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Abstract  
After the spread of rationalism and rationality in the Renaissance, the importance 

of the concepts of poetry and poeticism in various literary works decreased day 

by day and any irrationality and "madness" was confined within the sanatoriums. 

Desperate for the results of western rationalism, modern writers tended to look at 

the semantic, subjective, and non-figurative aspects of poetry in fiction in order 

to both confront the prevailing wisdom and represent the outcry of "madness" in 

the form of modern fiction. From the point of view of modern theorists, "poetry" 

in its new definition was generally associated with an interest in abstraction and 

irrationality and the rejection of common standards in literature. In this article, we 

have tried to show the concept of "poetry" and its relation to "madness" through 

the stylistic components of modern stories in the novel "Shazdeh-Ehtejab". 

Findings show that in Golshiri's novel "Shazdeh Ehtejab", "poetry" through 

components such as anti-narrative, ambiguity, nonlinear timing, and attention to 

the metaphorical construction of sentences and elements such as "madness" and 

"death", takes the narrative out of the ordinary and in addition to making the text 

and atmosphere of the story poetic, it creates a meaningful and protesting 

relationship with the negation of rationalism and attention to "madness" in the 

modern era. 

Keywords: Modern Story, Golshiri, Shazdeh Ehtejab, Poetry, 

Madness. 
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 «شازده احتجاب»در رمان « شاعرانگي»تحلیل مفهوم 

   سینا بشیری
 هران،ت بهشتی، شهید دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان رشته دکتری دانشجوی

 ایران
 

 

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  اهلل طاهریقدرت

هچکید  
در آ ار ادبي مختلب، اهميت مفاهيم شعر و شاعرانگي روز  نيت در رنسان پ  از رواج خردگرایي و علال

درن . نویسندگان مشدها محبوس ارچوب آسایشگاههدر چ« جنون»شد و هرگونه خردگریزي و به روز کاسته 
هاي معنایي و رهني و غيرصوري شاعرانگي در ادبيات نوميد از نتایج و  مرات خردگرایي غربي به جنبه

را در  دربند و مطرود« جنون»ني مایل شدند تا هم به ملابله با خرد حاکم بپردازند و هم فریاد اعتراض داستا
ماً در تعریب تازۀ خود عمو« شاعرانگي»پردازان مدرن، قالب داستان مدرن نمایندگي کنند. از دیدگاه نظریه

در ادبيات همراه بود. در این ملاله  مندي به انتزاع و خردگریزي و نفي معيارهاي رایج و متعارفهبا عالق
رمان  ردهاي مدرن هاي سبکي داستانرا از طریق مؤلفه« جنون»و نسبت آن با « شاعرانگي»کوشيدیم مفهوم 

گلشيري، « شازده احتجاب»دهند که در رمان هاي تحليق نشان مينشان دهيم. یافته« شازده احتجاب»
پریشي و توجه به ساخت استعاري جمالت گریزي، ابهام، زمانیتهایي چون روااز طریق مؤلفه« شاعرانگي»

کند و عالوه بر شاعرانه ، روایت داستان را از حالت متعارف خارج مي«مرگ»و « جنون»و عناصري چون 
ر دوران مدرن د« جنون»ساختن متن و فضاي داستان، نسبتي معنادار و اعتراضي با نفي خردگرایي و توجه به 

 ورد. آوجود ميه ب

 .داستان مدرن، گلشيري، شازده احتجاب، شاعرانگی، جنون: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

دوران معاصر بر مبناي تحوالت بنيادین ساختارشکنانة نظري و فلسفي و تعدد روزافزون 
ناه گرایي و انتزاع و پمکاتب هنري و ادبي و همچنين اوضاع آشفته و تيره و تار جهان، درون

اما  ،جزء الینفک زندگي و آ ار هنرمندان و نویسندگان شد« شاعرانگي»بردن به شعر و 
ري هاي صودر مفهوم تازه و مدرن آن ارتباط چنداني با بالغت سنتي و جنبه« شاعرانگي»

متن ادبي نداشت و متوجه ابعاد معنایي و خيالي و رهني داستان بود. اگر در جهان نابسامان 
، کردجود، خردگرایي و منطق علمي حکمفرمایي ميبيروني و در واقعيت اجتماعي مو
اه آميز خود پنپردازي و اوهام جنونگرایي و خيالبه درون نویسندۀ مدرن نوميد از جهان واقع

برد. در نتيجه جنون و خردگریزي و آشفتگي دروني مضمون پرتکرار آ ار شاعرانة جدید مي
 6«فایدروس»ه هم نيست؛ افالطون در رسالة سابلبود. البته چنين نگرشي در تاریخ اندیشه بي

اگر کسي گام در راه شاعري »کند که درخصوص اهميت دیوانگي در هنر شاعري بيان مي
واند تاي یافته باشد و گمان کند که به یاري وزن و قافيه ميآنکه از این دیوانگي بهرهبنهد بي

رند و هم شعرر را که حاصل شماشاعر شود، دیوانگان راستين هم خود وي را نامحرم مي
او  .(2/736 : ج6836)سيدحسيني،  «نگرندکوشش انسان هشياري است، به دیدۀ تحلير مي

نيز ل،ای،ي چون  2داند. اراسموسهنر شاعري را منحصر در حالت الهام و ج،به و جنون مي
جواني، شادابي، عشق، عزت نف ، زندگي طبيعي و غریزي و خوشبختي را از برکات 

د: نویسداند. از نظر او تمام هنر مدیون دیوانگي است و از قول دیوانگي ميانگي ميدیو
خواهم به شما نشان دهم که هيچ کار مهم و پر سروصدایي نيست که از الهام من نتيجه مي»

  .(96: 6837)اراسموس،  «نشده باشد و هيچ هنري نيست که از ابداع من حاصل نگردد

 پیشینۀ پژوهش. 2
با  و ارتباط آن« شاعرانگي»هاي فارسي توجه چنداني به مفهوم هاي پيرامون رمانهشدر پژو
جدي هاي بيژن نهاي شاعرانة داستانو خردگریزي نشده است. در دو ملاله که به جنبه« جنون»

داللهيان از عب« هاي بيژن نجديعوامل شاعرانگي در داستان»پرداخته شده است، یکي با عنوان 

                                                            
1. Phaedrus 

2. Erasmus, D. 
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از مهربان و زینعلي توجه « هاي نجديداستان در داستان -زبان هنري شعر»و دیگري 
نویسنده  گيريهاي زباني و صوري شاعرانگي در متن و بهرهپژوهندگان تنها معطوف به جنبه

اي به رهنيات و درونيات فرد و ارتباط آن با شاعرانگي از صنایع ادبي و بالغي بوده و اشاره
ر را اند، زبان ا پرداخته« شاعرانگي»هایي که به مبحث ژوهشنشده است. اغلب کتب و پ

ن نيز . نجومياانداند و کمتر به ساز و کار رهني خلق متن شاعرانه توجه کردهمعيار قرار داده
به  6از منظر پدیدارشناسانه باشالر« شاعرانگي فضا در صد سال تنهایي»اي با عنوان در ملاله

، رافيایي ا ر پرداخته است. حال اینکه نگارندگان این پژوهشتبيين شاعرانگي فضایي و جغ
 بر« جنون»در خلق رمان و چگونگي ا رگ،اري « شاعرانگي»و « جنون»به نسبت ميان 

اند. از این رو، تازگي پرداخته هاي رهني و خيالي و غيرصوري آنمتن  و جنبه« شاعرانگي»
ها، پردازيها، شخصيتگریزيایترا در رو« شاعرانگي»این پژوهش آن است که نمود 

 بر داستان مورد توجه قرار داده است. « مرگ»فضاي خيالي داستان و اهميت مفهوم 

در « يشاعرانگ»اول اینکه  ؛رود به سه پرسش مهم پرداخته شوددر این پژوهش انتظار مي
و  «رانگيشاع»ادبيات داستاني مدرن چه معنا و مفهومي دارد؟ دوم اینکه ميان این مفهوم 

ق چه از طری« شاعرانگي»و خردگریزي چه ارتباط و نسبتي وجود دارد؟ سوم اینکه « جنون»
 شود؟گر ميهایي در آ ار داستاني مدرن جلوههاي و به چه صورتمؤلفه

