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 چکيده
ها، زمان هاست. در اين گونه از رماني ميان روايت و زمان در آنهاي ذهنی، رابطهيکی از مسايل بارز در رمان

ها از ناخودآگاهِ ذهنی شخصيت هاگيرد. رخدادها و حوادث در اين رمانديگر سيري خطی و مستقيم به خود نمی
ها به عنوان زمان گيرد. زمان حال در اين رمانشان و بر اساس قانون تداعی شکل میهاي ذهنیو از خالل کنش

شود. در واقع پايه و اصلی قلمداد شده، زمانی که به محض بيان شدن يا به احساس در آمدن تبديل به گذشته می
هاي تُو در تُوي ذهن سازد. کانون روايت مدام بين اليهبه ذهن متبادر میي ديگري را اي، خاطرهخاطره

در آغاز زمان ذهنی و نقش آن  اين مقالهاست. در  جايیها و بين دو زمان ذهنی و عينی در حال جابهشخصيت
ه شده در خوانش رمان شازده احتجاب تبيين شده، در ادامه به چگونگی چينش زمانی موجود در اين رمان اشار

 است.
 

 ذهن، روايت، زمان ذهنی، شازده احتجاب.سيالجريان :کليد واژه
 

 
 همقدمّ
ستم رمان در شه هايی پديد آمد که تحت تاثيرقرن بي سانی  نظيرهاي روانآرا و اندي  Sigmond) «زيگموند فرويد» شنا

Freud) کارل گوستتاو يون » و»)  Carl Gustav Jung) مارتين هايدگر» و نيز فيلستوفانی نظير »(Martin Heidegger)  و
اي را پيش روي خوانندگان رمان مدرن گشتتتود. اين دنياي ذهنی و درونی تازه (Henri Bergson) «هنري برگستتتون»

شد (Stream of consciousness)« ذهنسيالجريان»هاي ها به رمانرمان صطالح  .معروف  سط اين ا ستين بار تو نخ
  «شتتناستتیاصتتول روان» شدر کتاب معروف  (William James)«ويليام جيمز»شتتناس مشتتآور آمريکايی به نام روان

(Principles of psycology) ه کار رفت.ب 
شتر ها گونه از رماناين      صيت ،(Omniscient) «داناي کل»بدون دخالت راوي بي شخ ستانی را از ذهن  هاي سير دا

اي از ستتوي نويستتنده براي خواننده وجود ندارد که به راحتی بتواند از چند و واقع ديگر نشتتانه کند. دررمان نقل می
واسطه بودن برداشت خواننده از شود که اصل بیموجب می -حضور نويسنده -چون رمان سر در آورد. زيرا اين کار

اقعيت بيرونی به واقعيت درونی روي نويستتتندگان با دوري از و» ؛(Leon Edel) «لئون ايدل»رمان نقض گردد. به نظر
ستتر گذارد و  يك قرن پيش رستتم کرده بود، پشتتت (Balzac) «بالزاك»آوردند، رمان توانستتت دنياي خارجی را که 

ايدل، ) «ي زندگی و ادراك ما استتت.هي بازي بی وقفيا گردد که عرصتتهؤي آن جآان پنآان ناشتتی از خيال و رروانه
1374 :14) 
ها و روابط اتفاقی، آگاهانه و نيمه آگاهانه  هاي حواس با افکار، خاطرات، انتظارات، احساسدريافتها ندر اين رما    

سآم عمدههاي آگاهانهگردند. ديگر خبري از اليهتلفيق می ست، بلکه  ساس ي  روايت در اين رماني ذهنی ني ها بر ا
 است. (Pre speech levels) « هاي پيش از گفتار ذهناليه»

ها از وحدت و يکپارچگی گذشته خبري نيست. تمام تالش نويسنده در بازسازي آفرينش جآان نو در اين رمان»    
هاي اين امر به سه شيوه شود. پيامدمنجر به ايجاد شکاف و وادادگی بين دو دنياي عينی و ذهنی در وجود انسان می

 شود:در رمان مدرن ديده می

mailto:mahmoodi@usb.ac.ir
mailto:behi.hadi@yahoo.com


 1399دي  -دهمين همایش ملي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي/      1300

 هافردي شدن ارزش _ 
 ي  ناخودآگاه ذهن ي آگاه به اليهوجه از اليهت _ 
 (10: 1382)پاينده،« کنار گذاشته شدن الگوي خطی زمان. _ 
  

 زمان ذهني
ست. اين عامل نکته مآم در اين رمان شی از نگاه تازه به ماهيت ذهن ا ست که نا شت جديد از مفآوم زمان ا ها بردا
شه سفی دربارهتحت تاثير اندي ست ديدگاه يهاي روانی و فل  یرا دچار تحوالت هاي غالب زمانهضمير ناخودآگاه توان

هاي تازه، ذهن انستتتان ماهيتی چندگانه دارد که گذشتتتته همواره در يکی از ستتتطوح بنيادين کند. طبق اين انديشتتته
  .گذاردهاي زمان حال ما تاثير میمان حاضر است و پيوسته بر واکنشذهنی
، آگاهی انسان ترکيبی است از تمامی تجربيات گذشته و اکنون ما. اين (William James)« ويليام جيمز»از نظر»     

مانند. در هنگام انديشيدن نيز ها در ذهن آدمی مدام در حال تغيير و دگرگونی هستند و به هيچ روي ثابت نمیتجربه
ها عنی در عين حال که برخی از انديشههاي ذهنی قرار داريم، يبدون اينکه بخواهيم، در معرض هجوم بسياري از تجربه

ناپذيري بر آن تاثير هاي ذهنی ديگرمان نيز به طرز اجتنابکنيم، تجربهها را احضار میگزينيم و به عبارتی آنرا بر می
اي هرگز به هنگام بازگشت به ذهن، عيناً داراي صورت پيشين خود نيست و اصالت رو هيچ انديشهگذارند. و از اينمی

 .کندخود را حفظ نمی

 
سه منحنی، فرايند     ست.  هاي ذهنی هستند که هر يك به افکاري مربوطند مطابق نمودار باال، خط افقی، خط زمان ا

شده a / b / cکه با حروف  شان داده  ست که مدت زمان فرايندن سان اند. الزم به ذکر ا هاي ذهنی به هيچ وجه يک
ها گريز ناپذير اين سته فرايند مدت زمان يکستانی داشتته باشتند، باز هم تداخل آننيستت، اما حتيی با اين فرض که 

در b   یدر حال پايان يافتن است، فرايند ذهن aدهد که در آن فرايند ذهنی است. خط عمودي زمان حال را نشان می
ز اين فرايندها خارج از واحد نه تنآا هيچ يك ا در حال شتتروش شتتدن استتت. درآنِ c اوج قرار دارد، و فرايند ذهنی

ي در حال حرکت را در گذارند، بدين ترتيب، اگر کسی بخواهد انديشهذهن قرار ندارند، بلکه بر يکديگر نيز تاثير می
ي اي ستتر و کار خواهد داشتتت که بازنمايی آن به وستتيلهها و ابعاد چندگانهقالب زبان بريزد و منعکس کند، با اليه

 (29: 1387بيات،)«تك بعدي است، غير ممکن است.ناخواه زبان، که خواه
نام، رو به عقب « مارکز»گذرد و گاه، به خيال يکی زمان در اين واقعيت داستانی، گاه بسيار تند، گاه بسيار کند می»    
ناقض میهگذرد. به گونگردد؛ يا هيچ گاه نمیبر می يت کند. چون اين واقعاي که واقعيت بيرون از ذهن را دچار ت

 (197: 1384)مندنی پور، « آيد و نه بالفاصله از واقعيت.داستانی از سرشت زبان پديد می
ها روي ذهن، براي انعکاس دقيق ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با زمان، به انواش شگردسيالنويسندگان جريان    

