
 
  
  
 
  
  

  
  از منظر نقد مضموني احتجاب شازدهفضاي داستان 

  
  دارلودكتر محمد علي خزانه

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

 ٭دوستمعصومه حامي

 دانشگاه گيالنزبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري 
  

 چكيده

سنده، از دستاوردهاي هاي اصلي تخيل و آگاهي نويگيريكشف مركز و منشأ تصويرها و جهت
يابي به آگاهي آغازين نويسنده، از خالل تصاوير، ژرژ پوله براي دست. اصلي نقد مضموني است

هاي كالمي و تصويري در اثر ها و عناصر ديگري كه در قالب شبكهها، بعضي اشكال، حركترنگ
استفاده از روش پوله،  در اين مقاله با. دهدشوند، فضاي حاكم بر آثار ادبي را شرح ميظاهر مي

اي كنيم و با جستجوي مضامين تكرارشونده هوشنگ گلشيري را بررسي مياحتجاب اثر  شازده
، فضاي مثابه تصويرهايي برآمده از ناخودآگاه راويها، بوها و صداها، بهچون اشيا، اشخاص، مكان

ته، اشخاص و اشيا را از در اين داستان، ذهن راوي با نگاهي به گذش. دهيم اين اثر را شرح مي
يابند و تالش راوي براي كند كه در ارتباط با هم معنا ميهايي مجزا از هم درك مي طريق قاب

تكه از  درحقيقت تصاوير تكه. اي در بر نداردبازسازي آنها به صورت يك كل منسجم، نتيجه
  .داردجهان، بازتابي از  گذشتة رو به اضمحاللي است كه در آگاهي راوي حضور 

  احتجابشازدههوشنگ گلشيري،  ا،ضنقد مضموني، ژرژ پوله، ف :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
يكـي  . وجود آمد در فلسفه به1اندازهاي پديدارشناختيبيستم، تحوالتي در چشم ةددر س

هاي مارسل با نوشته 1930ة است كه در ده 2مكتب ژنو ،از جريانات متأثر از اين تحوالت
و ظهـور   5اثر ژرژ پولـه  آگاهي نقد گذاري شد و با انتشار كتاببنيان 4و آلبر بگن 3ريمون

  . جديدي شد ةنقدمضموني، وارد دور
بلكـه ايـن    ،منظور از نقد مضموني، كشف زيباشناسي اثر و تحليل محتواي آن نيست

 ،شوندههاي تكرارصور خيال و تصويرسازي نقد با مركزيت متن و از طريق مضامين مكرر،
يابد و خالف نقدهايي چون فرماليسـم و سـاختارگرايي كـه    مي به عمق ذهن نويسنده راه

سازد تا با خوانش همدالنـه و  منتقد را قادر مي ،پردازندصوري متن ميصرفاً به مناسبات 
بنـابراين كشـف    .تري از متن دست يابدبه درك و دريافت عميق ،كشف منشأ مركزي اثر

هاي اصلي تخيل و آگاهي نويسنده از دستاوردهاي اصـلي  گيريتصاوير و جهت ةسرچشم
  . اين نقد است

و شـرح   )1348 :اول چـاپ ( احتجـاب  شـازده داستان محور اصلي تحقيق حاضر، بررسي 
از ميــان نويســندگان معاصــر، . و روش ژرژ پولــه اســت ءفضــاي درونــي آن، براســاس آرا

هـاي  شـبكه  هوشنگ گلشيري از معدود نويسندگاني است كه توانسته با ايجـاد تصـاوير،  
استان نائـل  سيال ذهن در روايت، به آفرينش فضايي ويژه در د ةكارگيري شيوكالمي و به

تـرين نويسـنده بـه    مناسب ، اوهاي تحليلي اين نقدبراي نشان دادن توانايي ،رواز اين. آيد
عناصر ساختي و صـوري در اثـر    ةاز آنجاكه از ديدگاه پيروان اين مكتب هم. رسدنظر مي

ساسي جهان دروني نويسـنده نشـأت   تابع آگاهي خالقي است كه از تجارب شخصي و اح
اين تحقيـق  . توان مبنايي براي درك آگاهي نويسنده دانستاهي راوي را ميآگ ،گيرد مي

هـا  پردازد و به اين پرسـش هاي كالمي و تصويري اين اثر ميبا روش پوله به كشف شبكه
دهند؟ را شكل مي احتجاب شازدههاي مكرر فضاي داستان چگونه مضمون: دهدپاسخ مي

تواند معرف ناخودآگاه راوي و درنهايـت  مي استانكالمي د هايآيا اشكال، تصاوير و شبكه
                                                 
1. Phenomenology 
2. geneve School 
3. Marcel Raymond 
4. Albert Beguin 
5. Jeorges Poulet 
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چـه فضـايي در   ة دهنـد  آگاهي نويسنده باشد؟ و اساسـاً ايـن تصـاوير و كلمـات انعكـاس     
  اند؟ داستان
  

  پيشينة پژوهش - 2
نقـد مضـموني،   توان بـه كتـابِ   دربارة پيشينة نظري مطالعات نقد مضموني در ايران، مي

پژوهشــنامة  و مقــاالتي در )1389بابــك معــين، (پولــه  شناســي ژرژهــا و روشآراء، انديشــه
، )1386بابـك معـين،   (» از نقـد تخيلـي تـا نقـد مضـموني     «هـاي  با عنوانفرهنگستان هنر 

انـداز كنـوني   نقد مضموني و چشـم «و  )1386 ،نامور مطلق(» گذار نقد تخيليباشالر، بنيان«
همـة منـابع ذكرشـده،    . ره كـرد اشـا  )1387خطاط، (» از ژان پير ريشارد تا ميشل كولو: آن

اند و تنها پژوهش در تحليل متن ادبي صرفاً به معرفي مباني نظري نقد مضموني پرداخته
است كـه   )1391دوستي، (» شاعرانگي فضا در من ژانت نيستم«براساس اين رويكرد، مقالة 

كتيـك  ديال«داسـتاني،   آنچه باشالر در بازخواني فضاهاي خلـوت  به تأسي ازنويسندة آن 
دربـارة  . پـردازد ش مـي بسـتان راوي بـا فضـاي پيرامـون     بـده بـه   نامـد،  مي »درون و برون

است كه اغلـب بـه تـأثرات ايـن داسـتان از       انجام شده هاي زيادياحتجاب پژوهش شازده
بررسـي  بخشـي از كتـاب    همچنـين  ؛انـد پرداختـه  نويسـي هاي داستانها و مكتبجريان

هـاي  بررسـي روايـت  «و مقالـة   )1372حسـيني،  ( حتجـاب ا تطبيقي خشم و هياهو و شازده
به روايت  )1388لي و قالوندي، حسن(» هوشنگ گلشيري احتجاب شازدهتكنيكي در داستان 
و  بـوف كـور  «مهـوش قـويمي نيـز در مقالـة     . اسـت  اختصـاص يافتـه   و زمان اين داستان

هاي سورئال، به تانهاي داسبا بيان شاخصه) 1387( »دو رمان سورئاليست: احتجاب شازده
طور مسـتقل فضـاي    با اين حال تاكنون پژوهشي به. پردازدتشريح فضاي اين داستان مي

  .استرا براساس نگرش پوله تحليل نكرده احتجاب شازدهداستان 
  
  نقد مضموني و پديدارشناسي خواندن - 3

بـراي   ،رو از ايـن . ي اسـت ضموني، وامـدار پديدارشناسـ  و به تأسي از آن نقد م ،مكتب ژنو
درك بهتر نقد مضموني ابتدا نقاط انفصال و اتصال اين رويكرد با پديدارشناسي و سـپس  

  .بخش اين جريان، شرح داده خواهد شدعنوان تكاملنگرش پوله، به
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چهـل و پنچـاه    ةطـي دهـ   ،پديدارشناسي كه با نام ادموند هوسـرل در پيونـد اسـت   
هر كنشي از آگاهي يا هـر  «يروان اين مكتب، از نظر پ. اش رسيدبه اوج شكوفاييميالدي 

پيوند است و آگـاهي مـا   هم 1تجربه از چيزي است و با يك عين گاهي يااي اساساً آتجربه
معنـاي   آگاهي در نظر هوسرل به .)135: 1388دهقاني، ( »حقيقت به سوي آن عين استدر

. تازه به اشيا اسـت چنين رويكردي، رويكردي ناب و . آگاهي از خود و تصورات خود است
آگـاهي  . اي اسـت در نظر او هرگونه كنش آگاهي براي اينكه كـنش باشـد، نيازمنـد ابـژه    

چيـز را  اين گوهر آگاهي است كـه معنـاي هر   اساساً آگاهي كسي است به سوي چيزي و
      دگويـ دهد كـه هوسـرل بـه آن حيـث التفـاتي مـي      ه شكل ميسازد و درنتيجه به ابژمي

ـ  ،گويداو از واقعيت ابژه سخن نمي .)546 :1372احمدي،  .نك( ژه در بلكه همواره از معناي اب
  بـه دليـل عاليـق و    دقيقاً ،موضوعاتي كه آماج آگاهي هستند« .كندذهن يا سوبژه ياد مي