 های آن در آثار مدرنو مؤلفه« شاعرانگي»مفهوم . 7
و شاعرانگي بود و رمان  در قرن هجدهم و نوزدهم عموماً شعر مختص عالم خيال و احساس

ي در دورۀ مدرن تحت تأ ير فضاي فکري و ادبهاي رئاليستي و غيرشاعرانه. مختص توصيب
ي از اما بسيار ،مند شدندهپردازي در داستان عالقو خيال« شاعرانگي»نویسان به جدید، رمان

د. به همين شتنصنایع لفظي مورد استفاده در شعر، کارکرد خاصي در قالب رمان و داستان ندا
 پردازي داستاننویسندگان مدرن، شاعرانگي را در فضاي خيالي و محتوا و روایت ،خاطر
نتي، توانستند با معيارهاي بالغي و صوري سبردند. چنانکه منتلدان ادبي، دیگر نميکار ميهب

و  ندانهاي مدرن را بسنجند. از نظر بسياري از هنرمهاي داستانهاي ادبي و شاعرانگيارزر
وامع هاي علم در رفع مشکالت جنویسندگان، سلطة علالنيت و خردگرایي و باور به توانایي

                                                            
1. Bachelard, G. 
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تم، نشانة هاي نوزدهم و بيسبلکه فجایع قرن ،انساني نه تنها گرهي از کار آدميان نگشوده بود
، «جنون»ناکارآمدي چنين تفکري بود. در نتيجه، در آ ار مدرن ميل به مفاهيمي چون 

زبان و »خورد. در دوران مدرن، به وفور به چشم مي« پردازيخيال»و « پریشيزمان»، «مرگ»
گویي خردمحور را پيرامون جنون رواج داد که بر پایة سکوت گفتمان روانپزشکي نوعي تک

 «بيمار رواني استوار بود. روانپزشکي فریاد بيمار رواني و شخص ناهنجار را خامور ساخت
شد، هنر ناچار ها خفه ميحال که جنون در سکوت آسایشگاه (67 و 61: 6836 )ضيمران،

واهد تا خفوکو از ما مي»بود به جاي آن فریاد اعتراض برآورد. از این منظر، فيلسوفي چون 
  –که صدایش در نهادهاي قدرت خفه شده بود-فریاد جنون دربند شده در دوران مدرن را 
هر نوع اعتراضي در معناي عام را در سایة این آ ار  در آ ار هنري مدرن بشنویم. او اساساً

داند ... به زعم فوکو این هنر آميخته با جنون هنرمند است که آزادي انسان هنري، ممکن مي
او صفحات پایاني  .(98: 6866 )صابر، «کندرا از قيدوبند نهادهاي سرکوب امکانپ،یر مي

برد و به هنرمندان مدرن و وانگان به پایان ميرا با اميدي تازه براي دی 6«تاریخ جنون»کتاب 
 کند. از نظر او، این هنرمندان درکنار این که خود از جنوننگاه ویژۀ آنان به جنون اشاره مي

در آ ارشان به اعتراض به روند  انداند و اغلب سرانجامي تراژیک داشتهبهره نبودهبي
ند. ابيني دیوانگان پرداختهزبان و جهان خودمختار خرد در دوران مدرن و همچنين حمایت از

شد که در دنياي مدرن براي هر ا ري حياتي خردي جزئي از چيزي ، بي8و گویا 2از زمان ساد»
بنابراین  .(Foucault, 2004: 285) «آور آناست؛ یعني جنبة مرگبار و در عين حال الزام

ر در وراي ادراک علل و علم قرا یکي از اشکال اساسي غيریت که»او کتابش را با اشاره به 
رسد که به شيوۀ نامعلومي امکان پيدایش علل و دانش را ایجاد کرده به دارد و به نظر مي

اشاره  1و نروال 9، هولدرلين5شاعراني چون آرتوداندیشة « آسايپرتو برق»برد. وي به پایان مي
اعللي و این تجربة اساسي ن نداکند که به نحوي از دام حب  و توقيب اخالقي عظيم رهيدهمي

                                                            
1. Madness and Civilization 

2. Sade, M. 

3. Goya, F. 

4. Artaud, A. 

5. Holderlin, F. 

6. Nerval, G. 
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 ,Dreyfus) «خوانداي که ما را به وراي حدود جامعه فرامياند، تجربهرا در یک نظر دیده

1983: 11) 
يوۀ کند، غالباً شتر روایت استفاده ميهاي پيچيدههایي که نویسنده از روردر داستان    

ت دهد. نویسندگان رئاليسکل ميپيچيده را شاي درهمروایت داستان با محتواي آن شبکه
را براي هر نوع داستاني با هر  يتوجه بودند و روایتي ساده و معمولنسبت به این امر بي
عر، براي نيل به کليتي نمادپردازانه در ش»کردند. اشتياق هنرمندان مدرن محتوایي تجویز مي

زوال تدریجي آن رئاليسمي  یکي از پيامدهاي این امر، ..اي از رمان نيز غلبه دارد.در گونه
: 6868، 6)فلچر و برادبري« شده استهاي رمان محسوب ميياست که همواره جزو ویژگ

ا گرایي رایج در قرن نوزدهم بود تدر این مفهوم به مثابه طغياني عليه واقع« شاعرانگي(. »51
یسد که خواهد چيزي بنومي»داند که را شاعري مي 8، ویرجينيا ولب2جایي که فورستر

(. این روند در قرن بيستم و در 268: 6838، 5)آلوت« الملدور به رمان نزدیک باشدحتي
ظهور »باوري دوران مدرن چنان پيش رفت که هاي خردگرایي و علمواکنش به  بحران

نویسي رقم زد که دورۀ دیگري را در داستان 7و فاکنر 1، پروست9نویسندگاني چون جوی 
ه عنصر توجهي بماگونه بودن رمان، بيگرایي، ابهام، پيچيدگي و معروندر آن مسائلي چون د

پردازي، آ ار داستاني را به کلي جاي حاد هه پردازي بطرو و اهميت دادن به شخصيت
متحول کرد. نویسندگان بر آن شدند تا رمان را به شعر نزدیک کنند و به جاي پرداختن به 

ع را به صورتي ظاهراً آشفته و بدون تسلسل عرضه روال منطلي رویدادهاي داستان، وقای
در آ ار مدرنيستي به پيروي از شعر، بار انتلال معنا از دور جمالت  .(9: 6868 )بيات، «کنند

ا هبرداشته شد و کلمات و استعارات نلش اصلي را بر دور گرفتند. مصداق اینگونه روایت
در  شوند و از کلماتبيعت شعر نزدیک ميرهن دید که به طتوان در آ ار جریان سيال را مي

نوی  مدرن بدین ترتيب داستان .(616: 6817، 3گيرند )ایدلحکم ابزار کار هنري بهره مي

                                                            
1. Fletcher, J. & Bradbury, M.  

2. Forster, E. M. 

3. Woolf, V. 

4. Allott, M. 

5. Joyce, J. 

6. Proust, M. 

7. Faulkner, W. 

8. Edel, L. 
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دایي، زبسياري از فنون شاعرانه از قبيل پيچيدگي روایت، اهميت دادن به کلمات، آشنایي
سته روایت داستان برجتکرار ادبي، ساختارشکني روایت و بدعت در تصویرپردازي را در 

 ها از طریق برجسته ساختن بعدهاي شاعرانه در این رمانکند. بسياري از تصویرپردازيمي
 .شودميسر مياستعاري زبان در ملابل ساخت نحوي متعارف آن 

ي مدرني که از دریچة رهن راوي یا شخصيت داستان روایت هاشاعرانگي در داستان البته    
ن هاي مدرهاي بالغي و صوري نخواهد بود. بسياري از رمانعطوف به جنبهعموماً م شوند،مي

ي شناسانة این آ ار در چگونگگيرند. جنبة زیبایياز همان زبان روزمره و نثر معمول بهره مي
. در هاي داستان استروایت داستان و فضاي خيالي و شاعرانة قصه و رهن آشفتة شخصيت

