرد: تناقض، جاب برمی
انواع استفاده از راوی با آن،  درست که ا ها آنویژگی این آشکارترین مصداق

های زبانی را در بازسازی داستان ها و سوژهنقشِ ابژه ،شگردهای افشای خودآگاهی
کند. از سوی دیگر ها را از محوبودگی پیشین رها میآن وشکلی خودآگاهانه آشکار  هب

شوند و درنهایت میها نیز از نقش ابزاربودگی خود مطلع داستان متنیِدرون کارگزاران
گونه  هر ،. بر همین اساسشودمیکنش بازنمایی به خودِ موضوع بازنمایی داستان مبدل 

متأثر از افشای خودآگاهانۀ راویان بر هم خورد. این تغییر و تصور محاکات در داستان 
های زبانی در بازنماییِ واقعیت به هر نوع نشانه نقش کردن جایی با برجستهجابه

ای که در نتیجۀ این ترین ویژگیخودآگاهی و افشاگری در داستان تن داد؛ اما مهم
 و تیواقع مرز» رفتن نیب ازنویسیِ خودآگاهانه اتفاق افتاد، تحول بزرگ در عالم داستان

( 141 همان،) «کوتاه اتصال» نوانع با الج دیوید یبندطبقه در که هیرو نیا. بود «داستان

 یسطح در ییروا یخودآگاه یها یژگیو نیترمهم از یکی ۀمثاببه است، گرفته قرار
 جهان یدگربودگ. گرفت قرار پسامدرن یپرداز تیروا ةاستفاد مورد ریفراگ و کالن
 نیتر میقد از یکی شدنی، تجربهی و واقع جهان از آن بودن جدا یعنی ،یداستان
 سمیپسامدرن. (41:1932 ل،یه مک) است کیکالس یپردازتیروا یهایاسشن یهست

آن است، از آن گرفت و با « داستانی بودن»یِ داستان را که همانا ذات تیماه نیتر یهیبد
 از میان برداشتن تمایز داستان از واقعیت، بر این تمایز خط بطالن کشید.

های  ، شگردها و روششکستن مرزهای واقعیت و خیال در سطح داستان برای
گیری این جریان در داستان، اما تأثیرگذارترین عامل شکل ؛شود گرفته می کارهمختلفی ب

های واقعیت و معنای قرار دادن جلوه است. مستندنمایی به« مستندنمایی»تمهیدی به نام 
 ها در عالم واقعیتهایی که مصداق آنگزینه ؛های قابل ارجاع در داستان استگزینه

یا هر زمان و مکانی در گذشته، حال تواند متعلق به حال این واقعیت می .وجود دارد
ترین تمهیدی است که هم این آثار و هم خوانندگان  حتی آینده باشد. این شگرد مهم

واقعیت و تخیل یا برساختگی قرار  ها را با تناقض، سرگردانی و تعلیق در مرزِآن
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ـ  معرفتی مقابل قطعیتِ ۀای، نقطوضعیتی آستانه ۀمثابدهد. تعلیق مذکور به می
  .ورزدمیشناختی است و از نامیده شدن و بودن شفاف و دقیق امتناع  هستی

با توجه به دیدگاه ذکرشده، در این مقاله سعی شده است تا با رویکردی دیگر، این 
مثابۀ به اشسندهینو و خانم آزادههای بازنمایی آن در رمان تکنیک روایی و صورت

 بندی و تحلیل شود.یابی، طبقهترین روایت داستانی پسامدرن فارسی، داللتشاخص

 پژوهش ۀنیشیپ. 2
عنوان یکی از آثار پسامدرنیستی معاصر، بهاز رضا براهنی  اشسندهیآزاده خانم و نورمان 

نظرهای رفته در آن، قابلیت بازنگری و خوانش از کارهای متعدد روایی بهدلیل تکنیکبه
 های مشابه ـ از زاویۀتنهایی یا در کنار برخی رمانمختلف را دارد. این اثر تاکنون ـ به
  دیدهای مختلفی بررسی شده است:

و  من نیسرزم یرازهاپیش و پس از انقالب با تکیه بر دو رمان  ۀبازنمایی جامع». 1
های پسامدرن در لفهبررسی مؤ». 2 ؛تقی آزاد ارمکی (1931« )رضا براهنی آزاده خانم

خالقیت پسامدرن در ». 9 ؛( غالمرضا پیروز1931) «اشسندهیآزاده خانم و نورمان 
( 1941)« رمان پسامدرن چیست؟». 8 ؛( حسین پاینده1941) «اشسندهیآزاده خانم و نو

 ؛سیروس شمیسا و منصوره تدینی( 1941) «مدرنهای پستشخصیت». 5 ؛حسین پاینده
وجوه عنصر سبکی . »1 ؛( رضا عامری1914) «اشسندهیاده خانم و نوآزنقد رمان ». 1

  سرایی و همکاران.جنبه( پارسا یعقوبی1938« )های پسامدرن فارسیتناقض در رمان
به ویژگی تداخل جهان واقعی  شکلی گذرا چه در برخی مقاالت مذکور گاهی بهاگر 

نوشتاری  ،نداهجو کردوتتا جایی که نگارندگان جس ،و داستانی اشاره شده است
 اشسندهینو و خانم آزاده، به توصیف و تحلیل رمان پژوهش حاضرجداگانه از منظر 

  نپرداخته است. 

 های کالسیک تا مدرن جهان واقعی و داستانی از روایت ۀرابط .3
در سیر تکامل داستان از جهان کالسیک تا عصر مدرن، با وجود تحوالت مختلفی که 

ماییِ داستان و عناصر موجود در آن اتفاق افتاد، تمایز و مرزی آشکار میان در شکل بازن
نویسی در این  های داستانداستان و واقعیت برقرار بود. در تمامی مکاتب و نحله
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شد که تبلور دنیایی است که اگرچه شبیه دنیای ها، داستان با این تفکر آفریده می دوره
ستان و ذهن نویسنده قابل ارجاع است. این مؤلف مصادیق آن تنها به دا ،واقعی است

آفریند و در دنیای هایی را میاست که در مقام خالق و آفرینشگر داستان، سوژه
های داستانیِ متعارف و که شخصیت یهایدارد. سوژهاش به زندگی وامیداستانی

هایشان  کنش بافت داستانی، رنگ خطی داستان و در ای بودند که بر مبنای پی شده کنترل
توان در ای که تنها میزندگی ؛در داستان شکل بگیرد گذاشتند تا زندگی نمایش می را به

، با گزینش زوایای دید پنهانشکلی محوشده و  ها نیز بهیای داستان یافت. راویدن
: 1944)بوث، خواننده به دنیای داستانیِ نویسنده  شدند برای ورودِمناسب، مدخلی می

 شد. ن چنین بود که دنیای داستانی از دنیای واقعی متمایز میو ای( 111
گرایی داستان و شباهت  اگرچه میزان واقعیت ،نویسیدر سیر مکاتب مختلف داستان

عنوان مرز تمایز و تفاوت میان مکاتب ادبی به ی یعنی واقعیتآن به امر مورد بازنمای
مبنایی اصلی و مشترک مورد  مقامهمواره مرز بین واقعیت و داستان در  ،شدواقع می

م، داستان به بازنماییِ دنیایی آرمانی و ونیت قرار گرفت. در مکتب کالسیسیسمص
در  .ای نزدیکی از واقعیت بوددر مکتب رئالیسم، داستان بازنمایی .گرا پرداختطبیعت

 را تر از واقعیات تلخ و شیرین زندگیمکتب ناتورالیسم، داستان بازنمایی افراطی
در مدرنیسم نیز، داستان موضوعِ بازنمایی خود را از واقعیات  .گذاشتنمایش می به

نویسی، داستان و های داستان بیرونی و درونی ذهن انسان گرفت. در تمامی این نحله
ها، عناصر مکانی و های زبانی، راویعناصر و کارگزاران روایی آن که شامل زبان، نشانه

رهایی هستند در خدمت آفرینش دنیای داستانی که توهمی از اند، ابزازمانی و مؤلف
گونه مصداق  طوری که هیچه ب؛ اما از آن کامالً متمایز و جداست ؛دنیای واقعی است

ها، خواننده بدون درگیر شدن با عناصر در عالم واقعیت ندارد. در این داستان واقعی
ردپایی از کنش  زیراشد؛ مایی میسازندة این دنیای داستانی، درگیر خودِ موضوع بازن