 هاي زير اشاره کرد:ها و شگردتوان به شيوهآوردند که می
 ناگآانی به گذشته بازگشت_»   
 تغيير مداوم روايت بين حال، گذشته و آينده_   
 ي محدود از زمان حالروايت مدت طوالنی از گذشته از دريچه_   
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 هاي مختلف ذهن و در نتيجه زمان بيرونی با زمان ذهنیجايی مداوم کانون روايت داستان ميان اليهجابه_   
 آميزدگذشته و حال را درهم میهاي مکرر که گيري از تداعیبآره_   
 ) 119:  1387بيات، )«هاي افعال.کاربرد نامتعارف زمان_   
هم پيچيده و اي درها در سه حالت گذشته، حال و آينده در نوسان بوده و به گونهطور کلی زمان در اين رمانبه    
شود، زمان حال است که در گذشته يا مداد میها زمان اصلی و مبنا قلچه که در اين رمانهم تنيده شده است. آندر

برگسون در » يی از گذشته و آينده را در خود به همراه دارد.نمايد. در واقع هر لحظه از زمان حال، هالهآينده رخ می
رود. وي زمان حال را مورد بحث از ديرند معتقد است که زمان پيشروي مستمر گذشته است که در آينده تحليل می

 1387)بيات، «شود.دهد، زمان حالی که به محض بيان شدن يا به احساس در آمدن تبديل به گذشته میقرار میتاکيد 
:119) 
توان آن را در قالب ساعت، روز، ماه و... حبس کرد. زمان به عقيده  برگسون زمان ديگر جريان ساعتی نيست و نمی    

کند. اين ي ديگري را در ذهن تداعی میاي پيوسته خاطرهاي خروشان جاري و ساري است که خاطرهچون رودخانه
گونه و هاي رمان مدرن هم در درون اين زمان سيالاي که شخصيتي سيال بودن زمان است، به گونهامر بيان کننده

 گيرند.   رانی، حالتی نوسانی و چرخشی به خود میوَدَ
بينی و  سير در ي درونان واقعی در نظر برگسون تنآا به وسيلهزمان هم چون امور کمی؛ عدد و مقدار ندارد. زم»     

ي شخصی به امور واسطهچنان که خودآگاهی، معرفت بیشود. به عبارت ديگر همنفسانيات درونی است که ادراك می
شود استمرار آن را حس کرد خويش است و اين معرفت الينقطع و مستمر جريان دارد، زمان کيفيتی است و تنآا می

 (47: 1372)محرميان معلم،« و دريافت نمود.

 انديشد:در ذهن خويش چنين می (S. Dedalus)«استفن ديدالوس» ،(Ulysses)«اوليسس»در     
گردد. و اين يادآور گير، همين جا را، که تمامی آينده از طريق آن در گذشتتتته غوطه ور میزمان حال را به کار»    
 ( 102: 1374ايدل،)«رود.ي برگسون است از سير نامرئی گذشته که در آينده تحليل میفهفلس
«  تی. اس. اليوت»هم آميزي زمان گذشته و زمان حال است که در بيان اين آگاهی عميق نسبت به زمان به مفآوم در   
(T. S. Eliot) :چنين آمده است 
رو به يك مقصد دارند، که پيوسته زمان  داشته است و آنچه بوده استآنچه امکان بودن  زمان گذشته و زمان آينده» 

 (133_ 134)همان:« حال است. 
زمان را فقط » (Time and Narrative)«زمان و حکايت»در کتاب مشتتتآور  خود به نام  (Paul Ricoeur)پل ريکور    

شی از راه ست که روايت، رابطههاي روايت نمیبخ ست.ي اداند بلکه معتقد ا سان با زمان ا در  (175: 1384ريکور، )«ن
که اين ديدگاه ريکور منجر به  توان توانش روايی را در داستان پيش بردي زمان است که میواقع به نظر وي با تجربه

 گردد.ايجاد زمان خطی در رمان می
شازده احتجاب     شود. در اين  در رمان  شدن زمان ديده می  شی و پس و پيش  رمان زمان بيرونی و عينی زمان پري

اي قاجاري( استتتت که در آن به مرور خاطرات اجدادي از طريق در حدود يك شتتتب)شتتتب آخر زندگی شتتتازده
 اش قرار دارد. پردازدکه بر ديوار خانههايی میعکس

 

 داستان خالصه
 وارث اشرافيت ي بیهاز بازماندگان شاهان قاجار و آخرين نمايند« خسرو احتجاب»رمان، ماجراي آخرين شب زندگی

شود. مراد که با رو می، روبه«مراد»قجري است که هنگام غروب، پيش از آنکه به خانه برسد، با نوکر سابق خانواده،
چی شازده آوردن خبر مرگ افراد مختلف خاندان براي شازده، تبديل به قاصد مرگ شده است، پيش از اين درشکه

روي آسفالت خيابان، فلج شده است و اينك بر روي صندلی چرخداري که بوده و بر اثر سقوط از درشکه بر 
دهد، به سراغ شازده آمده تا هم کمکی از او بگيرد و هم مثل هميشه خبر مرگ آن را حرکت می« حُسنی»همسرش
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راحتی  رود و در اتاقش، در حالی که روي صندلیيکی ديگر از خويشاوندان شازده را به او بدهد. شازده به خانه می
کند، خاطرات چآار نسل گذشته)جدکبير، پدربزرگ، پدر و نشسته و سرش را در ميان دو دست گرفته و سرفه می

ي ذهن شازده به تدريج با زندگی او و نياکانش و نيز همسر در آورد. از اين پس، خواننده از دريچهخود( را به ياد می
، که «معتمد ميرزا»ي شازده است. پدرش، شود. فخرالنسا دختر عمهآشنا می« فخري»و کلفتش« فخرالنسا»ي اوگذشته

از ارکان حکومت پدربزرگ بوده است، در سال قحطی به احتکار ارزاق عمومی مردم اعتراض کرده و به همين سبب 
و فخرالنسا  زندانی و اموالش مصادره شده است. شازده که از کودکی با فخرالنسا آشنا بوده، سرانجام با او ازدواج کرده

هاي مربوط به ي کتابي او آمده اند. فخرالنسا که از طريق خاطرات پدرش و مطالعههمراه کلفتش، فخري، به خانه
ي خود نيست کند که چرا شبيه خانوادهي شازده آشناست، همواره شازده را تحقير میي خانوادهاين خاندان، با گذشته

گيرد و گاهی نيز با خواندن خاطرات اجداد شازده از ا به باد انتقاد و استآزا میي ناتوان و سترون و مسلول رو شازده
کند. در مقابل، شازده براي آزردن فخرالنسا، به فخري نزديك می شود هاي آنآا را براي او نقل میروي کتاب، جنايت
و گزارش کند. فخرالنسا در اثر ابتال به کند تمام حرکات و اعمال فخرالنسا را زير نظر بگيرد و براي او او را وادار می
هاي فخرالنسا و کند که هم کلفت او باشد و هم با پوشيدن لباسميرد و شازده، فخري را وادار میبيماري سل می

آرايش کردن خود مانند او، نقش فخرالنسا را بازي کند تا شازده با يادآوري و بازسازي خاطراتش با فخرالنسا، خود را 
اکنون که زمان حال داستان است تنآا فخري در کنار شازده حضور دارد، اما او هم گاهی خود را فخرالنسا بشناسد. 

خواند و با به کار انداختن گيرد و براي شازده میهاي او را در دست میپوشد، کتابهاي او را میپندارد، لباسمی
هاي پر آشوب خاطرات گذشته به حرکت در مانهاي جدکبير، پدربزرگ و پدر؛ ذهن شازده را در مسير زساعت
کبير که آورد: جدهاي مختلف، خاطرات هولناك خاندان خود را به ياد میآورد. شازده با حرکت در مسير زمانمی

ت يي اموال مردم از خصوصيات اوست و در سيزده سالگی حاکم کل والکشی و صيغه و مصادرهداشتن بواسير و آدم
ي حکومتش، پس از کشتن مادرش، برادرش را به همراه زن و فرزندانش يکجا ي بزرگ، براي ادامهبوده است. شازده

ي بزرگ، با عوض شدن زمانه، به نوکري دولت وقت در آمده و سرهن  کشته و در چاه انداخته است. پسر شازده
اما در اين ميان خود شازده نه تنآا شده است تا بتواند در يك يورش به مردم، صدها نفر را با مسلسل به خاك بريزد. 