 .)322: 1385هارلنـد،  ( »شـوند هـا و تمناهـاي جسـماني موجـود، هـدف واقـع مـي       نگراني 
گونـه كـه در آگـاهي مـا پديـدار       ها آنپديداري ابژه -  با تمركز بر واقعيت«پديدارشناسي 

جدايي سوژه و ابژه، جهان و آگاهي، سند نقدي را امضـا   ةألدنبال گذر از مسبه -  شوندمي
كند كه به توصيف جهان آگاهي يك نويسنده، مانند آنچه در سراسـر اثـر نمـود دارد،    مي
  .)186: 1390كالر، ( »پردازدمي

تي با ناديده گرفتن بافت تاريخي اثـر ادبـي، نويسـنده، شـرايط     نقد ادبي پديدارشناخ
شود تـا از مـتن، خوانشـي درونـي ارائـه      موفق مي ،ايجاد و خلق اثر و نيز شرايط خواننده

هـا و  تئـوري  ةكوشـد همـ  عنوان تفكري انتزاعـي و حصـولي مـي    پديدارشناسي به«. دهد
شود، يعني ادراك زنـده و  آزمون ميمفاهيم را دور بريزد و به آنچه در آن لحظه در وجود 

واقع در اين نقـد، مـتن   در .)6: 1382 گران،ريخته( »روي آورد خودمان ةواسطبي حضوري و
كـه در   گونـه شـود و جهـان آن  به پيكر محض خودآگاهي نويسنده يا شاعر فروكاسته مي

ثر چيزي از منظر منتقدان نقد مضموني نيز ا. شودتوضيح داده مي است، آگاهي ما حاضر
: تـوان گفـت  مـي  ،رو نويسنده وجود داشته باشد، از ايـن  ةبيروني نيست كه خارج از تجرب

دنياي يك اثر ادبي يك واقعيت عيني نيست بلكه آن چيزي است كـه بـه وسـيلة يـك     «
نقـد مضـموني آنجـا    «و  )83: 1380ايگلتون، ( »است يافته و تجربه شده  ذهن منفرد سازمان

                                                 
1. object 
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 »گويـد، متـأثر از مكتـب پديدارشناسـي اسـت     آگـاهي سـخن مـي   كه از غيرمادي بودن 
  .)2: الف1390،پوله(

ق تصـوير در آگـاهي   ينقد مضموني، در دور دوم مطالعاتش به تحق پيشرواناز  ،شالربا
رغـم اصـرار بـه خـود اشـيا و خـودداري از داشـتن         از نظر او، هوسرل به. پردازدفردي مي

ود تا از پديدارشناسي روشي بسازد كه با آن بتوانـد  آنها، بر آن ب ةفرض دربار هرگونه پيش
ـ ( علمي درباب جهان زندگي كه بر جهـان طبيعـي، اشـراف و اسـتيال دارد، بنـا كنـد        .كن

هـا، چـون   فـرض  رغم در پرانتـز نهـادن پـيش   پديدارشناس به ،رواز اين .)16: 1390خاتمي، 
. مانددام ذهني بودن باقي ميداند، همچنان گرفتار شهود تجربي را ابزار اصلي آگاهي مي

ــرون  ــال بي ــه دنب ــار پديدارشــناس، اصــطالح   شــد از مشــكلِ باشــالر ب ــودن ك ذهنــي ب
ـ  مطـرح مـي   »پديدارشناسـي ذهـن  «را در مقابـل   »پديدارشناسي روح«  ةكنـد و در مقال
جــاي پديدارشناســي شــعر،  بايــد بگــويم هنــر بــه«: نويســدمــي »پديدارشناســي شــعر«

شناسـي   معاصـر و پـيش از آن در زبـان روان    ةدر زبـان فلسـف   ...پديدارشناسي روح است
: 1377 باشـالر، ( »رودكـار مـي  واژگـان بـه   ةندرت معاني دوگان به ]فرانسه[معاصر اين كشور 

علـم و معرفـت راهـي     ةاز نظر او نيروهايي در شعر حاكم است كه آنها را بـه عرصـ   .)132
كه دو قطب آن يعني روح و ذهن را شود  يالكتيك روح و ذهن زماني آشكار مينيست و د

ـ (داند تصوير شعر الزامي مي ةاين هر دو را براي مطالع باشالر .به حساب آوريم  .)همـان  .كن
كنـد و نـه توصـيف    ذهن توجه مـي  ةشد رواني و كمتر عقالني ةپديدارشناسي روح، به الي

 ةپديـد  ةرتحقيقـي اسـت دربـا   «پديدارشناسـي روح   ،به عبـارتي . تجربي ةتصاوير به شيو
ـ هنگامي كه تصـوير بـه   ،تصوير شاعرانه مسـتقيم قلـب و روح و هسـتي و     ةفـرآورد  ةمنزل

» آورداست، در ضمير ناخوآگاه سر بر مـي انساني كه در چهارچوب فعليت خود درك شده
گونه كـه  اي يكتا را، آنبلكه پديده ،يءو پديدارشناس ديگر نه يك ش )120: 1390ايوتاديه، (

  . كندميشود، تجربه مند وارد ميگاهي هنربر آ
گـذاران مكتـب ژنـو كـه بـر مـتن تكيـه        باشالر و بنيـان  پوله با الهام از سخنان و آراء

او بـه  . پـردازد حسي به بعد مي ةبه جستجوي عمل آگاهي نويسنده از يك تجرب ،داشتند
 رود اي است كه از شكل و ساختي كه در قالب آن بيان شـده، فراتـر  دنبال كشف انديشه

ــان( ــژ   چن ــر از اب ــر فرات ــي، اث ــه در پديدارشناس ــي اســت ةك ــن .)عين ــ ،رواز اي  ةدر مقال
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اي پيش از آنكه كتاب را چيزي مادي بداند، سلسله )1385پوله، (» پديدارشناسي خواندن«
دنيـاي داسـتان از دنيـاي مـادي      پولـه، از نظـر  . گيـرد ها در نظر مـي ها و انديشهاز انگاره
چيز به ياري زبـان، وارد دنيـاي ذهنـي خواننـده شـده، بـراي او        همه. ستا پذيرترانعطاف

آنچـه هسـت، نسـبت مـن     . معناسـت در جهان كتاب، مـورد بيرونـي بـي   . شوددروني مي
 اسـت كـه فاصـله را    با موارد ذهني و دروني است و بزرگترين امتياز ادبيات آن) خواننده(

 ،نويسنده و جهان پيرامونش ةي يافتن رابطمنتقد نقد مضموني در پ. برداز ميان مي كامالً
اي نزديك با آگـاهي مـن   چيز را در رابطهكند و همهدنياي جسماني و بيرون را حذف مي

بلكـه در   ،منتقد ديگر به دنبال تعريف يك اثـر نيسـت   ).3- 5: 1388 پوله، .نك( دهدمي قرار
از ديدگاه پوله كنش . رودياي است كه پيش از اثر وجود داشته و از آن فراتر مپي انديشه

 ،يعني تصاوير در متن ادبـي  ،آن آگاهي ةورداي منظم با گذراترين فراگونه آگاهي خالق به
» Cogito«نويسنده را، كه همـان   ةكوشد گسترش انديششود و منتقد ميپيوند داده مي

ان نقـد  منتقد ةاز نظر هم. يا عمل آگاهي نويسنده از طريق تصاوير است، از آن خود كند
 دهند مي مضامين اصلي يك اثر، آنها كه معماري پنهان و ناپيداي آن را تشكيل«مضموني، 

مضاميني هستند كه غالباً در اثر گسترده شـده،   ،توانند كليد نظام اثر را به ما بدهندو مي
شـوند و تكـرارش در   اند و بارها به شكل مشهود و استثنايي در اثـر ديـده مـي   بسط يافته

  .)20: 1389معين، بابك ( »است غم شاعرانهووسواس و هم ةكنند و آنجا بياناينجا 
يابـد كـه   را مـي  أسطر يك منشاثر، تقريباً در هر  ةخواننده با مطالعمضموني، در نقد 

كالمـي درون اثـر اسـت و     هـاي آگاهي نويسنده به صورت اشكال، تصاوير و شـبكه  بيانگر
پوله براي درك فضاي اثر ادبي، بـه جسـتجوي   . كنديمنتقد از آن با عنوان مضمون ياد م

او معتقد بود براي پاسـخ  . پرداخت و مكان در آگاهي شاعر و نويسنده درك مفاهيم زمان
كجـا  «، »چـه كسـي هسـتم؟   «هاي بايد ابتدا به سؤال» من كه هستم؟« به سؤال بنيادي

  وي  ،رو از ايــن .)79: 1386معــين، بابــك ( پرداخــت» در چــه زمــاني هســتم؟«و » هســتم؟
ها و عناصر ديگر كـه اغلـب   ها، بعضي اشكال، حركتد تا از خالل تصويرها، رنگيكوشمي
گيـري  شـوند، جهـت  هاي كالمي و تصويري اثر ظاهر ميگونه در شبكهصورتي وسواس به