شمارة  شد. بر همین اساس، مطابق نمواربازنمایی و ابزارهای خلق این کنش دیده نمی
 ماند.نخورده باقی می، مرز میان داستان و واقعیت همواره ساحتی بکر و دستیک
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 : مرز متمایز دنیای واقعی و داستانی1نمودار 
 
 
 
 
 
 

 های پسامدرنن در روایتواقعیت و داستا ۀرابط. 4
رخ نویسی ادبیات ازجمله داستان ۀبا ورود به عصر پسامدرنیسم، تغییر عظیمی در عرص

پردازانه یا خودآگاهی داستان« 1فراداستان»تغییری که دستاویزی برای پیدایش سبک  داد؛
 معنای افشای هر گونه خودآگاهی در سطح داستان پردازی به. خودآگاهی در داستانشد

 ـ های زبانی نقشِ نشانهکردن  به برجسته که شگردهای متعددی است ةو دربردارند
رنگ صورتی کمشود. اگرچه ردپای خودآگاهی در ادبیات کالسیک بهروایی منجر می

شکل افراطی و  ،شدهای راوی دیده میآفرینیداستان در داستان و تعلیق ةدر قالب شیو
د. در این دسته از آثار، خالف شونیستی نمایان میکامالً آشکار آن در آثار پسامدر

که از داستان و ابزارهای روایی در جهت خلق و  ـ نویسی پیشینهای داستان نحله
خودِ بازنمایی و  ـ شدعنوان موضوع بازنمایی استفاده میبازنمایی موضوعاتی دیگر به

شکل  بهای که در سینما هگون به ؛گیردعنوان موضوع بازنمایی قرار میعمل بازنمایی به
  یابد.مینمود « فراداستان»و « 2فرازبان»شکل  و در داستان به« فرافیلم»

ترین عنوان یکی از کلیدیشکسته شدن مرزهای تمایز میان داستان و واقعیت به
( 141: 1941)الج،  9نویسی در آثار پسامدرنیستی، تنها منحصر به اتصال کوتاهمبانی داستان

پردازان پسامدرن آن را در قالب اگرچه بیشتر نظریه ؛نشد( 118: 1949)لوئیس،  طلو دور با
اند. این شگرد عالوه بر بازنمایی از طریق اتصاالت  این دو اصطالح معرفی کرده

به گیرد، داستانی به عالم واقعیت صورت می کوتاهی که با ورود و خروج کنشگرانِ
است. « نماییمستند»ترین آن تکنیک ه مهمشود کمختلف دیگری انجام می هایروش

 گیردگونه جلوه از واقعیت در داستان صورت می در این رویه که با قرار دادن هر
و به مرز واقعی بودن  شودمی بودگی خارجداستان از مرز داستان (2 مطابق نمودار)

 رسد.  می
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 : تداخل دنیای داستانی و دنیای واقعی2نمودار 
 ندنمایی(های مست)شیوه

 
 
 
 

 اشسندهینو و خانم آزادههای مستندنمایی در رمان . صورت5
کارگیری رسانۀ زبان از رسانۀهای دیگر هعالوه بر ب های ادبی پسامدرن معموالًروایت

صورت ای بهها چند ژانر رسانهدر این دسته از روایت ،دیگر به عبارت ؛برندهم بهره می
در سطح  اشسندهینو و خانم آزاده. مستندنمایی رمان شود کار گرفته میهزمان بهم

، نوشتهدستتصویری اعم از  ـ واژگانی در ژانر بصری ـ ای عالوه بر ژانر زبانیرسانه
کارگیری ههای بصورت ،طرح، نقاشی و عکس نیز بازنمایی شده است. بر همین اساس
 بندی و بررسیطبقه ای،این تکنیک روایی در این داستان در قالب دو ژانر رسانه

 شود: می

 واژگانیـ  . مستندنمایی زبانی1-5
 های تاریخی. استناد به شخصیت1-1-5

های تاریخی و وارد کردن با استناد به شخصیت اشسندهینو و خانم آزادهراوی رمان 
ست. ت انمایاند که گویی در حال بازنمایی جهان واقعیها به جهان داستان چنان میآن

کتاب حاضر  چاپِ عوامل این رمان و حتی ةان، نویسندگان، نویسندحضور شاعر
با واقعیت  کند ومیست که فضای روایت را از داستانی بودن خارج ا ازجمله مواردی

 آمیزد.درهم می

 های واقعی در داستانآفرینی شخصیت. نقش1-1-1-5
ریخی در های واقعی و تاآفرینی شخصیتصورت نقشاین شکل از مستندنمایی به

شود، در ذهن خواننده داستان است. این شیوه که سبب ایجاد نوعی پیوند دوگانه می
کند که این نوشته در مقام داستان به کدام عالم وجودی تعلق این تناقض را ایجاد می
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از این شگرد در سطح ( 212: 1943) دارد یا خیالی؟ پتریشیا وو دارد. آیا ماهیتی واقعی
وار و برد و آن را تمهیدی نقیضهنام می« مازاد بینامتنی»استانی با عنوان های فرادداستان

های شمارد. در این شیوه از مستندنمایی، گاه عالوه بر حضور شخصیتکمیک برمی
های داستانیِ آثار مشهور دیگر نیز در ها، شخصیتآفرینی آنواقعی در داستان و نقش

 و خانم آزادهی این شگرد با بسامدی باال در رمان کارگیرکنند. بهداستان ایفای نقش می
های های واقعی و داستانی در کنار شخصیتآفرینی شخصیتشکل نقش به اشسندهینو

 داستانیِ دیگر این داستان صورت گرفته است: 
 نیب و زده کبود نکیع که او. شودیوارد م یشاهرود لیاسماعو با  رودیم شان یکی

 تو و داردیرا برم نکشیمحض ورود، ع . بهاست کرده ریگ تیعصبان و یپکر
 مقدمهیبو  دیآیم جلو ،بکند اشیمعرف یکس آنکه بدون و گذاردیم بشیج
که با نبودنشان  شودینم اند،امدهی... نو یفالن و فالن انیآقا چون: دیگو یم

 در یشاهرود لیاسماع ینیآفر نقش](. 34 ،)همان بکنند خراب را بنده ۀشنامینما
 [داستان

 از تا چند اریشهر. بود انداخته گل گلستان باغ در یفیشر و اریشهر صحبت
 او یبرا هم یفیشر که کردیم اصرار و بود خوانده یفیشر یبرا را شیشعرها

 در گرانید ندارد دوست اریشهر که بود دهیشن یفیشر گرچه. بخواند یشعر
 به عمالً اریشهر که کرد متناعا شعر خواندن از قدر آن یول ،بخوانند شعر حضورش

. بخوانم شعر کنمینم تئجر استاد حضور در من»: گفت یفیشر. افتاد استغاثه
(. 242-241 ،همان) بود داده نشیتسک واقعاً اریشهر یهاحرف .!«دیینفرما اصرار

 [داستان در اریشهر ینیآفرنقش]
 نوشته را آن 93-94 یهاسال در که خورد یرمان از یانسخه به چشمش رضا دکتر
 در یخسروشاه جالل دوستش همراه بعد، سال در آن ةشدنیماش متن بعد و بود

 تا بودند برگشته وسیمأ و بودند برده ناشر یکی آن شیپ ناشر نیا شیپ از تهران،
 یمشهد «محدث» معلولش ةفروشند و «لین» صاحب یاصفهان یمیعظ تاًینها نکهیا

 داد مساعد نظر او اگر تا بسپارند « نیآذ به» به را آن که بودند کرده سفارش او به
 مسجد و بهارستان اطراف ییجا در که «نیآذ به» منزلِ در. کند چاپ لین را اثر

 بود یلیسب نوع همان از لشیسب که شاعر ییِکسرا اوشیس حضور در بود، سپهساالر
 غیت دم هب را آن مرند، و استانبول اتوبوس به شدن سوار از شیپ روز یفیشر که

 از گرید یکی توسط را قصه زمان، همان در... بود سپرده لیگج در یسلمان
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 چاپ یبرا را آن که داد قول احمدآل و رساند احمدآل جالل دست به دوستانش
 یواقع تیشخص نیچند ینیآفرنقش](. 911-911 ،همان... )یهاشماره از یکی در
 [داستان در
 در. دید را اریشهر نام به یخضر یوجود و رفت باغ به یفیشر آزاده، مرگ در

 یمهد همان که دید باغ در را یگرید یخضر وجود بود باغ در باز طاهره مرگ
 ۀهم نه یول است، قصه صناعت اول یثان در. اندمرده دو هر و بود ثالث اخوان
 زندیم هم به را هاحساب که رضاست دکتر مخصوص دوم یثان در یول. ها قصه