نآا را هم به باد داده است. آري  اي از آن جبروت اجدادي را به ارث نبرده، بلکه مردهبه قول فخرالنسا حتی ذره
تر از آن است که فخرالنسا و فخري را و از طريق سرانجام، شازده احتجاب با آگاهی از اين حقيقت که ديگر ناتوان

را هم فراموش کرده است. در پايان « خسرو احتجاب»يابد که ديگر حتی نام خودخود را بشناسد، در میها شناخت آن
آيد و اين ها باال میبيند که به کمك زنش با صندلی چرخدار از پلهاش مراد را میداستان در ذهنيات هذيانی و آشفته
 دهد.بار خبر مرگ خود شازده را به او می

اي عنوان خالصهذهن کاري بيآوده است. آنچه بهسيالهاي جرياناي از رماني خالصهذکر است که ارائه البته الزم به    
ي داستان بر محور خطی و سنتی از اين رمان آمده است تنآا چارچوب بيرونی رخدادهاي اين رمان است. تنظيم گزيده

 .کندي داستان بوده است ما را دور میز ارائهآنچه هدف گلشيري ا ازما را وارد داستان ديگري خواهد کرد که 
 

 زمان در شازده احتجاب
ذهن است و در آن ذهنيات، حاالت، تصاوير، اعمال سيالي جريانشازده احتجاب اولين رمان موفق فارسی به شيوه»
صيفآدم شهها و تو سفر اي منطقی در کارند تا درونها با نق سترش يابد.  ستان گ ضمون دا يا بهوشازده در رمايه و م
هاي خانوادگی گذشتگان، سير حوادث و نقش فخرالنسا، همسر شازده، در افشاي نقاط ضعف تبار او ي عکسوسيله

شازدهو اعمال وحشيانه صفحهي  ستان را بر  ستند که دا ي ي بزرگ توسط خود وي و مرگ و... از جمله عناصري ه
 (137: 1383مآرور،)«دهد.می غنايی ارائه -گستراند و اثري تعليمیتاريخ می
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سال     شرح رخدادهاي  سنده در آن به  سيري غيرخطی دارد که نوي سلهزمان در اين رمان  سل ي قاجاريه هاي پايانی 
سل از يك خاندان را که در ذهن  صفحاتی محدود، تاريخ چآار ن ست در قالب  شده ا سنده موفق  ست. نوي پرداخته ا

 طور موجز و خالصه براي خواننده بيان کند.ه، به تصوير بکشد. و بهاي سترون و مسلول نقش بستشازده
شازده به خانه بر می»     ست. از وقتی که هنگام غروب  شب ا ستان در حقيقت فقط يك  گردد؛ به اتاق خود زمان دا
شازده میرود و در خاطرات خود غرق میمی سپيده که  صبح، هنگام طلوش  ستان در ي ميرد. اما خوانندهشود؛ تا  دا

گذرند، با حوادث زندگی و تاريخ چآار نستتل آشتتنا خالل خاطراتی که در طول همين يك شتتب از ذهن شتتازده می
صورتی درهم ريخته و بدون نظم خطی بر پردهمی شازدشود. حوادث گوناگون بدون تداوم زمانی و به  به  هي ذهن 

 (164: 1389محمودي،)«آيند.نمايش در می
س»      ست که ذهن هاي مردهتان، زمان حال اهميتی ندارد و زمان آينده وجود ندارد، تنآا زماندر اين دا شته ا ي گذ

زند. زمان حال به سوي آينده ي ديگري را پس میاي، زمان گذشتهپوشانند. زمان گذشتهشخصيت اصلی رمان را می
شته فرو میدر گالبه -ميردشازده دارد می -رودپيش نمی شته نيز با ترتيب زمانی تنظيم نمی رود. اماي گذ شود و گذ
هاي ها و احساسها، وسوسهآيند. اين صناعت نو براي توصيف حسرتهاي متفاوت در يك زمان به ذهن میگذشته

ي خاندانی مضتتمحل، توجه به آينده، براي توصتتيف زندگی آخرين بازماندهشتتازده متناستتب استتت. اين صتتناعت بی
مير )«ستتتت. گلشتتتيري بآترين ستتتبك را براي بيان جآانی ميرا و خفه يافته استتتت.صتتتناعت نگارشتتتی مناستتتبی ا

 ( 683: 2،ج1386عابدينی،
ي نويسندگی، شازده را از دنياي عينی به دنياي درون کشانده و به فعاليت در واقع گلشيري با انتخاب اين شيوه     

اي است از گذشته به حالی محدود و برگشت دوباره دايرهکار گرفته شده در ذهن شازده، ذهنی واداشته است. زمان به
 به گذشته.
هايی که هر بار او را از شود. خوابهايی خوفناك بر شازده ظاهر میدر اين داستان، زمان گذشته به شکل خواب»     
تاك شود، تيكيدار میغلتد. هر بار که بآورند و او در چرتی ديگر به کابوسی ديگر میپرانند، به زمان حال میجا می
ي فخرالنسا از همه ن همه زمان درهم ريخته، خاطرهآکنند. اما در ميان آن همه صداي ساعت، ها درگيرش میساعت

 (679همان: )«نافذتر است.
ستان به     اي ديگر در اي در گذشته به خاطرهاي است که گويی خواننده از خاطرهگونهسير حوادث و رخدادهاي دا

ستانزمان فرو میهمين  سنده در حرکت دادن به پايان دا شروش اي میما را به همان نقطه ،رود. نوي ستان  ساند که دا ر
 شود.ي پيشرفت زمانی باشد، در اين رمان ديده نمیشده است. در واقع هيچ نوش حرکتی که نشان دهنده

 اين رمان سه راوي دارد:    
 کل.الف: راوي داناي    
 احتجاب. ب: شازده    
 ج: فخري،کلفت خانه.    
بآره گرفته است. اما براي روايت « کلداناي»يا« کانونيت صفر درجه»گلشيري در رمان از زاويه ديد سوم شخص    

يابد، کل حضور میکار برده است. در واقع در طول رمان هرگاه راوي دانايرا به« سَيالن ذهن»رمان عمدتاً تکنيك
برد، روايت در زمان گذشته ی درونی روايت را به پيش میيگوقرار دارد و زمانی که راوي تكروايت در زمان حال 

جريان دارد. کل ساختار رمان بر دو گفتار درونی طوالنی بين دو شخصيت اصلی آن يعنی خسرو احتجاب و کلفت 
 شود.بادر میارادي به ذهن آنان مت هاي غيرريزي شده است، که به صورت تداعیخانه، فخري، طرح

ي ديد روايت، به چآار بخش عمده تقسيم کرد که هاي زاويهجايیتوان اين رمان را با توجه به جابهدر کل می     
 عبارتند از:

 رمان.  7تا  60بخش نخست: شامل صفحات     
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خودها، ها، کالهعتها، ساي خاندانش از جمله عکسشازده از طريق پرداختن به اشيا و عناصر مرتبط با گذشته     
شود، اما در خالل آن کل روايت میطور کلی از ديدگاه دانايشمشيرها و ... قصد دارد خود را بشناسد. اين بخش به

ي گويی درونی مستقيم هم استفاده شده است. اين بخش از چآارده صحنهاز حديث نفس و در مواردي معدود از تك
هاي يکی از درگذشتگان خاندان، به ياد آا ذهن شازده با نگاه کردن به عکساصلی تشکيل شده است که در بيشتر آن

گويی درونی يا حديث نفس کل و تكافتد و سپس اين رخداد با دخالت راوي دانايرخدادي در زمان گذشته می
که تخيل اي است گونهاش بهشود. از سوي ديگر، وضعيت روحی و ذهنی شازده در شب آخر زندگیشازده روايت می
شوند و گيرند و وارد اتاق میها به راحتی در نظر او جان میعادي دارد و تصاوير درون قاب عکساو حالتی غير

هاي هاي اصلی نيز صحنهالي اين صحنهکنند. در البهاي را که مربوط به آنآاست، دوباره بازي میبخشی از گذشته
 ها براي خواننده مستلزم چند بار خواندن رمان است.که تشخيص آن اندطور پراکنده قرار گرفتهفرعی فراوانی به

 رمان. 60تا 85بخش دوم: شامل صفحات    
ي روايت، در اين بخش شازده قصد دارد از طريق فخري مسخ شده به صورت فخرالنسا خود را بشناسد. شيوه    
گويی درونی مستقيم و غير مستقيم ي تكالي آن نويسنده سعی کرده است از دو شيوهکل است که در البهگاه دانايديد