  .تخيل و آگاهي نويسنده را كشف كند و به فضاي حاكم بر آثار ادبي بپردازد
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  احتجاب شازدهفضا در داستان  - 4
ي است كه جهـان آگـاهي نويسـنده    اشونده، سرشار از تصاوير و اشكال تكرارهر اثر هنري

مضموني، دريافـت و فهـم حـس خـالق اثـر در       نقد كار اصلي منتقد. معطوف به آنهاست
منظـور از فضـا در ايـن پـژوهش چگـونگي ادراك اشـيا       . مواجهه با جهان پيرامون اوست

ها در آگاهي راوي است كـه  روشن خالل تصاوير، اصوات، بوها و سايه ها ازمكان و اشخاص
هـاي اصـلي تخيـل و    گيـري شوند و جهتهاي كالمي و تصويري متن ظاهر ميدر شبكه

  .دهندآگاهي نويسنده را نشان مي
  

  اشيا و آگاهي راوي  - 1- 4
ادآوري گذشـته  است و با ديدن اشيا به يـ  در اتاقي تاريك نشسته راوي ،در ابتداي داستان

او ناخودآگاه از طريق اشيائي كه در مركـز  . اين صرفاً يك يادآوري ساده نيست. پردازدمي
يابـد و بـا   اي از حس كردن، ديدن و انديشيدن دسـت مـي  ديدش قرار دارد، به شكل تازه

شـان را از آن  اشيا در خود و دادن زندگي به آنها بنابه ذهن خـودش، هسـتي   ةخلق دوبار
نخسـت   ةراوي بـا اشـيا از همـان صـفح     ة، رابطـ احتجـاب  شازدهدر داستان . كندخود مي

خاص، از اشيا بـه شـكل يادگارهـايي    نويسنده با ذكر اشيا در كنار اش. داستان آشكار است
يكـي از ايـن   . كندآورند، استفاده ميميشته كه آگاهي راوي را به حركت درارزش از گذبا

 »رفتـه  اش فروجاب توي همان صندلي راحتياحتدهشاز« :اشيا صندلي راحتي راوي است
 شـباهت دارنـد   ،ستا اشيا با هويت افرادي كه شيء با آنها همراه شده .)7: 1384گلشـيري،  (
  و نويسـنده پيوسـته بـين اشـيا و اشـخاص داسـتاني تنـاظر ايجـاد          )81، 73، 8: همان .نك(

شـازده   ةتمـام تنـ  «: گيرنـد يكند، تا آنجا كه بايد گفت اشخاص هويتشان را از اشيا ممي
كرد و شازده صالبت و سـنگيني صـندلي را   اي از آن صندلي اجدادي را پر ميتنها گوشه

در اين تصوير با در نظر گرفتن تقابل ميـان وضـعيت    .)9: همان( »كرداش حس ميزير تنه
. بـرد شازده در داستان پي ةيافت توان به موقعيت زوالشازده و صالبت صندلي اجدادي مي

   :شـود صـندلي گـردانش شـناخته و تصـوير مـي      ةفخرالنساء نيز در ذهن راوي به واسـط 
» طرف توي همان صندلي راحتي گـردانش نشسـته بـود   كتاب به دست، آن ،النساءفخر«
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درك بهتـري   ،انـد جهان ذهني راوي ةدهندرغم آنكه نشان بنابراين اشيا به .)85 ،52: همان(
  .سازندي او  ممكن ميها را  نيز برااز انسان

تصـوير   ند وشـو به صورت مضمون در داستان تكرار مي نيزهاي آويخته از ديوار عكس
هـا كـه بـه    اين عكس. ندكش ون ميررا از عمق ذهن راوي بي هاها، اشخاص و لحظهمكان

ـ به ،گردندصورت تصاويري منقطع و بريده در داستان ظاهر مي پلـي بـراي ارتبـاط     ةمنزل
ة مشاهد قابل واقعيت با آورند كهمي فضايي در داستان پديداند و با گذشته) زدهشا( راوي
  : ها در تضادندعكس

 قصـد  بـه  و داردعصـايي برمـي   كنـد، دراز مـي  دسـت  خورد،مي تكان عكسش قاب در پدربزرگ
 و مـادر  هـا، عمـه  مـادربزرگ، پـدر،   بـه  نوبت سپس .شودمي نزديك او به شازده تنبيه و شماتت

 هـاي لباس با هاعمه شبح. گيردمي جان شازده نگاه برابر در هايشان عكس كه رسدمي النساءفخر
 خـاك  و گـرد  و كوبـد مـي  اشچكمه ساق به را شالق كه پدر شبح سفيد، هاي چشم و سياه بلند

 هـايي زن ميـان  از سـياه  قدي چادر با كه مادر شبح ماند، مي معلق هوا توي اسبش رفتن يورتمه
 ايجنبـه  خوفنـاك  تخـيالت  ايـن  تمـامي  خيـزد؛ برمـي  است، خورده موريانه را ايشانهكه چشم

    .)332: 1387 قويمي،( بخشند مي مانر فضاي به انگيزاعجاب
بلكه به واقعيتي نامتناهي اشـاره   ،هايي منفرد نيستنداشيا ديگر جوهره ،بر اين اساس

يا را پيش از آنكـه عينـي و بيرونـي    ، اشآگاهي راوي. رونددارند كه از شيئيتشان فراتر مي
ميـان آنچـه راوي بـدان     ،رواز ايـن . دانـد مدخلي براي كشف آگـاهي خـود مـي   بشمارد، 

د كـه مـور   ئييشـ (تمايز ميان درون و بيـرون   و بيروني جدايي نيست انديشد و اشياء مي
رود و از بـين مـي   )دهـد را مـورد تعمـق قـرار مـي     ءيگيرد و فردي كه شـ تعمق قرار مي

كه شـازده   نگرد؛ چنانها ميگيرد كه به عكسي صورت مياذهن راوي ةشناخت از دريچ
هـا دوبـاره   عكس ةها و حتي فخرالنساء را به واسطپدربزرگ، مادربزرگ، پدر و مادر، عمه

گي اجـداد شـازده را دارد نيـز    چرمي كه نقش گزارشگر زنـد كتاب بزرگ جلد .آفريندمي
  : استدرك او از لحظه ة كنند كامل

ميـز   ةروي لبـ  ءچهار انگشت فخرالنسا. نگاه كرد ءفخرالنسا ةهاي سفيد و كشيدشازده به انگشت
  .شازده فهميد كه پشت آن كتاب قطور پنهان است ؟...بود و دست ديگر

  چه كتابي است؟: گفت - 
  .)44: همان( خاطرات جد واالتبارمان - 
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 ءارش و خاطراتي كه فخرالنساهاي منفرد و گزراوي از طريق كنار هم گذاشتن عكس
رسد خواند، به سطحي از آگاهي ميچرمي برايش ميقطور جلد جسته و گريخته از كتاب

  : ها نيستها و كتابخود عكسكه در 
دانست كه در آن كتاب قطور نبود كه پدربزرگ حتـي نـام   ورق زد و شازده حاال مي ]ءفخرالنسا[

اش خاتون با تمامي آن گوشـت گـرم و زنـده    اشت تا منيرهخاتون را فراموش كرده بود و گذ منيره
    .)53: همان( باز زنده شود

ها، تصويرها و احساسات ناآشنا براساس زندگي ذهني راوي كنـار هـم نظـم    اشيا، ايده
رسد تـا آنچـه را در گذشـته از    آنها به نوعي از حالت روحي مي ةيابند و راوي به واسطمي
يادآوري و به شكل كمابيش مشابهي تكرار كنـد؛   است، كردهر گذرانده و حتي فراموش س

سـير خطـي زمـان و     ةاما از آنجاكه جريان امور و درك ذهني راوي از اين جريانات، ادامـ 
تـالش او بـراي يـادآوري و بازسـازي از طريـق اشـيا بـه شكسـت          ،دنياي بيرون نيسـت 

  .دنبال ندارداي بهانجامد و جز خأل و اضطراب نتيجه مي
  

  و فضاهاي ذهني مكان - 2- 4
او «. پـردازد زمان و فضاي نويسندگان متفاوت ميرك ژرژ پوله در آثار خود به چگونگي د

الي ؤدهـد؟ و ايـن سـ   خواست بداند نويسنده چگونه خود را با فضا و زمان تطبيق مـي مي
هاي محـيط و فضـاي   دروني، تغييرشكل ةزمان انساني، فاصل ةمطالعات درباراست كه در 

آيد تا در آثار ادبي يك موقعيت مقدماتي را صدد برميكند و درمطرح مي رسل پروستما
او  .)290: 1374فـايول،  (» گيـرد خويش آن را بر عهـده مـي   ةبازيابد كه هر نويسنده به شيو