گيرد که نهادهاي د جنون، دیوانگي آنجایي شکل ميهاي روانکاوانه در مورتحليل
کنند. به صورتي که فرد کامالً ناخودآگاهي رهن مسلط شده و رهن را دچار اختالل کلي مي

رابطة . »کندریختة دروني خویش زندگي ميهمماند و در افکار بهاز برقراري ارتباط عاجز مي
جاي ه ها را بپریش، واژهشود؛ درنتيجه روانه مي)تصاویر( گسست ها( و اشياء)دال هاميان واژه
 «شودمي« خود»پاشيدگي کامل ساختار گيرد و این امر سبب بيگانگي و ازهماشياء مي

شاعران و هنرمندان نيز در ميدان دادن به  .(667 و 661: 6866 )یزدخواستي و مولودي،
ود. از شامور از دستشان خارج نميبا این تفاوت که اینان رشتة  اندناخودآگاه چون دیوانگان

ار هم از دیوانگي محض نژندي است که از طریق ا ر هنريمنظر روانکاوي، نویسنده روان
( Freud, 1924: 176. )ماندو هم از درمان و بازگشت به امور واقعي روزمره در امان مي

ود کنند. اگر چنين شيگاه از آن سلوط نمروند، اما هيچهنرمندان تا لبة پرتگاه جنون هم مي
 و واقعيت نيست هاي مدرن هيچ حدي ميان خيالآن لحظه، لحظة پایان ا ر است. در داستان

اي از ابهام فرورفته است. ابهام موجود در داستان، خواننده را در تعليق و همه چيز در هاله
دبيات ا»داشت. اساساً  دهد و غالباً تا پایان نيز او را در این تعليق روایي نگاه خواهدقرار مي

وید گزبان تبدیل شده به ابهام است. زبان معمولي ضرورتاً واضح نيست و هميشه آنچه را مي
هاي آن است ... اما زبان معمولي ابهام را محدود گوید؛ سوءتفاهم نيز یکي از جادهنمي
ابهام  یک معنا،دارد ... در ادبيات به محصور ميکند و نيرومندانه غيبت را در یک حضور مي

 .(682: 6833، 6)بالنشو« هاي فراواني که دارد به حال خودر رها شده استدر فرصت

                                                            
1. Blanchot, M. 
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دهد، اما هنر ، جهان علالني حاضر، افق روشني را به هنرمند مدرن نشان نمي6از نظر نيچه    
اس کرد هنرمند را با هملت قي»دهد. او و آزادي از خفلان دنياي واقع را مي به او مجال رهایي

اما بازهم توانایي انجام کاري را ندارد و ناتوانيش از اینجا  ،که واقعيت بر او آشکار شده
حتي  ،اي وجود ندارد و از این روخيزد که دیگر ميان دانایي و کنش، هيچ رابطهبرمي

در  .(66 و 63: 6868)احمدي،  «کندسرخوشي دیونيزوسي هم چيزي را در دنيا عوض نمي
تي هنرمند و نویسنده ناگزیر رو به انزوا و انفعال و دست کشيدن از هرگونه کنشي چنين موقعي

هاي داستان مدرن، امکان تصویر فضاهاي شاعرانه در رهن آورد. تنهایي شخصيتمي
ر وگوها به حداقل رسيده و بيشتگفت ،هاگونه داستانکند. در اینها را فراهم ميشخصيت
ي نيز ها از لحاظ فرمگویيهستيم. فارغ از محتواي این تکها هاي شخصيتگویيشاهد تک

ند. این انژند اغلب گنگ، آشفته و پيچيدههایي روانها با رهن شخصيتبه دليل تطابق آن
آفریند که معموالً در خواندن شعرها با آن ریختة زباني براي خواننده ابهامي ميهمساختار به
 شود. رو ميهروب

لي و هاي بسيار معمواست که ما قصة زندگي انسان آن فتي ادبياتدر عصر حاضر، شگ
کنيم و البته به روق ها روایت ميتر از حماسهها را شاعرانهروزمره و چه بسا ضدقهرمان

مسألة مهم درمورد حماسه، وجود قهرمان است. انساني که »خورد. اگر نميبر هم مخاطب
ها شکست انسان و استحالة شخصيت يشتر رمانهاست... محور بسرمشلي براي همة انسان

ها درپي شخصيتهاي پيهاي عصر ما، روایت شکست(. رمان96: 6833، 2)بورخ « است
توان انتظار داشت ابزاري هاست. در چنين شرایطي دیگر نميانسان و سلوط و درد و مرگ

ود را داشته باشند. يشين خگيرد، همان کارکرد پکار ميکه نویسنده براي تبيين شاعرانة فضا به
عنایي مخواهند زشتي و سياهي و بيبلکه مي روند،براي آراستن دنياي بيروني نميها آرایه

آن را تصویر کنند. گویي شاعرانگي از طرف پيروز و نيک رو برگردانده و به شکست و شر 
 روي آورده است.

باً هاي مدرن است. البته غالنهاي مهم و پرتکرار داستایکي دیگر از مؤلفه« مرگ»مفهوم 
« هراس از مرگ»که یکي پنداشته شده است. در حالي« هراس از مرگ»با « مرگ»مفهوم 

                                                            
1. Nietzsche, F.  

2. Borges, J. L. 
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آنچه » 6شود. از نظر رانکاست و از لحاظ زماني پيش از آن واقع مي« مرگ»حالتي مستلل از 
نده و مخرب آميز از مرگ تهدیدکننژند دارد همان ترس اغراقهنرمند در اشتراک با روان

خود است با این حال، گونة آفرینشگر در پرداختن به این مشکالت بنيادي با ایفاي کارکرد 
ي یابد یعني پيش بردن تداوم نسلش ازطریق احيافرهنگي خود به توجيهي شخصي دست مي

دیوانگي  ،از این منظر .(262 و 266: 6835 )رانک، «هاي معنوي نيروهاي خردگریزارزر
د ماند و هنرمنست که با استفاده از آن فرد دیوانه یکسره از این هراس در امان مياي احربه

کند. پ  هنرمند با نفي نيروهاي ار احساس آرامش مينيز با پناه بردن به آن در ا ر هنري
ماند و هم به طریلي که پيش از این از هراس مرگ در امان ميخردگرا و علالنيت مدرن هم 

 پردازد. از جنون خامور در قرن خویش مي یاد شد به حمایت
نشستن مضمون جنون به جاي مضمون مرگ، نشان از انفصال »معتلد است  2فوکو

اضطراب پيشين بود. با طرو مضمون جنون، باز سخن  نداشت، بلکه چرخشي در درون همان
حدي که  د.شاما این نيستي دیگر حد بيروني و نهایي زندگي تللي نمي ،از نيستي وجود بود

در آن واحد به منزلة پایان زندگي و تهدیدي بر آن باشد؛ بلکه بشر نيستي را درون خود 
مرگ به عنوان نماد غيبت در زبان و اندیشة  .(22: 6865 )فوکو، «کردهستي احساس مي
ت. گاه نيساما مرگ هيچ ،کند. همة هستي انسان رو به سوي مرگ داردآدمي ایفاي نلش مي

اي نيست که آن را تجربه کند. پ  هم پيش از مرگ هست دیگر شناسنده آن زماني که
مرگ و هم درحين آن یا پ  از آن، مرگ به مثابه غيبت معناي خود است. عالوه بر این، 

ميریم، نه تنها جهان که مرگ را پشت سر وقتي مي»آفریند. مرگ با خود تناقض مي
.. مردن مساوي از جهان پيراسته شدن است؛ گ،اریم. این پارادوک  واپسين ساعت است .مي

 «از دست رفتن شخص، نابودي موجود و به همين ترتيب از دست رفتن مرگ نيز هست
مرگ هم پایان هستي فرد است و هم پایان خودر. در رهن  .(67 و 61: 6833 )بالنشو،

ارد. ون دهنرمند مدرن، این تناقض و ابهام در شاعرانگي محتواي مرگ، کارکردي مشابه جن
شان به مرگ و ها به جنون با پناه بردن خودآگاهانهپناه بردن ناخودآگاهانه شخصيت

                                                            
1. Rank, O. 

2. Foucault, M. 
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راژیک و تواند پایاني تآید بلکه ميخودکشي نه تنها در حکم اعتراضي مفرط به حساب مي
 شاعرانه را بيافریند.