ذهن شازده، که از آن فخري در قالب فخرالنسا است. ذهنيات  ها نه مربوط بهگويینيز استفاده کند. اما در اينجا تك
شود که بيرون کردن حيدر علی باغبان)پدر فخري( و فخري در اين بخش از رمان، به خاطرات مختلفی معطوف می

ي سر بريدن کودکی که مادرش کبير دربارهسوزي شازده، بخشی از مطالب کتاب خاطرات جداش، کتابزن و دو بچه
 ترين اين خاطرات است.ا فقط براي تنبيه پيش جدکبير آورده است و... از مآماو ر
 رمان. 85تا 116بخش سوم: شامل صفحات    
در اين بخش شازده قصد دارد از طريق فخرالنسا به شناختی از خود دست يابد. بيشترين مطالب اين بخش به     
آيد کل هم به صحنه میه است و تنآا در چند مورد راوي دانايگويی درونی و از زاويه ديد شازده نقل شدي تكشيوه

هاي گويی درونی شازده صحنهرود. در تكکند و کنار میو حاالت ظاهري شازده را در يك يا دو جمله توصيف می
ی ترين آنآا بدين قرارند: کتاب خواندن فخرالنسا نشسته بر روي صندلشوند که مآممختلفی به ذهن او احضار می

راحتی، خاطرات کودکی فخرالنسا، که طالق گرفتن مادرش نيره خاتون از پدرش معتمد ميرزا و زندانی شدن معتمد 
ميرزا، فرار کردن فخرالنسا به پايتخت، کتاب خواندن فخرالنسا براي پدرش و مرگ پدرش، برخورد شازده و فخرالنسا 

ي بازي کردن منيره خاتون با شازده در ميان آن دو، خاطرهوگوي در زمانی که فخر النسا به سن بلوغ رسيده و گفت
ها و ديدن ستون کودکی و داغ کردن منيره خاتون، رفتن شازده و فخرالنسا در نوجوانی به داالن سبزي ميان درخت

فخرالنسا اند، رفتن يابد خفيه نويس صدر اعظم بوده مه او را روي بلندي گچ اندود کردهها خواننده در میگچی که بعد
ي و شازده به اتاقی که در آن پدر در حال ترياك کشيدن است، عروسی شازده و فخرالنسا، تخيالت شازده درباره

ي چآار اتاقه و ي پدري و خريد خانهنشستن بر روي تخت مرصع و صدور حکم گردن زدن محکوم، فروش خانه
 سرانجام، روزهاي آخر عمر فخرالنسا.

 رمان. 116تا  118صفحات بخش چآارم: شامل     
شود. سپس کل روايت شده است و در آن، نخست، مجلس ختم فخرالنسا توصيف میاين بخش از ديدگاه داناي    

شود و خبر مرگ خود شازده رسد و مراد در ذهن شازده حاضر میبار ديگر صداي صندلی چرخدار مراد به گوش می
آورد. در آخرين تصوير نمادين اين بخش نام خود را هم به سختی به ياد میاي که ديگر حتی دهند. شازدهرا به وي می
 رود.ي زمآرير و سرزمين مرگ مرسد، پايين میهاي نمور و بی انتآا که به سردابهشازده از پله

ي درپی همراه است، اما او گذشتههاي پیيادآوري شازده احتجاب از خاطرات خود، هر چند با رجعت به گذشته     
ريزي اين خاطرات آورد. درهمي کودکی به جوانی و سپس پيري به ياد نمیتلخ و شيرين را با ترتيب و توالی از دوره

 ذهنی موجب شده است تا زمان در رمان به صورت غيرخطی نمايان گردد. 
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شود به ديدن مراد قبل د میافتد. تمام حوادث حال، محدودر تمام داستان تقريبًا هيچ چيز در زمان حال اتفاق نمی»    
از ورود به خانه، باال آمدن فخري تا پشت درِ اتاق شازده، پا کوبيدن شازده بر زمين و در نآايت ورود مراد براي اعالم 

کند. اصالً حوادث رو به آينده ندارند. قرار نيست داستان خبر مرگ شازده. بقيه ي داستان همه در گذشته سير می
اشد. اينجا آخر خط است و گلشيري هوشمندانه داستان را از آخر آن شروش کرده است تا به خوبی اي داشته بآينده

: 1389محمودي،)«اين احساس را منتقل کند که قرار نيست چيزي به پيش برود. حتی قرار نيست شناختی حاصل شود.
166) 
ي شته اختصاص دارد. و آنچه که به شيوهشود، به زمان گذگويی درونی روايت میي تكدر رمان آنچه به شيوه     

آيد، تنآا باشد که اين زمان حال چنان ناچيز و محدود است که به چشم نمیشود در زمان حال میداناي کل روايت می
 باشد. هاي اين زمان در صفحات رمان، دو تصوير مینشانه
اي شود تا صحنهزمان حال زندگی شازده متوجه میکل به زمان پر از سرفه و بوي ناي هر بار که روايت داناي»      

بسازد و احياناً شخصيت جديدي را از قاب عکس پايين آورده و در ذهن شازده زنده کند، بالفاصله به گذشته بر 
کند. تنآا در موارد بسيار محدود در خالل روايت گردد، اما ذهن شازده حتی همين مقدار هم در زمان حال سير نمیمی
پرسد: بينيم که مربوط به زمان حال است. هنگامی که شازده در خالل روايت از خود میي کوتاهی می، جملهشازده

 (165همان: )«شود.اي از گذشته مشغول میچرا عکس جدکبير را سوزاندم؟ اما بالفاصله به خاطره
پدربزرگ از درون قاب عکس)و  کند وي هفده رمان، شازده ضمن سرفه، به عکس پدربزرگ نگاه میدر صفحه       

ي شازده با پدربزرگ، حديث نفس شازده است. طور قطع مکالمهگيرد. بهدر حقيقت از ذهن خود شازده( جان می
گويد که در زمان حال چون پدربزرگ قبالً مرده است و شازده با عکس پدربزرگ در قالب حديث نفس سخن می

کند و آن زمان ورود يآودي به ذهنش ويدادي در زمان گذشته پرش میگيرد. ذهن شازده بالفاصله به رصورت می
ي کند بلکه به گذشتهاست، هنگامی که قصد داشت لوازم منزل را بفروشد. ذهن شازده در اين گذشته توقف نمی

 گردد.چی از کالسکه افتاده و افليج میاي است که مراد کالسکهشود و آن لحظهدورتري پرتاب می
تواند و رها کرد تا پدربزرگ همچنان عکسی بماند نشسته بر تختی يا بر پشت سرفه کرد، بلند و کشدار. و فآميد که نمیو »    

 شکل و زنده و خندان.ي گوشت بیاسبی رام و يا پشت آن توده
شست، شازده بزرگ دست کشيد به سبيل پر پشتش، سرفه کرد و توي قاب عکسش تکان خورد. گرد و خاك که نو پدر      

ي گوشت غبغب را. پدر بزرگ گَرد روي آستينش ي صورت پدربزرگ را ديد و آن خطوط عميق پيشانی را و دو اليهرن  تاسيده
 رن  بود... اش بیرا تکاند و سرداري شمسه

هايش را روي جا کرد، زبانش را دور دهان چرخاند، کفشصندلی پدربزرگ باالي شاه نشين بود يآودي عينکش را جابه     
چشمی به صندلی پدربزرگ نگاه کرد. و شازده که ديد پدربزرگ عصازنان به  اش زيرهاي کور مکوريزمين کشيد و با چشم

و از اتاق پرت کند بيرون. يآودي دست کشيد به ريش « بد يآودي، جلو پدربزرگ!»رود، خواست داد بزند:اش مییطرف صندل
 اش:کوسه
 ار اين صندلی در رفته. به اِميت قسم، می ترسم روي دستم بماند.شازده جان، زهو _    
 چشم و رو، اگه پدربزرگ بفآمد که...شازده گفت: بی    
 شد، يك حرفی...ها پيدا میحاال اگه يکی از آن خر پول _    
 بفرماييد، جناب شازده احتجاب. _    
بود، دست به سينه، تا روي زمين خم شد و با کالهش به کالسکه اشاره اش را به دست گرفته ي پآلويچی کاله کآنهکالسکه    

