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 نقد شازده احتجاب گلشيري با تأكيد بر ديدگاه ژرار ژنت

1مهيار علوي مقّدمدكتر 
 

  2قدسي براتي
  :چكيده

در بين علـوم   ياي، يا تعابير جديدميان رشته علومامروزه گسترش علوم مختلف و ازدياد آثار علمي، باعث به وجود آمدن 
  . باشد، در علوم انساني ميموارد مختلف بشري گرديده است، كه موضوع روايتشناساني يكي از بارزترين مصداق اينگونه

حيات بشري را تحت سـيطرة خـويش قـرار داد، در    هاي  در قرن بيستم كه همة حوزه» مدرنيسم«با شكوفايي جريانِ عظيمِ 
ژنـت   ژرار شناسـان  روايـت  ميـان  در. نويني براي روايت داسـتان بـوديم  هاي  ن و پيدايش شيوهادبيات نيز شاهد دگرديسيِ رما

 نـوع  سـه  بـه  معتقـد  و است مطرح كرده متن زمان و داستان زمان ميان ناهمخواني ذيل زمان مؤلفه باب در را مباحث جامعترين

 روايـي  گفتمـان  كتـاب  با شايان ذكر است كه ژنت .؛بسامد وترتيب؛ تداوم است؛نظم متن زمان و داستان زمان ميان زماني رابطه

  .داشت روايت شناخت در بسزايي نقش خود،
داستان شازده احتجاب هوشـنگ   داستان ادبي، در از نقد اي شاخه عنوان به شناسي روايت منظر از زمان مؤلفه جستار اين در

 .شودمي بررسي و گلشيري تحليل
  شناسي،ژرارژنت،شازده احتجاب، هوشنگ گلشيري روايت :واژگان كليدي

  :تاريخچه روايت
ساماندهي و ساختارمند كردن زبان در واحدهاي بزرگ و شايد بـراي بررسـي    ،است براي بررسياي  روايت شيوه

  )55: 1382وبستر،(. بسيار مفيدي استي  يشنامه شيوههمه انواع شعر مفيد نباشد اما در بررسي ادبيات داستاني و نما
جديد روايـت  هايي  اولين نظريه. را روايت شناسي ناميده اند) يا در واقع دستور زبان روايت(مطالعه نظري روايت 

  .اوايل قرن نوزدهم و مكتب فرماليسم روسي نشأت گرفت، از روسيه
ود توان روايات را طبقه بندي كـرد و الگـويي بـه وجـ     مي بعدها روالن بارت اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه

يكـي   ،دانسـت  مـي  بارت دو روش را براي انجام اين كـار ممكـن  . روايت را نشان دهدي  عمدههاي  آورد كه ويژگي
بعدها والديمير پـراپ بـا   ) الگوي فرضي مد نظر است(و ديگري استنتاجي) ي روايت مورد نظر استهمه(استقراريي

  .منتشر كرد 1928ونتايج آن را در سال . دادهاي عاميانه انجام نظر بارت تحقيقي در كتاب شكل شناسي قصه
 ،وقايع داستان ،پردازند كه عبارتند از شخصيت مي بيشتر به تحليل محتوا ،روايتي  پراپ وبارت دربارةهاي  نظريه

  )84: 1382وبستر،( .تا اينكه ژرارژنت با بسط و گسترش آنها به بسط مفاهيم پرداخت. زمان و مكان
. شود مي بين روايت و روايتگري تمايز قائل"گفتمان روايي ميان داستان"فرانسوي در كتاب ژرارژنت نظريه پرداز 

كند و به متنيـت و رونـد نقـل يـا      مي آن تقسيمي  روايت را نيز به اجزاي تشكيل دهنده ،ژنت براساس اين سه مفهوم
  )85: 1382وبستر،( .روايتگري توجه وافري دارد

منظور از روايت خود متن است يعني . نامد مي را محتواي روايي هاست كه ژنت آنتوالي رويداد ،منظور از داستان
را تغييـر دهـد و   هـا   كنـد و ممكـن اسـت ترتيـب رويـداد      مـي  زبان شفاهي يا مكتوب يا گفتمان كه داسـتان را بيـان  

گـري  از روايـت منظـور  . ها را در روابط گوناگوني با يكديگر ارائه كند كه به لحـاظ داسـتان كامـل نيسـتند     شخصيت
  )87: 1382وبستر،( .نامد مي داستان و روايت است كه ژنت آنها را توليد عمل رواييهاي  بازگويي رويداد

دهـد كـه اصـطالح     مـي  ژنت توضـيح . ي ديد بوت استبا تكيه بر نظريه زاويه ،مفهوم كانوني كردن روايت ژنت
  .كند مي روايت را خلطي  ديد دو جنبهي  زاويه

                                                            
گـروه ادبيـات    -انسـاني دانشكده ادبيات و علـوم   -حكيم سبزواري دانشگاه( گروه زبان و ادبيات فارسيعضو هيأت علمي و دانشيار  -1

  )فارسي
  )گروه ادبيات فارسي -دانشكده ادبيات و علوم انساني  -حكيم سبزواري دانشگاه(دانشجويان دكتري ادبيات فارسي  -2
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حـال  . شوند مي همسان تلقي ،شود مي از نگاه وي ديدهها  كند و شخصي در متن كه رويداد مي روايتشخصي كه 
عوامـل متمـايزي    ،درواقـع راوي و عامـل  كـانوني كننـده در فرآينـد روايـت      . آنكه ايـن دو لزومـأ همسـان نيسـتند    

  )88: 1382وبستر،(.هستند
سامان يافته است ...) تئاتر و ،نظم ،نثر(در يك قالب دلخواه به بيان جامع تر روايت يا داستان ساختاري است كه   

  .كندواقعي و يا خيالي را توصيف مياي  و صحنه
در واقع روايت را به عنوان معادلي براي . گردد كه به معني بازشماري است مي التين باز vappapEريشه روايت به 

  )21: 1389رودي،( .در درون يك روايت بزرگتر بكار برد تواند شخصي مي روايت را هم چنين. برند مي روايت به كار
توانـد   مـي  زمـاني ي  ايـن دوره . گيرنـد  مي ي زماني صورتدر چارچوب يا طي نوعي دورهها  به بيان ديگر روايت
 :1389رودي،(.مصداق داردها  يا بسيار بلند باشد آن طور كه در مورد برخي رمان ،كودكانههاي  بسيار كوتاه همانند قصه

33(  
گوينـده حاضـر و ظـاهرأ بـه      ،روايت اساسأ بازگوي اموري است كه به لحاظ زماني و مكاني از ما فاصـله دارنـد  

  )16: 1383مايكل، ( .غايب و دورندها  اما رخداد ،مخاطب و قصه نزديك است
: 1384 ،مسـتور ( ".روايت داستان است توسـط نويسـنده  ي  فرم و شيوه ،ديد در داستاني  منظور از ديدگاه يا زاويه"

43(  
راوي و داسـتان و  ي  رابطـه  ،ي مؤلـف و راوي رمان شامل مواردي است همچون رابطـه ي  به بيان ديگر فنون ويژه

  )6: 1383،والس( .ديدي  نقطهي  يعني مسأله ،سازند مي را فراهمها  كه اين دو دسترسي به ذهنيات شخصيتهايي  راه
موضوع تكرار بـه خـودي خـود    . زمان و تكرار در روايت است ،كند مي عنصر ديگري كه در روايت اهميت پيدا  

تكـرار   ،مـدت  ،ترتيـب . گيـرد  مـي  كند كه در اين بحث خاص از سه منظر مورد ارزيابي قرار مي مسالة زمان را طرح
 بازگشت به حال و رجـوع  ،رجعت به گذشته. ومقولةي ترتيب ناظر بر نظم و ترتيب روايت رويدادهاي داستان است