 (.891 ،همان) ...و

 (823، 892، 211، 159، 181، 193، 124 -121، 113، 34، 81 -81، 91 -24)برای مصادیق دیگر نک: 

 . اشاره به مؤلف همین اثر2-1-1-5
روال نوشته  ،در طول داستان ،افتدروایت اتفاق می عالوه بر آنکه داستان در زمان حالِ

علت نگارش و زمان تحویل  های نویسنده در نگارش آن و حتیشدن داستان و دغدغه
داستان و  نبود حاکی از واقعی همۀ این عوامل شود.میآن به ناشر هم بازنمایی 

 ست: ا مستندگونگی آن
 باشد، پرفروش ضد که بدهد اکبر دکتر لیتحو یاقصه اوالً که کرد فکر رضا دکتر
 یبرا هایفروش کتاب در شان همه اول چاپ راژیت هزار سه که «آقا نیهم» آثار مثل

 زده نشان دو ریت کی با تا باشد شاهکار ضد اًیثان و بود؛ موجود همگان دسترس
 یباق حسد و بغض یبرا ییجا گرید که باشد داشته نگه یراض را آقا آن هم باشد،
. بود شده شاهکار گونه هر مخالف راًیاخ یکل طور به که را خودش هم نباشد،
 شیرایو گرید یگاه و. شیرایو و واندنخ به کرد شروع و جلوش دیکش را پوشه

 میتنظ یمرد خور در یاقصه و دیپریم صفحات یحت و هابند یرو از. کردینم
 (.21 همان،): ... بود گفته که کردیم
 کردیم حذف ،بود گفته که ییهابخش حذف از پس را قصه رضا دکتر اگر شکیب
 آن بود کرده میتنظ که یبخش نیهم با مثالً و داد یم اکبر دکتر به کندیم حذف ای و
 دکتر به خود یشناسقصه از یریتصو اًیثان و نبود کامل قصه اوالً .بردیم انیپا به را

 در را آخر بخش اگر که ستین یدیترد. بود ناقص ینظر لحاظ از که دادیم اکبر
 هب جنازه، عییتش مراسم: آمدیم خوشش آن زیچ جند از اکبر دکتر گنجاند،یم قصه
 ةجناز به مربوط بخش و کفترها به مربوط بخش مرده، زدن حرف بخش یاستثنا
 (.243ـ  245 ،همان) ...دیگنجیم اکبر دکتر یذهن چارچوب در دیشا خانم، آزاده
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 اولش رمان نوشتن از شیپ هم سندهینو و ستین یزندگ از یدیتقل قصه نیا چون
 هستند ربطیب یاوغل بیب یزندگ هب که ییزهایچ ۀیکل لطفاً شما بود، زده را لشیسب
 د،یکن قسمت دو را نوشته نیا یهابخش ۀهم ...دیکن چاپ را هیبق و حذف آن از
 کی ای کوتاه ۀقص کی هاآن از و دیبدان خود به متعلق هستند یواقع که را ییهاآن

 چون... دیکن چاپ تیواقع به مندانعالقه از کی هر نام به و دیبساز رمان
 که اند کرده برقرار نوشته نیا ةسندینو و خود انیم یروابط نوشته نیا یهاتیشخص

 رمان در چون و مشترکات؛ دییتأ تا گرفته صورت شتریب اختالفات یایاح آن در
 رمان جمله نیا نکردن لیتکم با توانیم ...دهیرس انیپا به ها تیشخص یماد جهان

 (.119ـ  112 ،همان) ...دانست شده لیتکم را
 دارد یسیانگل اتیادب یدکترا. است آمده ایدن به زیتبر در 1918 سال در یاهنبر رضا

 شیب. است کرده سیتدر معاصر اتیادب کایمرا یهادانشگاه و تهران دانشگاه در و
 شعرۀ مجموعهفت رمان ، پانزده  هاآن انیم در که است کرده چاپ کتاب چهل از

 (. 192 ،)همان ...شودیم دهید یادب ۀینظراز ده کتاب نقد و  شیو ب
 -211، 254، 211، 213، 211، 218، 95، 21 -21، 13، 15، 3، 8 -9)برای مصادیق دیگر نک: 

 (815ـ  811، 814ـ  811، 233، 245، 211

 های واقعیهای داستانی از شخصیت. اقتباس نام شخصیت3-1-1-5
های واقعی شخصیتهای داستانی از گاهی مستندنمایی از طریق اقتباس از نام شخصیت

های واقعی آشنایی خواننده با شخصیت ربنا ب شود تاگیرد که سبب میصورت می
تداعی شود.  شها در داستان، واقعیت تاریخی افراد هم در ذهنمحض دیدن اسم آن به

 افتد: این ارتباط درمورد سه شخصیت مهم این داستان اتفاق می
. بکنم چه دانستمینم. بودم مردد اول. بود دهیرس دستم به که بود روز دو یتق ۀنام

 محل در خودش اگر یول. بکند هافیتکل نیا از نفر کی به تواندیم دور از آدم
 ،همان) دیایبرب کرده فیتکل یگرید به که یکار ةعهد از نتواند است ممکن باشد،

 را یفیشر دکتر برادر نقش داستان نیا در که تیشخص نیا: یتق تیشخص] .(93
 یتق محمد دکتر» یعنی یبراهن رضا دکتر برادر خواننده، ذهن در کند،یم فایا

  .[کندیم یتداع را «یبراهن
دکتر پزشک بود و دکترِ مادرِ که نویسنده و روان دکتر اکبریک دکتری بود به اسم »
خصوص نویسندة این نوع نوشتن که هم بود که دکتر ادبیات و نویسنده بود، به رضا
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 ۀاین شخصیت به استناد صفح: شخصیت دکتر اکبر. 1) .(9)همان،  «...شوده میحاال نوشت
است که از  «اکبر رادی»ب که مربوط به بخش ضمیمه است، به احتمال زیاد اکت 121

 ودوستان واقعی دکتر رضا براهنی است که نویسنده با عنوان دکتر اکبر جز
ضا: این شخصیت که داستان . شخصیت دکتر ر2. های رمانش قرار داده است شخصیت

، «دکتر رضا براهنی»حول محور نویسندگیِ او قرار دارد، تداعیگر شخصیت واقعی 
  (.نویسندة این رمان است

 اندرکار در چاپ کتاب. اشاره به افراد دست4-1-1-5
هایی را در ، بخششدههای داستان که با عنوان ضمیمه ارائه نویسنده در برخی قسمت

چاپ و نشر، توضیح درمورد  مجریان ها به تشکر و قدردانی ازرد که در آنآوداستان می
پردازد. این علت آوردن منابع و مآخذ در داستان، و برخی توضیحات دیگر می

توهم واقعیت را هم در ذهن خواننده  ،جنبۀ مستندبودگی تقویتها عالوه بر  قسمت
 :کندمیتشدید 

 اما ؛دیایب انیم به یحرف مآخذ هرستف از رمان چاپ در که ستین رسم گرچه
 ختهیر  همبه را یسندگینو یهاقرارداد و قرارها از یاریبس رمان نیا که طور نیهم

 یادا اوالً تا رد،یگیم دهیناد هم را رمان یبرا منابع فهرست ندادن یسنت رسم است،
 دیاب زین رمان یاصل تیشخص که قاره سه و ملت نیچند فرهنگ به باشد کرده نید

 اًیثان و باشد؛ دانسته ییهاشهیر نیچن ونیمد را خود یفکر و یلیتخ تابوتب
 گر،ید یهنر تیخالق و یادب ةدیپد هر مانند زین رمان ةدیپد که باشد کرده روشن

 ۀشیر ر،یرپذیتأث وجدان که کندیم جابیا یاحرفه اخالق و ستین یزیغر و یمید
  (.125 ،انهم) ...دیبازگو حیصر و روشن را ریتأث

نویسنده از آقای مهندس بهرام فیاضی، مدیر محترم نشر قطره که در جریان کار این »
 (.191)همان،  «کندرمان از خود بردباری فراوان نشان دادند، صمیمانه تشکر می

 کار انیجر در که قطره نشر ۀستیشا ریمد ،ییضایمهندس بهرام ب یاز آقا سندهینو
 نیسنگ بار. کندیم تشکر مانهیصم دادند، نشان فراوان یبردبار خود از رمان نیا

 و گرفتند دوش به سخنیپ الیمکرر کتاب را خانم ژ یهایریگغلط و ینیچحروف
 (.191ـ  191،)همان ...رساندند منزل به
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 خود ۀمانیصم یکه مراتب قدردان داندیم خود یاحرفه و یاخالق ۀفیوظ سندهینو
 ابراز یعیبد منوچهر دکتر و ینیحس دیس رضا انیآقا اشفرزانه دوستان به نسبت را

