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چكيده:
هوشنگ گلشیری یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین داستاننویسان معاصر ایران است .شازده احتجاب ،جززو
مهمترین آثار او و از نمونههای شاخص داستاننویسی مدرن است که با محوریّزت شزیوۀ تز گزویی درونزی و
جریان سیّال ذهن نوشته شده است .گلشیری برای تحقّق این تکنی و پیشزررد رزرد داسزتان ،از صناصزر متنزوّ
ارتراط و رفتار غیرکالمی در سطحی گسترده و به صورتی بارز و تعیینکننده استفاده کرده است .بر این اسزاس،
بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب ،موضو این مقاله است .ایزن پزهوهب بزرآن
است ،بزا دیزدگاۀ میزانرشزتهای (ادبیّزات داسزتانی ،نشزانهشناسزی و روانشناسزی ،،نمودهزای گونزاگون ارترزاط
غیرکالمی و دالیل آنها را در داستان مذکور مورد تحلیل قرار دهد و بررسی کند که گلشیری تا چه اندازه و بزا
چه کیفیّتی به نقب این صناصر در پیشررد داستان توجّه کرده است .رفتارهای غیرکالمی ،به صورتهای مختلفی
با صناصر داستان مرترط هستند؛ مثالً ارترارات آوایی در ایجزاد لحزن ،موزنوصات و محزیط در صزحنهپزردازی و
اشارات در شخویّتپردازی و شکلگیری تعلیق نقب دارند .در شازده احتجاب ،صناصزر محیطزی و موزنوصات
بیب از سایر مقوله ها بسامد دارند و رفتارهای چهره ،حرکات اندام و پیرازبانها نیز در جایگزاههزای بعزدی قزرار
میگیرند .رفتارهای مذکور ،بخووص در شخویّتپردازی ،فضاسزازی و پزردازص صزحنههزای داسزتان ،نقزب
محوری دارند.
كليد واژهها :رفتار (ارتراط ،غیرکالمی ،ادبیّات داستانی ،نشانهشناسی ،هوشنگ گلشیری ،شازده احتجاب.

 .1تاریخ دریافت1930/1/02 :
( F_kolahchian@yahoo.com .0نویسندۀ مسئول،
jamshidee@yahoo.com .9

تاریخ پذیرص1930/4/12 :
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مقدّمه:
یکی از بززرگتزرین نویسندگان ایزران کزه بحزق مزیتزوان پزا از صزاد هزدایت ،او را از مهزمتزرین
داستاننویسان معاصر دانست ،هوشنگ گلشیری است .خود او در معرّفزی خزویب مزیگویزد« :اگزر در
آبی خُرد ،نهنگی پیدا شود ،راه چارهاص گویا این است که آب را گلآلزود کننزد تزا نریننزد کزه نهنزگ
است .من ،الرتّه اگر نهنگ این آب خُرد داستاننویسی ایران باشزم ،ایزنرورهزا زیسزتهام :گزاهی سزر بزه
دیوارهها کوبیدهام؛ چه با کار سیاسی ،چه با شرکت در همة جلسات و دورههای کزانون از  44تزا حزاال،
چه با مقاالتی در نقد .از اینها گذشته ،سعی هم کردهام که به نسل بعد بیتوجّه نمانم تا از ایزن آب خزرد
همان نرینند که من دیدم( ». ...سناپور،02:1902 ،
گلشیری در سال  1911در اصزفهان چشزم بزه جهزان گشزود و در  1943در تهزران درگذشزت .از او

آثاری متعدّد بر جای مانده است که از آن میان میتوان بزه کتزابهزای مثزل همیشزه ،شزازده احتجزاب،
کریستین و کید ،نمازخانة کوچ

من ،برّۀ گمشدۀ راصی ،سالمان و ابسال ،سایههای بلنزد بزاد ،معوزوم

پنجم یا حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد ،جرّزهخانزه ،حزدیث مزاهیگیزر و دیزو ،پزن
گن  ،دوازده رخ ،آینههای دردار ،دست تاری
«با آثار هوشنگ گلشیری ،تکنی

دست روشن و ...اشاره کرد.

تازهای در داستاننویسی صرضه شده است .این تکنی

از ادبیّات

بوفکوری آغاز می شود؛ ولی در نیمة راه ،هویّت و شکلی مستقل مییابزد .قزدرت فنّزی گلشزیری ،در
خلق شیوهای ایهامآمیز به کار میرود که ریّ آن ،زمانها ،حوادث و مناظر درهم میریزند و با یکدیگر
تداخل و تداصی میکنند( ».سپانلو 110:1911 ،و ،113
یکی از مهمترین و ساختارشکنترین آثار او کزه بزر ادبیّزات داسزتانی ایزران تزأثیری شزگرف نهزاده
است ،شازده احتجاب است« .رمان کوتاه شازده احتجزاب ( ،1944کزه براسزاس رییاهزا و کزابوسهزای
شاهزادهای از بازماندگان خاندان قاجاری به بزازآفززرینی تززاریخ صوزر قزاجززار مزیپزردازد ،نخسزتین و
قویترین داستان ایرانی است که به شیوۀ ت

گویی درونی ( )interior monologueنوشته شده اسزت».

(یاحقّی،009 :1941 ،
«گلشیری در شازده احتجاب ،از شز

آخزر زنزدگی شزازده ،آخزرین بازمانزدۀ زمزینداران خانزدان

قاجاری روایت میکند .مراد که در همة مرگها حاضر است و نیز از مرگها خرر مزیآورد ،بزه سزرا
شازده آمده تا خرر مرگ او را به خودص بازگو کند .شازده گذشته را مزرور مزیکنزد و بزا صکزاهزای

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 111/ ،...

آلروم ،همه چیز را با سیالن ذهن به خارر میآورد . ...داستان با قطع و وصلهایب به صورت فشزرده ،بزا
نثری هنری و همسو با محتوا ،لغزنده و ی

دست پزیب مزیرود .زمزان گذشزته و یزادآوری خزاررههزا،

بسیار شیرین و در صین حال سیّال و اثیری است .تودرتویی زمان در زبزان داسزتان ،بزه صزورتی رریعزی و
نرم نشسته است .تلخی محتوای داستان با پیچ و تابی که فرم آن ایجاد میکند ،چندان محسوس نیسزت».
(تسلیمی،001 :1900 ،
یکی از مهمترین ابزار گلشیری برای پیشررد حکایت شازده و تحقّق نمودهزای سزیالن ذهزن در ایزن
داستان ،استفادۀ گسترده از انوا ارترارات و رفتارهای غیرکالمی است؛ خویوهای تعیزینکننزده کزه تزا
کنون مورد توجّه قرار نگرفته است .محور بسیاری از کنبها و واکنبهای شخوزیّتهزا ،فضاسزازی و
صحنهپردازیهای داستان شازده احتجاب ،رفتارها و نشانههای مذکورند.
«ارترارات غیرکالمی شامل تمامی جنرههای ارتراط به جز کلمات هستند .ارتراط غیرکالمزی نزه تنهزا
شامل ژستها و حرکات بدن میشود؛ بلکه نحوۀ ادای کلمات را نیز دربرمزیگیزرد؛ مثزل آهنزگ ادای
کلمات ،وقفهها ،بلندی صدا و لهجه .این ویهگیهای غیرکالمی بر معنای کلمات تأثیر مزیگذارنزد .در
ضمن ،ارترزاط غیزرکالمی شامزل آن دسته از جنرههای مؤثّر محیط که بزر تعامزل تزأثیر مزیگذارنزد نیزز
میشود؛ مثل جواهرآالت و لراس ،ظاهر و حاالت چهرۀ افراد( ».وود،004 :1943 ،
«ارترارات غیرکالمی ،میتوانند به صنوان محور شزناخت و ارزیزابی شخوزیّتهزای داسزتان و ایجزاد
تعلیق از رریق صکاالعملهای کُند و سریع رفتاری و ایماها و اشارات شخوزیّتهزا ،ذهزن خواننزده را
درگیر کنند و به خواندن ادامة داستان ترغی