عيت و واق در آ ار داستاني مدرن اساساً با جنون و خردگریزي و نفي« شاعرانگي»مفهوم 
هاي داستان هم نشانة پناه بردن به عالم خيال و وهم همراه بود و جنون راوي یا شخصيت
« يشاعرانگ»افزود. مفهوم اعتراضي به اوضاع جاري جهان بود و هم بر ابعاد شاعرانة ا ر مي

هاي لفظي و کالمي و صنایع بالغي نداشت و بيشتر معطوف به دیگر سروکاري با جنبه
« يشاعرانگ»توان مي ،شد. بنابرایني محتوایي و دروني و روایي آ ار داستاني ميهاجنبه

ن آميز توصيب کرد که با شکستاي خردگریز و جنونموجود در آ ار داستاني مدرن را حربه
رود و با تأکيد بر ابهام و چندمعنایي و هاي رئاليستي و نفي نظم زماني پيش ميروایت
در « مرگ»و « جنون»هاي عاري در جمالت و تمرکز بر مؤلفهگيري از ساخت استبهره

 «شاعرانگي»پردازي و طرو قصه همراه است. در ادامه سعي خواهيم کرد مفهوم شخصيت
گلشيري در پنج « شازده احتجاب»مدرن و ارتباط آن با جنون و خردگریزي را در داستان 

 استعاري جمالت، ابهام در فضاي ها، ساختارگریزي و ساختار رویاگونة روایتبخش روایت
 ارزیابي کنيم. رگمپردازي و اهميت مفهوم داستان، جنون در شخصيت

 هاگریزی و ساختار رویاگونۀ روایت. روایت2
ونگي جمله نویسندگاني بود که بيشتر متوجه چگ ار ازنویسيگلشيري از ابتداي کار داستان

نتلال اي ساده نيست که چيزي را امنزلة قصهروایت داستانش بود. براي گلشيري داستان به 
داند که چون شعر باید بارها خوانده شود شود. او داستان را ا ري هنري ميدهد و تمام ميمي

انند م« شازده احتجاب»و زیبایي و هنرر در همان یکبار خواندن به پایان نخواهد رسيد. در 
 د و هنر گلشيري آن است که داستانششونسل در نسل تکرار مي جنون و جنایت« بوف کور»

ر بند زیر د ،کند. براي مثالاي شاعرانه بيان ميرا از خالل رهني نيمه دیوانه و آشفته به شيوه
 ها همخواني واضحي دارد:شيوۀ روایت با محتواي رهنيات شخصيت

سر  رکالغ رفته بود. غروب بوده. فخرالنساء اگ« کرد.نشسته بود و نگاه مي»فخري گفت: »
توانست سرخي غروب را ببيند. اما برگشته، یا برنگشته و دیده و دقت کرده. گرداند ميبرمي

هاي عمارت به بيرون یا نکرده و بعد... بعد که تاریک شده چي؟ حتماً نور یکي از چراغ
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ها و زنجره مثل حاال که نخ تابيده، شاید از پنجرۀ غربي عمارت یا... و صداي فوارهمي
زها ممکن داند که چه چيکند، به آنجا، ميهاي صدایشان... وقتي آدم به تاریکي نگاه ميانتبي

 «گ،رد. براي همين است که در تاریکي خيلي خبرها هستها ميداند چهاست باشد، اما نمي
 (.37: 6813)گلشيري، 

رقدرت پ کاربرد زبان»وضوو شاعرانه و مبهم ساخته است. ه زبان داستان را ب« شازده»جنون 
ستان هاي داشاعرانة گلشيري در داستان شازده احتجاب تا حدي است که بسياري از بخش

خصوص  ههاي داستان بتوان به شعر تبدیل کرد. تلریباً تمام بخشرا با اندکي تغيير مي
ها با سرعت بيشتري در جریان است یا راوي داناي کل جاهایي که سيالن رهن شخصيت

ي اي شبيه به موسيلدست دارد. جمالت کوتاه و ملطع است و موسيلي جریان روایت را به
ه نوشتن به ها با اندکي دگرگونگيرد؛ به طوري که این بخششعر سپيد فارسي نثر را دربرمي

 هاي زیر:( در مثال97: 6866 )دماوندي و جعفري کمانگر، «شودشعر مدرن تبدیل مي

 «الفي سردرگم/ که در تمامي پهنة شب ادامه داشتانتها بود/ کها/ نخي بيآواز جيرجيرک»
 (7: 6813 )گلشيري،

/ ویا به هاکرده؟/ یا به .../ به کالغ و آن خيابان و سایة درختها فکر ميفخرالنساء به این»
زدند/ طاق سبز/ ویا به رسيدند/ و روي آن طاق ميها/ که آخر خيابان به هم ميسر شاخه

هایشان را با قلمترار درآورده هایي که چشمها/ گنجشکارهصداي مداوم و یکنواخت فو
ماها/ چند نرفته باال/ و از الي طاقگ،اشته و ميتوانند بپرند؟/ نردبان را ميباشند تا کجا مي
ا؟/ باالي توانستند بپرند/ تا کجاند/ وگرنه نميکشيده بيرون/ حتماً پر داشتهگنجشک مي

 (37)همان:  «اند یا پایين؟آوردهرميهایشان را دهمان نردبان چشم

ه شعر توان به ساختي شبيه بشک با اندک تغييراتي در ساخت جمالت زیر آنها را ميبي
ار گلشيري هاي کسپيد نزدیک کرد. عالوه بر آنچه تاکنون برشمردیم یکي دیگر از تازگي

 نویسي مفرط در روایت داستان است.کوتاه
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ندیدم. بيني و یک چشم و ترار گردنش را. افسار اسب دستم  ایستاده بود. نيمرخش را» -
اي هبود. مراد هم بود، یا نبود. فخرالنساء بود. نگاهش کردم. نگاهم کرد، از پشت همان شيشه

عينک. چشمهایش هنوز زنده و سياه بود. سرر را برگرداند. مراد بود؟ حتماً. براي اینکه باز 
رد. پياده کرفتم و دوباره برگشتم و باز، نگاهم نمي سوار شدم، مراد کمک کرد. به تاخت

ها، همانجا که سایه بود و جابجا شدم. اسب را سپردم دست مراد. برگشتم، از توي درخت
 .(79 )همان: «هاها و شاخهچند لکة نور روي برگ

گلشيري از این طریق فهم و درک داستان را براي خواننده دشوار کرده و مانند شعرهاي 
کند. مضاف بر این، تکرار کلمات و تصاویر و ن گویي به عمد داستانش را پيچيده ميمدر

کنند و روایت داستان را بسيار رویدادها و خاطرات نلش مهمي در روایت داستان ایفا مي
« شازده»کنند. سازند و فضاي ناخودآگاهي رهن را تداعي ميشبيه به روایتي رویاگونه مي
و « فخرالنساء»اي چون رفتههاي ازدست، شخصيت«فخري»ود اصرار دارد که در وج

 را تکرار کند:« خاتونمنيره»

هاي چاقت نمال. تو باید یاد بگيري که مثل فخرالنساء خودت این همه سرخاب روي لپ» -
فهمي؟ تازه این خال صاحب مرده را باید گوشة چپ لبهات گ،اشته باشي، را بزک کني. مي
 (.27)همان: « اتهاتيهاي دنه روي پوزه

م فخري ه»ساز است. لهأمس« فخري»دوگانگي ميان این دو سایه و خود « فخري»در وجود 
ار با فخرالنساء یادآور اوست. عالوه بر این، بخاطر نامش و هم بخاطر مالزمت هميشگي
دین ب .(17: 6831 )سيدان، «اندازدخاتون ميظاهر فخري ناخودآگاه شازده را به یاد منيره

ها، تصاویر و عبارات در داستان یادآور ساختار رویا گيري از تکرار شخصيتترتيب بهره
است.  شدهبوده و موجب شاعرانگي و ایجاد بافتي نزدیک به بافت ناخودآگاه در روایت 

ا قطع انگيز را بهاي خيالماند و گلشيري عامدانه توصيبتمام ميگاهي روایت داستان نيمه
 کند:کاره رها کردن آنها شبيه به شعر بيان ميت و یا نيمهناگهاني جمال