متأثر از باشالر با تأكيد بر صور خيال مربوط به مكان، به يكپارچه و هندسي نبودن مكان 
و  )12: 1388باشـالر،  . نـك ( پـردازد ميـان مكـان بيرونـي و درونـي مـي     و عدم تمايز قطعي 
هـايي  خاطرات در زمانآنكه با  .دهدفضاي ذهني راوي را شرح مي ،يبراساس مكان بيرون

 خاطراتي كه در. هاستدادن آن در ياد داريم، محل روي ترآنچه دقيق«دهند، معين رخ مي
شـوند تـا   هـم متمـايز مـي    ضا به هم مرتبط يا ازف ةوسيلبيشتر به ،اندها جاي گرفتهذهن

اي نيستند كه ما در آن پـرورش  گيري خاطرات با وجودي كه خانه اين جاي. توسط زمان
اتـاقي   ،رواز اين ).258: 1391 كورت،( »اندچيزهاي بسياري را از آنجا به وام گرفته ،ايميافته

اً اتاق در معناي عيني و بيرونـي آن  شود، صرفكه در آغاز داستان، شازده در آن تصوير مي
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 كند و با ديدار اشياءاش را در آن سپري ميراوي تنهايي اق، مكاني است كهاين ات. نيست
كنـد، مكـاني بريـده و جـدا از تمـام عمـارت كـه        اي زنـدگي مـي  اتاق، آن را چون تجربه

هـر  « .يابـد م ميجهاني كه از خودش تداو. اندها گرفتهگرداگردش را ديوارها و قاب عكس
صـميميت ايـن فضـا   . افزايد زيستي ما مي ةاي به تجربعد تازهرفتار ما در مكان زندگي، ب، 

كـاوي روان انسـان   توان بـه روان  گيرد و هم اينجاست كه ميخود مي ياپرداز را در پناهؤر
يـن  از ا ]...[. فضاي دروني ذهن ؛اي براي زيست استزعم باشالر روح خانهپرداخت؛ چه به

اي بـراي مطالعـه و توصـيف، كـه عنصـري پويـا بـراي        منظر بايد گفت خانه ديگر نه ابژه
امور دروني اتـاق، امـور    .)48: 1391دوستي، ( »ذهن از محيط پيرامون است ةدريافت آگاهان

شده در اتاق، تنهايي درونـي شـازده را نشـان     سكوت و تنهايي تجربه. دروني شازده است
  نويسنده با تشبيه اتاق بـه راوي، بـه ايـن يگـانگي اشـاره      . كز استدهد كه در او متمرمي
امـا  . است همان تب اجدادي است كه به سروقتش آمده دانست كه بازشازده مي«: كندمي

عتيقـه تهـي    ءاشيا ةجا از هم آن اتاق درندشتي كه جابه مثل داد خودش رادلش راه نمي
خواهـد  شازده از فخـري مـي   .)81: 1384 گلشيري،(» شده بود به دست سرفه و تب بسپارد

اتاق براي شازده مكاني اسـت كـه بـا     .)10: همان( ها برسد و آنها را مرتب كندفقط به اتاق
  .فضاي ذهني اوست ةدهندآن انس دارد و تاريكي و بوي نايش نشان

نشـين و  دري بـا شـاه   اتـاق هفـت  . اجدادي نيـز بـراي راوي چنـين حكمـي دارد     ةخان
روي  ةبري و ديـوار و دو گوشـواره و آينـ   هاي گچبوتهگل ها، درها ونگي پنجرههاي ر شيشه

ها و حوضي كه وسـط عمـارت   هاي قديمي روي رف و چلچراغبشقاب جرز ديوارها و كاسه
اش پيونـد  اين مكان كه او را با خاطرات گذشـته . قرار دارد؛ نمادي از ناخودآگاه راوي است

اي پـر از  دري با ديوارهاي بلند و باغچه ي خود را به يك هفتدر انتهاي داستان جا ،زندمي
  .)72: همان( »وقت باز نيستاي با ديوارهاي بلند كه درش هيچخانه«. دهدهرز مي هايعلف

اند كه در سراسر اثر حضور دارند و بـه شـكل مـانعي گـرد     خانه ديوارها از ديگر اجزاء
ما تصوير اين ديوارهـا را در زنـدگي شـازده و    . ندازندامي اند و بر او سايهراوي را فراگرفته

: همـان ( »گرد شازده كشيده شد باز همان دو ديوار سياه و پرگود بر«: بينيممي ءفخرالنسا
دو . خواست بادبادكش را هوا كند خسرو مي« .كودكي شازده محصور اين ديوارهاست .)31

ديوارها كه  .)31 :همان( »نشسته بودندشان در دو طرف او خورده هاي موريانهديوار با چشم
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ـ   در داستان جايگزين ديوارهايي مـي  ،اندترس و عجز راوي ةدهند نشان  ةشـود كـه در خان
درحقيقـت شـازده بـراي رهـايي از ديوارهـايي كـه       . گيـرد را مـي  ءجديد گرد فخرالنسـا 

يوارهـاي  اي بـا د جاي آن خانهفروشد و بهش را ميا عمارت اجداديت، اس محصورش كرده
، )104 :همـان ( »خيلي گشتم تا ايـن خانـه را پيـدا كـردم    . ديوارها بلند بود« :خردبلند مي

كوشد بـا محصـور   او مي .)110: همان( »ديوارها را كه ديدم پسنديدم. اين خانه را خريدم«
اش در ايـن  خسـرو همـه  «: ميان آن ديوارها، از ترس و حقارتش بگريزد ءكردن فخرالنسا

  .)31: همان(» تواند باز بگريزدچطور مي فكر بود كه
 هـايي فضاهايي خلـوت گـاه جايشـان را بـه مكـان      همثاباتاق و خانه در ذهن راوي به

 ةدهنـد  پلـه و راهـرو، نشـان   هـا از قـاب، اتـاق، راه   شـدن انسـان    خـارج . دهنـد مي بيروني
 ةوسـيل بـه راوي . شدن راوي از فضاي دروني و قرار گرفتنش در فضايي ميانـه اسـت   خارج

. فضـايي اسـت   چنـين  نخسـت  ةپنجره نمون. گذارداين فضاي ميانه پا به دنياي خيال مي
فخـري ايـن   « :هـا نيسـت  برد و حاضر به گشودن پنجرهمي سرش بهشازده در خلوت اتاق

: همان( »هاي لعنتي خيابان را ببينمكدام از آن چراغخواهم هيچها را كيپ بكش نميپرده
هـا و سـپس بـه    كردن پنجـره زدروني اتاق براي شازده، ابتدا با با ياز فضا رفت بيرون .)10

ها و سرانجام بيرون رفتن شازده از خانـه نشـان داده   پله ها، راهآمد ميان اتاقو صورت رفت
  .)74: همان( »امشب چه مرگش شده! ها بودپلهدر را بسته بود و باز توي راه« :شودمي

فضاهاي دروني، نمادي اسـت از فاصـله گـرفتن راوي از     گرفتن از شدن و فاصله خارج
بخـش  شدن از حال و توسل به گذشته در پي شناختي اطمينـان  راوي با كنده. زمان حال

كوشـش او بـراي چيرگـي بـر نيروهـاي ويرانگـر زمـان بـه         . از اشيا، امور و اشخاص است
. هـره و اضـطراب نـدارد   اي جـز دل هنتيجانجامد و براي راوي مي نظمي آنجايي و بي هجاب

با خبر مـرگ شـازده، متوقـف     ،ها كه تا اواخر داستان هم ادامه داردآمد ميان مكانو رفت
دارد و مـي راوي خسته از بازسازي گذشته، از كنكاش در زاوياي ذهنش دست بر. شودمي

  :شودمحتومش مي ةتسليم مرگ و آيند
شـود در  اسـت، كـه پـدربزرگ را نمـي    نتوانسـته  دانسـت انتها بود و شازده كه ميها نمور و بيپله

همـه پلـه كـه     از آن. رفتتر ميتر و پايينهمه دهليز پايين از آن...  ءجا داد، كه فخرالنساپوستش
هـاي  زمهرير و بـه شـمد و خـون و بـه آن چشـم      ةرسيد و به آن سردابآن دهليزهاي نمور ميبه

  .)118: همان( اي كه بود و نبودخيره
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  و اشخاص مكان ةطراب - 3- 4
هاي موجود در يـك خـاطره   مكان. عيني و خاطره گسستي وجود دارد ةهمواره بين تجرب

. هاي بيرونـي ندارنـد  ترين وجه اشتراكي با مكان اند و كوچكهاي بيروني، متفاوتاز مكان
ـ    يكي فرض كردن اين مكـان  تصـاوير نـاتوان    ةهـا، مـا را از درك بهتـر و ادراك هنرمندان

  .كند مي
 ذهـن راوي درك  ةهـا، اشـيا و عمـارت اجـدادي از دريچـ     هـا ماننـد مكـان   شخصيت

انـد و از طريـق آنهـا در    ها گره خوردههاي داستاني با مكاندرحقيقت شخصيت. شوند مي
شـان  كنـد كـه در پـس زمينـه    شازده، زماني افراد را تصور مي. يابندذهن راوي هويت مي
شان حضور دارند و بدون هاي هميشگيدر مكان اشخاص اغلب. باشد مكاني وجود داشته