نماینزد .لحزن در رفتارهزای آوایزی نمزود پیزدا مزیکنزد و

مقولههای مربوط به محیط و مونوصات در روابط غیرکالمی ،سهم بسزایی در صحنه و آرایب محیطزی
داستان دارند( ».مکاری

،03 :1901 ،

سهم استفادۀ گلشیری از نشانههای غیرکالمی در شازده احتجاب ،بسیار چشمگیر ،حسّاس و کلیزدی
است؛ به این صورت که قسمت اصظمی از نمادها ،نشانهها و مفاهیمی را که بزه آسزانی بزا صناصزرکالمی
بیان و منتقل نمیشوند ،توسّط این صناصر منتقل کزرده اسزت .رفتارهزای غیرکالمزی ایزن داسزتان ،از دو
منظر قابل توجّه و بررسیاند:
 .1رفتارها و صناصری که بر خوانندۀ داستان تأثیر میگذارند و روند درک او را کامل میکنند؛
 .0رفتارهایی که بر شخویّتهای داستان و تعامل میان آنها مؤثّرنزد و بزه پیشزررد رزرد داستززان کمز
میکنند.
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یادآوری چند نکتة صمومی نیز ضروری است:
جنره داشته باشند؛ مثالً لرزصِ دسزتهزا ،هزم جززو

 .1بعضی رفتارهای غیرکالمی میتوانند بیب از ی

رفتارهای حرکتی است و هم رفتارهای مربوط به دست؛
 .0پیام بعضی رفتارها آشکارتر و سادهتر است؛ امّا تحلیل گروهی از آنها دقّت بیشتری مزیرلرزد؛ چزون
پیچیدهتر و چندالیهترند؛
 .9رفتارهای غیرکالمی هر فرهنگی باید در همان فرهنگ مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا بعضزی رفتارهزا
در فرهنگهای متفاوت ،معانی مختلف و گاه حتّی متضاد دارند؛
 .4در بیشتر مواقع ،رفتارهای غیرکالمی غیرارادیاند؛
 .1ی

رفتار مشخّص ،در بافتهای داستانی گوناگون و صحنههای مختلف ،میتواند معانی متفزاوتی را

در خود داشته باشد.
 .2-2پيشينة تحقيق:

دربارۀ ارترارات غیرکالمی  -که موضوصی تازه و کمتر مورد توجّه واقع شده اسزت  -در ادبیّزات سزنّتی
و معاصر فارسی فقط چند پهوهب معدود در قال

پایزاننامزه و مقالزه صزورت گرفتزه اسزت؛ از جملزه:

نراقی ( ،1944داسزتانهزای کلیلزه و دمنزه؛ فالحزی ( ،1901مثنزوی معنزوی؛ صلمززایی ( ،1932قززرآن و
آمززوزههززای روانشنززاسی؛ رضززی و حززاجتی ( ،1932داست ززان دو دسززت و حززاجتی و رضززی (،1931
داستانهای موطفی مستور را از منظر ارتراطهای غیرکالمی مورد بررسزی و ارزیزابی قزرار دادهانزد؛ امّزا
تحقیقی که به بررسی نمودهزای رفتزار غیرکالمزی در آثارگلشزیری بپزردازد؛ جزز پایزاننامزة جمشزیدی
( ،1932که این مقاله برگرفته از آن است انجام نیافته است.
 .1بحث اصلي:

 .2-1رفتارهاي چهره در داستان شازده احتجاب:
«اصلیترین دلیل اهمّیّت چهره در ارترارات انسانی این است کزه معمزوالً ایزن بخزب از بزدن در هنگزام
تعامل بیشتر قابل رییت است .وقتی با دیگران سخن میگوییم ،معموالً بزه چهزرۀ آنهزا نگزاه مزیکنزیم و
اغل

به سایر قسمتهای بزدن بزیتزوجّهیم ».حزاالت چهزره و چشزمهایمزان نسزرت بزه سزایر رفتارهزای

غیرکالمی ،ارترارات روزمرّۀ ما را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند( ».ریچموند و م

کروسزکی:1900 ،

 131و « ،130صورت انسان ،پیامآور ظریفی است .انسانها میتواننزد بزه صزورت خزود هززاران حالزت

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 119/ ،...

بدهند . ...انسان با صورتب میتواند مخالفت (اخم ،،ش

(باال بزردن ابروهزا ،و تحسزین (نگزاه گزرم و

صمیمانة ،خود را نشان بدهزد( ».وود ،924 :1904 ،اصضزای چهزره چزون چشزمهزا ،ابروهزا ،لز هزا و...
جداگانه حامل پیامها ،هیجانات و احساساتی هستند .گاهی هم تمام اصضای چهره با هزم ،مفهزوم

هری

واحدی را القا میکنند .رفتارهای غیرکالمی در ی

تقسیمبندی به ارادی و غیرارادی تقسیم مزیشزوند.

رفتارهای غیرارادی بیشتر مربوط به حاالت چهره هستند.
 .2-2-1لب ،دهان و صورت:

«دهان و ل ها را آوردگاه چهره توصیف کردهاند . ...از دهان میتوان برای بیان کسزالت ،صالقزه ،غزم،
شادی ،تحقیر ،تنفّر ،خشم ،نافرمانی ،تعجّ

و بسیاری از احساسات دیگر بهره گرفت .گونههزا ناحیزهای

هستند که میتوانند احساسات واقعی افراد را نشان دهند؛ زیرا تغییر رنگ این قسزمت از چهزره بزه دلیزل
بروز هیجان کامالً آشکار است( ».ریچموند و م

کروسکی 024 :1900 ،و  ،021این

بزه نمونزههزای

استفادۀ گلشیری از این دسته رفتارها در شازده احتجاب میپردازیم تا به اهمّیّزت آنهزا در القزای مفزاهیم
اساسی داستان پی برریم:
«یهودی ...زبانب را دور دهان چرخاند( ».گلشیری،10 :1902 ،
شازده در مرور خاررات ،به یاد میآورد که تومیم گرفته بود ارثیة چندین نسل پدرانب را بفروشد
و از بین بررد .مشتری این اسراب و اثاثیة اصیزانی ،یز

یهزودی اسزت .یهزودی اصزرار زیزادی بزر خریزد

صندلی اجدادی دارد .در این هنگام در توهّمات شازده ،پدربزرگ زنزده مزیشزود و در حزال رفزتن بزه
سمت صندلی خود است .یهودی به صندلی او مینگرد و زبانب را دور دهان خود میچرخانزد .در ایزن
جمله ،حرکت زبان و دهان مرد یهودی ،منعکاکنندۀ اشتیا و رمعی است که نسرت به امزوال شزازده
دارد.
«مراد خان سریلب را جوید( ». ...همان،00 :
مراد خان ،کالسکهچی شازده و نوکر پدران او بوده است .او در این داستان ،به صنزوان قاصزد مزرگ
خاندان صمل میکند .حتّی در انتهای کتاب ،خرر مرگ خودِ شازده احتجاب را نیز به او میدهد .در این
قسمت ،مراد خان نزد شازده آمده است تا خرر دیگری بدهد .جویدن سریل ،نشانة نگرانی و شتاب مزراد
خان است؛ زیرا او همیشه برای دادن خرر مرگ افراد صجله دارد.
«دهان زن صمو بزرگت باز مانده بود؛ گریه نمیکرد( ».همان،01 :
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شازده در جریان مرور خاررات ،جدّص را به یاد مزیآورد کزه بزرای توزاح

امزالک بزرادر نزاتنی

خود ،به منزل او هجوم میبرد و او و خانوادهاص را میکشد .هنگزامیکزه شزازدۀ بززرگ در حزال خفزه
کردن برادر است ،چنان وحشتی در دل ساکنان خانه ایجاد میشزود کزه قزدرت انجزام هزر کزاری را از
دست میدهند .زن برادر حتّی نمیتواند گریه کند .دهانب باز مانده است؛ رفتاری غیزرارادی کزه نشزانة
ترس شدید و ناگهانی و ناتوانی در واکزنب اسزت .او مزیبینزد کزه شزازدۀ بززرگ ،بالشزی بزر صزورت
شوهرص نهاده و بر آن نشسته است و سیگار میکشد! این رفتار ،برخاسته از ناباوری و شگفتی فراوان از
آن همه ددمنشی نیز هست.