ها پيدا بود. اگر یک لکه ابر توي آسمان آفتابي بوده، آن تکة آسمان از ميان سر شاخه» -
گفت: ار ميریخت. فخري گفت یا نگفت. همهبود شاید چند قطره باران توي حوض ميمي
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 «وزیده ...؟آن بدن باریک و باد مالیمي که مي احمق! فخرالنساء با« دانمدانم، نمينمي»
 (31: 6813)گلشيري، 

اي باعث گریز از روایت معمول داستان و به هم ریختن باورهاي گيري از چنين شيوهبهره
 شود.گرایانه و رئاليستي مينویسي واقعرایج دربارۀ نحوۀ داستان 

ل زماني شود. تسلسریخته ميهمروایي به هاي مدرن، زمان سادۀنکتة دیگر اینکه در داستان    
دهد. گاه زمان رو به علب جریان هاي زماني ميروایت شکسته شده و جاي خود را به انلطاع

هاي بسيار دور درخواهيم آورد. زمان حال، سر از گ،شته ميانةملدمه در دارد و گاه بي
ریشي پنگي است و رواج زمانهاي مشترک ميان شاعرانگي و دیواپریشي از جمله مؤلفهزمان

آید. ساختار به نوعي نلطة تالقي شعر و جنون و رمان به حساب مي هاي مدرندر داستان
ریختة زمان در روایت داستان موجب شده که خاطرات و رویدادهاي گ،شته همپيچيده و به

ند. در ر کناي در زمان حال داستان نفوهيچ واسطهبه تازگي اتفاقات زمان حال باشند و بي
زمان تلویمي داستان، محدود به ساعاتي از زمان حال، از شب تا صبح، »، «شازده احتجاب»

اي شمار رهن شازده هریک دریچههاي بياست، اما درخالل این زمان کوتاه، خالءها و حفره
گشایند و از این طریق، تاریخ مفصل چهار نسل از یک خاندان در به گسترۀ زمان رهني مي

زمان قصه بيشتر شبيه زمان  ،طور کليه ب .(258: 6868 )بيات، «شوداو بازآفریني مي رهن
يري از گمبهم و رازآلود یک قطعه شعر است. گلشيري با به هم ریختن تسلسل زماني و بهره

 پریشي، روایت داستان را پيچيده و مبهم ساخته است.زمان

د و اوج گرفت، پخش شد و تمام صداها صداي بلور در ميان آنهمه صدا غلت خورد، دوی» -
ریخت، که در تداوم نامنظم و سمج را دربرگرفت. و بعد تنها صداي بلور بود که فرومي

 (.68: 6813)گلشيري، « شدتکه ميآنهمه تيک و تاک تکه

و  «تيک و تاک»آهنگي واژگان عالوه بر توصيب و تشبيه شاعرانة صداها و خور
رهن،  هاي مدرن جریان سيالبه سياق داستان« شازده احتجاب»ستان ، گویي تمام دا«تکهتکه»

تعبيري شاعرانه از آن است. حتي در این مثال نيز به  ارائةو « زمان»داستاني در مورد مفهوم 
( شکسته )تيک و تاک توان استنباط کرد که در کل قصه، روال معمول زمانطریلي کنایي مي
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ریشي پروایت شده است. بدین ترتيب زمان« تکهتکه»شفته و ریخته شده و به حالتي آهمهو ب
نيز « شازده احتجاب»هاي مدرن در گریزي در داستانناپ،یر از روایتچون جزئي جدایي

 کند.نلشي مهم و اساسي ایفا مي

 ساختار استعاری جمالت. 0
ستعاري ا شود، ساختانگيزي و شاعرانگي فضاي رمان ميهایي که موجب خيالیکي از شيوه

گسيخته ساختن نحو جمالت موجب  جمالت در داستان است. این نکته عالوه بر از هم
جایگزین کردن مداوم فخري و فخرالنساء و جایگزیني »شود. ها هم ميجایي شخصيتجابه
يري دهند گلشهاي روشني هستند که نشان ميهاي افراد خاندان با یکدیگر نيز نمونهمرگ

هایي از رهنيت شازده احتجاب را برجسته کند که فرآیندهاي آن به خواسته است جنبه
جایي ه(. عمدۀ این جاب287: 6868)بيات، « شودکار گرفته مياي دیگر در شعر هم بهگونه

 گيرد.شکل مي« فخرالنساء»و « فخري»ميان « شازده»ها در رهن شخصيت

ار نشست، گفت: ي صندليخورد، رفت آن طرف ميز و روسر شازده تکان تکان مي» -
تا خودر هم خورد. من هم خوردم. شازده چه دور بود! هر سه« باید جرعه جرعه بخوري.»

خواست م ميدل« فخرالنساء گفتم بخور.»خوردند. گفت: چلچراغ آمده بودند پایين، تکان مي
، برگشت. دو دستم رفت طرف ليوان پایه بلند که هنوز تا نيمه پر بود. دستم از پهلویش رد ش

شد. شازده دور بود. از پشت آبهاي حوض برر داشتم. سرد بود. تلخ بود. آدم گرمش مي
 (.93: 6813)گلشيري، « خوردنددیدمش. آبها تکان ميمي

نه  شود و او نيزنيز کمرنگ مي« فخري»رود، گویي خودآگاهي اما هرچه داستان پيش مي
ند. در مثال کر تعجب نميه از دوگانگي وجوداست، بلک« نساءفخرال»کند که تنها باور مي

ودر سپ  خ، اما کندرا روایت مي« فخرالنساء»و « شازده»اي ميان مکالمه« فخري»ابتدا  ،زیر
 برد.مکالمه را پيش مي« فخرالنساء»جاي ه و هم ب« فخري»جاي ه هم ب

د کبير خيلي ج»شازده گفت: « ام.شازده فکري براي پيریت بکن، من که رفتني»گفت: مي -
 «ار را آب کنند.ملک و امالک داشته. پدربزرگ و پدر هم هرچه کردند نتوانستند همه

هم پاي  آن»فخرالنساء گفت: « آره»شازده گفت: « پ  تو خيال داري...؟»فخرالنساء گفت: 
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ر پ  اقالً چندتا دخت»فخرالنساء گفت: « تنها راهش همين است.»شازده گفت: « ميز قمار؟
شازده گفت:  «شازده پ  اقالً کلفت بگير.»گفتم: « من اهلش نيستم...»شازده گفت: .. « باکره.
 (18)همان: « آخر، دست تنها...»گفتم: « کاره است؟ مگر چندنفریم؟پ  فخري چه»

هاي رمان، جمالت داستان، ناقص و نامنظم و عموماً بدون فعل هستند در بسياري از بخش    
داستان ساختي استعاري یافته و شباهت چشمگيري با شعر پيدا کرده و از این حيث، روایت 

این امکان را به گلشيري داده است که « شازده»است. روایت قصه از رهن آشفته و پریشان 
 هيچ قطعيتي درآورد.و بدون تکه و مردد و مبهم ساخت جمالت را به حالت شعري، تکه

گير با آنهمه کتاب، یک باغچه و یک حوض ينفخرالنساء بوده و خانم جان و آن پدر زم» -
-کرده. معتمدميرزا همانطور که ناله ميو یک در که عمة کوچک از الي درز آن نگاه مي

-، موهاي فخرالنساء بلند بوده، گونه«بخوان، جانم»گفته: کرده و یا توي چرت بوده، مي

یا  ه... سفيد یا سرخ... سفيدها سفيد بوددانم، شاید مثل این آخريهایش؟ نميهایش... گونه
سرخ؟ عک  سياه و سفيد بود. سبيل معتمدميرزا حتماً خاکستري بوده، موهاي سرر هم 

)همان: « انمبخوان، ج»گفته: کشيده، ميداده و تریاک ميتنک... بيني؟... به بالش تکيه مي
72.) 