كنـد كـه در اولـي     مـي  ي مدت روايت بر شتاب و كنـدي نظـارت  مقوله. ي همين مقوله هستندبه آينده زير مجموعه
  .كند مي نويسنده يك يا چند رخداد طوالني را خالصه

به دليل صحنه پردازي و توصيف جزئيات ممكن است يك رويداد چندين صفحه را به خود  ،معكوسي  در شيوه
  .اختصاص دهد

  .گيردنقل تكراري و نقل اختصاصي را در بر مي ،هاي نقل منفردناظر بر تكرار نقل است و روش ،ي تكرارمقوله
  . آيد و معمول ترين نوع نقل در داستان است مي در نقل منفرد يك رخداد فقط يك بار در روايت

  )132: 1387بي نياز،( .شود مي در نقل تكراري يك رويداد چندين بار نقل
  :كند مي و روايات را در اين عناصر معرفي ژنت عناصر

گاه داسـتان در  . كه بيان منطقي و زمانمند داستان است گاهي پيش بيني حوادث است و از آنها پيشي گرفتن: نظم )1
شود ژنـت ايـن شـيوه را     مي گردد و گاه ميان زمان روايت وزمان داستان تفاوت ايجاد مي راه به گذشته بازي  ميانه

  .خواند مي زمان پريشي
  .توان گسترش داد يا حذف كرد مي دهد كدام رخداد يا كاركردهاي داستان را مي كه نشان: تداوم روايت )2
پرسد كه آيا رخداد تكـراري هـر بـار از     مي ژنت. پردازد مي كه به تعداد روايت رخدادي در زمان: تكرار يا بسامد )3

  ارد؟ ديدگاه واحدي روايت شده است؟ در هر نوبت چه نقشي د
يـا غيـر مسـتقيم     ،يا غير مستقيم ،آيا روايت مستقيم است. ي روايت يا بيان راوي كدام استفاصله: حالت يا وجه )4

كه راوي در آنهـا  هايي  داستان: نخست. شود مي كه به چهار قسمت تقسيم. آزاد كه انتخاب ديدگاه مورد نظر است
راوي بـه عنـوان راوي وجـود نـدارد بلكـه بـه عنـوان         :دوم. به عنوان راوي و به عنوان شخصيت حضـور نـدارد  

به عنوان راوي و شخصـيت حظـور   : چهارم. به عنوان راوي حضور دارد نه شخصيت: سوم. شخصيت وجود دارد
  .دارد
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مكـاني  _زمـاني هـاي   آخرين عنصر روايت در بحث ژنت كه به مناسبت راوي با روايـت از ديـدگاه موقعيـت   : آوا )5
چگونه يك  ،يابند مي با يكديگرهايي  ديگر بايد دانست كه زمان روايت و زمان متن به نسبت به عبارتي. پردازد مي

  )291: 1380 ،احمدي( .كند مي مكاني را در يك داستان روايت_زمانيهاي  راوي موقعيت
 طـرح اوليـه  {هاي مثاليك رماني ارائه ترتيب زماني رخدادها و كنشنخستين موضوع مورد توجه ژرارژنت شيوه

ي ترتيب  زماني و ترتيـب روايـي را بيـان كنـيم     اگر رابطه. است) طرح روايي(در يك داستان عيني }ها در فرماليست
تواند موقتا از ترتيب زماني تقويمي رخدادها  مي روايت. بين آن دو را در يك نقطه معين بيان كرده ايمي  گويي رابطه
توانـد از   مي تواند با رخداد هم زمان باشد يا مي روايت.) بينيم مي مانند آنچه كه در يك فالش بك اتفاق(عقب بيافتد 

ژنت از تمام روابطي  )87: 1391برتنس، (  .)زند مي آينده حدس و گماني  مانند زماني كه راوي در باره(آنها جلو  بيافتد
او تحليـل خـود را بـا     .ترتيب زماني رخدادها و ترتيب روايت پيش آيد تحليلي دقيق ارائـه داد  كه ممكن است بدين

دومين . بين دو خبر سر و كار داريمي  بياني فني مطرح كرد تا همواره ما را متوجه اين واقعيت كند كه همواره بارابطه
  .كند استمرار زمان است مي كه ژنت درباره اش بحثاي  رابطه
كشد تا ايـن رخـداد    مي طول مدت زمان وقوع يك رخداد در جهان داستان ومدت زماني كهي  استمرار به رابطه  

بايـد   مي به طول يك روزهايي  نظير فيلم_روايت براي دوري گزيدن از پيامدهاي فاجعه آميز . پردازد مي روايت شود
تواند تاثير ناخواسته و چشم گيـر   مي برابري درازاي زمان رخداد و روايت بر حسب اتفاق. در سرعت وقايع بيافزايد

اما اين روش قطعا راه حـل خـوبي بـراي توصـيف يـك      ...  . باالرفت و باالرفت و باالرفت و ها جان از پله. بيافزايد
تـوانيم امكـان    مـي  شود اين اسـت كـه مـا چگونـه     مي پرسشي كه در اينجا مطرح. دوي ماراتن نخواهد بودي  مسابقه
  .  متنوع فشرده سازي را به كار گيريمهاي  پذيري

بـين دفعـات تكـرار يـك     ي  ژنت براي تشريح رابطـه . تيب روايي تكرار استسومين رابطه بين ترتيب زماني وتر 
معمـوال حـوادثي كـه بـه     . شود از تكراراسـتفاده كـرد   مي رخداد در جهان داستان و دفعاتي كه اين رخدادعمالروايت

چنين . ر بردرا به كا)دوباره گويي(ژنت براي اين تكنيك  اصطالح .شوند مي شوند تنها يكبار روايت مي دفعات تكرار
رفتيم آنگاه شايد در ادامه توصيف كند كه در واقع  مي ما در تابستان هر روز به شنا: تواند اينگونه آغاز شود مي روايتي

ولي با اين كه اساسا تمـام رخـدادهايي كـه    ... . كردند و مي رفتند دوباره چه چيزهايي گفتگو مي چه كساني به ساحل
چيـزي اسـت كـه در    ي  تحليل بسيار پيچيده ژنت درباره )88: 1391برتنس، ( .وايت شودرها  تنها يكبار حادث شده بار

دانـيم كـه    مـي  همگـي . او اين مبحث را به ميزان قابل توجهي كامل كرد. شود مي ديد خواندهي  سنت نقد ادبي زاويه
در . دسترس اش اسـتفاده كنـد  روايي در هاي  پذيري گيرد رماني را آغاز كند از تمامي امكان مي نويسنده وقتي تصميم

در . شود كه خـود درون داسـتان حضـور دارد    مي ديد اول شخص داستان از زبان يك من نقلي  با زاويههايي  روايت
اما ژنت ساختار . كند غايب است مي رسد راوي در داستاني كه نقد مي ديد سوم شخص به نظري  با زاويههايي  روايت

او بر اين . پيش رو را انتخاب كندهاي  ند كه نويسنده پشت ميز خود نشيند و گزينهگرا از اين پيش فرض آغاز نمي ك
ايـن  . گذارنـد  مـي  باور است كه روابط بين عناصر متعدد نقل داستان، اشكال مختلف روايـت را در اختيـار نويسـنده   

معموال متوجه نمي شـويم  رساند كه اعالم كند اگر چه ما  مي ديدگاه ساختارگرا ضمن حذف مولف او را به اين نقطه
نمايـد   مـي  اين نظر به ظاهر بـديهي . اما روايت سوم شخص لزوما يك راوي دارد  كه همواره در داستان حاضر است

 چرا كه به سادگي نويسنده را به عنوان راوي داستان اش در نظر نگيريم؟ به بيان ديگـر راوي در دنيـايي كـه روايـت    
به هر حال ژنت با جاي دادن يك  )89: 1391برتنس، ( .كند مي مولف در آن زندگي كند حضور دارد نه در دنيايي كه مي