«ل های خانم وقتی ماتی

نمیمالید ،چقدر سفید بود .دندانهایب هم سفید بودند .ریز بودند( ».همان:

،13
پیکر اثیزری فزخرالنّسا ظزریف ،محزو و بزیرنگ است .رنگ صورت ،دنزدانهزا ،دسزتهزا و حتّزی
ل هایب نیز سفید است .این رنگ ،تداصیکنندۀ پاکی و معوومیّت است .لز هزا و دنزدانهزای سزفید
فخرالنّسا از اجزایی هستند که پیکر و وجود او را بیب از پیب ماورایی کردهاند .آن ل های سفید ،پیزام
اندوه ،پهمردگی ،رازناکی و بیماری اجدادی سل را نیز در خود دارند.
«این همه سرخاب روی لپهای چاقت نمال( ».همان،91 :
تجسزم شخوزیّت او
این جمله را شازده خطاب به فخری میگوید .لپها و صورت چا فخری ،در ّ
که کلفتی خانهزاد و صامّی است ،نقشی مهم دارند .در مقابل او فخرالنّساست که صورت ،دستان و بزدنی
ظریف دارد.
 .1-2-1چشم:

«ما بدون حتّی ی

کلمه ،میتوانیم با چشمهایمان به همنوصانمان نزدی

شزده ،از آنهزا دوری گزیزده،

آنها را کنترل کرده ،به آنها صشق ورزیده؛ یا آنهزا را مززورد خشزم و تزوهین قزرار دهزیم( ».ریچمونزد و
م

کروسکی ،011 :1900 ،چشمها ویهگی بارزی در جریان ارتراط دارند .بزرخالف سزایر انزدامهزای

بدن ،پنهان کردن و یا دیگرگون جلوه دادن پیامهای چشم ،به راحتی ممکن نیست .رفتارهزای چشزم در
شازده احتجاب ،نمودی گسترده و تعیینکننده دارند .تحلیل نمونههایی چند ،آشزکارکنندۀ ایزن اهمّیّزت
است:

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 111/ ،...

«چشمهایب پیدا نرود .هیچوقت درست پیدا نرود .شعلهها توی شیشههای صینکب میلرزید( ».گلشزیری،
،11 :1900
چشمهای محو ،پیزدا و ناپیزدای فخرالنّسزا نیزز هماننزد لز هزای محزوص ،نشزانی هسزتند از جنرزهای
فرازمینی در وجود او .لرزص و درخشب نزور شزعلههزا در صینز

و چشزمان او نیزز ،او را هرچزه بیشزتر

اسرارآمیز ،دستنیافتنی ،ترسناک و به نوصی زیرا جلوه میدهد.

«صین

روی چشمب بود؛ از پایین نگاه میکرد( ».همان،14:
در مرور خاررات ،شازده به شری که فخرالنّسا به خانهاص آمده است و بزه وارسزی اشزیا ،لرزاسهزا و

لوازم اجدادی خاندان او میپردازد ،میرسد .او کالهخود اجدادی را بزر سزرِ احتجزاب مزیگزذارد و از
پایین صین

به او نگاه میکند .این نگاه ،نگاهی است دقیق و کنجکاو .او مزیخواهزد بدانزد آیزا شزازده

هیرت پدرانب را دارد یا نه؟ رگههایی از تمسخر و تحقیر را نیز به همراه دارد؛ زیرا او در نهایت بزه ایزن

نتیجه میرسد که« :حتّی ی

ذرّه از آن جرروت اجدادی در تو نیست( ».همان،

«شازده کنار مراد خان میرفت .آن جلو صماری پدر تکان میخورد .مزراد خزان گفزت :همزه رفتنزیانزد
شازده! و به چکمههایب نگاه کرد( ».همان،41 :
هنگام تشییع جنازۀ پدر ،مراد برای تسلّی خارر شزازده بزه او مزیگویزد :همزه رفتنزیانزد .سزپا بززه
چکمههای خود نگاه میکند .نگاه او میتواند نشانة تفکّر ،اندوه و در خود فرورفتن باشد .تناسز ِ رفزتن
با گام برداشتن نیز شاید مورد نظر است؛ به این معنی که مراد به مرگ خودص نیز میاندیشد.

«میدیدم که دست ررف دارد میلرزد و پایین چشمب میپرد ...؛ بزرای اینهزا بزود کزه رفزتم رزرفب».
(همان،33 :
شازده که آخرین بازماندۀ نسل شازدههاست ،سعی دارد تمزامی امزالک و ثزروت اجزدادی خزود را
خرج کند؛ امّا در این کار ناکام میماند .این ثروت پایانی ندارد .به قمار روی میآورد .تقریراً همزه چیزز
را میبازد و به خواستة صجی

خود میرسد .دلیل لذّت او از قمار ،صالوه بر باخت داراییها ،ایزن اسزت

که او از رفتار ناخودآگاه ررفِ بازی میتواند ور هزای دسزت او و همچنزین بزرد و بزاختب را حزدس
بزند .یکی از این رفتارها ،پرص پل

پایین است که حکایت از اضطراب و هیجان بسیار دارد.
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 .3-2-1خنده:

خنده صالمتی نیرومند و یکی از نشانههای مربوط به چهره است که در موقعیّزتهزای گونزاگون بایزد بزا
دقّت مورد بررسی قرار گیرد .خنده صالوه بر پیام شزادی و دوسزتی مزیتوانزد حزاوی معزانی مختلفزی از
جمله خشم ،تنفّر و تمسخر نیز باشد.
خندههای داستان شازده احتجاب ،هیچگاه برخاسته از شادی ناب و سرخوشی نیستند .ایزن خنزدههزا

با التهاب ،تمسخر و تحقیر ،دیوانگی و انتقام و تلخی و اندوه گره خوردهاند« :فخرالنّسا خندید ...صینز
افتاده بود روی بینیاص .باز میخندید ...دو بافة مو روی سینهاص بود ...میخندید .صدای خندهاص میان
آن همه تی

و تاک اوج میگرفت .فخری هم خندید؛ فقط لپهای چاقب تکان خزورد( ».همزان11 :

و ،10
شازده به یاد میآورد که فخرالنّسا در اوّلین شری که به منزل او آمده است ،تمام ساصتهزا را کزوک
میکند .در میان آن همه تی