 یا در مثال زیر:

ود بدا بود. اگر یک لکه ابر توي آسمان ميها پيآفتابي بوده، آن تکة آسمان از ميان شاخه» -
 گفت:ار ميریخت. فخري گفت یا نگفت. همهشاید چندقطره باران توي حوض مي

 «وزیده...؟احمق! فخرالنساء با آن بدن باریک و باد مالیمي که مي« دانمدانم، نمينمي»
 (31)همان: 

به استعاري شدن روایت  توجه به اهميت کلمات و محور عمودي و جانشيني زبان، منجر
ستعاره ا و جمالت شده است. در سرتاسر متن، نشيني زبانو کمرنگ شدن تأ ير بعد افلي و هم

ه ها باي از بخشو ساخت استعاري بر زبان داستان غلبه دارد و همين امر روایت را در پاره
 تر ساخته است تا به روایتي داستاني.شعر نزدیک
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 نابهام در فضای داستا. 5
در طول روایت چون شاعري که نگرر شاعرانة دروني « شازده احتجاب»در رمان « شازده»

دهد روي صندلي نشسته و خياالتش را در پيرامون خودر خود را به هرچيزي بسط مي
 گسترده است:

پدربزرگ دست کشيد به سبيل پرپشتش، سرفه کرد و توي قاب عکسش تکان خورد. » -
ه رنگ تاسيده صورت پدربزرگ را دید و آن خطوط عميق گرد و خاک که نشست شازد

 :6813ري،  گلشي« )ار را تکاندپيشاني را و دو الیه گوشت غبغب را. پدربزرگ روي آستين
68.) 

دیوانه در داستان به گلشيري این امکان را داده است که در حضور شخصيتي با رهني نيمه
ل و شود، فضایي سوررئاناميده مي« شخيصت»گيري از آنچه در بالغت حين روایت با بهره

 وهمناک از اشياي پيرامون شازده نشان دهد.

فهميد که باز همان تب اجدادي است که به سر وقتش آمده است، اما دلش راه شازده مي» -
داد که خودر را مثل آن اتاق درندشتي که جا به جا از همة اشياء عتيله تهي شده بود، نمي

 (.7 و 1)همان: « بسپارد به دست سرفه و تب

ها اتاق شازده و اشياء آن نيز همه دچار سرفه و تب هستند. تبي که اجداد و نياکان به آن
 گویي اما تراژدي قصه آنجاست که شود،خواهد دچار آن سرایت کرده است و شازده نمي

 طراتشازده دچار این امراض رهني و ماليخوليایي شده است و راه گریزي از گ،شته و خا
 تيره و تار آن ندارد.

ار آرام اما آن شب شازده احتجاب حال و هور هر شبش را نداشت، مثل صندلي راحتي» -
 (.1)همان: « نشسته بود

دلي صن»و « شازده»شاید بتوان حال و هواي مبهم و غریب این تصویر شاعرانه از شباهت 
ن را گریزي از فضاي هاي داستارا به کل قصه نسبت داد که در آن شخصيت« راحتي
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ه است، تن ها را در خود گرفترفته همگي به تلدیر تاریکي که آنپيرامونشان نيست و رفته
 خواهند داد.

ي جمالت پيچيدگریخته و آشفتة قصه و حتي ناتمامي و درهماگر به ساختار به ظاهر درهم    
اه ه شکلي ناخودآگشود که تداخل تصاویر و خاطرات در همدیگر بدقت کنيم، معلوم مي

نهان جنبة پما را به « شازده»افتد. نویسنده سعي دارد با توجه به ناخودآگاه رهن اتفاق مي
، 6لر)برس« ا ر ادبي نمود بيروني رهن ناخودآگاه نویسندۀ آن است»هاي او برساند. اندیشه
که در  دوشمي(. بدین ترتيب ساختار و فرم روایت قصه بيشتر به شعر نزدیک 676: 6836
 هاي زیر نيز مشهود است:مثال

ار را جمع و جور کرد تا به گردوخاک عکسش مادربزرگ پيراهن بلند و سفيد عروسي» -
اف هاي پيراهنش را صار را دید اول چيناعتنایي عزیز دردانهنگيرد. وقتي آمد پایين و بي

 :6813يري، )گلش« دکشيکرد، بعد به پدربزرگ نگاه کرد. پدربزرگ هنوز داشت سيگار مي
26.) 

کند. و دید که مادر بلند شد و رفت دانست که حاال مادرر گریه ميشازده احتجاب مي» -
توي قاب عکسش نشست و اشکش را پاک کرد. دور عک  مادر سفيدِ سفيد بود. پدربزرگ 

م اکرد. بوي جوشانده تمهاي رنگي باز لرزیدند. مادربزرگ سرفه نميباز سرفه کرد و جام
 (.88)همان: « ریزي شده را پر کرده بوداتاق و سرسرا و حتي خيابان ریگ

اسب برگشت، نگاه کرد، سم به زمين کوبيد، شيهه کشيد و روي دو پایش بلند شد. یالش » -
هاي عک  غيبش زد. نوار گردوخاک تمام قاب عک  را گرفت. یورتمه رفت و پشت تپه

 (.26)همان: « ق بودها، توي هوا، معلهنوز در حاشية تپه

رنجور است و از سالمت علالني برخوردار از لحاظ رهني روان« شازده»نکتة دیگر آنکه     
شود که روند داستان نيز منطلي و متعارف نباشد و اتفاقات و نيست. این امر موجب مي

 تهدایت و گلشيري مانند نویسندگان سوررئاليس»خاطرات از صافي رهني بيمار بيان شود. 

                                                            
1. Bressler, Ch. E. 
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ترین حوادث هستي را که حاکي از تداخل رهن و عين یا رویاي فردي و حوادث غریب
دهند و داستان را دستاویزي براي کشب و شهود زندگي مادي و اجتماعي است، شرو مي

 ویمي،)ق «دهندهاي عميق روو و دوگانگي شخصيت انسان قرار مياميال پنهان، بيان جراحت
یل در قالب تبد« شازده»دیوانة گریزي در فضاي رهني نيمهعيتدر نتيجه، واق .(825: 6837

هن پردازي، بروز اتفاقات تخيلي و عجيب در رهاي قصه به یکدیگر، افراط در خيالشخصيت
رسد. باید توجه داشت که وقتي جنون غلبه مي کند ا ر متالشي نظر ميه ناپ،یر باو اجتناب

جنون، » ،شود. از این روتي براي خود هنرمند تبدیل ميخواهد شد و بيشتر به ه،یاني ناخوانا ح
آنچه  .(231: 6865)فوکو،  «گسيختگي و نابودي مطلق ا ر است، لحظة نلض آن استازهم

سبت اي است که نمعنایي و موقعيت تازهدهد، آن سکوت، خالء، بيا ر را با جنون پيوند مي
را  معنایي خودرود، بيغرقاب نيستي فروميا ر که ظاهراً در جهان در »آفریند. به جهان مي
شود، در اصل زمام جهان را در گر ميکند و فلط به صورت امري مرضي جلوهآشکار مي

کند. جنون که ادامة ا ر را شود و آن را هدایت ميگيرد، بر آن حاکم مياختيار خود مي
ورد، وتي فراهم آئي ایجاد کند، فرصت سکشود که این ا ر خالکند، سبب ميممکن مي
ن جهان ملزم که در آ شودناپ،یري را باعث پاسخ طرو کند و گسيختگي آشتيپرسشي بي

بار است، اکنون اهانت آن متوجه شود خود را مورد پرسش قرار دهد. ا ر ضرورتاً اهانتمي
جهان است و جهان در زمان این ا ر که در جنون ویران شده است، خود را گناهکار احساس 

( بار در تاریخ مغرب زمين)براي نخستين گري جنون، جهانکند. از این پ ، با ميانجيمي
واند خنسبت به ا ر گناهکار شده است. اکنون این ا ر است که جهان را به پيشگاه خود فرامي
ند کو آن را تابع زبان خود و ملزم به پ،یرر و به رسميت شناختن خود و جبران مافات مي

 «خردي بپردازد و از آن احلاق حق کندکند که به توضيح و تبيين بيميو آن را موظب 
در داستان مدرن، شاعرانگي عالوه بر تأ يرات خاص شعري که  ،بنابراین .(233و237 )همان:

في و گيرد و به نوعي نگ،ارد، کارکرد اعتراضي و عصيانگرانه به خود ميروي ا ر برجا مي
 .شودميم ختم ملابله با نهادهاي مسلط و حاک