راوي ناپيدا در درون روايت سوم شخص توانست روايت اول شخص و سوم شخص را از منظر روابط بـين راوي و  
يـت، اول شـخص   در يك روا. را ايجاد كنداي  بسيار چيره دستانهي  شخصيت بررسي  نمايد واز اين راه تقابل دوگانه

اينهمـان  هـا   اما در يك روايت سوم شخص، راوي با هيچ كـدام از شخصـيت  . اينهمان استها  راوي بايكي از داستان
سـوم  ي  در حالـت دوم راوي در بـاره  ) اول شـخص (گويد  مي خودش به ماي  در حالت نخست راوي درباره. نيست
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 ناميـد  )hetero diegetic(ي دوم را و گونـه )homo diegetic(نخست روايـت را  ي  ژنت گونه. گويد مي شخص به ما
 شود حضور دارد، اما اين حضـور  مي همواره در جهاني كه روايت homo diegeticيك راوي ).خود در برابر ديگري(

من اگر در يك مهماني از ماجراهاي عجيبي حرف بزنم كه شش سال پـيش بـرايم رخ   : مثال. باشداي  تواند حاشيه مي
كنم نخواهد بود زيرا گذر زمان مرا از آن دنيـا بيـرون    مي پارادوكس جزيي از دنيايي كه روايتاي  به گونهداده است، 
درايـن حالـت راوي   . گيرنـد  مـي  بيروني را بـه كـار  هاي  با نظرگاه اول شخص غالبا توصيفهايي  داستان. رانده است

ي  همچنين در اين حالـت رابطـه  . كند مي دارد را نقلدخالت ها  كه در آناي  جاريهاي  گذشته اش را همراه با رخداد
 در جهاني كـه روايـت   hetero diegeticسوم شخص هاي  راوي. شود دروني است مي بين راوي و جهاني كه روايت

بـاز ايـن دسـته از    . كند مي هم جزئي از آن دنيايي باشد كه روايت) مولف(كنند حضور ندارند حتي اگر خالق آنها  مي
دانـد كـه    اي مـي  هر خواننده با تجربه )90: 1391برتنس، ( .كنند حضور نخواهند داشت مي جهاني كه روايت درها  راوي

است حتي اگر بدانيم  كه راوي كـل داسـتان يـا    اي  شود موضوعي بس پيچيده مي رابطه بين راوي وجهاني كه روايت
ايـن حالـت   .آن هويت راوي مشخص نيسـت مواجه شويم كه در هايي  خوانيم كيست باز شايد با بخش مي رماني كه

در اين صناعت ادبـي،  : كند مي آنرا چنين تعريف"دوريت كوهن"كه . نمايد مي بويژه در نقل قول غيرمستقيم آزاد رخ
بيان ي  شود، تفكر يك شخصيت با استفاده از شيوه مي ضمن اينكه ارجاع سوم شخص و نيز رمان اصلي داستان دنبال

يكـي از  هـاي   توانـد تـدريجا بـه انديشـه     مـي  در نقل قـول غيرمسـتقيم آزاد، توصـيفات راوي    .شود مي خود او ارائه
 مشخص نمي توانيم به درستي تشخيص دهيم كه آنچه را انديشـيده ي  بدل شود تاجايي كه در يك نقطهها  شخصيت

يا به بيـان ديگـر از   . (شود ببينيم مي شود در واقع به چه كسي نسبت بدهيم و يا از ديد چه كسي آنچه را توصيف مي
ديد يكـي از  ي  در اين حالت آيا ما هنوز با راوي مواجهيم يا در زاويه). ديد چه كسي با داستان  روبرو شويمي  زاويه

.  جاي گرفته ايم؟ يكي از آخرين دست آوردهاي ژنت در مورد ادبيات معرفي  فرآيند كانوني سازي بـود ها  شخصيت
اگر راوي واقعـا  . شود به كار گرفت مي ح پيچيدگي رابطه بين راوي و جهاني كه روايتاو اين اصطالح را براي تشري
در ايـن  ) حتي اگر خودراوي اين نظرگاه را براي مـا توصـيف كنـد   (مجال ظهور دهد ها  به نظرگاه يكي از شخصيت

سـازد تـا    مي ا قادركانوني سازي ژنت ري  بدين ترتيب نظريه. رود مي حالت روايت از طريق يك كانوني سازي پيش
   )91: 1391برتنس، ( .متعدد روايت را مطرح كندهاي  وسيع ميان گونههاي  تفاوت
منظـور از نقـل   . كنـد  مي را از يكديگر متمايز) روايت ،داستان، نقل(سه عامل  "كالم روايي"ژرارژنت در كتاب    

تـوان آن را   مـي  افتند و مي عمال در آن اتفاقداستان تسلسلي است كه رويدادها . ترتيب واقعي رويدادها در متن است
ي محوري تحليـل قصـه را از يكـديگر    ژنت پنج مقوله. و روايت همان عمل روايت كردن است. از متن استنباط كرد

بازگشت به  ،يعني اين كه با عواملي از قبيل پيش بيني. شود مي به ترتيب زماني قصه مربوط: ترتيب -1. دهد مي تمييز
: تـداوم  -2. كنـد  مـي  شود چگونه برخـورد  مي زمان پريشي كه به نا هماهنگي ميان پيرنگ و داستان مربوطگذشته يا 
را حذف كند؛ بسط دهد؛ خالصه كند؛ درنگي ايجاد كند يا نظاير اي  تواند قطعه مي كند كه روايت چگونه مي مشخص

يكبار در روايت اتفاق افتـاده و يكبـار روايـت شـده     اي  پردازد كه آيا حادثه مي از اين قبيلاي  به مساله: بسامد -3آن 
است و يا يكبار اتفاق افتاده اما چند بار ذكر شده و يا چند بار اتفاق افتاده و چند بار ذكر شده و يا چنـد بـار اتفـاق    

اصـله بـه   ف. فاصله و چشم انداز تقسيم كردي  توان به دو مقوله مي را: وجهي  مقوله -4. افتاده و يكبار ذكر شده است
روايت كردن است يا به نمايش گذاشتن آن؟ آيا قصـه  ي  آيا مساله ،پردازد مي روايت كردن با مصالح خودشي  رابطه

توان آنرا به بيـان   مي غيرمستقيم يا غيرمستقيم آزاد بيان شده است؟ چشم انداز همان چيزي است كه ،با گفتار مستقيم
راوي ممكن است بيش از شخصيتها يا كم تـر  . ز آنرا به اجزايي تقسيم كردسنتي ديدگاه ناميد و به اشكال گوناگون ني
ي ماجرا و يعني از زبان واقف به همه) فاقد كانون باشد(تواند  مي روايت. از آنها بداند و يا در سطح آنها حركت كند

هاي  ثابت يا جايگاه يعني شخصيت از يك جايگاه ،يا كانوني دروني داشته باشد. عمل روايت شودي  خارج از حوضه
شكلي از كانون داري خارجي نيز ممكن است كـه در آن  . متغير آنرا بازگويد يا از ديدگاه چندين شخصيت بيان شود
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 وجـوددارد كـه بـه خـود عمـل روايـت كـردن       :لحـن  -5به نـام  اي  سر انجام مقوله. داند مي راوي كمتر از شخصيتها
شـود و   مـي  در اينجا ميان زمان روايت وزماني كـه روايـت  . مورد نظرنداي  اين كه به نوع راوي و شنونده. پردازد مي

و  ،بعـد  ،توان حوادث را قبل مي .وقوع تركيبهاي امكانپذير است ،شوند مي كه بازگوهايي  عمل روايت كردن و روايت
هايي كـه  روايت مانند(داخل روايت خود  ،راوي ممكن است خارج از روايت خود. يا همزمان با وقوع آنها بيان كرد