ها بود از دو طرف دهانش شد. شازده يك دفعه ماتش برد، دو نوك سبيل مرادخان که سالجاي کالسکه بخار بلند میکرد. از همه
 رسيد به گونه ها.آويزان شده بود، حاال می

 بفرماين، شازده احتجاب. _    
سوار شد و خودش را انداخت روي نشيمن. مرادخان کالهش را گذاشت روي سرش و نشست روي نشيمن جلو.  شازده    
 ي وسط باغ گذشت.ريزي شدهبه تاخت از خيابان ري   ها را هی کرد واسب
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 تر بران.مرادخان، آهسته _    
 نترسين، شازده جون._    
ها ديد که چطور بخار گرم دهان اسبکردند. و شازده احتجاب مید و نگاه میگشتنگذشت. مردم بر میکالسکه از خيابان می    

ها روي زد. نعل اسبها را شالق میش را راست گرفته بود و اسبا هشود و چطور مرادخان پشت خميدو مرادخان مخلوط می
 کرد.آسفالت خيابان صدا می

 هش! _    
ها، حتماً، لغزيده. آن هم يد. و شازده ديد که مرادخان خم شد و افتاد. سم اسبها را کشسر چآار راه مرادخان مآار اسب    

هاي کالسکه افتاده بود. کالسکه باز هم روي زمين کشيده می شد. ها و چرخروي آن آسفالت يخ زده. درست ميان پاي اسب
 اصالً ناله نکرد. فقط گفت:

 (17-20: 1379گلشيري،)«توانم.باکيم نيست، شازده. باز هم می _    
هاي گوناگونی يابد، به صورتهايی که شازده در ذهن شازده به صورت لحظات لغزان و رونده جريان میرخداد    

 يابد:نمود می
دخالتی نداشته است. از جمله تصاويري که  در آنآادر آنآا حضور دارد اميا  ي کودکی شازدهرخدادهاي دوره -1    

، استعفاي (36-7)گريي ورود پدر شازده به امور دولتی و نظامیهاتوان به صحنهشود میمان ديده میاز اين مورد در ر
ظامی قدي حضتتترت واال -خاتون، روابط منيره(27-8)پدر از امور دولتی و ن ، داغ کردن (53)با شتتتتازده -زن ع

توان نام برد که را می(95)خاتوني روابط با منيرهو نيز اقرار گرفتن پدربزرگ شتتتازده از وي درباره (57-8)خاتونمنيره
 گري:ي ورود پدر به امور دولتی و نظامیشود. صحنهها اشاره میدر ادامه به برخی از اين صحنه

هاي ها نگاه کرد و به گلهايستاد، به عمي ي بزرگپدربزرگ تُوي صندلی دسته دارش لم داده بود. پدر آمد جلوي شازده»     
 قالی. بعد گفت:

 اجازه بفرماييد من مرخص بشوم. _       
 کجا؟ _       
 پدربزرگ سرفه کرد. پدر گفت:       
 توانم.ه زدم خسته شدم، ديگر نمیها سر و کليتمن از بس با اين رعيي  _       
 د. پدربزرگ گفت:هاي پدربزرگ را گرفتنها شانههعمي       
 توانی ارباب خودت باشی؟خوب، که خسته شدي؟ ديگر نمی _       
زند؟ باز هواي نوکري به سرت زده؟ خوب، ميل خودت است، اگر خواستی ت دلت را میاين همه دِه و اين همه رعيي        

 ا بدان که ديگر پسر من نيستی.برو، امي
 ها شروش کردند:و عميه       
 ها بشوي.براي من زشت است که تو، تنآا اميد شازده، بروي نوکر اين _       
 ه کوچك گفت: داداش، دست بردار، آن هم اين وقت که... و عمي        
هايش را مشت کرد و وقتی ديد خسرو درست پآلوي پاي او ايستاده است دستش و به پدربزرگ اشاره کرد. پدر دست        

 رم شازده احتجاب:را کشيد روي موهاي ن
 اي ندارد، خودتان که مسبوقيد... آخر، پدرجان، زمين ديگر فايده _      
 (36-37همان:)«خواهی تن به نوکري اينآا بدهی؟پس تو براي پول و درآمد بيشتر می _      
-خاتونروابط منيرهمربوط به  در ذهن شازده تاثيري ماندگار دارد رويدادهايکه ها در اين زمينه از ديگر تصوير      

داغ کردن  و يا صحنه با وي است. رخدادهايی که شازده در آن از خود اراده و اختياري ندارد. -زن عقدي حضرت واال
 که خود در آن نقشی نداشته است: است ي کودکی شازدهاز دوره رتصاويگونه اين  هاي ديگرِخاتون از نمونهمنيره
 :شازده داد زد»      

گفت... آقا میکردند. هللها و دم در. حتمًا داغش میی تا توي درختآمد، باور کن، حتيصداي جيغش تا ُتوي باغ می_      
هايش را به هاي بزرگش پيدا بود. دستپيراهنش پاره بود. پستان« نگاهش کردي؟»گفت:« اند؟آقا، سرش را چرا تراشيدههلل»گفتم:
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ها باز شد و بلند گفته بود. پلك «نگاهش کن، بريم.»آقا گفت:هلل کرد.. پاهايش توي کَند بود. ناله میدو ميخ طويله بسته بودند
« آي بازي کنيم؟تويی خسروخان، می»گفت:.هايش تکان خورد. نور افتاد روي بازوي لختشخاتون برگشت. دستهرسر مني
 (57-8همان :)«خنديد.
سالی شازده ي کودکی و بزرگآن دخالت داشته است. اين رخدادها در دو دورههايی که شازده خود در رخداد -2    

ي بادبادك توان به خاطرهشود. از جمله رخدادهاي زمان کودکی شازده که خودش در آنآا حضور دارد، میديده می
 بازي کردن وي با پسر باغبان اشاره کرد.

 است که بادبادك پسر باغبان را بردارد.ه بزرگ گفت: خسروخان، از يك شازده بعيد عمي»      
هاي موريانه خوردشان در دو طرف او نشسته بودند و خسرو خواست بادبادکش را هوا کند. دو ديوار با چشمو خسرو می      
ي تُوي زمينههاي سرخ و سبزش آمد. بادبادك با آن دنباله و گوشتواند باز بگريزد. باد میاش در اين فکر بود که چطور میهمه

ي بادبادك پيدا شد. فقط سينهداد و بادبادك دور میهاي کوچك خسرو تند تند نخ میزد. دستآبی آسمان بود. ديگر کليه نمی
هايش کرده بان چشمشد. پسر باغبان ايستاده بود. دستش را سايهها و دنباله داشت توي آبی آسمان حل میبود. نوار نازك گوش

خواست پسر خون شازده قدرت نداشت نخ را نگاه دارد. و شازده دلش میهاي نازك و بیدتر شد ديگر دستبود. باد که تن
 ه بزرگ که پيدايش شد، داد زد:کرد تا بادبادك را پايين بياورد. عميآمد و کمکش میباغبان می

 خسروخان قباحت دارد._      
هاي سرخ و سبزش تُوي آبی آسمان حل کوچکتر شد. دنباله و گوش هاي شازده در رفت. بادبادك کوچك ونخ از دست      

هايش هاي شازده احتجاب همچنان ستون سرش بود. دستها ناپديد شد. و دستشده بود. پسر باغبان فرار کرد و پشت درخت
 (31-2همان:)«کرد.می لرزيد. سرفه نمی

 هاي زير اشاره کرد:توان به صحنهآنآا دخالت داشته، میسالی شازده که خود در ي بزرگا رخدادهاي دورهامي       
اي بارز دارد، رخدادهاي مربوط به فخرالنيستتتا استتتت. ترين خاطرات اين دوره که در ذهن شتتتازده جلوهاز مآم   

رخدادهايی که چه در زمان نامزدي، چه در طول زندگی زناشتتويی و چه بعد از مرگ فخرالنيستتا در ذهن شتتازده از 
اش با ي نامزديدوره ذهنی شتتتازده از اتخاطرتوان به ي اين خاطرات میاز جملهاي برخوردار استتتت.ويژه جايگاه
 (79-80)هاي اجدادي در بخاري، سوزاندن کتاب(83)ي مرگ فخرالنيسا از زبان فخري، کلفت خانه،لحظه (44)فخرالنيسا