 هاجنون و خردگریزی شخصیت. 9
هاي قصه تنها آن است که از ميان تمام شخصيت« شازده احتجاب»نکتة مهم در داستان 

ن اند. در طول داستااند و بليه همه مردهدر داستان زنده تصویر شده« مراد»و « فخري»، «شازده»
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« ازدهش»اطرات از دریچة رهن وگوها و خگيرد و تمام گفتوگوي چنداني شکل نميگفت
شود. حتي هنگام توصيب دیگران نيز بيشتر از اینکه به سبک روایت مي« فخري»و 
نگيز ارائه اها توصيفي شاعرانه و خيالاز آن زئيات دقيق ظاهري افراد بيان شودگرایان جواقع
 .شودمي

ده رتادور تاالر کشيهاي مينياتوري که دورنگ. مثل همان زنفخرالنساء طرحي بود بي» -
 «بودند، ایستاده زیر بيد مجنون یا نشسته کنار جوي آب با موهاي افشان و جام به دست

 (.59: 6813)گلشيري، 

شباهت به تصویر شاعرانة هدایت از دختر ا يري پاي درخت سرو و کنار این تصویر بي
صاویر وهمي و کشيد. شاید علت چنين ترود نيست که تمام مدت آن را روي قلمدان مي

یکپارچه ندارد. آنچه بر وي « خود»شازده احتجاب هویت و »رازآلودي در آن است که 
شده  شازده سبب« خود»بر « دیگري»است. غالب شدن « دیگران»مستولي شده، تصاویري از 

تکه داشته باشد. حرکت ظاهري روایت به طرف است او هویتي نامنسجم، گسسته و تکه
یت است اما درواقع این حرکت سيري قهلرایي به سمت گ،شته خودشناسي و کسب هو

ها و حتي هنگامي که شازده به مرور گفته .(666: 6866 )یزدخواستي و مولودي، «است
ا در رهن وگوها نه تنهرسند. گفتمينظر ه ها تنها بپردازد، بازهم انسانهاي گ،شته ميشنيده

ة بلکه درواقع نيز روایتگر قص ،اندریختههمبه او از انسجام برخوردار نيستند و آشفته و
در نيست دیوانه قانيز که با رهني نيمه« فخري»هایي به دور از هم و افسرده هستند. حتي انسان

را تنها و « فخرالنساء»متمایز بداند، در مرور خاطراتش، خود و « فخرالنساء»خودر را از 
 بيند.مطرود مي

رفت توي اتاق من. آمد. ميرفت و نصب شب ميد؟ صبح ميکرچرا این کارها را مي» -
غلم را خندیدم کب پاهایم یا زیربوقتي نمي« بلند بخند، فخري.»گفت: توي اتاق فخري. مي

هایش را با دو دست ام و گورگ،اشت ميان دو پستانزد. سرر را ميداد، یا ميقلللک مي
 اء، دوتا زن تنها، صبح تا شب توي این خانهچسبيد. آنوقت من و فخري، نه من و فخرالنسمي

 (.18: 6813)گلشيري، « با این دیوارها
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نيست. « شازده»و « فخري»مختص « شازده احتجاب»ها در داستان اما جنون شخصيت
ه از هایي است کگيرد، شرو حال انسانشکل مي« شازده»تصویري که از گ،شتگان در رهن 
 خوانيم:مي« خاتونمنيره»رسند. درمورد نظر مي هلحاظ اجتماعي و فردي نامعلول ب

وقتي آب به هم خورد، نگاه »گفت: « چي را، چي را؟»گفتم: « دیدي خسروخان؟»گفت: » -
خاتون بود که کش و آب را به هم زد. نگاه کردم چيزي نبود. فلط صورت منيره« کن!
ن بود با خاتوورت منيرهشد. بعد باز صتکه ميشکست و تکهداشت و ميآمد، موج برميمي

واني ببيني. تتو نمي»گفت: « فلط عک  شماست.»آن موهاي کوتاه و آن لبهاي سرخ. گفتم: 
، نرو دیوانه است»آقا گفت: هلل« توانم، فلط منم.تواند، فلط منم که ميحضرت واال هم نمي

ماً یک چيزي ن حتخاتومنيره»گفتم: « چي را؟»گفت: « خواهد ببينم.دلم مي»گفتم: « پهلویش.
دیوانه است، »گفت: « کند.شود و نگاه ميار خم ميبيند که همهتوي آب دستک مي

 (.77)همان: « خسروخان. عرض کردم که دیوانه است

اند و اموال رعيت را غارت کردهکه به غریب و آشنا رحم نمي« شازده»اما مگر اجداد 
 ه هرهاي قصاند؟ شخصيتاند، دچار جنون نبودهکشتهراحتي ميه ها را باند و یا آنکردهمي

هایي افسرده، اند. انسانهاي مدرنهاي داستانکدام به طریلي نمایانگر ضدقهرمان
رنجور که نه تنها دچار فضایي تيره و خورده، درگير خاطرات و گ،شته و روانشکست
. گلشيري هنر وجود آمدن این فضا دارنده بلکه خود نيز سهمي در ب ،آلود هستندغم

ها درآورده است. او از ها و تنهایيها و تاریکير را در خدمت تصویر کردن ستماشاعري
 کشد. در قطعة زیر:هاي تيرگي را بيرون ميميان تصاویر، نمادها و نشانه

دانم. آن روبرو هم دخترهاي سنگي بود که آب از دهنشان مي ریزد، گفت: خوب، نمي» -
هاي چنار هم بود. یک کالغ هم نشسته بود وسط خيابان، داشت ان. درختهم فواره، هم خياب
 (.39 و 35)همان: « خورداستخوان مي

ترار چشمشان را هایي که هر روز با قلمهاي مکرر از تاریکي و گنجشکتوصيب
توانند بپرند و فضاي سوررئال و وهمناک عمارت آورند تا ببينند که تا کجا ميدرمي
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 «شازده»نمادین بوده و نشانة شکست و زوال در زندگي چهارنسل قجري  چهارفصل همه
 است. 

ود شدانست نتوانسته است، که پدربزرگ را نميانتها بود. و شازده که ميها نمور و بيپله» -
مه پله که رفت، از آنهتر ميتر و پایيندر پوستي جا داد، که فخرالنساء ... از آنهمه پله پایين

 هايرسيد و به آن سردابة زمهریر و به شمد و خون و به آن چشميزهاي نمور ميبه آن دهل
 (69)همان: « اي که بود و نبودخيره

و تنهایي او و خبر مرگ یکي از نزدیکان او در « شازده»امان هاي بيداستان که با سرفه
« زدهشا»طرزي تراژیک با رسيدن خبر مرگ خود ه شود در پایان نيز بآغاز شب شروع مي

ها، ما را پله انتها توصيب کردنبا نمور و بي گلشيري با تصویري شاعرانه یابد.به او پایان مي
 هاي خيره، مرگاندازد و با تناسب معنایي ميان سردابه و خون و چشمبه یاد داالن مرگ مي

 انگيز طرو کرده است.صورتي شاعرانه و خياله را ب

 اهمیت عنصر مرگ. 2
توان استعارۀ مرگ را در پشت بسياري از تصاویر به وضوو مي« شازده احتجاب»در داستان 

توان در خود هاي مرگ را ميترین جلوهو رویدادها و خاطرات نشان داد. یکي از مهم
سنگيني  به شدت« شازده»در کل قصه، هم بر رهن « فخرالنساء»ردیابي کرد. سایة « فخرالنساء»
ت از روز درس« فخرالنساء»وار اما این حضور سنگين و شبح ،«يفخر»کند و هم بر زندگي مي

ش هایتمام عمارت و انسان« فخرالنساء»مرگش و پ  از آن آغاز شده است. گویي با مرگ 
 :رودنيز براي هميشه در سایة مرگ فرومي« فخري»اند و در خفلان و نابودي فرورفته

با لگد زد، افتادم وسط « کني شازده؟خواهي بچه کار مي»خم شدم روي خانم. گفتم: » -
ایي! هاتاق، به پشت. پيشبند را پاره کرد و پيراهنم را. زیر پيراهنم را هم پاره کرد. چه چشم
اه کن نگ»سرخ سرخ مثل دو کاسة خون ... لچک سرم را باز کرد. موهایم را چسبيد، گفت: 