و تاک ،شازده کالفه میشود و از فخرالنّسا مزیخواهزد آنهزا را خزاموص

کند؛ امّا او میخندد؛ فقط میخندد .صدای قهقهة او لحظه به لحظه بیشزتر اوج مزیگیزرد؛ خنزدهای کزه
نشانة تمسخر و تحقیر نسرت به اجداد شازده احتجاب است .آنها تمامی وقت خود را صرف جمزعآوری
اشیای گرانرهایی کردهاند که اکنون شازده از آنها کالفه است .در این میان ،خندههزای احمقانزة فخزری
نیز اضافه میشود .او از دلیل خندههای خانم آگزاه نیسزت؛ فقزط بزه خنزدههزای او مزیخنزدد .ایزن نزو
خندیدن ،شخویّت ساده و منفعل فخری را آشکار میکند.
«چه خندهای میکرد! گلویم سوخت .تلخ بود( ».همان،40 :
این جمالت از زبان فخری است .پا از مرگ فخرالنّسا ،شازده او را مجرزور مزیکنزد کزه همچزون
ا
خانمب شراب بنوشد و خود دیوانهوار میخندد .خندههای بلند شازده ،نشانة هیجانزدگی شدید ،حز ّ
انتقام ،صدم تعادل روانی و همچنزین احسزاس سزلطة او بزر فخزری (سزلطهای کزه هزیچگزاه بزر فخرالنّسزا
نداشت ،است.

«هنوز ایستاده بود و نگاه میکرد .لرخنزد میزد؛ همزان لرخنزد تلزخ کززه وقتززی آدم مزیدیزد ،دلزب
میخواست صورت خودص را پنهان کند یا اینکه برود رو به روی آینة قدّی بایسزتد و درسزت بزه سزر و
وضع خودص دقیق شود( ».همان،34 :

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 114/ ،...

این ،نظر شازده است دربارۀ لرخند فخرالنّسا .او به یاد میآورد که قرزل از ازدواج ،همزواره فخرالنّسزا
را با این لرخند میدیده است .شازده همیشه در برابر لرخند او احساس حقارت میکرده و تنها راه نجزات
را فرار از موقعیّت میدیده است .پیزامهزایی کزه از ایزن لرخنزد مزیتزوان گرفزت ،از ایزن قرارنزد :دقّزت
ریزبینانه ،صی بینی ،هوص بسیار ،تمسخر و تحقیر ،ناراحتی و حتّی اندوه .شازده چند بار دیگر نیز از ایزن
لرخند یاد میکند« :خودص بود؛ با همان لرخند( ».همان،
 .1-2-1گریه:

گریه رفتاری است که معموالً در مواجهه با احساس اندوه و گاهی از غلرة صوارفی دیگزر چزون شزادی،
تزرس و درمززاندگی بززروز مزیکنزد .بسامززد ایزن رفتزار در شزازده احتجزاب قابزل توجّزه اسزت .گریزة
شخویّتهای این داستان ،ترسها و درماندگیهای آنها را به خوبی انتقال میدهد:
«فخری گریه کرد و صورتب را ...میان دستهایب پنهان کرد( ».همان،91 :
گریة فخری در مقابل کت

های شازده ،نشانة اندوه ،ترس و بیچارگی است.

«پدربزرگ داد زد :برو گم شو .پسر من نراید نوکر این تازه به دوران رسیدهها بشود . ...شازده احتجزاب
میدانست که حاال مادرص گریه میکند( ».همان،90 :
شازده هر بار که نامی از مادرص میآورد ،به یاد گریههای او میافتد .گریزة مزادر در ایزن جمزالت،
نشانة ترس از پدربزرگ و خشم او ،ناراحتی از وضعیّت خود که در خانوادۀ شزوهر تکیزهگزاه و قزدرتی
ندارد و نیز دلتنگی برای شوهر است که میخواهد به ارتب باز گردد.
 .5-2-1اخم:

اخم کردن یکی از رفتارهای چهره است که هنگام برخورد با امری ناخوشایند بروز میکند .ایزن رفتزار،
هم نقشی اظهاری دارد؛ یعنی برای آشکار نمودن احساسی نامطلوب به کار میرود؛ هم بازدارنده است؛
یعنی برای کنترل کردن رفتاری در مخار

استفاده میشود .نمونزههزای اخزم در شزازده احتجزاب ،هزم

منعکاکنندۀ شأن و شوکت اشرافی شخویّتهاست؛ هم جدّیّت ،ناشاد بودن و نفرت آنها:

«اخم کرده بود .صین

هنوز روی بینیاص بود( ». ...همان،19 :

فخرالنّسا در وارسی منزل شازده ،ی

ششلول میبیند .آن را پاک میکند و به آن دسزت مزیکشزد.

اخم فخرالنّسا هنگام انجام این جور کارها ،نشانة نفرت از شازدهها و جنایات آنهاست .این اخزم ،دقّزت،
کنجکاوی و سیالن اندیشة او را نیز به توویر میکشد.
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«فخرالنّسا میخندید .شازده احتجاب اخم کرده بود( ».همان،11 :
شازده احتجاب برای حفظ ابهّت و شأن اجدادی ،همواره اخم میکند؛ حتّی در صکا .اخزم شزازده
نشانة میل به جدّیّت و قدرتمند نشان دادن خود است؛ قدرتی که دیگر چندان رنگ و بویی ندارد.
 .6-2-1ریش و سبيل:

«برداشت مردم از موی صورت مردان ،نتای جال

توجّهی به دنرال داشزته اسزت .مزردی کزه صزورتب

موی زیادی دارد ،احتماالً فردی بالغ ،خوصقیافه ،بانفوذ ،شجا  ،کوشزا ،متّکزی بزه خزود و آزادانزدیب
ارزشیابی خواهد شد( ».ریچموند و م

کروسزکی ،199 :1900 ،صززالوه بززر ایززن ،سریززل و شزکل آن

میتواند حامل پیامهای مختلفی از جمله :نحوۀ تفکّر ،شأن اجتماصی ،تحویالت ،اخال  ،شزغل ،قزدرت
و در کل شخویّت افراد باشد .به این نمونهها توجّه کنید:
«پدربزرگ دست کشید به سریل پرپشتب( ».گلشیری،14 :1902 ،
سریل پرپشت پدربزرگ ،نشانة هیرت ،قدرت و مقام اجتماصی اوست.

«دو نوک سریل مرادخان که سالها بود از دو ررف دهانب آویزان شده بود ،حاال میرسید به گونههزا».
(همان 13 :و ،02
سریلهای آویزان مراد خان ،نشانة پیری ،از کار افتزادگی ،بیمزاری و بزیتزوجّهی او بزه خزود اسزت.
اکنون که شازده به گذشته میاندیشد ،در ذهنب مراد خان باز هم جوان شزده اسزت .جزوانی ،توجّزه بزه
آراستگی ،سالمت و صالبت و رراوت مراد ،در سریلهای حالزتدار و تزا گونزه بزاال آمزدهاص خزود را
نشان میدهند.
 .1-1حركات اندام:

«ما همیشه با حزدس و گمزان فهمیزدهایزم کزه حزرکات بزدن افزراد چیزهای زیزادی دربزارۀ آنهزا بزه مزا
میگویند .اشاره و حرکات ،به گفتگوی کالمی ما شزفّافیِت بخشزیده ،آن را تنظزیم مزیکننزد .از رریزق
حرکات بدنی میتوانیم احساساتمان را انتقال دهیم؛ بر کلمات ادا شزده تأکیزد ورزیزم و حتّزی آنچزه را
میگوییم ،نقض کنیم( ».ریچموند و م
اوقات ی

کروسکی ،113 :1900 ،در جریزان ارترزاط کالمزی ،در بیشزتر

کلمه به تنهایی نمیتواند مفهومی کامل را انتقال دهد« .گاه در زبان بدن هم اینگونه اسزت.