تصـوير كـردن فخرالنسـاء در صـندلي گـردان و      . ها مفهومي ذهني بـيش نيسـتند  مكان
راوي . هـاي چنـين تالشـي اسـت    تصويرهاي مكرر او در داالني سبز و پردرخت از نمونـه 

شازده به پشت « :بينددار روي صندلي گردانش ميفخرالنساء را اغلب با پيراهن تور چين
كـه بـاز نشسـته بـود تـوي همـان        ءو بعد به صورت فخرالنسا ...گردن سفيدش نگاه كرد

ـ ؛ همچنـين  52: همـان (» صندلي گردانش فخـري نيـز همـواره در اتـاق و      ).93و  58، 42 .كن
فخـري ميـز را چيـد و رفـت تـوي اتـاق       « :كردن خود اسـت  نه، در حال بزكروي آي هروب

موهايش را شانه زد و همـه را دسـته كـرد و    . روي آينه نشست هوبخودش، كليد را زد و ر
 »اش ريخت و توي آينه نگاه كـرد چند طره را هم روي پيشاني. راستش ةريخت روي شان

خاتون را فقط از طريـق دو   نيره همفخرالنساء  .) 66 و 65، 63، 61 ،8. ؛ همچنين نـك 60 :همان(
فقط دو چشم سـياه يـادش مانـده     ءفخرالنسا« :آوردچشم سياه از الي درز در به ياد مي

بوده و  ءفخرالنسا« ؛)89: همان( »رفتهكرده و مي فقط نگاه مي. از الي درز در پيدا بوده. بود
 ةهمه كتاب، يك باغچه و يك حوض و يك در كه عمـ  گير با آنجان و آن پدر زمين خانم

نـوكر اجـدادي    ،مرادخـان  .)90: همـان ( »كردهاز الي درز آن نگاه مي ]خاتون نيره[ كوچك
هـا در فضـاي ذهنـي    شخصيت بنابراين. شودهم در صندلي چرخدارش تصوير مي ،شازده

خـاطر آورد و   دهنـد تـا راوي بتوانـد آنهـا را بـه     راوي، جايي را بـه خـود اختصـاص مـي    
  هـايي كـه افـراد    تصـوير مكـان   گـاه بـدون  نيز هـيچ  احتجاب شازدههاي داستان شخصيت

  . شوندظاهر نمي ،اند ر آن حضور داشتهپي د درپي
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يگانـه مكـاني نيسـت كـه      ،شـوند هاي داستاني در آن تصوير مـي مكاني كه شخصيت
مثال پدربزرگ گاه آرميده بر صندلي و گاه سوار بـر   رايب. يابنداشخاص در آن حضور مي

 هـاي مختلـف در  در مكـان  همچنين فخرالنساء در صندلي گردان و. شوداسب تصوير مي
پايـه  جان در حالي كه روي چهار بار در كودكي و در بغل خانم يك ؛ذهن راوي حضور دارد

بـار هـم در انتهـاي داالن     اسبه و يـك ة چهاربار ديگر كنار كالسك ،)86: همان(است نشسته
  :سبزي از درختان

از پهلـويش رد   ]...[ ريزي شـده ايسـتاده بـود   ها، آن طرف، توي خيابان ريگهنوز پشت درخت
: كـردم كـه يـك دفعـه گفـت     فقط بـه آب نگـاه مـي   . شدم، از آن طرف خيابان از كنار جوي آب

هـا و  برگشتم خودش بود با همان لبخند و همان چشـم » اي، هان؟خان نكند عاشق شدهخسرو«
جان،  خانم ةورو رفت كردم، نه از آن عكس رنگجا شروع مي كاش از همين. هاآن دو خط كنار لب

    .)94: همان(گلدان آن فواره و آن 
تـرين تصـوير از   هاي دروني ذهنش به سـراغ اولـين و شـفاف   راوي در جستجوي اليه

. او براي شازده تنها از طريق همين تصوير مركزي قابـل بازيـابي اسـت   . رودفخرالنساء مي
بـدين ترتيـب    .دنشـو كم تصويرهاي ديگري نيز بـه ايـن تصـوير مركـزي اضـافه مـي       كم

شـود كـه راوي بـراي كامـل شـدن تصـوير       اي از مناظر آشـكار مـي  هفخرالنساء در سلسل
هـاي مختلفـي چـون خانـه،     مكان احتجاب شازدهدر . اش از او به آنها نيازمند است ذهني

هـا قـرار   حضور شخصـيت  ةزمين ها، راهروها و ديوارهاي بلند در پساتاق، باغ، حوض، پله
پولـه در فضـاي   . در آن حضور دارنـد  اند كهآنها اشخاصي ةگيرند كه وجه اشتراك هممي

  :نويسدپروستي مي
 ةچنـان كـه آدمـي جامـ    گيرند، آنشوند به دور خود ميهايي را كه در آنها پديدار ميافراد مكان

هايي وجـود دارنـد كـه    مكان. گيرداش است به تن ميخود را كه هم پوشش و هم وجه مشخصه
بخشـند و بـه كمـك ايـن     ذهني الزم را مي ةانكنند و به ما پشتوتصاوير اشخاص را مشخص مي

ــوانيم در فضــاي ذهنــيپشــتوانه مــي ــراد ب ت ــن اف ــه اي ــان جايگــاهي ب ــا را وارد م بخشــيم، آنه
    ). 34: ب1390 پوله،( هايمان كنيم و به خاطر آوريم پردازي خيال
كنـد و ذهـن   رغم دوري از هم، دنياي ذهني راوي را تداعي مي هاي داستان بهصحنه

اي از دو يـا  ارادي، مجموعـه اي از افراد، به صـورت غيـر  خاطره راي تجسم خيال ياراوي ب
آنها و  ةچيند تا به واسطكه مربوط به يك شخص واحد است، كنار هم مي چند صحنه را
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عيني بـه   ةها به دركي ملموس از آنها دست يابد و جنبتغيير حاالتشان در مكان ةمشاهد
  . آنها ببخشد

  
  يرهاي ناخودآگاهتصو همثابداها بهبوها و ص - 4- 4

.  كنـد ارتباط راوي با دنياي پيرامونش، از طريق تجاربي است كه حواسـش را درگيـر مـي   
حال قرار دارند و  بـا همراهـي    ةاين تجارب حسي، يادآور خاطراتي است كه فراتر از لحظ

يـن ارتبـاط، راوي   در ا ،رواز ايـن . انـد اي معـرف ناخودآگـاه راوي  انبوهي از تصاوير زنجيره
هـا  روشـن  اي است كه فضاي پيرامونش را از طريق بوهـا، صـداها و سـايه   حسگر و بيننده

  .كنددرك مي
  
  صداها  - 1- 4- 4

. صداهاي درون داستان، تكرار مضمون اضمحالل و فرسودگي موجود در ذهن راوي است
ء و حتـي خـود   هاي پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، فخرالنسـا يكي از اين صداها، صداي سرفه

 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،16 ،9: 1384 گلشيري، .كن( شودشازده است كه در سراسر اثر تكرار مي
 ةسل موروثي اجداد شازده است و با وقف ةها نشانسرفه .)117 ،116 ،85 ،73 ،66 ،60 ،38 ،34

اني درماندگي و پريش. كندميان گذشته و اكنون، سرنوشت محتومش را به او يادآوري مي
اي اي فرسوده و آيندهگذشته ةشود و نمايندها نشان داده ميحال با سرفه ةراوي در لحظ

  :رو به نابودي است
داد اما دلش راه نمي. فهميد كه باز همان تب اجدادي است كه به سروقتش آمده استشازده مي

    .)9: همان( به دست سرفه و تب بسپارد ]...[ كه خودش را
تـاك   صـداي تيـك   ،كنـد كه اين اضمحالل دروني را يـادآوري مـي   از ديگر صداهايي

هـاي  تـاك بـا تيـك  « احتجـاب  شازدهزمان در داستان  .)17، 11،15: همان. كن(ساعت است 
لـي و  حسـن ( »ساعت مچي قابل سنجش نيست و جريـان نـامنظم خـاطرات و رؤياهاسـت    

ز ا ايرشـته  هـا بـه معنـي   نگونه داسـتا  زمان در اين« ،به عبارت ديگر .)12: 1388 ،قالوندي
ع وقـاي  آن در كـه  اسـت  انسـان  ذهن در دائمي جرياني بلكه ،نيست سرهم پشت وادثح

و از  )37: 1374 ايـدل، ( »شـوند  مـي  انديشـيده  حال زبان به مدام سيال، حركتي درگذشته 
هـا در جريـان داسـتان    زمان ها ومكان ،گيردآنجاكه هر خاطره در زمان و مكان شكل مي
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تقدم و تأخر حوادث داستان نيز براسـاس همـين زمـان درونـي     « .شوندنزديك مي دور و
  چنـين  . شـود حـوادث محسـوب مـي    ةبرنـد  همين زمـان اسـت كـه نيـروي پـيش     . است