 را کتاب شود، برده نامش است نخواسته که یگرید دوست و دوستان نیا. دارد
 انیم در سندهینو با را خود یآرا سخاوت کمال با و خواندند چاپ از شیپ

 (. 191، همان)... گذاشتند
 (192 ،128 -111، 114)برای مصادیق دیگر نک: 

  . استناد به رخدادهای تاریخی2-1-5

کند تا وانمود سازد آنچه راوی رمان هم به رخدادهای تاریخی گذشته استناد می
های درون داستانی را ـ که ها و وضعیتکند مبنایی واقعی دارد، هم کنشبازنمایی می

 نویسی که واقعاًدهد و با کنش رمانعمدتاً ساختگی است ـ در بستر زمان حال قرار می
زند و از این طریق مرز داستان و واقعیت را درهم در حال اتفاق افتادن است، گره می

 آمیزد: می

 . رخدادهای تاریخی گذشته1-2-1-5

جهان  ، تنها مختصدهدطور معمول، رویدادها و اتفاقاتی که در داستان روی میهب
نشان از وقایعی  داستانی هستند و مرجعیتی در عالم واقعیت ندارند. وقایع داستانی

اند. در این اما به وقوع نپیوسته ؛دهند که قابلیت اتفاق افتادن در جهان واقعی را دارند می
جنبۀ  داستان خالف معمول، گاه با وارد کردن برخی رویدادهای واقعی به داستان، بر

  ها تأکید شده است:نمایی آنواقعی
 دیبا قدر نیا که بود داده آب به یگلدسته چه سالهچهارده یایپسرد نبود معلوم

 ۀفرق سقوط از پس روز دو: بود روشن زیچ کی. نددکریم را او حال مراعات
 مونسش تنها که «یاوغل بیب» مادر مرگ از پس روز ده و ،25 سال در دموکرات

  (.29 ،همان) ...که یوقت بود،
 یکفترها یروان و یدرون اتیح ،ییپسردا و یاوغل بیب یزندگ از یسال چند پس،
 یس ،یمل نهضت یریگاوج دموکرات، ۀفرق به مربوط ۀکهن و دیجد ۀمقول روح،

 که ییهاعکس و مرداد هشتوستیب یکودتا کا،یمرا و انگلستان توده، حزب ر،یت
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 ،همان) کارشان یپ رفتند یهمگ بود، شده چاپ مطبوعات در مختلف یهاآدم از

95). 
 حافظ ونیزیتلو در داشت «یگرمارود یموسو» کرد، باز را چشمش که یوقت

 که باز بعد و گرفت خوابش باز او که بود نخوانده تیب سه دو یول ؛خواند یم
 به راجع قیدق افتنی اطالع غیتبل هیترک یهاکانال از یکی کرد باز را چشمش

 و سر ۀهم رغم به ساعت کی درست بار نیا یول ؛کردیم را «ونیباس ماستور»
 یرو از که «برهنه ناهار» لمیف تمام ساعت سه شد داریب یقتو و دیخواب صداها

 (. 91 ،همان) ...بودند کرده اقتباس ییکایمرا «باروز امیلیو» رمان
، 115 ،111، 154، 183، 188، 121،192،181،181ـ  125، 128، 119)برای مصادیق دیگر نک: 

 (244، 213، 142ـ  141، 111

 زمان(وقوع )روایت هم . رخدادهای تاریخی در شرف2-2-1-5ِ
و   آید. زمان از نکرهمعرفه درمی شکل ، عنصر زمانی در داستان بهدر این شگرد روایی

هایی و با ارجاع آن به زمان واقعیت و زمان شودمیخارج  کلی بودن در ساحت داستان
شکلی مستندگونه و واقعی  شده هستند، بهکه در ذهن مخاطب آشنا و کدگذاری

 آید: درمی
مادر دکتر  پزشک بود و دکترِو روان سندهیبود به اسم دکتر اکبر که نو یدکتر کی

 نوشتن نوع نیا ةسندیخصوص نوبود، به سندهیو نو اتیرضا هم بود که دکتر ادب
 یشود و شما هم جلویچشم شما نوشته م یِشود. درست جلویم نوشته حاال که

 (. 9 ،همان... )دیخوانیآن را م سندهیچشم نو
 که بود خواسته یادهیبرگز یبرا یاقصه رضا دکتر از اکبر دکتر نیا که یزمان در و

 هنوز رضا دکتر نیا مادر شود، چاپ بود اکبر دکتر زادگاه که مشهد در بود قرار
 داشت تهران امسال ماه خرداد داغ یروزها از یکی در رضا دکتر که بعد و بود زنده

 (.9 ،همان) ...دادیم حیتوض را قصه لیوتح افتادن عقب علت اکبر دکتر به
بود  یحل راهدنبال  نوشت،یم را آن شما یرو شیپ در و نوشتیم آنچه با حاال و

ر باشد و هم که هم پاسخ درخواست اول دکتر اکب سدیبنو یزیبتواند چ دیکه شا
 شما چشم شیپ حاال ای و شدیم آنچه داشت نوشته ی... ولپاسخ درخواست دوم او

 ای شده اکبر دکتر لیتحو داغ اریبس یروز در امسال ماهخردادو در  شودیم تهنوش
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 یهاحساب ۀهمکه  دیآیدرم آب از ای و آمدیدرم آب از یزیچ شد، خواهد
 (.5 ،)همان ...زندیم هم بر را عرضه و تقاضا

ای است که کرد که اندیشهاحساس میحاال رو کاغذ است. شود که آن وقت همین می»
صورت همین جوهر راه برود، وجود رود و پیش از آنکه روی کاغذ بهوی کاغذ راه میر

  (. 181)همان، « خارجی نداشته است
 را شما» «یفیشر» «ه؟یک یاوغل یدا» «کشته یاوغل یدا مرا» «د؟یامرده چگونه شما»
 فروکردن»!« دیکنیم یشوخ» «کاغذ و کیب خودکار با» «کشته؟ یالهیوس چه با
 تب د؟یهست یواقع روح شما» «رمان در» «کجا؟» «رحمم یتو یاوغل بیب یمیلتع

 در که یرمان» «رمان؟ کدام. رمان دیگفت»«  ...اندیواقع رمان ارواح ۀهم» «د؟ینکرد
 آزاده» «ه؟یچ رمان اسم».« شودیم نوشته حاال نیهم. شودیم نوشته 1918 سال
 دیبخوان آخر تا را رمان» «م؟دو چاپ چرا»(« دوم چاپ) اشسندهینو و خانم

  (. 535-538 همان،)... «دیفهم یم
، 142، 112، 111،119، 159، 191، 124 -121، 111،  18ـ  11، 84، 3 )برای مصادیق دیگر نک:

281 ،282 ،253 ،245 ،233 ،911،813 ،541 ،532 ،531) 

 . استناد به اماکن واقعی3-1-5
عنصر مکان نیز در این داستان  شده،و کدگذاریشده کارگیری زمان معرفههعالوه بر ب

های واقعی و آشنا به ذهن مخاطب، به امری قابل استناد تبدیل  کارگیری مکانهگاه با ب
  شود: می

 گرفتن شد، شروع که نهیقرنط هیعل مبارزه آن دنبال به و شد شروع که نهیقرنط
 راهسه و ینادر و استانبول راه چهار شد، شروع که احتکار و اختالس عوامل

 در دالر متیق تیتثب سبببه رانیا مردم که یراحت نفس و شد، قورق که یمنوچهر
 ...افتاد جهان یوترهایکامپ ۀهم در یخاص روسیو ناگهان دند،یکش تومان صدیس
  (.11 ،همان)

 که را یاکتابخانه تسیآشو رمز عالمت با ،یتق درخواست به ،یتق ترکوچک برادر
 در کشور خواهانیآزاد ۀکتابخان گانهی و داشت هینشر و کتاب جلد زاره سه از شیب

 و زد آتش زیتبر ۀخان شورمرده گود یوقف ۀخان آشپزخانه در بود، جانیآذربا
 (.89 ،همان) ...سوزاند
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از  خسرو ناصر ابانیخ در زیتبر ۀمسافرخانهای صبح در ی یک روز وسطیپسردا»
 (.81 ،)همان «خواب بیدار شد