، نزديکی شتتتازده با فخري که مورد (22) -اندانچی خکالستتتکه -و نيز متقاعدکردن پدربزرگ در قبال اخراج مراد
ي برخورد و نيز نحوه (97)اشي شتتازده با فخرالنيستتا در دوران نامزدي، خاطره(69)گيردستترزنش فخرالنيستتا قرار می

ي کنيم.از جملهاشاره داشت که در اينجا نيز به برخی از اين تصاوير اشاره می (110) -حيدر علی-شازده با پدر فخري
شازده، فخريِمربوط به صحنهخاطرات،  اين ست که  شده را وادار می اي ا سا  هاي اجدادي را در کند که کتابفخرالني

 اي که از ذهن فخري در حال روايت شدن است.بخاري بسوزاند. خاطره
اش بستتوزه. همه کن، تا فخرالنيستتا، زير و روش»گفت:انداخت ميان آتش. میها را مینشتتستتته بود جلو بخاري و کتاب»     
سا.»گفت:« شازده، اينآا خيلی ارزش داره.»گفتم:« خواهم تو هم...نمی صورتم، « زير و روش کن ، فخرالني عکس را گرفت جلو 
شسته بود و دست جدي« کبير را ببين. جدي»گفت: شته بود روي دوکبير دو زانو ن سه تا  هايش را گذا ران بزرگش. به دو بالش يا 

هاي تابيده. ع نشسته بود، شازده گفت. شمشير روي پايش بود. سبيلش پر پشت بود، با آن نوكي تخت مرصيپشت داده بود. رو
قدر بلند خنديد که ترسيدم. کتاب را بست و پرت کرد وسط آتش که هاي پر پشتش پيدا نبود. خنديد. آنهايش زير ابروچشم
سوخت؟ هی زير و رو بود. مست نبود. آن همه کتاب! تازه مگر میکشيد. گرمم شده بود. از سرِ شب شروش کرده ر میداشت گُ

داشتتت و يکی برمی ها را دور و برش چيده بود، روي هم، مثل خشتتت. يکیکردم. خودش روي صتتندلی نشتتستتته بود، کتاب
سط آتش. میمی سا.»گفت:انداخت و شت؟ فقط دور کتاب« زير و روش کن، فخرالني شها میمگر تمامی دا سط ان سوخت. و
سفيد میهمان سرخ میکردم. کاغذماند. من زير و رو میطور  شده بود. هی میشدند و گُر میها  شيدند. گرمم  زير و »گفت:ک

 (79-80همان: )«سوخت.اش اصالً نمیخاطرات جديکبير بود. جلد چرمی« روش کن، فخرالنيسا.
 ي برخورد او با پدر فخري اشاره کرد.به نحوهتوان از رخدادهاي ديگري که شازده در آن دخالت داشته، می    
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حيدر علی هم بود. زنش دادم. گفتم، آن گوشه، توي آن اتاق، کنار در جُل و پوستشان را پآن کنند و فقط به باغچه برسند »    
شده دو تا بچيه پيدا کردن -کنندا وقتی ديدم باز دارند تخم و ترکه زياد میو به خريد خانه. امي سال ن شان بيرون.  -ددو  انداختم

 ( 110همان:)«احمق!« من و فخري باهميم.»که: ي پسر عمو. فخرالنيسا که تمام کرد باز پيداش شدخوب کاري کردم. رفت خانه
شود و خود نيز در آن هم حضور و هم دخالت کل روايت میي داناياز ذهن شازده به شيوهاي که آخرين صحنه     

بار خبر مرگ خود  ا اينآورند. امي به همراه زنش، حُسنی، خبر مرگی را برايش می دست که مرامربوط به زمانی ادارد، 
 آورد.ی نام خود را هم به ياد نمیاي که ديگر حتيشازده است، شازده

سر هم آمد باال و مراد پشت ها میهها را شنيد و صداي پاي حُسنی را. صندلی چرخدار از پليو باز صداي غژغژ چرخ»      
 گفت:می
 بجنب، زن. _      
 ه را بري باال؟حُسنی گفت: آخه خسته شدم، مگه مجبوري اين همه پلي      
ها را شنيد و صداي پاي سرا. در که باز شد شازده فقط صداي چرخهاي سرها بود روي کاشیو بعد صداي حرکت چرخ      

 زن را. در بسته شده بود.
 سالم. _      
 حُسنی هم گفت: سالم.      
 شازده گفت: مراد، باز که پيدات شد. مگه صد دفعه نگفتم ...؟       
 جويدند. شازده داد زد.ها داشتند چيزي را میها را روي قالی حس کرد. موششازده فقط حرکت نرم چرخ       
 مراد، باز کی مرده، هان؟ _       
ها ديد و کورسوي نوك سيگار را. شازده فقط همان دو چشم را ميان چين و چروكکبريت که روشن شد  و سرفه کرد.      
گردد. صداي جويدن دانست که حاال صندلی چرخدار کنار بخاري است و حُسنی دارد در خاکستر بخاري دنبال چيزي میمی
 هاي شازده را لرزاند.هاي خشك و کشدار شانهها را هم شنيد. سرفهموش
 شازده جون، شازده احتجاب عمرش را داد به شما.مراد گفت:     
 شازده پرسيد: احتجاب؟     
گويم، ي جديکبير افخم امجد. خسرو را میي بزرگ، نبيرهي شازدهشناسيدش؟ پسر سرهن  احتجاب، نوهمراد گفت: نمی     

پسرم، تو »گفت:روي موهايش و می کشيدي بزرگ دست میي بزرگ، و شازدهايستاد پآلو دست شازدههمان که روز سالم می
 «هم مثل پدرت قرمساق نشی.

 شازده گفت: آهان.     
  (116-17همان:)«شد شناختش. خدا بيامرزدش.سل گرفت، بدنش شده بود مث دوك. ديگه نمی _     
ي زمانی در اي است که در سه دورهي پدربزرگ، مادر بزرگ و پدر شازده خاطرههمچنين رخداد تشييع جنازه     

 گيرد. اين رخدادها نيز جزء رخدادهايی است که شازده در آن هم حضور دارد و هم دخالت.ذهن شازده شکل می
ها سياه بود. مخمل روي کالسکه هم سياه بود. د. يال و دم اسبکشيدنچآار اسب قزل با يراق هاي سياه کالسکه را می»...      

بزرگ و پدر روي رفت. شازده احتجاب و مادرهاي جلو را گرفته بود و داشت پياده میي يکی از اسبحتماً مرادخان دهنه
ي گالبتون مخمل نشيمن هاها اخم کرده بود. مخمل توي کالسکه سرخ بود. ريشهوي آينهنشيمن کالسکه نشسته بودند. پدر تُ

خورد. مرادخان سرداري پوشيده ت، تکان تکان میبزرگ بود. و عماري سياه، آن جلو، روي سر جمعييي پدرنرم بود. کالسکه
هاي زدند. دستکشهاي سياه روي دوش مردم را عقب میبود و شال سياه را روي دوشش حمايل انداخته بود. شاطرها با شال

 ..رفتند.رها از دو طرف کالسکه يورتمه میپدر سياه بود. سوا
ي اسب را گرفته بود و اش دهنهیيهاق و کاله پوست بريي بريمراد با لباس مخمل سياه، شلوار سياه، دستکش جير و چکمه     

بزرگ آن جلو بود. روي طاقه شال کرد. عماري مادررفتند. مادر گريه میت پا به پاي عماري میرفت. آن جلو، جمعييپياده می
ي طاق شال بود و دو تا ها بود. چآار گلدان چآار گوشهها هم تُوي قدحپاشدي سه تا قدح بزرگ بود، پر از يخ. گالبزمري

ها که روي هاي قرآن آن باال بود، آنجا که رحل هم بود. مردم خم شده بودند روي جزوهها. صندوق جزوهگلدان وسط قدح
ي شد. قاري زير چلچراغ چآل شاخهصدا. سرهايشان خم و راست میخواندند، آرام و بیيا روي دامنشان و می بود و هارحل
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آمد. ها و پرهايشان آنجا بودند، آن طرف که کسی نبود. باد نمیها با آويزهخواندند. تفتبلور و پشت عودسوزهاي مسی قرآن می
 .. اه بودند.پرها سبز و سرخ بودند يا سياه؟... سي