گرفته بود. خون داشت نشت همانطور موهایم را از پشت سر « فخرالنساء. فخري مرد، مرد.
 (17: 6813)گلشيري، « کردمي
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ر هاست. او درفته ها و از دستها بيندیشد، در فکر مردهبيش از آنکه به زنده« شازده»
و « هاعمه»و « مادر»و « مادربزرگ»و « پدر»و « پدربزرگ»و « جد کبير»طول داستان به 

د که از معدو« فخري»اندیشد و حتي در وجود مي« فخرالنساء»تر و از همه مهم« خاتونمنيره»
نيز منجر  «شازده»گردد. همچنين عليم بودن مي« فخرالنساء»افراد زندۀ داستان است به دنبال 

ود شار نميکه بچه« شازده»ها و پوچي زندگي و نااميدي شده است. به اندیشيدن به مرده
مار به باد دهد. حتي عليم بودن او در در واکنشي انتحاري قصد دارد تمام ميرا شان را در ق

« فخري»نيز تأ ير گ،ارده و او با خيالي آسوده خود را در رابطة نامشروع با « فخري»ار با رابطه
ندیشي ارها کرده است. بسياري از اشياء و تصاویر به طرزي نمادین و استعاري، دال بر مرگ

تصویر کالسکه همواره با خاطرۀ »و حضور پررنگ مرگ در سرتاسر قصه هستند. « شازده»
آید. هاي پدربزرگ، مادربزرگ و پدر به رهن شازده ميسلوط و مرگ یا حمل جنازه

صندلي چرخداري نيز که مراد، پ  از سلوط از کالسکه و چالق شدن، آن را جانشين 
کالسکه کرده است، همواره منادي مرگ است، چراکه مراد با هربار آمدن به خانة شازده 

ز اي که جد کبير ادر صحنه« چشم»دهد. تصویر مرگ یکي از افراد خاندان را به او مي خبر
ها و تماشاي پروازشان ل،ت ها و رها کردن آنفرو کردن قلمترار در چشمان گنجشک

هایي که شازده آورد یا در صحنهآور را به رهن ميبرده و شازده مدام این تصویر چندرمي
هاي محکوماني که هاي خالي چشمآورد یا صحنة حفرهترار درميها را با قلمچشم عک 

 (. 287و  281: 6868)بيات، « در ارتباط هستند« مرگ»شود، همگي با پوست سرشان کنده مي
رو ههایي که جسدي در آن وجود دارد با چشمان خيرۀ جسدها روبدر تمام صحنه

آور مدام یاد« هایي!چه چشم»ر عبارت با تکرا« فخري»، «فخرالنساء»شویم. حتي درمورد مي
شان شود که چشمان او خيره وامانده است. گویي مردگان با چشمان وامانده و خيرهمي

ي در حرکت« شازده»دليل نيست که اند. بيزندگي زندگان را تحت تسلط خود درآورده
سر چشمان  را بر نيز همين بال« جد کبير»تراشد و نمادین چشم عک  خاندان را با قلمترار مي

آورده است. در پایان داستان نيز گلشيري در روایتي شاعرانه و متناقض و ها درميگنجشک
رده رساند، آغاز ک «شازده»به « مراد»مبهم، داستاني را که با خبر مرگ یکي از آشنایان که 

ه ب زمينة صداي صندلي چرخداررو در پ « مراد»با خبر مرگي دیگر بازهم به وسيلة  بود
 برد.پایان مي
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مراد گفت: شازده جون، شازده احتجاب عمرر را داد به شما. شازده پرسيد: احتجاب؟ » -
 «شناسيدر؟ پسر سرهنگ احتجاب، نوۀ شازده بزرگ، جد کبير افخم امجدمراد گفت: نمي
 (.65: 6813)گلشيري، 

اما در  ،شدمي خوانده« شازده»که پيش از این در مرور خاطراتش گاهي با نام « شازده»
 کنند. در اینجا نيز با نام خودصدایش مي« خسرو»یادآوري خاطرات کودکي عموماً با نام 

خبر « ادمر»کند. اکنون در تصویري گنگ و شاعرانه اي برخورد مي)خسرو( چون نام بيگانه
کند طوري با خبر برخورد مي« شازده»آورد و مي« شازده»را براي « شازده احتجاب»مرگ 

هم نيست  «شازده»دیگر « شازده»که انگار خبر مرگ فردي غریبه و بيگانه با اوست. گویي 
 بندد.را مي« شازده احتجاب»باالخره پروندۀ « شازده»وقت هم نبوده است. مرگ و هيچ

 گیرینتیجهبحث و 
هاي بالغي و صوري و زباني نه در جنبه« شازده احتجاب»هاي رمان «شاعرانگي»بسياري از 

سيختگي گبلکه در شيوۀ غيرمعمول و پيچيدۀ روایت، نامتعارف بودن نحو جمالت، ازهم ،ا ر
روایي کل ا ر، فضاي رهني و خردگریزانه و وهمي داستان، ابهام روایي و معنایي، ترسيم 

شي پریها، زمانگرایي عميق انسانهاي محتوم به جنون و درماندگي و انزوا، درونشخصيت
اندیشي و سایة شوم آن بر زندگي چهارنسل از یک خاندان قجري مرگ در کل داستان و

اي رهني، روایي، همعلوم شد، شاعرانگي ا ر بيشتر معطوف به جنبه ،قابل تبيين است. از این رو
و مرگ و  ها، به شرها و نيکيمحتوایي و تصویرپردازانة قصه است و بجاي تبيين زیبایي

ي، هاي صوري و بالغجاي بهره بردن از جنبهه يري بشکست و جنون پرداخته است. گلش
ز و انگيهاي خيالشاعرانگي را در ساخت استعاري و نمادگونة کل رمان و تصویرپردازي

زده شا»رنجور ترسيم کرده است. به تعبير دیگر، شاعرانگي در ناخودآگاه رهني روان
عصر حاضر و تمایل به  توان نوعي اعتراض در ملابل نهادهاي خردگرايرا مي« احتجاب

ارزیابي کرد و رد اعتراض جنون دربند شده را در « دیگري»ماندۀ  شنيدن صداي خامور
شکل و محتواي ا ر مشاهده کرد. در این رمان نيز چون بخش بزرگي از هنر و ادبيات مدرن، 
صداي اعتراض جنون نسبت به خردگرایي و علالنيت مدرن، در قالب شاعرانگي و 

 .شودميدیوانه بيان ازي و روایت خردگریز و استعاري رهني نيمهپردخيال
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 . تهران: هرم .2چ . ميشل فوکو: دانش و قدرت(. 6836ضيمران، محمد. )

پژوهشي -فصلنامة علميهاي بيژن نجدي. (. عوامل شاعرانگي در داستان6839عبداللهيان، حميد. )
 .623-669(، 97و91)61و69علوم انساني دانشگاه الزهرا)س(، 

 . ترجمة فاطمه ولياني. چام دوازدهم. تهران: هرم .تاریخ جنون(. 6865) فوکو، ميشل.

پژوهشنامة علوم (. بوف کور و شازده احتجاب: دو رمان سوررئاليست. 6837قویمي، مهور. )
 .885-867(، 97، )انساني

 . تهران: نيلوفر.3. چ شازده احتجاب(. 6813گلشيري، هوشنگ. )

. برایان مک . مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان(. رمان درونگرا6868فلچر، جان و برادبري، ملکم. )
 . تهران: نيلوفر.6هيل و دیگران. ترجمة حسين پاینده. چ 

ادبيات  (. زبان هنري داستان شعر در آ ار بيژن نجدي.6866مهربان، صدیله و زینعلي، محمدجواد. )
 .686-699(، 6)2، پارسي معاصر
 .96-56(، 27، )ادبيات معاصر جهانشاعرانگي فضا در صد سال تنهایي. (. 6835نجوميان، اميرعلي. )

ادب (. خوانشي لکاني از شازده احتجاب گلشيري.  6866یزدخواستي، حامد و مولودي، فواد. )
 .686-666(، 26)1، پژوهي
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