  )146و145: 1380ايگلتون، (. يا نه تنها داخل روايت بلكه شخصيت اول آن باشد) شوند مي به زبان اول شخص بيان
ضمن افـزايش مفـاهيم بـا     ،او براي بررسي زمان. گيرد مي ژرارژنت ساختارگرايي را به صورت معتدل تري به كار

اگر چه ايـن  . بخشد مي ساختارگرايي را تكاملي  پردازد و شيوه مي تمايزروس يعني هاي  فرماليستي  به آورده ،بسته
قابليت انطباق پذيري  ،اما بيشتر به دست ژنت بود كه با ظرافت تمام. ساختار گرايان استي  تمايز مورد پذيرش همه

  .يافت
  .گيرد مي ژنت براي تجزيه و تحليل يك متن روايي سه سطح را در نظر

  .گويدي رخدادهاي موجود در متن كه به آن گفتمان ميزنجيرهرخداد و يا : نخست
يعنـي نظـم رخـدادها بـه     . كند مي اين رخدادهاست و از آن به داستان تعبيري  ترتيبي كه در عالم واقع بابسته: دوم

  .صورتي غيراز آنچه نويسنده به كار برده است 
مشخص كنيم كه نويسنده چگونه بـر روي مـادة خـام    توانيم  مي روايت ضمن اينكه تأكيد اصلي او بر پيوند: سوم

 هرگاه موضوع بحث رخدادها باشد داستان بـه سـه طريـق   . يعني داستان كار كرده و آنرا به گفتمان تبديل كرده است
  .زمان و فركانس ،نظم. تواند دگرگون شود مي

 flashنويسنده با فـالش بـك  . نظم مربوط است به چگونگي تغيير در ترتيب زماني رخدادهاي موجود در گفتمان

back   آورد مي رخداد بعدي راغ پيش تر ،نظم زمان را بر هم ميريزد، گوناگونهاي. ...  
زمان مفهومي است گره خورده با اين مسأله كه كدام يك از اپيزودهاي موجود در داستان خالصـه وار و كـدام بـا    

  .دهد مي نشان ،مان روايت را با زمان داستانبه عبارت ديگر ارتباط ز. شاخ و برگ هايش ارائه خواهد شد
شود و نيز رخـداد   مي پردازد كه رخداد مربوط در داستان چند بار در گفتمان تكرار مي فركانس به بررسي اين نكته

ديد و راوي بـا وسـواس   ي  روي مسائل چون زاويه ،عالوه بر اين ژنت. گردد مي موجود چند بار تكرار شده و تكرار
  )232: 1389موران، (  .كند مي انواع هر يك و تاثيراتشان را به تفضيل مشخص،تمركز كرده

  :هوشنگ گلشيري معرفي
ديپلم گرفت و در دفترخانـة  . چند سال در آبادان گذراند. در اصفهان به دنيا آمد 1316هوشنگ گلشيري در سال «

چندي بـا حـزب   . ات مشغول تحصيل شددر اصفهان و در رشتة ادبي 1338در سال . اسناد رسمي مشغول به كار شد
گلشيري، آثار متعددي را در زمينة داستان و نقد داسـتان بـه رشـته تحريـر     . توده همكاري داشت ولي از آنها جداشد

 )235:1386ميرعابديني، ( ».در تهران درگذشت 1379او در سال . درآورد

  :»شازده احتجاب«در مورد 
اما بايد توجه داشـت كـه   . شود مي را تا صبح روز بعد، شامل» شازده«ي ، شب آخر زندگ»شازده احتجاب«داستان 

بـرد و   مـي  شخصيت ها، به خصوص شازده و فخري را به گذشته«نويسنده با بهره گيري از ترفندهاي روايتي مدرن، 
. گـرديم  مي ه برآييم و بالفاصله به گذشت مي و از گذشته به حال. در گذشته هم باز ما شاهد گذشته در گذشته هستيم

رود و در  مي خسرو با تلنگري به زمان گذشته. در واقع در اين داستان، تداوم كالسيك گونة زمان، شكسته شده است
پيشـتر حركـت كنـدو ناگهـان بـه حـال       اي  بيند تا از طريق آن بـه گذشـته   مي رااي  دل همان زمان گذشته هم دريچه

  )5:1380دشتي، (».بازگردد
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كه شازده از موقعيت زماني و مكاني خويش در اتاقش، جدا شده و دست در دسـت زمـان و    كامالً مشخّص است
  .بيند مي و خود را در دوران كودكي اش. به گذشته لغزيده استها  خاطره

شـود، ادراكـات و افكـارِ     مـي  كه به شيوة جريان سيال ذهن نوشـته هايي  در رمان شازده احتجاب همچون داستان«
ي، بـي نظـم و ترتيـب در كنـار هـم آورده      شازده همچون رو يدادي به ظاهر بدون هيچ دليل و غرض و هدف خاصـ 

همچنان كه . يابد مي آزاد، در ذهن شخصيت اصلي بازتابهاي  و تداعيها  شود و سير بي پايان احساسات، خاطره مي
 )275:1382ميرصادقي، (».سير بي نظم فكر چنين است

و يادگارهـاي اجـدادي،   هـا   ، شب آخر زندگي خود را در اتاقي كـه بـا عكـس   »احتجابشازده «يا همان » خسرو«
و اشياء اتاق، همه براي او تداعي كننـدة  ها  عكس. پردازد مي آراسته شده، به مرور خاطرات ادوار مختلف زندگي اش

شـازده  «در . كننـد  مـي  جوشـند و سـيالن   مـي  ،»شازده«خاطرات مختلفي است كه به نسبت اهميتشان، از اعماق ذهن 
عقـيم  . باشد، روايت شـده اسـت   مي ، آخرين آنها»شازده«قاجاري كه هاي  ، سرگذشت چهار نسل از فئودال»احتجاب

كنايي به پايان دوران فئوداليسم و آغاز عصر جديدي است كه طبقة حاكم را كنار زده و خود، اي  ، اشاره»شازده«بودن 
  . جانشين آنمي شود
از اسـتحكام و پيچيـدگي واقعـي چنـداني برخـوردار      ] شازده احتجاب[ساختار داستاني «تقدان، به تصريح اكثر من

و در آن فقط شاهد استفاده از عنصـر بـازي زبـاني و سـبك پيچيـده و چنداليـه و شـيوة بـازگويي ويـژة آن          . نيست
  )58:1382زرشناس، (».هستيم

مادر بزرگ و پدرِ شـازده  مرگ پدر بزرگ و  ري، صحنةگلشيهاي  بارز مينياتور كاري در نوشتههاي  يكي از نمونه«
نويسنده كـه همچـون نگـارگران    هاي  اين سه رويداد، در سه زمان متفاوت روي داده است، اما چشم. احتجاب است

اين صحنه را كـه در  . بيند مي مينياتور، به سطوح متعدد و متعارفي مجهز است و همه چيز را با ديد همزمان و متقارن
 ع، سه صحنة متضاد و در عين حال به هم پيوسته است، با ايجاز شاعرانة رشك انگيزي بـه تحريـر كارگـاه خيـال    واق
 )72:1372حسيني، (».كشد مي

 نقد شازده احتجاب گلشيري با تأكيد بر ديدگاه ژرار ژنت

  :نظم و ترتيب
اي كـه در خـالل   بـه گونـه  . نظم وترتيب يكي از اساسي ترين وپرنمودترين مبحث داستان شازده احتجاب است 

ژرار ژنت نوعي زمـان  ي  شود و به گفته مي داستان، موضوعات با شيوه و شگرد خاصي از حال به گذشته رجوع داده
 .آيد مي پريشي در روايت به وجود