در بررسی حرکات اندامها ،معموالً بر این مسأله که ی
نگیرد؛ بلکه باید ی

حرکت بزه صزورت منفزرد مزورد تفسزیر قزرار

دسته از رفتارهای به هم پیوسته مزدّنظر قزرار گیرنزد ،تأکیزد مزیشزود( ».بریسزی ،

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 113/ ،...

 ،4 :1900الزم به ذکر است ،بعضی از ایزن رفتارهزا آگاهانزهترنزد و دسزتهای دیگزر ،بیشزتر بزه صزورت
ناخودآگاه و انفعالی بروز میکنند .اکنون به تحلیل نمونههایی از انوا رفتارهای منفرد و بزه هزم پیوسزتة
اندام در داستان شازده احتجاب میپردازیم:
 .2-1-1تحليل رفتارهاي حركتي:

(وقتیکه فخرالنّسا به شازده میگوید :او دختر رامزی اسزت« ،.فخزری شزانههزایب را جمزع کزرده بزود».
(گلشیری .،14 :1902 ،پیام :خجالت ،مطیع بودن و تأیید ضمنی سخن گوینده.

«پدربزرگ داشت با قدمهای بلند تزوی اتزا قزدم میزد و صوزای دسزته نقزرهایزب را دور دسزتب
میچرخاند( ».همان .،01 :پیام :خشم ،بیقراری و ناآرامی.

«پدر (که پا از کشتار مردم استعفا داده اسزت ،موهزا را از روی پیشزانیاص صقز زد؛ کالهزب را
دست به دست کرد؛ سردوشیهایب را کند و گذاشت توی جیرب( ».همان .،00 :پیزام :نزوصی احسزاس
تردید و بالتکلیفی که به قطعیّت و تومیم منتهی میشود.
«(فخری ،صورتب را که از کشیدههای شازده گُر میکشید ،میان دستهایب پنهزان کزرد( ».همزان:
 .،91پیام :خستگی ،اندوه ،درماندگی و تالص برای تسکین بخشیدن به خویب.

«میدیدم که دست ررف دارد میلرزد ...و یا دارد سزیگار را تزوی جاسزیگاری خزاموص مزیکنزد».
(هنگام قمار( ،همان .،33 :پیام :هیجانزدگی ،نگرانی و تشویب.
 .1-1-1لمس كردن:

«ارتراط بساوایی ،نخستین و شاید بنیادیتزرین شزکل ارترزاط محسزوب مزیشزود .ابتزداییتزرین اشزکال
زندگی ،برای تعامل با محیط اررافشان به لما کردن متّکی بودند . ...مقولههزای لمزا کزردن صرارتنزد
از :حرفهای  -صملی ،اجتمزاصی  -مؤدّبانزه ،دوسزتانه  -صزمیمی و صزاشقزانززه  -صزمیمی( ».ریچمونزد و
م

کروسکی 134 :1900 ،و ،922
لما کردن دیگران با لما کردن خود تفاوت دارد .همانرور که لما کزردن دیگزران مزیتوانزد

بیانگر وابستگی صارفی ،اظهار مهربانی و حتّی احساسات منفی مثل تنفّر و خشونت باشد ،خودلمسی هزم
میتواند حامل پیامهای مختلفی از جمله هیجان باشد« .این هیجان میتواند از صورانیّت ،خشم ،تردید یزا
موقعیّتی ناشی شده باشد که فرد در آن قرار گرفته است( ».لوییا،44 :1903 ،
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بررسي و تحليل چند نمونه در شازده احتجاب:
«انگشت دراز و سفیدص را کشید روی یال اس ( ».گلشیری،12 :1902 ،
فخرالنّسا هنگام وارسی اشیای منزل شازده ،به مجسّمة کالسکهای چهاراسره میرسزد کزه روی آن را
گرد و خاک پوشانده است .او سعی میکند با انگشت ،گرد آن را بگیرد .دسزت کشزیدن بزه اسز هزا،
صالوه بر قود تمیز کردن ،نشانة صالقه ،کنجکاوی ،ظریفاندیشی و میل به برقراری نوصی رابطه با شیء
است .فخرالنّسا این رفتار را با دیگر وسایل منزل شازده نیز انجام میدهد کزه دقیقزاً همزین پیزام را منتقزل
میکند.
«فخرالنّسا دست کشید توی موهای فخری( ».همان،14 :
نشانة احساس بزرگی ،محرّت صمیمانه و نیز شخویّت محرّتپذیر ،رام و سادۀ فخری.
«پدربزرگ دست کشید به سریل پرپشتب( ».همان،14 :
این رفتار از نو خودلمسی است و نشانهای برای ابراز وجود و قدرت و احساس تسلّط.
«دست پدر میان موهای خسرو بود( ».همان،03 :
پدر در حضور پدربزرگ ،سعی میکند خود را بزا چیززی مشزغول و آرام کنزد؛ زیزرا پزدربزرگ از
بودن او در ارتب بسیار خشمگین است .خسرو (شازده احتجاب ،کنار او ایستاده است؛ به همین دلیل ،با
کشیدن دست به موهای پسر ،هم او را نوازص میکند و هم خود را آرام.
 .3-1-1رفتار دست:

«دست ،یکی از پرکاربردترین اصضای بزدن در ارترزاط روزانزه اسزت و از قزدرتی بسزیار در انتقزال پیزام
برخوردار است .در مواقعی نیز بسیار صریحتر و نافذتر از کالم صمل میکند .قسمتهای مختلف دست،
جهت انتقال پیامهایی گوناگون مورد اسزتفاده قزرار مزیگیرنزد( ».پیزز ،94 :1940 ،اکنززون بززه بززررسی
نمونههایی از رفتار دست و پیام آنها در شازده احتجاب میپزردازیم؛ ارترزاری کزه در بسزیاری مزوارد بزا
رفتار لما همراه است:
«انگشت زیر چانة من گذاشت؛ سرم را بلند کرد( ».گلشیری،14 :1902 ،
این رفتار که در داستان تکرار میشود ،نشانة آرامب و تسلّط روحی فخرالنّسا در برابر شازده است.
«پدر دستهایب را مشت کرد( ».همان،94 :

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 101/ ،...

این رفتار را از پدر میبینیم؛ آن هنگام که با پدربزرگ گفتگو مزیکنزد و توزمیم خزود را مرنزی بزر
اینکه میخواهد به ارتب بازگردد اصالم میکند .پدربزرگ مخالفت میکند و پدر که نمیتوانزد خشزم
خود را نشان دهد ،ناخودآگاه دستهایب را مشت میکند .مشت کردن دستها ،نشزانة خشزم ،تحمّزل
فشار صوری و فروخوردن اصتراض است.
«پدر مچ دست خسرو را محکم گرفت( ».همان،42 :
در مراسم ختم پدربزرگ ،شازده میخواهد از کالسکه پیاده شود؛ امّا مادربزرگ مخالفت میکنزد؛
چراکه میترسد زیر دست و پای اسران آسی

بریند .خسرو باز هم خواستهاص را تکرار میکند .ایزن بزار

پدر به نشانة پاسخ منفزی بزه خواسزتة خسزرو ،محکزم دسزتب را مزیگیزرد .حرکزت دسزت پزدر ،نشزانة
صورانیت او و امر به ماندن خسروست.
 .3-1پيرازبان:

« پیرازبان صرارت است از ارتراط صوتی بدون استفاده از کلمات .پیرازبان شامل اصواتی چون زمزمزههزا،
نفا نفا زدن و ویهگیهای این اصوات است؛ مثل بلندی ،ضربآهنگ و زیزر و بزم .پیرازبزان شزامل
نحوۀ تلفّظ کلمات و درجة پیچیدگی جمالت نیز میشود .اصوات ،ابزارهای چندمنظورهای هسزتند کزه
به دیگران میگویند ،چطور رفتار و سخنان ما را تفسیر کنند .این ویهگی اصوات اسزت کزه بزه دیگزران
صالمت میدهنزد ،سزخنان مزا را بزه صنزوان شزوخی ،تهدیزد ،حقیقزت ،پرسزب و ...تلقّزی کننزد( ».وود،
 ،992:1904تحلیل نمونههایی از رفتارهای آوایی به کزار رفتزه در شزازده احتجزاب ،اهمّیّزت درک ایزن
نشانهها را آشکار میکند:
(هنگام صحرت با شازده که چرا مراد را بیرون کرده اسزت« ،پزدربزرگ داد زد( ».گلشزیری:1902 ،
 .،01پیام :خشم و صورانیت.
(در مراسم ختم پدر« ،شازده فقط مجموصة اصواتی درهم و نامفهوم را میشنید( ».همزان .،41 :پیزام:
شلوغی و اضطراب.
«منیره خاتون نفا نفا میزد( ».همان .،14 :پیام :هیجان و صجله.
«وقتی کتاب را آوردم ،گفتم :خانم بفرمایید .حرفی نززد( ».همزان .،121 :سزکوت فخرالنّسزا ،نشانززة
بیتوجّهی به ارراف ،تفکّر صمیق و اندوه اوست.
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 .1-1محيط:

«صوامل محیطی ،یکی دیگر از مقولههای ارتراط غیرکالمیاند که بر تعامالت میانفردی اثر میگذارنزد.
صوامل محیطی به آن بخب از صناصر محیط ارال میشوند که بر احساس و اصمزال انسزانهزا مؤثّرنزد».
(وود ،913 :1904 ،رنگ ،مکان ،زمان ،نورپردازی و بو از مهمترین صوامل محیطی به حساب میآیند.
 .2-1-1رنگ:

«به گفتة بسیاری از متخوّوان ارترارات غیرکالمی ،رنگها در رول تاریخ ،معانی نمادینی را گسزترص
دادهاند .با استفاده از رنگهایی که در محیط به کار میروند ،میتوان تا حدود زیادی حالزت روحزی و
حال و هوای محیط را کنترل کرد .رنگها نه تنها حامل پیام هستند؛ بلکه اهمّیّت آنها به حدّی است کزه
دانشمندان در تحقیق کرومادینامی

(مطالعات تأثیرات روانی حاصل از مشاهدۀ رنگها ،ثابت کردهاند

بر بینایی ،شنوایی و ...اثر میگذارند( ».ریچموند و م

کروسکی،941 :1900 ،

رنگ در این داستان نمودی بارز دارد .سفید ،همزراه همیززشگی فخرالنّساسزت .در نمونززههزایی کزه
میبینیم این رنگ ،نشانة پاکدامنی ،خونسردی ،زنانگی ،آرامب ،معوومیّت ،خلوص و تمیززی اوسزت.
همچنین جنرة فرامادّی او و میلب به مرگ را نیز منتقل میکند:
«دستها ،پشت آن پیراهن تور سفید ،بود و نرود( ».گلشیری،12 :1902 ،
«انگشتهای سفید و کشیدهاص روی جلد کتاب مانده بود( ».همان،94 :
«پیراهن سفید تا روی پایب میرسید( ».همان،10 :

«ل های خانم وقتی ماتی

نمیمالید ،چقدر سفید بود! دندانهایب هم سفید بودند( ».همان،13 :

رنگهای دیگر این کتاب نیز ،هر کدام محمل مفاهیم و پیامهایی مهمّند:
«همان چشمهای سیاه و زنده ...ردیزف دنزدانهزایب درشزت بزود .سزفید بزود( ».همزان ،12:سزیاهی
چشمان فخری ،نشانة نفوذ و زیرایی آنهاست و دنزدانهزای سزفید او سرزنززدگی و جززوانی را مزنعکا
میکنند.
«شیشههای رنگی» (همان 13 :و  01و  ،99و «آتب خوشزرنگ» (همزان ،13 :فضزایی گزرم ،راحزت،
زیرا و اشرافی را القا میکنند.
«توپ سرخ و سفید توی دستب مانده بود( ».همان ،92:رنگ سرخ و سفید توپ خسروی خردسزال،
نشانة هیجان ،سرگرمی ،نشاط و کودکانگی است.

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 109/ ،...

«صمّهها با آن پیراهنهای سیاه و بلنزد ...ایسزتاده بززودند( ».همزان ،91 :ایززن سیززاهی نشانززة قزدرت،
سلطهگری و تا حدودی ناکامی وحزن صمّههاست.

«دست مادر سفید بود .رگهای دو دست کوچ

مادر سرز بود( ».همزان ،94 :رنزگ سزفید دسزت

مادر ،معوومیّت ،زنانگی ،پاکدامنی و خلزوص او را تزداصی مزیکنزد و رنزگ سزرز رگهزایب ،نشزانة
مهربانی و تالشگری ،امنیّت ،صلح و آرامب برای خسرو است.

«چهار اس قزل با یرا های سیاه کالسکه را میکشیدند .یال و دم اسز هزا سزیاه بزود .مخمزل روی
کالسکه هم سیاه بود . ...صماری سیاه ،آن جلو ... ،تکان میخورد .مراد خان ...شال سیاه را روی دوشب
حمایل انداخته بود .شاررها با شالهای سیاه روی دوص مردم را صق میزدند .دستکبهای پزدر سزیاه
بود( ».همان،93 :
رنگ سیاه در این جمالت ،نشانة صزاداری و مرگ ،ابهّت و هیرت و نیز قدرت و ثروت است .مزانور
این رنگ را باز هم در این داستان میبینیم.

«دریغ از ی

شاخه گل میخ

! همهاص گلهای ریز و زرد( ».همان 41 :و  ،40رنگ زرد گلهزای

باغچة پهمرده ،برای خانة ساکت و افراد منزوی و بیمار داستان ،نشانة یزأس ،مزرگ ،انزدوه و پهمردگزی
است.
«میخواهم آبب همینرور سرز باشد( ».همان ،40 :رنگ سرز آب حوض که نتیجة ماندگی و الی و
لجن آن است ،نشانة رکود ،بیانگیزگی ،اندوه و انزوای اهالی خانه است.
«کاغذها سرخ میشدند ...سیاه میشدند و گُر میکشیدند( ».همزان ،02 :سزرخی و سزیاهی کاغزذها
هنگام سوختن ،فضایی ملته  ،گرم و ترسناک را تداصی میکند.
«سریل معتمد میرزا حتماً خاکستری بوده( ».همان ،32 :رنگ غمانگیز خاکسزتری ،گویزای خسزتگی،
رن  ،اندوه و ماللی است که پدر فخرالنّسا در زندگی متحمّل شده است.
«فخرالنّسا ...میتوانست سرخی غروب را بریند( ».همان ،123 :التهاب ،احساس خفگی و تنگینفسزی
که فخرالنّسا در آخرین ش
فضا را غمانگیز ،ملته

« ...راه میرفت و ی

صمرص کشیده است ،در سرخی رنگ غروب جلوه کرده است .این رنزگ

و سرشار از دلتنگی ساخته است.
ساقة سرز را میجوید( ».همان ،111 :سرزی ساقهای که فخرالنّسزا مزیجویزده

است ،شاید نشانة رراوتی باشد که در او فروخورده شده است.
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 .1-1-1مكان:

مکان یکی از صوامل محیطی است که نقب پررنگی در ایجزاد احساسزات گزونززاگون در انسزانهزا ایفزا
میکند .بیشتر مکانهایی که در این داستان نقشی کلیدی و اساسزی بزر صهزده دارنزد ،القاکننزدۀ شزکوه،
اشرافیّت ،صظمت ،اقتدار و در صین حال ترس ،احتزرام ،دلمردگزی و ماللنزد .ایزن امزاکن ،ویهگزیهزای
صمارتهای قاجاری را به خوبی نشان میدهند:
«اتا درندشتی که جا به جا از همة اشیای صتیقه تهی شده بود( ».همان،3 :

«اتا هفت دری با همان شاهنشین و شیشههای رنگی پنجرههزا و درهزا و گزل و بوتزههزای گزچبزری
دیوارها و آن همه آینه روی جرز دیوارها شکل میگرفت و کاسه و بشقابهای قدیمی را روی رفهزا
میچیدند و چلچرا ها روشن بود( ».همان 10 :و ،13

«سیاهچال نمور و تاری

» (همان 121 :و  120و ،129

«صمارت چهار فول ،صمارت اجدادی» (همان،124 :
 .3-1-1زمان:

زمان از جمله صناصر محیطی و حامل پیامهایی غیرکالمی است .زمانِ چیره بر این داسزتان ،زمزان مزرگ
ت

ت

افراد خانوادۀ شازده است .از مرگ پدربزرگ ،مادربزرگ ،پزدر ،مزادر و فخرالنّسزا گرفتزه تزا

پسرصموها و دخترخالههای تنی و ناتنی و نهایتاً خود شازده احتجاب .داستان به صورت تکّههزایی بریزده
و پیوسته به هم آمده است .در ال به الی لحظزات همزة ایزن تکّزههزا ،مزرگ ،جنایزت ،ترهکزاری و ظلزم
جوالن میدهند .زمانهایی که بر تکّههای این داستان سایه افکندهانزد ،غزروبهزایی دلگیزر ،شز هزایی
تاری

و روزهایی ماللآورند .مرگ شازده نیز در صرحی کاذب اتّفا مزیافتزد .انزدکی نزور و سزپا

سیاهی مطلق ،تاریکی و خاموشی ابدی نسل شازدهها را به خواننده القا میکند.
 .1-1-1نور و نورپردازي:

«یکی از صواملی که رابطهای تنگاتنگ با رنگ محیط دارد ،نورپردازی است .بدیهی است بزدون برخزی
از اشکال نور ،رنگ بیاهمّیّت خواهد بود؛ صالوه بر این ،نورپردازی به تنهزایی مزیتوانزد رنزگآمیززی
داشته باشد .نورهای رنگی خاص ،تزداصززیگززر واکزنبهززای صززارفی خزاص هستنززد( ».ریچمونزد و
م

کروسکی ،944 :1900 ،بررسی این نمونهها در شازده احتجاب ،گویزای نقزبآفرینزی مهّزم صنوزر

نور در فضای داستان است؛ تزأثیری کزه بیشزتر در راسزتای ایجزاد یزا برجسزتهسزازی ابهزام ،رازآلزودی،
هراسناکی و ابهّت اشرافی است:

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 101/ ،...

«سرش که شازده پیچیده بود توی کوچه ،در سایهروشن زیر درختهزا صزندلی چرخزدار را دیزده
بود و مراد را( ». ...گلشیری ،4 :1902 ،سایهروشن در ایجاد فضزایی رازنزاک ،خفزه ،مزرهم و مشزکوک
نقشی اساسی دارد.
«تمام شمعهای چلچرا را روشن کرد .چه نوری!» (همان،11 :
در اوّلین شری که فخرالنّسا به خانة شازده میآید ،تمامی چلچزرا هزا و شزمعهزا را روشزن مزیکنزد.
فضای داستان پرنور ،باشکوه و در صین حال ترسناک و غیرصادّی میشود .فخرالنّسا قود دارد همه چیز
را؛ وسایل ،خانة اجدادی ،خود و شازده را بهتر بریند و بشناسد .آن فضا و این هدف ،شازده را مزیآزارد
و باصث میشود از فخرالنّسا بخواهد به این کار پایان دهد.
«تکمههای سرداریاص بر میزد( ».همان،42 :
بر حاصل از دکمههزا مزیتوانزد نشزانة ثزروت ،شزکوه ،جذبزه ،قزدرت ،نظزم و موقعیّزت نظزامی و
اجتماصی ویهه باشد.

«برگشتم؛ از توی درختها .همانجا که سایه بود و جا به جا چند لکّة نور روی برگها و شاخههزا...
 .آنجا بود؛ در انتهای آن داالن سرز روالنی؛ توی روشنایی خیزرهکننزدۀ آفتزاب کزه چشزم را مزیزنزد».
(همان 39 :و ،34
شازده اوّلین مالقات خود و فخرالنّسا را به یاد میآورد .فضای پر از سایة زیر درختان که با چند لکّزة
نور کمی روشن میشود ،میتواند نشانی از ابهام و ناشناختگی باشد .ایستادن فخرالنّسا در ال بزه الی نزور
شدید انتهای داالن ،این رمزآلودگی را دو چندان میکند و نشزانهای از شخوزیّت غیرصزادّی و صجیز ،
دور از دسترس و ناشناختنی فخرالنّسا میشود که همواره وجود شازده را مقهور میسازد.
 .5-1-1بو:

یکی دیگر از صناصر کلیدی محیط در شازده احتجاب ،صنوزر «بزو» اسزت .بوهزایی کزه در ایزن داسزتان
استشمام میشوند ،اغل

القاکنندۀ فضزایی خفزه ،گنزگ ،ترسزناک ،بیمزار ،یزأسآور ،اشزرافی ،مزرهم و

پررمز و رازند:

«تی

و تاک بیانتها و مداوم ساصتها تمام اتا را پر کرد و بوی نا و بوی شمعهزای نزیمسزوخته و

بوی فخرالنّسا که آن ررف توی تاریکی ایستاده بود( ».همان،11 :
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در این نمونه ،بوی نا و شمع سزوخته ،فضزای خفزه و مزردۀ خانزة اجزدادی را نشزان مزیدهنزد .بزوی
فخرالنّسای ایستاده در تاریکی نیز که تعریری صجی

و تأمّلبرانگیز است ،میتوانزد مفهزومی در راسزتای

همین مردگی داشته باشد و در ضمن ،از حضزور شزاخص ،نزافززذ ،مزرهم و نززاشناختة او کزه در فضزای
یأسآلود خانه منتشر است ،حکایت کند.
«آتب خوصرنگ بخاری گُر میکشید؛ با همان بوی آشنای چوب( ».همان،13 :
شازده در یادآوری خاررات ،به بوی چوب میرسد؛ چوبی که در بخاری افکنده میشد .این رایحزه
یادآور دوران نزدیکی به رریعت است و تداصیگر کودکی ،معوومیّت و آرامب آن.
«بوی جوشانده تمام اتا و سرسرا و حتّی خیابان ریگریزی شده را پر کرده بود( ».همان،90 :
بوی جوشانده از مهمترین بوهایی است که در سراسر این داستان به مشام میرسد؛ بزویی کزه معنزای
بیماری اجدادی خاندان شازده؛ یعنی سل را در خود دارد.