. دادینم اجازه جبهه تیوضع. مییایب بوشهر نبود قرار. بوشهر به میآمد تهران از
 آنجا از. دوکوهه پادگان به آوردنمان یول الم،یا به بفرستندشان ماًیمستق خواستند یم

 (. 12 ،همان) ...المیا به آوردند شنوک به را را گردانمان
 میرژ در که یافسر بار کی و کردند مراجعه ارتش ستاد و پاسدارن سپاه به یحت

 قرارگاه به یانامه ارتش ستاد در بود، دانشگاه در یفیشر سابق شاگردان از گذشته
 دیمج پ،یت نیا در دوستش حتماً که داشت اصرار و نوشت 54 لشکر کمی پیت

 (. 13 ،همان) کرد خواهد دایپ را یفیشر
 و پدر نارک یکی بچه، دو هر همراه زنش، و یفیشر غروب، یحوال که یوقت

 صدا به آبادوسفی سه و چهل ابانیخ در را یاخانه در زنگ مادر، بغل یگرید
 معما که کردیم احساس و دیگنجینم پوست در جانیه از یفیشر درآوردند،

 (. 12 ،همان) شد خواهد حل شهیهم یبرا یزود به
 با را آنجا تا زیتبر از. کربال یفرسخ ده در است پدرم و من عکس سوم، عکس

 در را عکس.. .میرفت دیرس دستمان چه هر با قیقا با ،یگار با قاطر، با کالسکه،
  (. 119 ،همان) ...اندکرده چاپ حرم راه سر کربال،

، 914، 118، 112، 115، 111، 123، 124، 121، 111، 118، 18ـ  11)برای مصادیق نک: 
915 ،914) 

 
   . استناد به آثار ادبی دیگر4-1-5

شود: نخست به سایر آثار ادبی به دو شکل استناد می اشزاده خانم و نویسندهآدر رمان 
برداری از آن متون و درج در رمان موضوع بحث؛ بدین صورت که  با نوعی تکه

ای تاریخمند در جهان داستانی شود و هستیسخنانی از سایر مؤلفان در رمان ذکر می
های داستانی لفان یا شخصیتؤاعم از م ذکر اسامی . در نوع دوم فقط بهیابدحضور می

 شود:می بسنده

   برداری از دیگر متون  . تکه1-4-1-5

بردن  کارصورت بههای تجلی مستندنمایی در سطح این رمان، بهیکی دیگر از شیوه
برداری از دیگر آثار داستانی و تکه های برجسته و جمالت مشهور از برخی شخصیت
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کاریِ اپیزودی باعث این تکهمان گنجانده شده است. اسر رسر که در ستی اغیرداستان
ها دشوار شود. عالوه بر تمایز مرز میان آن، دنیاهای مختلف در هم خلط شده شودمی

های داستانی اثر با کمک کارگیری این تکنیک روایی باعث شده است تا جنبههاین، ب
  متون دیگر در عالم واقعیت مستند شود:

 )همان، آغاز رمان(. رنه شار «اندازدما را به راه رؤیا می نکهبه سکوت آ»
 او نزد در که درگذشت کهنسال یمرد به بازگشت، نهیپس آن روز پس از نماز آد

ها را کتاب و بنشست مرد آن نزد در آمده فرود اسب از حال در. بود اریبس کتاب
 آن بود کینزد که افتی یها صورتکتاب از یکی در نکهیکرد تا ا یمالحظه هم

، شب نهصد شب کیهزاروشد. یتر متصور نمخوب او از و دیآ سخن در صورت
 (.رمان آغاز ،و پنجاه و دو )همان

 دو که یادهینشن را یبغداد ثروتمند مرد آن ۀقص تیشخص بیغر داستان تو ایآ
 بغداد؟ به آنجا از و برسانند بندر به تا آوردندیم را اشالتجارهمال بزرگ یکشت
 و خواب دیشن را خبر که ثروتمند مرد. شدند غرق یکشت دو هر. شد یتوفان ایدر

 عسرت. گرفت را روحش یقرار یب و اضطراب. رفت رونیب اشیزندگ از آرامش
 نکهیا تا. شد یخوابیب یهابندر سرگردان روحش. کرد خانه درونش در رون،یب

 ...افتی راه چشمش هب خواب یالحظه درآورد، شیپا از یدرماندگ یوقت یشب
  [یمثنو یهاداستان از یبخش] .(181ـ  188 ،همان)

 و کین فطرت یدارا یول ؛دیآ ایدنبه بسته چشم با که را یکس حالت ریگ نظر در
 در والدت یابتدا از و باشد نماثواب ریضم و خللیب و ثابت ۀحافظ و یقو حدس

 و هاراه و هاکوچه و دممر ییشناسا در وستهیپ و ابدی پرورش شهرها از یکی
 و بشناسد را همه تا دیبرآ شهر آن در جمادات و واناتیح انواع و بازارها و ها خانه
 که هر با و برود، راه شهر آن در عصاکش و رهنما یب که کند حاصل رتیبص چنان

. (219ـ  212، همان)... بشناسدش یاول ۀوهل در کند سالم او بر و شود مواجه

 [قظانیبنیح از «داریب ةزند» داستان متن از یبخش]
 پرنور چراغ و... بجهد خواهدیم یاجهنده غول چون ترن که دیرس نظر به نیچن و

 ستگاهیا ناگهان. ببلعد را او خواهدیم که است یمخوف چشم چون آن یجلو
 خاطر به بود رفته ترن ریز به که را یاچارهیب نگهبان آن و مسکو ترن مسکو،

 [یتولستو ینایآنارکان یانیپا سطور. ](251 ،همان... )آورد
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، 955ـ  958، 992، 991ـ  922، 144ـ  141،149ـ  141، 18ـ  11، 89، 82)برای موارد بیشتر نک: 
 (891، 931ـ  931

 ها و نویسندگان. ذکر نام کتاب2-4-1-5
ها ه شخصیتهم نامید، به هر گونه اشاره ب« تلمیح بینامتنی»توان آن را این روش که می

روی، داستان را در شود که ضمن ایجاد نوعی حاشیهو آثار واقعی و داستانی گفته می
دهد. در این جریان این اشاره و تلمیح خودآگاهانه در نوعی ارتباط بینامتنی قرار می

های واقعی و داستانی در ای که در آن شخصیتشکل از مستندنمایی ـ خالف رویه
داستانی و واقعی، نام آثار و برخی  یهاکردند ـ تنها به شخصیتمیآفرینی داستان نقش

شود و از این طریق داستان به مرز اسامی برجسته و آشنا در جهان واقعی اشاره می
 شود:واقعیت نزدیک می

برداشت و جهان درست شاهد حضور آن  کرَتَ «تروا»شهر  یمختلف زمان یهاهیال
به  دنیاز رس شیپ «دانته» .کرده بود فیتعر «ادیلیا»آن را در  «هومر»شد که  هیال

و درست در مدخل  کتابش شتۀگذجلد سوم کتاب خود برگشت به  یهاپله نیآخر
 ...دیسیرا ل «سیاول»شاهکارش  یبخش مال «سیجو مزیج»دوزخ قرار گرفت و 

 (. 11 ،)همان
 تومان هزار هشتاد جمعاً ناشر، سه از. داشتند نگه مارستانیب در روز سه را زنش

 خودتون حاال. شده محشر دمیجد رمان نیکن باور الحساب،یعل فعالً گرفت،
 یسو آن در ما. گذشته گهید اونا ۀزمان! نه هم «سیجو»! نه «کافکا»! نه. نینیب یم
 (.18 ،همان) ...بله خوب ا،یدن یها وهیش

به  فظحارا آورد و در زمان حال  «وندرس میو» لمیدور ف ییاز جا شدیم اگر
حافظ شخصاً از اعماق زمان بلند شود  یقرار داد، چرا نشود روز یگرمارود یصدا

  (.91 ،)همان و شعرش را خودش بخواند؟
 رمردیپ ندیگویم. آورد درخواهد هم شاخ د،یکن بزرگ بار هزار را شپشش اگر ...