ه چهار اسبه،با همان پيراهن نور سفيد كه روي سينه اش چين دار بـود،و باهمـان   فخرالنسا ايستاده بود كنار كالسك
  :اما گفت . كرد يا نمي كرد مي درشت عينك نگاههاي  هاي كه از پشت شيشه چشم
  فخري،كبريت داري؟ -

  :فخري از جيب پيش بندش در آورد،گفت 
  .بفرمايين -

  )8:ص .(خودرت روشن كن:فخرالنساء گفت 
دست به سـينه  . چخماقيهاي  پنج تا بودند،بلند قد،با سبيل. آمدندها  فراش.رگ زنگ زد،بلند و مقطعساعت پدر بز

مالحظـه فرموديد،شـازده جـان؟ ايـن را،حتما،شـارژدافر روس پيشـكش        ":فخرالنساء گفت . تعظيم كردندو برگشتند
  )8:ص (.كرد مي با انگشت گرد حاشيه پايين ساعت را پاك".حضور انور اقدس كرده

وچشـم هاي؟بـا شمشـير وكـاله و     ... طرحي مبهم از كودكي چاق وكوتاه يا بلند و باريك با موهاي پرپشت و يـا 
 شـايد اگـر فرصـتي دسـت    .نمي دانم كجـا ... حاكم واليت .و وزير و مشير هايشها  وهللا باشي.چكمه و برق تكمه ها
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اقـدس بكننـد و يـا امـرا بـه پـابوس مشـرف         داد و به سالم نمي نشست و آخوندها نمي آمدند تـا دعـا بـه ذات    مي
  ... .شدند نمي
  تواند بپرد؟ مي اگر چشم گنجشكي را در بياورند تا كجا -

وفهميد كه نمي تواند و رها كردتا پدربزرگ همچنان عكسي بماند نشسته بر تختي يا بر .و سرفه كرد،بلند و كشدار
  )13:ص .(و خندانگوشت بي شكل و زنده ي  پشت اسبي رام و يا پشت آن توده

مرادخـان كالهـش را گذاشـت روي سـرش و نشسـت روي      .شازده سوار شد وم خودش را انداخت روي نشيمن
  )15:ص . (وسط باغ گذشتي  اسبها را هي كرد وبتاخت از خيابان ريگ ريزي شده.نشيمن جلو

و پاكردم تابلكـه  زنش كه مرد سرپيري يك زن برايش دست .من دادم يك صندلي چرخدار برايش درست كردند-
بعد .گذشت مي آمد،از خيابان وسط باغ مي اما مگر ول كن بود؟ظهر نشده با همان صندلي چرخدارش.بنشينداي  گوشه

فهميدم باز آمده اسـت تـا    مي شنيدم مي راها  آمد باال و من كه صداي غژغژچرخ مي با كمك حسني،زنش،از آنهمه پله
  )17:ص ()زمان پريشي–لحن (".داد به شما شازده جون غالمرضاخان عمرش را":بگويد 

ي  پسـريك زنكـه  ".تويكي،من هم يكـي .اين ملك وامالك ارث پدر من هم هست":پيغام داده بود:پدربزرگ گفت 
  )19:ص .(دهاتي بي سروپا بامن،يا شازده بزرگ

  دستهاش راچي؟خوني شده بود؟:گفتم 
  .نديدم:گفت 
  طناب را محكم بسته بودند؟:گفتم 
  .حتما:گفت 
  چي؟ها  بچه:گفتم 
  .چشم هاشان سياه بود شازده.دوتا دختر بودن ويك پسر:گفت 
  كردند؟ مي چه كارها  بچه.اينها را ميدانم :گفتم 
  .نديدم.نمي دانم :گفت 
  پدربزرگ چي؟:گفتم 
  .كرد مي كردم كه نشسته بود روي بالش و سيگار دود مي بزرگ نگاهي  همه اش به شازده.من كه گفتم:گفت 
  زن عمو بزرگ چي؟:گفتم 
  .دهانش را بسته بودها  شايد يكي از سوار.كرد،بعد يه دفعه صدايش بريد مي كنم گريه مي فكر:گفت 
  را هم بستند؟ها  دهن بچه:گفتم 
  .شايد:گفت 

  گفتم پدربزرگ چي؟
شـد   سيگار كه تمام شد ته سيگار را روي دست عمو بـزرگ خـاموش كـرد و بلنـد    .نشسته بود روي بالش:گفت 
  .اول عمو بزرگ را انداختيم."بيندازيدشان توي چاه ":وگفت 

  چند سالش بود؟:گفتم 
  .به گمانم بيست ودو سال داشت:گفت 
  بعد؟:گفتم 
  .راهم انداختيم توي چاه و رويشان سنگ ريختيمها  بچه.بعد زنش را انداختيم:گفت 
 )20:ص (بعد چي شد؟ :گفتم 

كهتوي همان صندلي منبت كاري جواهرنشان نشسته است و دود سـيگار را  ديد  مي و شازده احتجاب پدربزرگ را
ورهـا كـرد تاپـدربزرگ،مثل همـان     .ريـزد  مـي  دهد بيرون وخاكستر سيگار راتوي زير سـيگاري خـانم   مي ازبيني اش

  )21:ص .(وسرفه كرد.رسمي اش بماندهاي  عكس،زير پوشش لباس
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  :مرادخان گفت .خورد مي نآن جلوعماري پدر تكا.رفت مي شازده كنار مرادخان
  .همه رفتني اند ،شازده -

  .وبه چكمه هايش نگاه كرد
  .پدرت خوب آدمي بود ،شازده -

  .مي دانم:شازده گفت 
اسب كهـرش دارد ميـان    دانست كه حاال پدربزرگ توي قاب عكسش نشسته است وپدر سوار مي شازده احتجاب

پـدر را   .برونـد  شازده ايستاده بود تا آن همه جمعيت بيايند و.بودند صدا درصدا انداختهها  قاري.رود مي يورتمهها  تپه
خيلي وقـت  ها  عمه.خواندند مي قرآن وهاي  خم شده بودند روي جزوه .پايين پاي پدربزرگ ومادربزرگ خاك كردند

وشـازده  .كـرد مادر ديگر گريـه نمـي   .چشمهايشان را سوراخ كرده بودند.هايشان نشسته بودند بود كه توي قاب عكس
  .سرفه كرد

  :شازده گفت .در كه باز شد شازده احتجاب آن دو چشم سياه را دبد كه در چادر نماز گل وبوته دار قاب شده بود
  )33:ص (فخرالنسا كجا هستند؟ -
  پدربزرگ چي؟ -
ي هـا  هر روز بايد يك يا دوتا راسربريد،دويا سـه تـا مـرال وتكـه زد تـا بشـود شـب اسـب        .وقتش را تلف كرد -
پدربزرگ عادت كرد،آن هم .چسبيد،به يكيش عادت كردها  اما نه بايد به يكي ازاين.كشي را سوار شدويا برعكس پيش

هـاي   ياقوت شمشيرش ياقوت نشانده بودند،ي  حتي فرموده بود روي قبضه.از رنگ خون خوشش آمد.به ديدن خون
 اگـر  اگركسي عـادت كـرد،   اما اگر زيادتر شد، ند،كافي باشد تا مزاج آدم عمل ك شايد، يكي دوتا شيار خون،.درشت

  )40:ص  .(شود نمي نه، خواست فقط يك مسابقه راببرد،
بايـد   سرگرداني برايت خـوب نيسـت،   .نايست اينجا بيكار شازده،":مهتابي، گفت ي  كنارنرده وقتي رفتم پهلويش،

زبانشـان از   .افتادنـد  مـي  پـا  كـرديم تـا از   مـي  را دنبـال ها  آنقدر آهو .لطفي نداشت.با جيپ رفتيم، شكار".كاري بكني
آن  حالـت سـياه و   هاي خوش چشم آن پاهاي كوچك و با لرزيد، مي شكمشان !چه سرخ بود.ماند مي دهانشان بيرون