: 1389، ديگـران سـتاري و  ( »آميزنـد هايي، وقايع بيروني ذهن را با دنيـاي درون مـي  داستان
واقع همين امر نيز در. شونديكديگر مي آينده جانشينحال و  بدين ترتيب گذشته، .)150

. كند تا براي انتقال فضاي مورد نظر از روش سيال ذهن بهره گيـرد نويسنده را ناگزير مي
  :هاي نامنظم و سمجش با زمان ذهني داستان تقابل داردبنابراين ساعت با ضربه
زرگ و پـدر را و  ساعت پدرب. بلند شد صداي تيك و تاك. برداشت، كوك كرد ساعت جد كبير را

     .)11: همان( ساعت پدربزرگ زنگ زد بلند و مقطع ]...[ .هاي جيبي را هم كوك كردبعد ساعت
. نـك (زمان خطي و ساعتي اسـت   ها در داستان نيز در پيوند باجيرجيرك ةوقفآواز بي    

: يابـد يپايان داسـتان، تـداوم مـ    ها درها و موشها و موريانهكه با صداي زنجره )16 :همان
هـاي شـازده را   هـاي خشـك و كشـدار شـانه    سرفه. ها را هم شنيدموش صداي جويدن«

براي غلبه بر زمـان بيرونـي و    روايتگر كوشش ناموفق راوي اين صداها .)117: همان( »لرزاند
  .ش استا بخشي به آن براساس فضاي ذهني نظم

زده، از ديگـر  دستي و صـندلي چرخـدار مـراد، نـوكر آبـا و اجـدادي شـا       صداي چوب
حضور او و صندلي چرخدارش در . است صداهايي است كه در ناخودآگاه راوي رسوخ كرده

او : اسـت  مرگ همراه است؛ مرگي كه در ناخودآگاه راوي جـايگير شـده   ةداستان با انديش
مرادخـان  « :دهدهمراه غژغژ صندلي چرخدارش خبر مرگ اعضاي فاميل را به شازده مي

و « .)116 : همـان ( »انـد شـازده  همـه رفتنـي  : را آورد به شازده گفـت وقتي خبر مرگ پدر 
 حسـيني، ( »شود از گردش چرخ سرنوشت دودمـان احتجـاب  صندلي چرخدار مظهري مي

 ةمثابه مرگي اسـت كـه از همـ   كند و بهها شازده را رها نميصداي غژغژ چرخ .)97: 1372
هـا  صـداي چـرخ   ،ا باز كرده بـود تا وقتي كه با كليدش در ر« :شودفضاي خانه شنيده مي

غـژ  ژهـاي زيـر بغـل مـراد و غ    تـق چـوب   صداي تق .)8: 1384گلشيري، ( »توي گوشش بود
   :اين فروپاشي دروني است هراس راوي از ةكنند صندلي چرخدارش تكميل

  از خيابـان وسـط بـاغ   . مـد آكن بود؟ ظهر نشده بود بـا همـان صـندلي چرخـدارش مـي      مگر ول
 :اسـت تـا بگويـد    آمده فهميدم بازشنيدم ميها را ميمن كه صداي غژغژ چرخو  ]...[ گذشتمي 
  .)22: همان( »جون، غالمرضاخان عمرش را داد به شما شازده«
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در اواخـر داسـتان    ،رسانداعضاي فاميل را به شازده مي ةاو پس از آنكه خبر مرگ هم
 ةبراين مـراد يـادآور گذشـت   دهـد؛ بنـا  و خود شازده را نيز به او اطالع مي ءمرگ فخرالنسا

شده و اكنوني در حال زوال است و صداي صندلي چرخـدارش حتـي پـس از مـرگ     نابود
  :شازده نيز در ذهنش ادامه دارد
ها را روي قـالي و بعـد صـداي بـاز و     ها را شنيد و صداي حركت چرخشازده صداي عوعوي سگ

  .)118: همان( هاكرد و روي پلههاي سرسرا غژغژ صدا ميها روي كاشيچرخ. بسته شدن در را
  
  بوها - 2- 4- 4

هـاي  هرگونه ادراك و تجربه در گذشته، مرجعي بـراي چگـونگي درك عالئـم و محـرك    
هاي بيرونـي، از  به اشيا و ويژگي بخشي از ادراك ما نسبت. شودمحيط فعلي محسوب مي

باعـث فراخـواني    انـد و بوها از عوامـل مـؤثر در ادراك  . گيردطريق عنصر بويايي انجام مي
شوند؛ به همين سبب ديدار مجدد اشيا، براسـاس خـاطرات و بوهـا منجـر بـه      حافظه مي

  .قبلي است ةشود كه تا حدي مطابق با همان خاطردرك جديدي از آنها در لحظه مي
پوسـيدگي و   ةدهنـد  عاطفي راوي نشـان  ةعنوان حافظ به) شازده( ي اتاق راويبوي نا

بـوي نـا   «: آيدداستان به شمار مي ت و از مضامين تكرارشوندةاضمحالل اجداد شازده اس
  بوي ديگري كه راوي بـا مـرور خـاطرات گذشـته بـه يـاد        .)9 :همان( »اتاق را پر كرده بود

اين عطر يادآور دوران اقتدار اجداد . ها در عمارت اجدادي استها و كاجعطر گل ،آوردمي
زمان بـا سـقوط و   جديد، هم مكان به خانة ي و نقلشازده است و با فروش عمارت اجداد

تـوان  بنابراين مـي  .)70: همان( دهدهاي هرز مينابودي اين خاندان، جايش را به بوي علف
ر سراسـر آن بسـط   انـد و د بوهايي كه در داستان به صورت مضـاميني مكـرر آمـده    گفت
از مضـامين   يمفهومي تصـاوير موجـود در داسـتان و نمـاد     ةشبك ةكنند تكميل ،انديافته

  . انداصلي و مركزي آگاهي راوي
  
  هاي لرزان خاطرهروشن سايه - 5- 4

هايي در ذهن روشن هاي نوراني و سايهخاطرات به صورت جلوه احتجاب شازدهدر داستان 
ر اشـيا د  هـا، اشـخاص و  وارگـي مكـان  ها سـبب راز روشن اين سايه. يابندراوي حضور مي

  :آورندي از گذشته را براي راوي فراهم مياشوند و حضوري لحظهداستان مي
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تواند، كه پدربزرگ مثل هميشه، مثل همـان  اي ندارد، كه نميدانست كه فايدهاحتجاب مي شازده
سطحي كه دور از او . مثل پوستي كه توي آن كاه كرده باشند: سفيدش خواهد ماندو عكس سياه

خواسـت  اما مي. اش ادامه خواهد دادندگيهاي متناقض به زهمه كتاب و عكس  و روايت و در آن
خواسـت بفهمـد كـه پشـت آن پوسـت،      بداند، به خاطر خودش و فخرالنساء هم كه شده بود مي

    .)16 :همان( همه كتاب الي سطور آنروشن عكس و يا البه پشت آن سايه
ش ها به آفـرين بلكه راوي با ديدن آن تند،ذشته نيسها صرفاً يادآور واقعيتي در گعكس

 ميرد، سـر جان مي بعد خانم« :پردازدهاي مختلف واقعيت و بازسازي آن در حال ميجنبه
راوي  .)92: همـان ( »ميـرد مـي كند، فرقي نمي. اب يا روي ايواننماز يا توي رختخو سجادة

ش پي ا تا حدودي به اصالت اجدادي ،كنندها تداعي ميابتدا از طريق خاطراتي كه عكس
  :بردمي

داد و پشـت آن  حلقه از دهانش بيرون مي ن لباس نظامي بود و پشت دودي كه حلقهپدر پشت آ
هـا تمـام عـرض خيابـان     درخـت  ةسـاي . هـا ها و يا پشت درختزن ةكشيد هاي سياه سرمهچشم
هـا مثـل طـاق ضـربي روي     شاخ و بـرگ . شدتر ميآن دورها تاريك. پوشاندشده را مي ريزي ريگ

    .)30: همان( خيابان خم شده بود
كـه راوي را در يـادآوري و    نداتر از آنگرفته ضخيمهاي مجزا و غبارعكس اما اين قاب

همچنـين تـاريكي   و گـرد و غبـار روي آنهـا     ها، قاب ؛سازي دقيق خاطرات ياري دهندباز
ثباتي تصاوير اسـت و راوي را از بازسـازي واقعيـت از طريـق     ها نمادي از ابهام و بيمكان
  :كنديها نااميد معكس

وقوع داراي ارزش  ةهاي نامربوط و گسسته و آن حركاتي كه تنها در لحظبا گردآوردن اين جمله
توان به عمق گوشت و پوست و رگ و عصب يك آدم رسيد؟ يا كسي را از سر نـو  است چطور مي

  .)103: همان( ساخت؟
  

ز اشـخاص،  هايي اروشن وجود فاصله ميان ذهن راوي و خاطرات گذشته به ايجاد سايه
هـا نمودهـاي گونـاگوني از واقعيـت را     روشن سايه. شودها در داستان منجر مياشيا و مكان
هايي از دنيايي واحـد هسـتند كـه بـه صـورت      واقع تكهآورند كه دروجود ميذهن راوي به