 (. 111-115 ،همان) ...است شادان یمیتعل نیا و بود یشکل نیا هم یخنزرپنزر
 از و سپرد یبوشهر صادق احمد به را «یزر کاکل» ،«گوهر» جلد در خانم آزاده
 که یهس یدوس جور چه تو آخه. دیخواب ینم رونیب وقت چیه. »رفت رونیب خانه
 عنکبوت من. یبد شیکرا ای یبر من اتاق از دیبا. بوده کجا شبید یبگ ینتون
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 که من... باش یزرکاکل نیا فکر اقالً ،یسین من فکر تو اگه. شهینم سرم منکبوت
 (.122-121، همان)... سمین بلد یدار بچه

 شدیم ای و شازده ای اضیف مثل گرید یشکرلب کی تو شدیم پسر اگر کن باور
 برادر کنم بزرگش من آنکه یجا به یمرد یم تو اگر که تو چشم به یریاثۀ لکات
 (.118 ،همان) ...شدندیم یشکرلب جد ییدا عمو

 (118، 111، 151، 123ـ  121، 91، 21، 18مصادیق دیگر نک: )برای 

 4. استناد به کتاب حاضر5-1-5

شناختی گذرد، از نظر هستیمی اشسندهینو و خانم آزادهماجرایی که در درون رمان 
ای زبانی و نوعی تخیل است؛ ولی همین رمان از نظر مادی وجودی تاریخی برساخته

به وجود آن  ر مقام یک داستان با مشخصات ویژهراوی ددارد. بر همین اساس، وقتی 
 دهد:کند، به امری مستند و عینی ارجاع میاشاره می

 . شناسنامۀ رمان1-5-1-5
هایی های مستندنمایی در این اثر داستانی، نگارش بخشترین شکلیکی از برجسته

وان روی جلد اثر، تعداد صفحات رمان، عن ةاست که در آن توضیحاتی درمورد نویسند
  آن، موضوع و ماهیت آن و حتی زمان اتمام آن به خواننده ارائه شده است: 

ها و های این رمان خیالی هستند و هر گونه شباهت احتمالی بین آنشخصیت ۀکلی

 .ابتدای کتاب(همان، ) کلی تصادفی استهای واقعی بهآدم
ششصد رتباط، احتیاج به دانست که برای نوشتن مشروح این آشنایی و ابازجو نمی

کاغذ سفید دارد و به همان صورت که از او تقریباً خواسته شده بود که  صفحه
  (.818ـ  819)همان،  ۀ وقفی را در زندان بازنویسی کندرمان مردگان خان

« شریفی« »دای اوغلی کیه؟« »مرا دای اوغلی کشته.« »اید؟شما چگونه مرده»
فرو « »کنید!شوخی می« »با خودکار بیک و کاغذ.» «ای کشته؟شمارا با چه وسیله»

شما روح واقعی هستید؟ « »در رمان« »کجا؟« »کردن تعلیمی بیب اوغلی توی رحمم
رمانی که « »گفتید رمان. کدام رمان؟...« »اندهمۀ ارواح رمان واقعی« »تب نکردید؟

آزاده »« یه؟اسم رمان چ« »شود.شود. همین حاال نوشته مینوشته می 1918سال در 
وانید رمان را تا آخر بخ« » چرا چاپ دوم؟« »اش )چاپ دوم(خانم و نویسنده

  (.535ـ  538)همان، ... «فهمید. می
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 ف،یضع ةبند نیا ۀبه خام اشسندهیآزاده خانم و نوبلند  ۀنگارش قص دیرس انیبه پا
در  یقمر 1811رجب  21مطابق  یشمس 1918آذر  29 روز صبح ،یبراهن یرضا

 .(114 همان،) طهران ۀپاسداران از محالت شمال شرق شمال دارالخالف ۀحلم
 (192، 511ـ  519، 851، 21)برای مصادیق دیگر نک: 

 . فصول کتاب2-5-1-5

هم در درون متن به خواننده  ،هاانی رمهایرفتفصول و پیدر این روایت چینش 
 ست:ا شود که حاکی از گزارش امری واقعیمعرفی می

 که شدیم متوجه رضا دکتر قصه، یبعد بخش چند شیرایو و یبازخوان موقع 
 قصه به که را یخانوادگ مختلف نیمضام و گزارش خ،یتار یادیز ریمقاد تواندینم
 قصه در اکبر دکتر ریتصو از یریتصو با هاآن تناسب رغم به یحت بود، افتهی راه

 (. 95 همان،) نکند حذف آن از داشت،

 را هازیچ یلیخ هم باز که دیبگو اکبر دکتر به تا بود داشته نگه اهبزنگ سر را قصه 
 را ها بزنگاه از یادیز تعداد کند،یم عوض ار صویق انیب ژهیوهب کند،یم حذف

 را یاوغل بیب یزندگ تا کندیم حذف را اشخانواده و خود یزندگ حوادث ژهیو هب
 دیبا. باشد داشته متفاوت یاهتیروا با یراو چند که کند فیتعر یثیحد صورتبه

 (.823 همان،) ...بکشد نوشته رخ به را نوشتن عمل نوشته

 بندی رمان. پایان3-5-1-5
داستانی است که با استناد به بندی رمان شکلی دیگر از مستندنمایی درونسخن از پایان

 واقعیت مادی خود کتاب صورت گرفته است:
 در و اکبر دکتر دوستِ یاطبا از یعدادت به خطاب رضا دکتر که یسخنران کی در

 و پزشکان: اندمرگ و یزندگ تاجرِ گروه دو که بود گفته ،کردیم رادیا او حضور
 شروع کی نه قصه ن،یا از پس گرید که بود گفته یسخنران همان در. هاسندهینو

 و داشت؛ خواهد متعدد یهاانیپا و متعدد یهاآغاز ان؛یپا کی نه و داشت خواهد
 ...شد خواهد یبعد انیپا محوِ هم انیپا آن گر؛ید انیپا محوِ ان،یپا کی که بود تهگف
 (.824همان، )
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 ةبند نیا ۀخام به اشسندهینو و خانم آزاده بلند ۀقص نگارش دیرس انیپا به
 1811 رجب 21 مطابق یشمس 1918 آذر 29 روز صبح ،یبراهن یرضا ف،یضع
 همان،)  طهران ۀدارالخالف شمال شرق لشما محالت از پاسداران ۀمحل در یقمر
114.)  

 های ادبی. استناد به نظریه6-1-5
از دیگر موضوعات مورد بازنمایی در این اثر که بر جنبۀ مستندگونۀ آن رمان داللت 

داستان و در  ۀای است که در حین ارائهای علمیکار بردن تجزیه و تحلیلهدارد، ب
در داستان شباهت دارد. این امر « نظریه کاربستِ»نوعی الی آن گنجانده شده و به  هالب

 باشد تا یک داستان:« داستانـ نظریه »شده است که این اثر بیشتر شبیه یک  سبب
 اول ةسندینو بشود، متن اول ةسندینو بشود، متن ةسندینو متن ةخوانند نکهیا یبرا
 ستیبایم دوم ةندسینو... باشد کرده یمخف خود اثر متن در را ییزهایچ ستیبایم

 قیال ةسندینو و خواننده صورتبه تا کردیم افتیدر نشدهمیتنظ صورتبه را اثر
 (.859ـ  852 ،همان)... کردیم میتنظ خود شیپ را متن و آمدیدرم یبعد

 ‘منِ’رمان است.  ‘منِ’ شخصی من نیست. ، منِ‘من’ولی آن  ‘من‘گویم من می. »..
  (.851همان، ) «نویسندگی است... ۀمسئله حرف من نیست. من یکی دیگر است.

 کی را قصه. ستین آسان اصالً نوشتن ۀقص نوشتن یول است؛ راحت قصه نوشتن
 سدینویم را نوشتن ۀقص که یکس اما د،یگو یم زور لیدل نیهم به و سدینویم نفر
 و است؛ مؤلف ۀقص قصه سد،یبنو نفر کی را قصه اگر. است مخالف ییزورگو با

 انگار که سدیبنو یطور را قصه سندهینو اگر... مؤلف سلطنت یعنی مؤلف، ۀقص
 بر مرگ پس. افتی خواهد ادامه قصه باز ردیبم اگر یحت سد،ینویم را قصه نوشتن
 (.511-519 ،)همان! نوشتن باد زنده! مؤلف

 سر سینوقصه با که اوست. برعکس نه سدینویم را سینوقصه که است تیشخص
 ابد تا تواندیم ندارد، تیواقع تیشخص چون. نیهم یعنی رانبح. دارد جنگ

 سینوقصه است بهتر پس. است محدود است، یواقع سینوقصه چون. سدیبنو
 (. 519 ،)همان ...او سینوقصه نه و باشد خانم آزاده کاتب فقط

 ند،یافریب چشمسهموجود  تواندیفقط زبان م ،ندارد چشم سه کس چیه عتیطب در
 اتیادب. است عاجز آن ۀارائاز  عتیاست که طب ییزهایچ دنیقادر به آفر پس زبان
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 زنِ از توانیم. شد خواهد دهیآفر چشم به آدم ندهیآ در و است کیژنت علم پدر
، )همان ...و است زن او نکهیا یکی. کرد خواننده میتقد یمختلف هاتیتوج چشمسه

518 .)  