  )79:ص .(كرد مي فقط ورق سرم را گرم.ترسان مات وهاي  نگاه

  .ي اصلي ديدگاه ژنت مسألة تداوم و استمرار و حذف استدومين مسأله
اي برخوردار است چرا كه نويسنده بنا بـه مقتضـاي خـاص    اين ديدگاه در داستان شازده احتجاب از جايگاه ويژه

كتاب مجبور بوده جايي كه امكان آن بود تمام ماجراها و داستان و روايات را به نحوي حذف كرده و به قولي زيـپ  
واند در حجمي اندك به بيان مطالب زيادي بپردازد و گاهي بت ،كند، تا بتواند مطالب زياد را در اندك كلماتي بيان كند

 :دقيقا بر عكس آن عمل نمايد

  :از استمرارهايي  نمونه
شازده احتجاب توي همان صندلي راحتي اش فرورفته بودو پيشاني داغش را روي دو ستون دستش گذاشته بودو 

تانيمه بازكرد،اما تا خواست كليـد بـرق را بزنـد     فخري در را.يك بار كلفتش و يك بار زنش آمدند باال.كرد مي سرفه
-تـداوم روايـت  .(فخرالنساء هم آمـد و بازشـازده پـا بـه زمـين كوبيـد      .صداي پا كوبيدن شازده را شنيدو دويد پايين

 )1:ص ()استمرار
ووقتـي شـازده دسـتش را    .تافخري بلند شود و لچكش را روي سرش بيندازد،پيشبندش را ببنـدد و ميـز را بچينـد   

  :و خشك كرد و دادزد  شست
  !فخرالنساء  -

لچك را توي جيب پيشبند فخري بگذارد،پيراهنش را عوض كند،روبروي آينه بنشيند و تندتند صـورتش را بـزك   
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شامش را بخورد و شازده كـه رفـت    و برود توي اتاق غذاخوري روبروي شازده بنشيند، موهايش را شانه بزند، كند،
خودش را بزك كنـد و بـرود تـوي اتـاق خـواب تـا شـازده         و فخرالنساء كند و بشويد،را جمع ها  فخري ظرف باال،
  :شب پيدايش شود و آهسته بگويدهاي  نيمه
  )6:ص ... (خوابي؟فخرالنساء؟ -

و شازده .كرد مي از صندلي اجداد را پراي  تمام تنه شازده تنها گوشه.قالي زير پايش بود.بوي نا اتاق را پر كرده بود
نخي بي انتها بـود،كالفي سـردر گـم كـه در     ها  آواز جيرجيرك.كرد مي سنگيني صندلي را زيرتنه اش حسصالبت و 
  :شب ادامه داشت ي  تمامي پهنه

  )7:ص  ... .(هرز باغچه باشند،يا هاي  شايد الي علف
  :فخري هنوز پهلوي خانمش ايستاده بود، گفت 

  .كنند مي دودها  خانم جان،شمع -
  .راخاموش كن همه :گفت 

  :فخرالنساءگفت .فخري خاموش كرد،يكي يكي
ص .(بـاش دختـر  ها  مواظب آن گلدان. مواظب باش از سر جات تكان نخوري.فخري جان كليد برق را هم بزن -

:11( 
بـزرگ يكدسـت درهـا و    هـاي   دانست كه هرچه قدر هم بلند سرفه كند نمـي توانـد آن شيشـه    مي و.و سرفه كرد

 )12:ص . (فه كردو باز سر.را بلرزاندها  پنجره
  غالمرضاخان؟:پدربزرگ گفت 

همان كه فقط روز .پسرعموي اعياني شما بود.فخرالزماني  به جاش نياورديد؟پسر حاج صمصام، نوه:شازده گفت 
بزرگ،روبـروي  ي  جـرات نداشـت روبـروي شـازده    .كـرد  مـي  همه اش با زنجير ساعتش بازي.شد مي سالم شرفياب

  )17:ص  .(شما،سيگار بكشد
  :سفيدبود وكوچك .خودش نگاه كردهاي  ه احتجاب به دستشازد

  حاج تقي؟ -
  .آدم باخدائي بود،شازده نماز شبش ترك نمي شد.زير بازارچه دكان داشت.سقط فروش بود -

  )18:ص  !(نماز تمام كرد،چه راحتي  ديشب سر سجاده
  .بريده به جامانده باشداي ه اما به گمانم پشت سرمان فقط دست.من كه به پشت سر نگاه نكردم:پدر گفت 

  .هنوز توي مشتشان بودها  شايد هم چوب و چماق
  :پدربزرگ باز سرفه كرده بود 

  خوب،كه حاال پشيماني؟ -
دسـت پـدر هنـوز ميـان موهـاي خسـرو       .شازده احتجاب خـودش را چسـباندبه پـاي پـدر    .كرد مي به خسرو نگاه

  :پدربزرگ گفت .بود
  )23:ص  (بيندازندت توي سياه چال؟ترسي كه نكند  مي يافقط-

  :از حذفهايي  نمونه
. شانده تمام اتاق و سرسراو حتـي خيابـان ريـگ ريـزي شـده را پـر كـرده بـود        .بوي ج.مادربزرگ سرفه نمي كرد

  :مادربزرگ گفت 
  .داند چه كار كند مي شازده جان پسرت ديگر بزرگ شده ،خودش -

  ...فروغ سلطان،بهتر است شما:عمه بزرگ گفت 
  )30:ص  .(حرف نزنيد:عمه كوچك گفت 
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  )30: ص... (گذاري اين عفريته ها مي شازده براي من همين يك پسرمانده،آنوقت تو -
مخمل روي كالسـكه هـم سـياه     .سياه بودها  يال و دم اسب.كشيدند مي سياه كالسكه راهاي  چهار اسب قزل بايراق

 شازده احتجاب و مادربزرگ و.رفت مي و داشت پياده گرفته بود جلو راهاي  يكي از اسبي  حتما مراد خان دهنه .بود
گالبتون هاي  ريشه .مخمل توي كالسكه سرخ بود.پدر توي آينه اخم كرده بود .پدر روي نشيمن كالسكه نشسته بودند

مراد  .خورد مي تكان تكان روي سر جمعيت، و عماري سياه،آن جلو، .پدربزرگ بودي  كالسكه .مخمل نشيمن نرم بود
سـياه را روي دوش  هـاي   شـال  شاطرها بـا  .و شال سياه راروي دوشش حمايل انداخته بود خان سرداري پوشيده بود

  )31:ص  .(رفتند مي سوارها از دو طرف كالسكه يورتمه .پدر سياه بودهاي  دستكش .زدند مي مردم را عقب
دسـت   و.ميـز بـود  ي  گشت فخرالنساء روي لبهچهار ان .فخرالنساء نگاه كردي  سفيد وكشيدههاي  شازده به انگشت

  :گفت .شازده فهميد كه پشت آن كتاب قطور پنهان است و ؟...ديگر
  چه كتابي است؟

  .خاطرات جد واالتبارمان -
 )35:ص  (خوانيد كه چي؟ مي شما،شما اين چيزهارا -

  :اما انگشتش الي كتاب بود.كتاب رابست.فخرالنساء عينكش را برداشت
  )39:ص  ... .(جد كبير آن شب، حتما،با يك دختر آن هم گرجي .شما چقدر عقبيدبينيد  مي -

ص (".هم مال تـو ها  باشد،اين":گفت "...بند را شازده،پس اقال اين دست بندها وآن گردن":گفتم .ليوان را برداشت
:62(  

 مـن ":فـتم  گ.خـانم زود بـا دسـتمالش پـاك كـرد     .فقط يـه كـم كنـار لـبش سـرخ شـد      .خدانكند.نه، شازده:گفت 
  .)83:ص  (".نه، باكيم نيست":گفت  "...مي خواهيد دكتر.ترسم،خانم مي