  .شوند ها در ذهن راوي پديدار ميروشن هايي نوراني و سايهقطعاتي از هم گسسته و با جلوه
كـردن    مجسـم . بينـيم مـي  ءاي را در تصـوير فخرالنسـا  چنين جلـوه  ترين نمونةآشكار

راوي دلخـوش بـه   . گيـرد رت مـي هايي لرزان در ذهن راوي صـو فخرالنساء از طريق سايه
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كردم نه از آن جا شروع ميكاش از همين«: از طريق عكس نيست ءكردن فخرالنساتصوير
بنابراين از طريق تغيير  .)94 :همان( »آن گلدانجان و آن فواره و  خانم ةورو رفت عكس رنگ

راري رابطـه بـين ايـن تصـاوير و     هـاي فخرالنسـاء در ديـدارهاي گونـاگونش و برقـ     حالت
  .سازدهايش، در خيال خود او را از سر نو مي عكس

جز از طريق تصويري مينياتوري و مـبهم   اءگونه است كه در ذهن راوي، فخرالنس اين
مينيـاتوري صـورت فخرالنسـاء كـه      زده نگاه كرد به خطوط نازك وشا«: شودتداعي نمي

خطوط نـرم  . شازده ايستاد« ؛)57 و 42 .؛ همچنين نك43: همان( »...همه نزديك و دور بود آن
: همـان ( »ها را دنبال كرد و خطوط محو دو بازو را كه پشت پيراهن تور بـود شانه ةو لغزند

خودآگاهش نا ةرا روشن كند و نور را به ژرفاي تير فخرالنساء ةكوشد تا چهرراوي مي .)42
وقتي آدم بـه  « :شوداست كه جستجوي او از تاريكي آغاز مي به همين منظور. سوق دهد

هـا  داند چهداند كه چه چيزها ممكن است باشد، اما نميبه آنجا، مي. كندتاريكي نگاه مي
اين جسـتجو،    .)109 :همـان ( »براي همين است كه در تاريكي خيلي خبرهاست. گذردمي

هـايي  شـب « :كنداز قاب پنجره به تاريكي نگاه مي ءاي است كه فخرالنسامربوط به لحظه
بـه تـاريكي   ... است، تـوي تـاريكي   دانستم كه كنار پنجره نشستهآمدم ميكه ديروقت مي

  .)109 :همان( »كردهنگاه مي
ر سـعي د  ،ءو دروغين فخرالنسـا راوي ناتوان از برگزيدن تصويرها و نمودهاي راستين 

 :گفت. زدپلك نمي حتماً ءفخرالنسا! چه نوري« : فراهم ساختن تصويري روشن از او دارد
من گفتم ايـن چـه   . نكرد... اشاره كرد با همان دستي كه  ".ها را هم روشن كنشمعدان"

وقت هيچ . هايش پيدا نبود چشم "مگر چي شده؟ شازده؟": ؟ گفتءكاري است، فخرالنسا
كوشـد  مي راوي  .)11: همان( »لرزيدهاي عينكش ميها توي شيشهشعله. درست پيدا نبود

دهنـد،  خـود را بـه شـفافيت مـي     تدريج جاي هكه ب هاا از طريق تيرگي اشخاص و مكانت
شوند و گاه در نور مي كه گاه در سايه پديدار - هاي پيدا و پنهان، اشخاص و اشيا را  گوشه
كوشد تا با نگاه كردن به او مي. اي از آنها برسدجانبه يابد و به درك همهدر -  درخشندمي

   :تصويرهاي فخرالنساء و درك نمودهاي گوناگون او، به واقعيتش دست يابد روشن سايه
صـداي  . هـا و شـاخه  جـا چنـد لكـه نـور روي بـرگ     جا كه سايه بود و جابه ها هماناز توي درخت

در انتهاي آن داالن سـبز طـوالني،   . آنجا بود. خه از درخت شكستميك شا. آمدها هم ميگنجشك
  .)94: همان( كردهنوز ايستاده بود و نگاه مي. زندآفتاب كه چشم را مي ةتوي روشنايي خيركنند
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شـود تـا او بتوانـد    سبب مـي  ،راوي ةدر تاريكي و  روشنايي حافظ ءپديداري فخرالنسا
تكـه   درنهايت سبب ايجاد تصاويري تكه اين امر. نگردهاي گوناگون برا از جنبه ءفخرالنسا

 .)76: همـان ( »تكه شده بود پشت آن بلورهاي الوان تكه ءفخرالنسا« :شودمي ءاز  فخرالنسا
ها نماد يك چيز است كه در ذهن راوي به صورت جهاني متكثـر  روشن از اين منظر سايه

بخـش از  ه اگرچه شـناختي اطمينـان  انجامد كيابد و به ايجاد تصاويري لرزان مينمود مي
  :دهد، تنها منبع شناخت راوي از دنياي پيرامونش استدست نمياشيا و اشخاص به

هـا كـه   رسـيد و بـه دسـت   ها به خط شانه مي خط. شددو خط قاطع گردنش هيچ وقت خم نمي
 اسـبه ة چهاركايستاده بود كنار كالس ءفخرالنسا ؛)10: همـان ( پشت آن پيراهن تور سفيد بود و نبود

  .)10: همان( كردكرد و نميهاي درشت عينك نگاه ميهايي كه از پشت شيشهبا همان چشم ]...[
  

هاي داستاني كه مانند فخرالنساء به صورت تصـاويري  مثال خوب ديگري از شخصيت
ـ ( خاتون است منيره ،تكه در ذهن راوي حضوردارند تكه راوي از تصـوير  ). 96، 73: همـان . كن

آب « :آيـد زماني اين دو يادآوري به شگفت ميرسد و از همخاتون مي نساء به منيرهفخرال
خـاتون   ديد؟ چرا به منيـره چي را مي. كردفقط توي موج را نگاه مي ]...[ موج برداشته بود

 خاتون نشان نيرهم تصوير ةزمين آب مواج حوض در پس .)97: همان( »ءفخرالنسا... رسيدم؟
  آمـد، مـوج بـر   خاتون بود كه كـش مـي   صورت منيره« :هني راوي استثباتي تصاوير ذبي
كـه  خاتون،  فخرالنساء و منيره ةتنها درباراين واقعيت نه .)همان( »شكست؟داشت و ميمي

. كنـد حتي اشيا و عمارت اجدادي شازده نيز صـدق مـي   ،هاي رمانشخصيت ةهم ةدربار
انجامد و سبب ايجـاد  ها و افراد ميمكانيادآوري خودآگاه يا ناخودآگاه خاطرات به لرزش 
و تصـاوير   امـواج  ةلرزش باد، ساي. گرددتصاوير مواج و لرزان در داستان و آگاهي راوي مي

هـا و  تكان چلچـراغ . وجهي بودن و كثرت چنين توصيفاتي استنماد چند ،مبهم و تاريك
تصـاوير   شـود و حتـي لـرزش   خاتون از طريـق آن تصـوير مـي    تكان آب حوض كه منيره

  :فخرالنساء در باد نيز تكرار همين مضمون در داستان است
همه صدا غلت خورد، دويد و اوج گرفت، پخش شـد و تمـام صـداها را در     صداي بلور در ميان آن

تـاك   همـه تيـك   يخت كـه در تـداوم نـامنظم و سـمج آن    رميبرگرفت و بعد تنها صداي بلور فرو
  .)73: همان( خوردندها آمده بودند پايين، تكان ميا چلچراغسه ت هر؛ )13: همان( »شدتكه مي تكه

دو  جـان حتمـاً   خـانم . دادهكيفش را تكان مـي . افتاد توي موها و توي دامن لباس ارمكشباد مي
موهـايش  . دودديده كه چطور با آن پاهاي كوچكش دارد مياش را ميكرده نوهدستش را باز مي
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مـو را، كـه روي    ةبا انگشت پيـر و لـرزانش چنـد طـر     ]...[ كردهيبعد بغلشم ...ديده كه بادرا مي
  .)91: همان( جورها بوده، شايد همين. زدهاش بوده، عقب ميپيشاني نوه

  
. گيـرد تكه به خود مي ها صورتي تكهبنابراين درك راوي از اشيا، آثار و حتي افكار آدم

بـا  ) شـازده ( اكنـون راوي  است وترين فضاي ممكن تبديل شده چيز به كوچك گويي همه
تكـه در حافظـه    هـا و تصـاوير، بـه بازسـازي ايـن اجـزاي تكـه       بين عكـس  ةبرقراري رابط

راوي  تكة درك تكه ةادام ،ها، اشيا و اشخاصدر حقيقت چنين نگاهي به مكان. پردازد مي
اي واحد و  كامـل، ممكـن   ، به صورت زنجيرهآنها ةاز زمان است كه  هرگز بازسازي دوبار

  .يستن
  

  گيرينتيجه - 5
 ةاز نظر همـ . پردازدنقد مضموني با تكيه بر متن، به جستجوي جهان آگاهي نويسنده مي