 گفت:خورد. مرادخان میرفت. آن جلو عماري پدر تکان میخان میشازده کنار مراد»     
 اند، شازده.همه رفتنی _     
 هايش نگاه کرد.و به چکمه     
 پدرت خوب آدمی بود، شازده. _     
 دانم.شازده گفت: می      
ها يورتمه هتوي قاب عکسش نشسته بود و پدر سوار اسب کآرش دارد ميان تپيدانست که حاال پدربزرگ شازده احتجاب می     
ت بيايند و بروند. پدر را پايين پاي پدربزرگ و ها صدا در صدا انداخته بودند. شازده ايستاده بود تا آن همه جمعييرود. قاريمی

هاي تازه را به دست مردم ها جزوهچیوهخواندند و جزهاي قرآن و میمادربزرگ خاك کردند. خم شده بودند روي جزوه
هايشان را سوراخ کرده هايشان نشسته بودند. چشمها خيلی وقت بود که تُوي قاب عکسخواندند. عميهها بلند میدادند. قاريمی

 (39 -42همان:)«کرد. و شازده سرفه کرد.بودند. مادر ديگر گريه نمی
دخالت. اين دسته از خاطرات و تصاوير مربوط به زمانی حضور دارد و نه نه رخدادهايی که شازده در آنآا  -3     

شنيده است. و شازده اين و فخرالنيسا آنآا را می، يا از زبان مراد خواندههاي اجدادي میاست که يا خود از کتاب
توان به شود میديده میکرده است. از تصاويري که از اين نمونه در رمان خاطرات را در ذهن خود بازسازي می

هاي اجدادي به دست فخرالنيسا در ذهن شازده ي خواندن کتابشکار مُرال توسيط جديکبير)که به واسطهي هاصحنه
ي فرزندش به دليل بست نشستن در منزل آقا با شليك وسيلهي بزرگ بهکشته شدن مادر شازده(،13شود()تداعی می
، شکار رفتن جديکبير و (23-6)ي بزرگده در روستاي چرنويه به دست شازده(، کشتن عموي بزرگ خانوا21)گلوله

، سر بريدن کودکی که مادرش وي را براي تنبيه نزد جديکبير آورده (48)اشفرانسوي 15ي شکار خرس با تفن  نمره
( اشاره داشت که 86-7ند)که وي را وادار به طالق کرده بود -مادر فخرالنيسا -خاتوني نييره( و نيز به خاطره80-1بود)

ي ي کشته شدن مادر شازدهي اين خاطرات، خاطرهگردد. از جملهها ذکر میدر ادامه  برخی از اين تصاوير و صحنه
 باشد.بزرگ در منزل آقا می

نوکرهاي « بيرون.بگوييد بيايد »المومنين و المومنات و به نوکرهاي آقا گفتم:االسالم و کآفي حجيتکه من رفتم در خانه»    
که زدم تخت « فرمايند که هرکس در ظلي توجيآات آقا بست بنشيند...آقا می»ي بزرگ، گفتند:آقا رفتند و آمدند و به من، به شازده

ام رفت کشيدند و دويدند توي اتاقآا. مادر سليطهها که دور حوض نشسته بودند جيغ میي نوکرها و رفتم توي اندرون. زنسينه
هاي رنگی يکی از شيشه« فرمايند...آقا می»اق. در را بست و خودش را انداخت پشت در و تا نوکرهاي آقا آمدند بگويند:توي ات

 (21همان:)«آات آقا...را شکستم و با چند گلوله راحتش کردم تا ديگر غلط کند برود در ظلي توجي
برد. با اينکه کبير میبراي تنبيه، وي را نزد جديشود به سر بريدن کودکی که مادرش ي بعدي مربوط میخاطره     
که در باشی را باالي سر کودك قرار داده، از کودك در حال گرفتن زهر چشم است و درحالیکبير که ميرغضبجدي
کند. چون تا به باشی سر از بدن کودك جدا میا ميرغضب، امي«نَبُر» دهد کهباشی دستور میي آخر به ميرغضبلحظه
 را نشنيده بوده است.« نَُبر»يکبير کلمهز جديحال ا
ه گوش به فرمان من چی قربان، اين بچيدانم چینمی»گويد:کبير، میآورد حضتتور جديگيرد میمادره دستتت پستتره را می»     

مه بازي مینيستتتتت، ه هايش  با کفتر تب فرار میاش  ند، از مک يد فراش خلوتک ماي ند. بفر کبير هم داد جدي« ها...ک
ضب»زند:می شی!ميرغ سرداري بلند. چکمه پايش بود. « با سبيل چخماقی، با  صورتم گرفت. بلند قد بود، با  سش را جلو  عک

نشاند ه را میآيد. بچيدست به سينه ايستاده بود. ميرغضب هم می« لباسش سرخ بوده، توي عکس معلوم نيست.»شازده گفت:
زند به کند به قدم زدن و با شتتالق میو شتتروش می« که ديگر کبوتر نپرانی؟دهی، پستتر، قول می»گويد:کبير میروي زمين. جدي
ست چپش را میساق چکمه شت د ضب هم دو انگ سرش را میاش. ميرغ سره و  شد باال و تيغهکند تُوي بينی پ ي خنجر را ک

اش. زد روي چکمه و شتتتالق را« دهی که مکتب بروي، هان؟قول می»زد، داد زد:گذارد روي گلويش. شتتتازده قدم میمی
ضب هم پايش را می ضب را میميرغ ست ميرغ سره د شسته بوده. پ سر که دو کنده زانو روي زمين ن چسبد. گذارد روي ران پ
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توانستتته نفس بکشتتد؟ شتتايد هم خرخر کرده يا چيزي گفته که کستتی زند. حتماً دهانش باز بوده. پس از کجا میحرفی نمی
شنيده. جديکبير می شی؟یقول م»گويد:ن شلياق را می« دهی که بعد از اين به فرمان مادرت با سو  شازده ق چکمهازند روي  اش. 

چی چی عالم، از سر تقصيراتش بگذريد. به چیدانم چینمی»گويد:کند، میبيند پسرش فقط خرخر میهم زد. مادر پسر که می
اندازد جلو پاي رَد و ستتتر بريده را میبُب هم میميرغضتتت« نَبُر ميرغضتتتب!»زند:جديکبير هم داد می« مبارکتان ببخشتتتيدش.

 (80-1همان:)«کبير.جدي
 :جا که آمده استندر همين متن از رمان، آ     

لباسش »عکسش را جلوي صورتم گرفت. بلند قد بود، با سبيل چخماقی، با سرداري بلند. چکمه پايش بود. شازده گفت:»     
 ««سرخ بوده، توي عکس معلوم نيست.

تري از گذشته نسبت به زمان حال دهد، که خود مربوط به زمان نزديكبين شازده با فخري را نشان می یگفتگوي     
 است.
ي اين خاندان در صتتفحات رمان شتتاهد آن هستتتيم، گذارترين تصتتاويري که از گذشتتتهثيرأيکی از تهمچنين        
ي بزرگ است. وي ابتدا با وستاي چرنويه به دست شازدهاش در ري کشته شدن عموي بزرگ شازده و خانوادهصحنه

ستور می سپس د دهد که چاه را خفه کردن عمو بزرگ جلوي زن و فرزندان کوچکش، آنآا را در چاه خانه انداخته و 
 شود.اين خاطره از زبان مراد بيان می از سن  پر کنند.

هامان را حمايل انداختيم. يکی دو قطار فشن  هم به ما م و تفن هامان را زين کرديمن جزو سوارهاشان بودم. اسب -»        
به تاخت رفتيم ده چرنويه. چند تا ستتوار توي گدارها نشتتانديم که « ها را بکشتتيد!تمبادا رعيي»ي بزرگ گفته بود:دادند. شتتازده

سرِ جن  ندارد، رفتيم توي ده. آنجا هم  عمو شد که  ها تچی خبري نبود. رعيياز تفن بزرگت فرار نکند. وقتی خيالمان تخت 
هاشان و درها را بستند. همه رفتند تُوي خانه« گم بشويد!»ي بزرگ داد زد:هاشان. شازدههاج و واج ايستاده بودند کنار در خانه

عه تاخت رفتيم تُوي قل به  باز. دستتتتما  مد پيشتتت بابی. عمو بزرگت آ غذ دستتتتش بود. هی هايش میي ار کا يد. چند  لرز
هام ستتتر هخواهم. فقط اجازه بفرماييد تُوي اين ده با زن و بچيها. من چيزي نمیها، اين قبالهداداش بزرگ، اين قباله»:گفتمی
کشان ي بزرگ نوك سبيلش را جويد. از اسب پياده شد و افسارش را داد دست من. سوارها عمو بزرگت را کشانشازده« کنم.