  .سومين ديدگاه ژنت تكرار و بسامد است
توان گفت كه اين نظريه ژنت نيز و مي. تكرار بنا به مقتضاي روايات در چندين جاي داستان نمود پيدا كرده است 

 .به نحوي هويدا شده است
بـزك كـرده فخرالنسـاء را    ي  عصاوكالهش را داد دسـت فخري،گونـه  .احتجاب هيچ باكش نبودبا اين همه شازده 

فخـري هـم رفـت تـوي     .در را بسـت و همانجـا،توي تـاريكي،روي صـندلي راحتـي اش نشسـت      .بوسيدو رفت باال
و اومد توي صداي پا كوبيدن شازده بلند شد فرار كرد . رفت باال آشپزخانه،اما وقتي ديد دلشوره راحتش نمي گذارد،

شازده خلقش تازه شود و  شايد باز اتاق خودش و نشست روبروي آينه،گوش به زنگ كمترين صداي اتاق بااليي، تا
  .بيايد پايين و صدا بزندها  پلههاي شمرده از  قدم با

  )6:ص (.شدند مي آمدند ورد ها مي سوار.كرد مي عمه بزگ گذاشته بود وگريهي  عمه كوچك سرش را روي شانه
اسـب را گرفتـه بـودو    ي  براق وكاله پوست بره يي اش دهنهي  مراد بالباس مخمل سياه،دستكش جيرسياه وچكمه

  )32:ص .(رفت مي پياده
شازده تنگ شاخدار بلور را ديد وبعد دوليوان پايه بلند كريستال ودو ظرف گز وآجيـل  .پهلوي دستش يك ميز بود

  .شازده جلو تر رفت.نوزپشت به شازده نشسته بودفخرالنساء ه.تنگ شاخ دار تا نيمه پر بود.را
سفيد وكشيده هاي  روي شانه راست، كتاب بزرگ جلد چرمي را ديدو انگشتهاي  ازكنار خط نازك گردن و چين

  )34:ص .(را
  :عمه كوچك گفت .شازده رفت پهلوي مادربزرگ.عمه كوچك جلوترآمد.و دود را فوت كرد

  )45:ص  (منيره خاتون؟فروغ سلطان،باز هم رفته بود پيش -
  .شود  مي ديد خواندهي  زاويه ،حالت يا وجه ويا هماني است كه در سنت نقد ادبيي  چهارمين ديدگاه ژنت مقوله

  .چهار ديدگاه استي  روايت و مسألهي  مسأله مهمي كه در اين ديدگاه وجود دارد مسأله
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 .به عنوان راوي و شخصيت نيست) الف
و فقط گاهي كه سرفه .مثل صندلي راحتي اش آرام نشسته بود.هواي هر شبش را نداشتاما آن شب شازده حال و 

پيشاني اش را حس كند؛و يـا  هاي  فشرد تا بهتر بتواند رگ مي لرزاند پيشاني داغش را بر كف دستها مي شانه هايش را
  )6:ص . (فخرالنساءرا از ياد بردشماتت بار پدربزگ و مادر بزرگ،وپدر و مادر و عمه ها،و حتي هاي  آن نگاه

بلنـد  هـاي   پدربزرگ كه داشت با قدم"آقا بست نشست؟ي  پدربزرگ،چرا رفت توي خانه":و تا شازده آمد بپرسد 
  :چرخاند، دادزد  مي توي اتاق قدم ميزدو عصاي دسته نقره يي اش را دور دستش

  )16_17:ص  (؟... نجا وآنجا بنشيندتو،توچرا مراد را با آن پاهاي شكسته بيرون كردي تا برود اي -
 سـيگاري !آمداز همان خيابان و همان پله ها مي توجه فرموديد، پدربزرگ؟تازه اگرهم كسي نمي مرد:وشازده گفت 

  :شد  مي پيچيد ودر دلش باز مي
 يكي دو قطار فشنگ هم.هامان را حمايل انداختيم-اسب هاملن را زين كرديم وتفنگ.من جزو سوارهايش بودم -

  .به تاخت رفتيم ده چرنويه"!را بكشيدها  مبادا رعيت":بزرگ گفته بود ي  شازده.به ما دادند
وقتي خيالمان تخت شد كه سر جنگ نداريم رفتيم توي .چندتا سوار توي گدار هانشاندم كه عمو بزرگ فرار نكند

  )18:ص  .(ده
يكي از سوارها دست .درشان را چسبيده بودندهم،حتما،پاچين ماها  بچه.دست عمو بزرگ بودها  قباله:شازده گفت 

وشمازديد،با پشت دست زديد توي صورت عموبزرگ كـه بـا همـان ضـربه افتـاد كـف       .زن عمو بزرگ را گرفته بود
و شـما بـالش را گذاشـتيد روي صـورت     .دسـت وپـايش را بسـت   هـا   هم پخش اتاق شـديكي از سـوار  ها  قباله.اتاق

 )19:ص  (.گفت مي مراد-عموبزرگ ونشستيد رويش
ي  من تا آن روز نديده بودم كه شـازده .سيگار:بزرگ نشست روي بالش و گفت ي  شازده":مرادگفت :شازده گفت 

  )19:ص  .(لرزيد مي دستم.ترس برم داشته بود.بزرگ لب به سيگاربزند
 .بلكه تنها راوي است ،به عنوان شخصيت نيست) ب

ي  پسـريك زنكـه  ".تويكي،من هم يكـي .رث پدر من هم هستاين ملك وامالك ا":پيغام داده بود:پدربزرگ گفت 
  )19:ص  .(دهاتي بي سروپا بامن،يا شازده بزرگ

بازشـان  هـاي   من فقط سياهي سرهاشان را ميديدمو دهـان .چند هزار نفر بودند،شايد.بعد يك دفعه پيدايشان شد -
  )22:ص  .(ترس برم داشت.تك وتوكي چماق دستشان بود.را
 .است و راوي نيستبه عنوان شخصيت ) 3

در سايه روشن زير درخت ها،صندلي چرخ دار را ديده بود و مـراد را   سرشب كه شازده پيچيده بود توي كوچه، 
 )1:ص .(كه همانطور پير و مچاله توي آن لم داده بود وبعد زن را كه فقط يك چشمش از گوشه چادر نماز پيدا بود

  :پدربزرگ عصايش را توي هواتكان داد 
 )17:ص  (بيرونش كردي، هان ؟ها  راي همين حرفتوب -

گـم  ":شـازده بـزرگ دادزد   .هاج وواج ايستاده بودندكنار در خانه هاشـان ها  رعيت.آنجا هم از تفنگچي خبري نبود
 )18:ص  .(همه رفتند توي خانه هاشان و درهارا بستند"!بشويد

 .هم شخصيت ،هم راوي است) 4
  : مراد گفته بود .چند تومان گذاشته بود كف دست حسنيو شازده دست كرده بود توي جيبش و 

  .خدا عمر و عزتت بده، شازده -
  )1:ص  .(خدا خيرتان بده:و حسني هم 

  )7:ص  ("...يا بفرمايي نوكرها.خواستي مرتبشا ن كني مي شازده اينها را ريخته روي هم كه چي؟"
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  )8:ص (".فخري،چراايستاده اي؟كمك كن ببينم":گفت 
  :را از پيشاني اش عقب زد،كالهش را دست به دست كرد،سردوشي هايش را كندو گذاشت توي جيبشپدر مو ها

  )22:ص .(ديگر تمام شد،استعفا دادم-
  .آخرين ديدگاه ژنت لحن و آوا است

كند كه گاه به گذشته و به آينده و همزمان به  مي اي مطرحنويسنده روايات را به گونه ،در داستان شازده احتجاب 
 در خالل اين روايات گـاهي راوي خـود در مـتن اسـت و گـاهي از خـارج روايـت       . پردازدحال ميهاي  ان رخدادبي