منتقدان نقد مضموني، مضامين اصلي يك اثر، تصاويري هستند كه غالباً در اثر گسـترده  
اي گونـه  كنش آگـاهي خـالق بـه   . شونداند و بارها به شكل مشهود و خاص تكرار ميشده
همراه است و منتقـد را   ،يعني تصاوير در متن ادبي ،آن آگاهي ةبا گذراترين فراورد منظم

از ديـدگاه پولـه، در هـر    . آگاهي نويسنده دست يابد سازد تا از طريق آن به جهانقادر مي
خودش آن را بر عهده  ةاثر ادبي يك موقعيت مقدماتي وجود دارد كه هر نويسنده به شيو

  رك ايـن موقعيـت، جـز از طريـق كشـف فضـايي كـه نويسـنده بـا          از نظـر او د . گيردمي
  . پذير نيستپردازد، امكانهاي مكرر بدان ميمضمون

دهد كه راوي داستان اين بررسي، با رويكرد نقد مضموني و نگرش ژرژ پوله، نشان مي
  تكـان  . كنـد مـي  هـاي مجـزا از هـم تصـوير    خـود را ماننـد قـاب    ة، گذشتاحتجاب شازده

تكرار مضـمون درك   ،حتي تكان آب حوض در داستان و ا، لرزش تصاوير در بادهچلچراغ
چنـين نگـاهي كـه تـداوم نگـاه      . راوي از اشيا، اشخاص و دنياي پيرامونش اسـت  ةتك تكه
تكـه در   هـاي تكـه  شود تـا دنيـاي او از طريـق آدم   سبب مي ،راوي به زمان است ةتك تكه

درحقيقـت چنـين تصـويري از جهـان،      .بي باشـد تكه قابل بازيـا  هايي تكهها و زمانمكان
رو به اضمحاللي است كه در آگاهي راوي حضـور دارد و اشـيا پـيش از     ةبازتابي از گذشت

او با نگـاه   .اندمدخلي براي كشف آگاهي راوي ،آنكه حضوري عيني و بيروني داشته باشند
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ايـن امـر    و پردازدپيرامونش مي اشخاص و اشياء ةهاي عكس به درك دوباركردن به قاب
  . كندايجاد مي اشتغييرات عميقي در شناخت و آگاهي

هـاي مختلـف    با بازسازي جنبه احتجاب شازدهها در داستان روشن صداها، بوها و سايه  
آورنـد و  اي از گذشـته را بـراي راوي فـراهم مـي    حال، حضوري لحظـه  ةواقعيت در لحظ

 .گيـرد سـيال ذهـن بهـره     ةنين فضايي از شيوبراي خلق چ ند تانكرا ناگزير مي نويسنده
شازده با آويختن به گذشته و حركت به سمت جهـان بيـرون از لحظـه، بـراي شـناختي      

دارد؛ امـا چـون    اني گذشته و حال را از ميان برمـي زم ةفاصل ،تر از جهان پيرامونشعميق
ختي كامـل  اين جستجو به شنا ،اي وجود داردميان حال و تصاوير گذشته هميشه فاصله

كند؛ بنابراين كوشـش راوي بـراي بازسـازي    انجامد و او را با خأل و تاريكي مواجه مينمي
  . اي ندارداي دلخواه، با شكست همراه است و جز تشويش و اضطراب نتيجهلحظه
در پايان تصريح اين نكته ضرورت دارد كه نقد مضموني اثـر هنـري را ابـزاري بـراي       

داند؛ بنابراين بازگشت به گذشـته و درك ديگرگـون از   ق آن ميآشكار كردن واقعيت خال
هـاي گلشـيري، مبتنـي بـر كيفيـت دنيـاي       عنوان ويژگي بارز داستان توان بهزمان را مي
  .شازده از زمان همخواني دارد ةفرد و انتزاعي خاص او دانست كه  با تجربمنحصربه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٠  

 

  

  
 

دوستدارلو و معصومه حاميدكتر محمدعلي خزانه
  

 1392، پاييز  25  شمارة

  منابع
  .مركز: تهرانجلد دوم،  ،أويل متنساختار و ت ،)1372( احمدي، بابك

  .شباويز: نتهرا سرمد، ناهيد ترجمة ،نو شناختين روا قصة ،)1374( لئون ايدل،
  .مركز: تهران ،عباس مخبر ة، ترجمدرآمدي بر نظريه ادبيپيش ،)1380( ايگلتون، تري
  . نيلوفر :تهران، مهشيد نونهالية ترجم ،نقد ادبي در قرن بيستم ،)1390( ايوتاديه، ژان

، پژوهشـنامة فرهنگسـتان هنـر   ، »از نقد تخيلي تا نقـد مضـموني  «، )1386(بابك معين، مرتضي 
  .73- 90، صص 3شمارة 

  .علمي: تهران ،)نقد مضموني( شناسي ژرژ پولهها و روشآراء، انديشه ،)1389( ـــــــــــــــــــــ

فصلنامة ارغنون، شمارة  رتضويان،، ترجمة علي م»پديدارشناسي شعر«، )1377( باشالر، گاستون
  .129- 146، صص14

  .فرهنگستان هنر: تهران ،امير مازيارة ترجم ،ديالكتيك درون و برون ،)1388(ــــــــــــــ  
شـمارة   ،سال دوم مهراوه، ، ترجمة محبوبه خراساني،»پديدارشناسي خواندن«، )1385(پوله، ژرژ 

  55- 78، صص7و  6، 5
  .علمي: نتهرا ،مرتضي بابك معينة ترجم ،آگاهي نقد) الف1390(ــــــــــــــ 
  . ققنوس: تهران ،وحيد قسمتي ةترجم ،فضاي پروستي) ب1390( ــــــــــــــ

 احتجـاب  شـازده هاي روايي در رمان بررسي تكنيك« ،)1388(، زيبا لي، كاووس و قالونديحسن
  .7- 25صص  ،8 و 7 مارةش، پژوهي ادب فصلنامة ،»هوشنگ گلشيري

  .نيلوفر: تهران ،احتجاب ي خشم و هياهو و شازدهبررسي تطبيق ،)1372( حسيني، صالح
  .فرهنگستان هنر: تهران ،شناسي از منظر پديدارشناسي زيبايي ،)1390( خاتمي، محمود

از ژان پيـر ريشـارد تـا ميشـل     : انـداز كنـوني آن  نقد مضموني و چشم«، )1387( نسرينخطاط، 
  .99- 112صص  ،8شماره   ،فرهنگستان هنر ةپژوهشنام ،»كولو

  ،67 مارةشـ ، كتـاب مـاه ادبيـات    ،»شاعرانگي فضا در من ژانت نيسـتم «، )1391( دوستي، فرزانه
  .48- 52صص 
بـازخوانش شـعر ديـوار اثـر احمـد       :پديدارشناسـي هرمنـوتيكي شـعر   « ،)1388( اني، حسامدهق

  .133- 164 صص ،42 مارةش ،زبان و ادب فارسي فصلنامة ،»شاملو
  .نشرساقي :تهران ،مدرنيته ،پديدارشناسي هنر مقاالتي دربارة ،)1382( گران، محمدرضاريخته
بررسي تقابل مدرنيسـم و اسـطوره   «، )1389(م مري ،كريميبني و محمود ،عزيزي ؛، رضاستاري

  .145- 159، صص 46 چهاردهم، شمارة سال، زبان و ادب پارسي فصلنامة، »در آثار گلشيري



  ...از منظر شازده احتجابفضاي داستان 

 

٣١  
  

 

  

 1392، پاييز  25  شمارة

اصـغر  علـي  ةترجمـ ، )در فرانسه از قرن شانزدهم تا عصـر حاضـر  ( نقد ادبي، )1374( فايول، روژه
  .دانشگاه تبريز: تبريز ،سيديعقوبي

 علـوم پژوهشـنامة   ،»دو رمان سورئاليسـت : بوف كور و شازده احتجاب« ،)1387( مهوش قويمي،
  . 317- 334 صص، 57 ةشمار ،انساني

 . افق: تهران ،االسالميحسين شيخ ةترجم ،تئوري ادبي ،)1390( كالر، جاناتان

باقر فرنـاز گنجـي و محمـد    ةترجمـ  ،زمـان و مكـان در داسـتان مـدرن     ،)1391( كورت، وسـلي 
  .دانش آوند :تهران ،پوراسماعيل

  .نيلوفر: تهران ،احتجاب شازده ،)1384(گلشيري، هوشنگ 
 ،فرهنگسـتان هنـر   ةپژوهشـنام ، »گذار نقد تخيلـي باشالر، بنيان«  ،)1386( نامور مطلق، بهمن

  .53- 72صص ، 3 ةشمار
علـي   ةترجمـ  ،ادبـي از افالطـون تـا بـارت     درآمدي تاريخي بـر نظريـة  ، )1385( ارلند، ريچارده

  .چشمه: تهران، اپور جوركشمعصومي و ش
 
 
 