شتتتازده گفت: مراد «... چند تا توله داري؟»ي بزرگ گفت:اش را هم آوردند. شتتتازدهها و زن دهاتیهآوردند تُوي اتاق. بچي
شازدهشازده»گفت: سيگار. من تا آن روز نديده بودم که  شسته بود روي بالش و گفت:  سيگار بزند. ي بزرگ ن ي بزرگ لب به 

کرد. هان زن عمو بزرگت باز مانده بود، گريه نمیلرزيد. سوارها دور تا دور اتاق ايستاده بودند. دیترس برم داشته بود. دستم م
خورد. ي بزرگ. عمو بزرگت هنوز تکان میکرد که من ستتتيگار را پيچيدم و دادم دستتتت شتتتازدهعموبزرگت هنوز خُرخُر می

شازده شن کردم.  سيگار میسيگار را رو سته بود روي بالش و  ش سوراخي بزرگ ن شيد و دودش را از  داد اش میهاي بينیک
 « خورد. من پاهاش را ديدم.بيرون. عمو بزرگت وول می

 گفتم: دستآاش را چی؟ خونی شده بود؟     
 گفت: نديدم.     
 گفتم: طناب را محکم بسته بودند؟     
 حتماً. گفت:     
 ها چی؟هگفتم: بچي     
 هاشان سياه بود، شازده.گفت: دو تا دختر بودند و يك پسر. چشم     
 ... گفتم: زن عمو برگ چی؟     
 کنم گريه کرد، بعد يکدفعه صدايش بريد. شايد يکی از سوارها دهانش را بسته بود.گفت: فکر می     
 ها را هم بستند؟هگفتم: دهن بچي     
 گفت: شايد.     
 گفتم: پدربزرگ چی؟    
روي دستتت عمو بزرگت خاموش کرد و بلند شتتد و     زنشتتستتته بود روي بالش. ستتيگار که تمام شتتد ته ستتيگار ا گفت:     

 ل عمو بزرگت را انداختيم.اوي« بيندازيدشان توي چاه.»گفت:
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 گفتم: چند سالش بود؟     
 دو سال داشت. و به گمانم بيست گفت:     
 گفتم: بعد؟     
 ريختيم.ها را هم انداختيم توي چاه و رويشان سن  هگفت: بعد زنش را انداختيم. بچي     
 گفتم: بعد چی شد؟     
ي وي قلعهها را با تير زد. آخر آمده بود تُتي بزرگ يکی از رعييآمديم بيرون شازدهي اربابی میگفت: هيچی، وقتی از قلعه     

  (23-6همان: )«اربابی.
هايی که و صحنه -ی و پيري اوسالکودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ -هاي متفاوت زندگی شازدهماجراهاي مربوط به دوره»    

کند، افکار ي ديگري را زنده میشاهد بوده است، نه برحسب توالی زمان وقوعشان، بلکه صرفاً بر اين مبنا که يك خاطره، خاطره
ق تحقيمايه يا تصويري مشابه جويی از يك کلمه، عبارت، دروندارند. تداعی معانی با بآرهي شازده را به خود مشغول میآشفته
خاتون را در ذهن او بيدار ي منيرهشازده، خاطره« عترت و عصمتِ»يي فخرالنيسا دربارهعنوان مثال کنايهپذيرد، بهمی
 (204: 1387قويمی،)«کند.می
اي؟ خيلی عجيب است! تُوي خسروخان، سرخ شده»هايش باريك بود و سفيد. پيراهن سياه قالب تنش بود، گفت:دست»     

 « و ميان اين همه عترت و عصمت. آن هم تو با اين قد و شمايل! حتماً... اين خانه
 (95: 1379گلشيري،)««کردي؟... بازي می»خاتون که فقط... پدربزرگ گفت:دانست؟ با منيرهاز کجا می     

 

 گيري نتيجه
گلشيري در خلق يك رمان ذهنی موفيق بوده است. خلق تاريخی از خاندان قاجاري در صفحاتی محدود از  گمانبی 

شخصييدريچه سييي ذهن  شازده احتجاب، به صورت  صلی رمان،  ست تا اين رمان به ال و بیت ا شده ا زمان موجب 
ايران معريفی گردد. گلشتتيري به خوبی  ات داستتتانی معاصتترذهن در ادبييالستتييهاي جريانعنوان يکی از بآترين رمان

ست دو دنياي عينی و ذهنی را از دريچه سته ا شازدهتوان سنده در زمان ي ذهن  شان دهد. نوي سترون ن سلول و  اي م
ست خواننده را با عبور از خالء سته ا شتههاي بیها و حفرهکوتاه روايت رمان توان شازده، با تاريخ گذ ي شمار ذهن 

سل از يك  سنده با عبور از زمان حال، خواننده را به دنياي گذشتهچآار ن سازد. در اين رمان نوي شنا  اي فرو خاندان آ
اي از شود. رمان در گذشته سير دارد و خواننده با خوانش خاطرهبرد که چندان با نظم و ترتيب زمانی روايت نمیمی

چه که نرود. آگوناگون استتتت که رمان پيش میگذارد و درگذر از خاطرات ي ديگري قدم میگذشتتتته، به گذشتتتته
ه داشتتته باشتتد، اين نکته استتت که رمان، پايانی ندارد بلکه اين ستتيل خواننده بايد در هنگام خوانش رمان بدان توجي

دارد. در واقع داستان از همان خاطرات و تصاوير گوناگون گذشته است که وي را به صورت معليق در گذشته نگه می
شتر موارد جايی کهرسد. آغاز شده به پايان می اي کهنقطه شيوه در بي گويی درونی باشد، زمان ي تكروايت رمان به 

ط داناي به گذشتتته تعليق داشتتته، و ی که خواننده را از زمان ياهنشتتانه .شتتودکل انجام میروايت زمان حال فقط توستتي
شته به زمان حال رهنمون می ست که روايت داناي اي کوتاه و ناچيزلحظه سازد،گذ سرفه و بوي ا کل به زمان پر از 
اي بسازد و يا شخصييت جديدي را از قاب عکس پايين آورده و در شود تا صحنهناي حال زندگی شازده متوجيه می

برد. آنچه که در رمان شتازده احتجاب در خور ي خود فرو می، که بالفاصتله وي را به گذشتتهذهن شتازده زنده کند
ت زمان را از طريق شخصيياست، آن است که خالق آن به خوبی توانسته است جآانی ساکن، ميرا، ناگذر و بی تاهمييي

ي خود القا کند و خواننده را در چنين جآانی در مقابل خاطرات و تصاوير گوناگون قرار داده، تا اصلی آن به خواننده
که دچار نوعی پرگويی و اطناب گردد. به واقع اگر نآشتتتيند، بیاي از تاريخ اين مرز و بوم را به نظاره بنبتواند دوره

ستان از طريق دهليزشازده در صحنه رود، خواننده می ي خود به سمت مرگ فروهاي نمورِ زيرزمينِ خانهي پايانی دا
  رود.می دور و نزديك فرو هاي هزار تُوي ذهن شازده به گذشتهنيز در طی خوانش رمان از طريق دهليز
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 .44-47ارديبآشت. ص 
 . مشآد: مرنديز.ي پندارپرده(. 1389محمودي، محمدعلی. ) _
 . تآران: ققنوس.کتاب ارواح شآرزاد(. 1384پور، شآريار. )مندنی _
 . تآران: تيرگان.بررسی داستان امروز از ديد سبك و ساختار(. 1383يا. )مآرور، زکر _
 . تآران: چشمه.2. جنويسی در ايرانصد سال داستان(. 1386ميرعابدينی، حسن. ) _
 