 .باشد مي و در اين روايات زمان و مكان نيز مورد توجه راوي و نويسنده. كند مي
ايـن  . كنـي دهم كه چطور همه را مرتب  مي فخري جان فردا كه اينها را گرد گيري كردي يادت":فخرالنساء گفت 

فخرالنسـا بـا   .كتاب هارا روي هم چيده بودم،كنار ديوار".كتاب هارا ببر توي اتاق من. هفت دري خيلي كوچك است
چقـدر جـان كنـدم تـا يـك      . چاپ سنگي اسـت !سفرنامه مازندران ":كشيد،گفت ها  انگشت روي جلد يكي از كتاب

به دل بچسباند هرچه داشت و نداشت فروخت،حتي  پدر مرحوم من براي اينكه بتواند يك بست. جلدش را پيدا كنم
مـي خـواهم   ":و با انگشتش موهايم را،كه حتما روي پيشاني ام ريخته بود،عقـب زد، گفـت   "...اما تو.كتاب هايش را

 )11:ص ("تو را غصب كنم موافقي؟هاي  كتاب
وخـاك كـه نشسـت    گـرد  .و پدربزرگ دست كشيد به سبيل پرپشتش،سرفه كرد وتوي قاب عكسش تكان خـورد 

  .گوشت غبغب راي  خطوط عميق پيشاني را و دواليه« صورت پدربزرگ را ديد و آي  شازده رنگ تاسيده
چپ ي  خط شكسته عكس هنوز روي شانه.سردلري شمسه اش بي رنگ بود.پدربزرگ گرد روي آستينش را تكاند

  .پدربزرگ بود
اما شازده باز عين خيالش نبود تا بلند شود و .فتگر مي خطوط سايه دار وبي رنگ دستهاي پدربزرگ داشت شكل

  :مثل آن روزها جلوش دست به سينه بايستد و مدام بگويد 
  )13:ص . (بله قربان -
زنش كه مرد سرپيري يك زن برايش دست و پاكردم تابلكه .من دادم يك صندلي چرخدار برايش درست كردند -
بعد .گذشت مي آمد،از خيابان وسط باغ مي همان صندلي چرخدارش اما مگر ول كن بود؟ظهر نشده با.بنشينداي  گوشه

فهميدم باز آمده اسـت تـا    مي شنيدم مي راها  آمد باال و من كه صداي غژغژچرخ مي با كمك حسني،زنش،از آنهمه پله
  )17:ص ()زمان پريشي–لحن (".شازده جون غالمرضاخان عمرش را داد به شما":بگويد 

  :كرد  مي فخرالنساءهنوز نگاه
  مي خواهيد، هان ؟ -

  :و خواند 
حكيم ابونـواس   .نوكرها عرض كردند سوار شويم .جرگه چي هاكوه راماالنده بودند .امروز حالمان خوب نبود" -

كليچـه وسـرداري خزمـان     يادمان رفته بـود .هوا سرد بود.عرض شد خرس هم ديده شده است.را ملتزم ركاب كرديم
فرمـوديم   ترسد، مي ديديم ابونواس .ان ميرشكار عرض كردبي روها خرس خوابانده اندعلمدار خ.رابپوشيم اما رانديم
 .سـربااليي بـود  .پيـاده رفتـيم  .ميرشكار عرض كرد بهتر است پياده شويم.به كوه زديمها  ما بانوكر.برگردد به اطراق گاه
  )38:ص  .(نوكرها عقب ماندند

  :مادربزرگ گفت .لرزيد مي هايش دست
  كجا بودي؟ -

  .آمد مي صداي شيخ الحرم.مادر سرش را آورده بود جلو.شازده نشست
  .كرديم مي كردم،اسب سواري مي بامنيره خاتون بازي-

  ...سليطه،باز هم كه:مادربزرگ گفت 
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  چي شده،فروغ السلطان؟:عمه بزرگ گفت 
  )44:ص  .(هيچي -

سرگرداني برايت خوب نيست،بايد كـاري  .شازده،اينجا بيكارنايست":مهتابي، گفت ي  وقتي رفتم پهلويش،كنارنرده
 زبانشـان از دهانشـان بيـرون   .افتادند مي كرديم تا ازپا مي را دنبالها  آنقدر آهو.لطفي نداشت.شكاررفتيم،با جيپ".بكني
مـات  هـاي   حالـت سـياه وآن نگـاه   -لرزيد،باآن پاهاي كوچك وچشـمهاي خـوش   مي شكمشان!چه سرخ بود.ماند مي

  )79:ص  .(كرد مي گرمفقط ورق سرم را .وترسان

  :منابعفهرست 
  . 1391، هانس برتنس، نشر ماهي، تهران، چاپ سوم، ادبيي  مباني نظريهابوالقاسمي، محمدرضا،  -1
  .1380چاپ دوازدهم، ،مركز تهران ،، نشرساختار و تاويل متنبابك،  ،احمدي -2
 .ش 1386محمد سرور مواليي، تهران، توس، دكتر : ، مقابله و تصحيحطبقات الصوفيهانصاري، خواجه عبداهللا،  -3
  .1380، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، تهران، ويراست دوم، پيش درآمدي بر نظريه ادبيايگلتون، تري،  -4
  .1387تهران چاپ اول،  ،افراز ،در آمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي، ...فتح ا ،نياز بي -5
  .1383ترجمه ابوالفضل حري، تهران بنياد سينمايي فارابي،  ،زبان شناختي بر روايت_نقادانهدر آمدي  ،مايكل ،جي دولتن -6
  .1372؛ تهران؛ نيلوفر، چاپ اول، بررسي تطبيقي خشم و هياهو و شازده احتجاب: حسيني، صالح -7
گ گلشـيري؛ ماهنامـة   دربارة اجراي شـازده احتجـاب، اثـر هوشـن    : تفسير لحظات دراماتيك يك رمان: دشتي، علي اصغر -8

  ).1380خرداد ( نمايش؛ تهران، شماره چهلم
 .ش 1347، چاپ افست تهرانتاريخ ادبيات ايرانذبيح اهللا صفا،  -9

  .1389تهران، نشر علم،  ،روايت فلسفي روايت از باستان تا پست مدرنفائزه،  ،رودي -10
؛ مجلّة ادبيات داستاني؛ تهران، شـمارة  )هوشنگ گلشيري در بررسي آثار( فرماليسم مقلّد تكنيك زده: زرشناس، شهريار -11

  ).1382مهر و آبان ( هفتاد و سوم
  )،تهران 1379چاپ دوم، ،نشر مركز ،بابك احمدي ،چهار گزارش از تذكرة االولياي عطارعطار،  -12
  .1379؛ تهران؛ نيلوفر، چاپ دهم، شازده احتجابگلشيري، هوشنگ،  -13
  .1384،مركز  ،تهران ،مباني داستان كوتاهمصطفي،  ،مستور -14
  .1382؛ تهران؛ اشاره، چاپ اول، نام آورِ معاصرِ ايرانهاي  داستان نويس: ميرصادقي، جمال -15
  .1386؛ تهران؛ چشمه، چاپ اول، نويسي صد سال داستانميرعابديني، حسن،  -16
  . 1389انتشارات نگاه، چاپ اول، ،داورانناصر ي  ترجمه ،ادبيات و نقدهاي  نظريهبرنا،  ،موران -17
چـاپ و انتشـارات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي       ،مترجم الهه دهنـوي  ،پيش در آمدي بر مطالعه نظريه ادبيراجر،  ،وبستر -18

  .1382تهران، چاپ اول 
  .1383تهران هرمس،  ،مترجم محمد شهبا ،روايتهاي  نظريهمارتين،  ،والس -19
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