کنند که فرهنگ هایی برای بیان پیدا مینویسنده و خواننده در هر عصری قرارداد»
ای بر ذهن هر شدهدادهتخیل سازمان کلف کرده است. درواقعها را محاکم آن عصر، آن

 (.511)همان، « دو تحمیل شده است...

، 112، 511، 511، 515، 518، 511، 818، 859، 852، 891، 824، 814)برای مصادیق دیگر نک:  
119) 

 دهی نوشتار تحقیقسخن با قاعدۀ ارجاع ابع. استناد به من1-1-5
های آثار علمی، تحقیقاتی و ویژگی وکارگیری منابع و مآخذ در پایان کتاب، جزهب

مثابۀ تکنیکی کامالً به این روشاز شود. ذکر می اثر سازیتحلیلی است که جهت مستند
مان و در بخش است. نویسنده در پایان ر شدههنجارشکن در پایان این رمان استفاده 

که در طول  را نیز افرادی و های داستانی و غیرداستانیم پایانی، نام همۀ کتابئضما
واقع نوعی امر دراین . کرده استنوشتار تحقیقی ذکر  ةشیو به ،ها ارجاع دادهداستان بدان

بندی و بازنمایی از منابع و مآخذ داستان است که به همراه تشکر و قدردانی از صورت
 است:  شدهبان آن آثار و دوستان نویسنده انجام صاح
)تهران،  یجعبدالطیف طسو ۀ، ترجمشب کیهزاروپس از شناسنامه، از  ۀصفح»

 (.121)همان، « 152( جلد ششم، ص2891شرکت چاپ و نشر دانش نو، سال 

اثر اسماعیل  ‘چهار کیلومتر و نیم از واقعیت’ ۀ، چند سطر از نمایشنام34 ۀصفح»
 (.121)همان،  «111، ص85یک، خرداد  ةجهان نو، شمارشاهرودی، 

بازی دو اثر از شب، کالژی از دو قطعه از سنگ صبور و خیمه121ـ  113صفحات »
  .(121)همان،  «صادق چوبک

الزمان یقظان[، اثر ابن طفیل، ترجمۀ بدیعبناز زندة بیدار ]حی 215ـ  211صفحات »
 (.121)همان، « 25ـ  21 ( صص1951، تهران، فر )بنگاه ترجمه و نشر کتابفروزان

اثر  ‘های سفیدشب’کوتاه  ۀ، دو قطعه از آغاز و پایان قص151ـ  151صفحات »
 (. 121)همان،  «فدور داستایوسکی...

 (191 -121)برای مصادیق دیگر نک: 
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 . مستندنمایی بصری ـ تصویری2-5

 و خانم آزادهدگونۀ راوی رمانِ از  بُعد فنی و مادیِ رسانه، سطح دوم بازنماییِ مستن
ورزی از نوع بصری ـ تصویری است. غرض از نوع بصری هر نوع نشانه اشسندهینو

آید و فرق آن با نوع تصویری در این است که در نوع تصویری چشم میاست که به
های تصویری، ورزی مبتنی بر شمایل است. با این وصف، همۀ بازنماییتأکید بر نشانه

  (. 91:1939)کوری، های بصری، تصویری نیستند  ند؛ ولی همۀ بازنماییابصری

  . بصری ـ گرافیکی1-2-5
نوشته در قالب نامۀ شهید با طرح قطرات های رمان، تصویر چند دستدر برخی قسمت

 ؛ ازجمله:خون یا نوشتار معماگونه با قلم و خط ویژه آمده است
یک  ۀنامهایی از وصیتات قبل، بخش: در این صفحه بعد از اینکه در صفح15ص 

که بر روی آن جای قطرات خون نیز  ـ نامهوصیت ۀنوشتشهید آمده، تصویر دست
حسن نامه متعلق به است. این وصیت شدهعنوان یک مدرک مستند ارائه به ـ وجود دارد

 شود.است که امضای خود او در پایانش دیده می قاضی
کار رفته است. هنوشته در این صفحه از رمان بستکارگیری ده: نمود دیگر ب11ص 

که در آن انبوهی از حروف درهم و است ای ارائه شده در این صفحه تصویر صفحه
های معماگونه نوشتهاند. این دستهای افقی و عمودی قرار گرفتهبرهمی در ردیف

 است. مجید شریفیدیگری از یک شهید است که نامش  ۀمربوط به نام
های دیگری است که شامل نوشته ۀنوشت، دستمجید شریفی ۀسومین نام: 15 ص

نوشته نیز آشفته به همراه اَشکال خاصی است که حالت معماگونه دارد. این دست
دیگری است که به شکل خاصی نوشته شده و تصویر آن در این صفحه  ۀمربوط به نام

 به شکل مستند آمده است.
خطاب به پدر و مادر و فیروزه  جید شریفیم: در این صفحه از رمان، 13 ص

نوشته در پایین صفحه، شکل یک کند و به همراه دلدیگری را ارسال می ۀکشمیری، نام
)برای مصادیق  اوستۀ نوشته درواقع کپی نامنما را هم نقاشی کرده است. این دستقطب

 (.588، 212، 111، 41دیگر نک: 
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 شمایلی ـ . تصویری2-2-5
 هاس. عک1-2-2-5

عکس با زیرنویس در  یمندرج در متن، تعداد زیاد یهانوشتهدر کنار تصویر دست
 شود که بر شدت مستندنماییِ روایت افزوده است: برخی از صفحات رمان مشاهده می

قرار خانه ایستاده، عکسی واقعی از مردی که در غسالدر این صفحه، : 118ص
  گرفته است.

: در این عکس، یک پسر نوجوان دفاف پابرهنه، 1عکس شمارة : آوردن 111ص
 نوازی است.قرار دارد که در حال دف

، پا در هوا: در این صفحه، عکسی واقعی از یک 2آوردن عکس شمارة : 112ص
 و صحنۀ فلکه کردن یکی از شاگردان آن قرار گرفته است. خانۀ قدیمیمکتب

ر این طرح، پدر و پسری : دپدر و پسر ده کیلومتری کربال، 9 ة: عکس شمار119ص
 اند.تصویر کشیده شدهای قدیمی بههای عربی در صحنهبا لباس
: در این صفحه، عکس واقعی آزاده خانم در تبریز، 8: آوردن عکس شمارة 118ص

 تصویر کشیده شده است. دختری نوجوان با لباس سنتی به
ن صفحه، عکسی : در ایالقلمآزاده خانم در دوربین سیف، 4: عکس شمارة 129ص

 واقعی از یک زن عشایر با پوشش شبیه به عشایر بختیاری آمده است.
: در این عکس، تصویر واقعی چئتر آزاد= ناستنکا، 12: عکس شمارة 155ص

 دختری جوان قرار گرفته که با پوششی سنتی است.
قرار گرفته که مادر دکتر  عکس واقعی یک پیرزن ایرانیدر این صفحه، : 914ص

های داستان است. این عکس در مستندنمائی اثر بسیار یکی از شخصیتشریف 
 (.111، 111، 121 -128، 122ـ  121، 113، 111)نیز نک: تأثرگذار است 

 . طرح ـ نقاشی2-2-2-5
های واقعی که به انسان ـ های واقعی در داستانکارگیریِ تصاویر و عکسهعالوه بر ب
های غیرواقعی هم استفاده شده است. صری و نقاشیهای بگاه از طرح گه ـ تعلق دارند

ها در حکم های قبل در این است که این شکلتفاوت این اَشکال بصری با نمونه
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اند و میزان دخالت هایی هستند که به تقلید از واقعیت خلق شدهها و نقاشیواره طرح
ن رمان در کنار شگرد کارگیری این نوع تصاویر در ایهها بیشتر بوده است. بتخیل در آن
شده که این رمان به اثری  سببهای واقعی در آن،  کارگیری عکسهیعنی ب ،پیش از این

 شدت ماهیتی مستندگونه به خود بگیرد: تبدیل شود و به« داستانی ـ مستند»
است که در پایین آن نوشته شده:  صفحۀ سفید و خالی: این صفحه، یک 43ص

 طرحی از مجید شریفی.
که به دنبال یک نوع حیوان  شدة یک درشکهطرح نقاشیکار رفتن به: 38ص

کند و هویتش معلوم نیست. طبق گفتۀ راوی این تصویر را چندجنسیتی حرکت می
 کشیده است.« اسکار دومینگز»

: در این طرح، پدر و پسری پدر و پسر ده کیلومتری کربال، 9: عکس شمارة 119ص
 اند.دیمی به تصویر کشیده شدهای قهای عربی در صحنهبا لباس
: در این نقاشی، تصویر اوغلی، شادان و خنزرپنزریبیب، 5: نقاشی شمارة 111ص

عنوان نمادی از سه شخصیت بیب حیوان گربه مانندی به تصویر کشیده شده که به
 ( معرفی شده است.کور بوفاوغلی، شادان و خنزرپنزری )

اش به مصر: این نقاشی تصویر سفر خیالی، آزاده خانم در 1: نقاشی شمارة 114ص
 است. بستهزن نقابیک 

گونۀ : در این تصویر، طرح نقاشیپنج آزاده خانم مکثر، 1: نقاشی شمارة 121ص
پنج زن ایرانی ـ که با پوشش قدیمی و خیلی سنتی ایرانی به همراه چادر و روپوشی که 

 آمده است. شبیه به پوشش زنان در دورة قاجار و قبل از آن است ـ
، کار رودن: در این صفحه طرح آزاده خانم« کفین»، 3: نقاشی شمارة 128ص
 هستند(.« رودن»شدة نقاشی اثرشده از دو دست ارائه شده که نقاشی

، کار پیکاسو: در این قسمت، طرح آزاده خانم« قدمین»، 11: نقاشی شمارة 121ص
 است.« پیکاسو» شدة دو پا به تصویر کشیده شده که متعلق بهنقاشی

: این طرح نقاشیِ پطرزبورگ، شب چهارم آزاده خانم در 11: نقاشی شمارة 155ص
 ای از شهر پطرزبورگ است.تخیلی
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، پل سه قاره: این طرح نقاشیِ زنی است با آزاده خانم، 19: نقاشی شمارة 153ص
، 221، 149 ،111، 118، 112)برای مصادیق دیگر نک: پوشش سنتی ـ مدرن از یک زن ایرانی 

959 ،812 ،593.)  

  جهینت. 6
ای سامان یافته که مدعی است واقعیت و داستان ادبیات پسامدرن بر مبنای بافت معرفتی

تر برای جهان ای را که پیششوند و مرزبندیِ قطعیهر دو با زبان و در زبان خلق می
اعد ژانری این پذیرد. بر همین اساس، یکی از قوواقعی و داستانی مفروض بود، نمی

های مذکور بر مبنای ها درهم آمیختن انواع مرزبندی میان جهاندسته از روایت
ترین روایت داستانی پسامدرن فارسی، رمان مستندنمایی است. این تلقی در شاخص

، بررسی و نشان داده شد. راوی رمان سعی کرده است در دو اشسندهینو و خانم آزاده
انواعی از  تصویری ـ واژگانی و بصریـ  زبانی رسانه یعنی سطح از بُعد مادی و فنی

واژگانی را به شرح ذیل  ـ زبانی در سطح موارد مستندنمایی کار گیرد.همستندنمایی را ب
 توان برشمرد:می
مورد اشاره و  کتاب حاضر، فرد ةهای تاریخی در قالب کنشگر، نویسندشخصیت -

  چاپ کتاب حاضر. مسئول
شکل واقعی در حال  نیز وضعیت زمان حال نوشتار که به شته،رخدادهای گذ -

 ست.ا گیری شکل
 ست.ا اماکن واقعی که گویی محل رخدادهای در حال وقوع -
ها و ها یا اقتباس از اسامی آن کتاببرداری از آنتکه روشآثار ادبی دیگر که از دو  -

 استناد شده است. هابداننویسندگان 
همسو  نیزگاهی  ورایج و تاریخی در متن بازنمایی  امری ۀمثاببههای ادبی هم نظریه -

 در حال نگارش داوری شده است. رمانِ ةبا آن دربار
واقعیت مادی رمان نیز در مقام واقعیتی در حال وقوع، گاهی موضوع استناد راوی  -

کتاب،  ۀشناسنام ةدربار ست. افزون بر افشای زمان حال نگارش رمان، صحبتا
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رخدادی تاریخی  ۀمثابشود که رمان در حال نگارش بهبندی سبب میپایان فصول و
  داستانی آن درآمیزد. ۀبا جنب ود وو مستند مطرح ش

نوشتار تحقیقی آشکارترین و هنجارگریزترین شکل  ةشیو دهی بهارجاع -
مستندنمایی یک رمان است که راوی بدان متوسل شده است. در صفحات پایانی کتاب 

ها اقتباس و حتی ها ارجاع داده یا از آنتمام منابعی که راوی در درون متن بدان اسامی
  شده است.نوشتار تحقیقی ذکر  ةشیو ، بهکردهبرداری تکه

سطح بصری ـ تصویری، که از نظر ادراکی و اقناعی تأثیرگذارتر و از نظر استناد 
ت که خط و ترتیبِ متفاوت هایی اسنماید، گاهی در قالب استناد به نامهتر میموثق

شود وجه واقعی و اعتبار می سبب هابر برخی از آنهای خون نیز لکه ها؛نامه هادستخط
نمایی در قالب انواع عکس نمایان چندان برجسته شود. گاهی هم بنای مستنداستناد دو

و محوری موجود میان دال شباهت  ،دیگر ها یا به عبارتشود که جنبۀ شمایلی آنمی
بلکه اعتبار استناد ، کندتنها مستندبودگی متن را اثبات میها نهمدلول این دسته از نشانه

با این  .دینمایمهای مذکور تضمین نوشتهسطح با جنبۀ واقعی ـ تاریخیِ دسترا هم
ای را که در سطح انواع مستندنمایی اشسندهینو و خانم آزادهراوی رمان  ،وصف

تصویری  ـ ها در سطح بصریز کرده با نمایش وجوهی دیگر از آنزبانی آغا ـ واژگانی
مرز واقعیت و داستان را با تکیه بر قواعد ژانر و همسو با بافت  است، تثبیت کرده

سامان خبر یا معناسازی را از قطعیت و های پسامدرن به تعلیق درآورده معرفتی روایت
های سوژه شناختیهستی ـ اه معرفتیبه طوری که خواننده در تبیین جایگ انداخته است؛
 لوفأم هایتجربه با قیاس شود؛ امری که درتری مواجه میهای متفاوتروایی با ابهام
 است.تر ها غریبگشایی از آنروایی و ابهام

 هانوشتپی
 شوندیپ با فراداستان یِاصطالح عنوان با که یداستان اتیادب یخوآگاه :(metafiction) فراداستان .1

 فراداستان(. 191: 1943 ن،یمارت) دارد تیروا خود قدمت به یاخچهیتار و است شده معمول «فرا»
 ای و تیماه به را خواننده توجه مند،نظام و خودآگاه یشکل به که شودیم گفته یداستان یانوشته به

 را ییاه پرسش قیطر نیا از تا کندیم معطوف مصنوع و یساختگ امر کی عنوانبه خود تیوضع
 از را «یخودآگاه» وارد گلن (.3ـ  4: 1943 وو،) سازد مطرح داستان و تیواقع انیم ۀرابط درمورد
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 جووپرس به خودشان یهست طیشرا درمورد که داندیم یستیمدرن پست یهنرها یاصل یها یژگیو
 عناصر ریدرگ را خواننده داستان، ۀارائ کنار در یستیمدرنپست داستان که یطوره ب پردازند؛یم

 درمورد یداستان را فراداستان الج دیوید(. 51ـ  83: 1943 وارد،) کند یم آنان به توجه و داستان
 کنندیم جلب داستان انشا یهاوهیش به را ما توجه که کند یم اطالق ییهانوشته به و داندیم داستان

 (.985: 1944 الج،)
 از یعنصر خودش که ردیبگ قرار یزبان واحد کی حمولِم که است یفرازبان یهنگام نشانه: فرازبان .2

 (. 125: 1931 نس،یپر) است یزبان رمزگان
 ـ تیواقع و هنر نیبی ـ عبارت به واقع، جهان و یادب متن نیب (:short circuit) کوتاه اتصال .9

 در کوتاه اتصال جادیا منظور به تالش یستیپسامدرن یهانوشته تیخصوص و دارد وجود یافاصله
 (. 15: 1945 نده،یپا) شود زدهبهت خواننده تا است فاصله نیا

 قالب در زین آن نوشتن زمان به ،رمان یبندانیپا و فصول ،بر شناسنامه عالوهراوی  که ستگفتنی ا .8
  .نشد ذکر مجدداً بخش نیا در شد، اشاره بدان زمان بخش در چون یول ؛کندیم استناد حال زمان
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