«زیر نسترن ،در سایة خن

 ،با صطری که فضا را پر کرده است( ».همان،121:

اجداد شازده ،هنگام شکنجة زیردستان و محکومزان ،خززود در سایززة خنز

و خزوشرززوی نستززرن

میآرمیدند .تضادّی که لطافت و خوشی این رایحه ،بزا شزکنجه و رنز دارد و نیزز نقشزی کزه در القزای
قساوت و بیخیالی شگفتانگیز شازدهها ایفا میکند ،قابل توجّه است.
 .5-1مصنوعات:

انسانها با یکدیگر و با رریعت روابطی دارند .در ضمن ،آنها در اجتماصی زندگی میکنند که نظزامی از
ارترارات در آن وجود دارد .بخب مهمّی از این نظام ،به واسطة مونوصات شکل میگیرد؛ چیزهایی که
ساختة خود بشرند.
یکی از بارزترین صناصر غیرکالمی داستان شازده احتجزاب کزه سزهمی محزوری در فضاسزازی ایزن
داستان دارد ،مونوصات آن است که اساسیترین آنها «صندلی شازده» است .اوّلین جملة داسزتان نیزز بزه
نشستن او در صندلی راحتیب اشاره میکند( .گلشیری،4 :1902 ،
صندلی شازده نمادی از قدرت ،اشزرافیّت ،جایگزاه خزانواده و حتّزی راحزترلرزی اسزت .شزازده در
آخرین ش

صمرص نیز بر آن مینشیند و به مرور گذشته مزیپزردازد( .همزان ،0 :ایزن صزندلی ،چنزدان

درخور شازده نیست؛ زیرا او از قدرت و اقتدار اجدادص چیزی به ارث نرزرده و فزردی ضزعیف و بیمزار
است« :تمام تنة شازده ،تنها گوشهای از آن صندلی اجدادی را پر میکرد( ».همان،3 :

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 104/ ،...

با مرگ شازدههای بزرگ ،قدرت  -که دارد از خززانواده رخزت بززرمیبنززدد – بززه آخزرین صضزو
باقیمانده ،یعنی احتجاب رسیده است .نمود این ضعف را در رمع مزرد یهزودی بزه صزندلی پزدربزرگ
میبینیم( .همان ،10 :در توهّمات ،شازده میبیند که بزاز پزدربزرگ روی همزان صزندلی «منرّزت کزاری
جواهر نشان» نشسته و در حال توبیخ اوست که چرا قود فروختن صندلی (فروپاشی قزدرت خانزدان ،را
دارد .شازده درصدد توضیح برمیآید که چنین قودی ندارد؛ امّا درو است( .همان 13 :و ،02
جدّ کریر ،به جای صندلی بر تختی مرصّع تکیزه مزیزده اسزت کزه نمزاد قزدرت و ثزروت چشزمگیر
اوست .پا از او ،میتوان روند تنزّل قدرت را در خاندان پزی گرفزت .از تکیزهگززاه پززدر ،نززامی بزرده
نمیشود؛ چراکه به خدمت ارتب درآمده است .شازده هم بر ی
او میداند که صاح

«صندلی راحتی معمولی» لم میدهد!

ذرّهای از جایگاه اجدادی هم نیست .آرزوی حسرتبار این قزدرت آرمزانی ،بزاز

هم خود را با رییای تخت مرصّع نشان داده است« :اگزر مثزل اجزداد واالترزار مزیتوانسزتم زیزر درخزت
نسترن روی تخت مرصّع بنشینم( ». ...همان،122 :
یکی دیگر از مونوصات مهمّ این داستان« ،کالسکة مرادخان» است که بعدها به دلیل زمینگیزر شزدن
او ،به صندلی چرخدار تغییر مییابد .مراد که قاصد مرگ آدمهای خاندان شازده است ،ابتدا با کالسزکه
این کار را می کند .بعد از سقوط از آن ،شازده برای او ی

صندلی چرخزدار تهیزه مزیکنزد و از خانزه

بیرونب میکند .امّا او دست از سر شازده برنمیدارد تا وقتی که خرر مرگ خود او را نیزز مزیدهزد .آن

گاه با غهغه صندلی چرخدارص فضای داستان را ترک میکند« :چرخها روی کاشیهای سرسرا غهغزه
صدا میکرد( ».همان ،110 :در جمالت آغازین کتاب نیز از مراد و صندلیب یاد شده است .صدای این
صندلی مدام در گوص شازده رنین میاندازد و او را میآزارد.
مراد و کالسکهاص ،مترادف با مرگند .حتّی وقتی خود مراد دربارۀ تازهمردگزان چیززی نمزیگویزد،
شازده میپرسد« :تازگیها کی مرده؟» (همان ،41 :آخرین حضور مراد خان در داستان ،هنگزامی اسزت

که آمده تا خرر مرگ شازده را به او بدهد« :صندلی چرخدار از پلّهها میآمد بزاال و مزراد پشزت سزرهم
میگفت :بجن زن!  . ...بعد فقط صدای حرکت چرخهزا بزود روی کاشزیهزای سرسزرا .شزازده فقزط
حرکت نرم چرخها را روی قالی حا کرد؛ داد زد :مراد باز کسی مرده ،هان؟ مراد گفت :شازده جون،
شازده احتجاب صمرشو داد به شما . ...شازده صوصوی سگها را شنید و صدای حرکت چرخهزا را روی
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قالی و بعد صدای باز و بسته شدن در را .چرخها روی کاشیهای سرسزرا غهغزه صزدا مزیکزرد و روی
پلّهها( ».همان 111 :و  114و ،110
از دیگر مونوصات مهمّ این داستان ،میتوان به اسراب و اثاثیزة خانزدان و منززل شزازده اشزاره کزرد.
تمامی این مونوصات ،منعکاکنندۀ تجمّلِ هیرتآمیز و اشرافیّت کهنزة تزرسآلودنزد؛ آنچنزان کزه در
ذیل میآید:

«قندیل ،دولولها ،قطار فشنگها ،شاخهای مرال ،کاسزة بلزور ،قمزههزا ،کزالهخودهزا ،قلمزدانهزای
صززدفی ،کالهخززود جزدّ کریززر» (همززان« - ،19 :صوززای دسززته نقززرهای ،کاسززه و بشززقابهززای قززدیمی،
چلچرا ها» (همان« - ،10 :شلّا  ،سردوشی» (همان« - ،04 :تفنگ روسی ،پوست خرس» (همان،40 :
 .2-5-1خوراک (خوردني و نوشيدني):

مهمترین خوراکی این داستان ،شراب است .شراب بزه صنزوان نوشزیدنی از بزین برنزدۀ رنز هزا و دردهزا
(مخووصاً آالم روحی فخرالنّسا ،معرّفی شده است:

«فخرالنّسا دستة تنگ شاخدار را گرفت .وقتی شراب را توی لیزوان مزیریخزت ،شزازده بزاز صزدای
قمری را شنید :بفرمایید ،شراب خانگی است .گمانم هفت ساله باشد( ».همان،49 :
فخرالنّسا که شیوۀ زندگی و رفتار اجزدادص او را آزردهخزارر کزرده اسزت ،بزرای فرامزوص کزردن
دغدغههای روحی خود مدام شراب مینوشد .با اینکه بیمار است و پزش

 ،نوشیدن شزراب را بزرای او

ممنو کرده است ،تا آخرین لحظة صمر دست از نوشیدن برنمیدارد .شراب هفت سالهای که فخرالنّسزا
از آن نام میبرد ،همان شرابی است کزه مزادر شزازده بزه مناسزرت نزامزدی پسزرص و فخرالنّسزا ،دسزتور
انداختن آن را داده است.
از آن سوی ،شازده ابتدا شراب را برای سرگرمی مینوشد؛ امّزا بعزدها کزه راز نوشزیدن فخرالنّسزا را
درمییابد ،از آن برای تسکین دردهایب که الرتّه نه از جنا رن های فخرالنّسزا؛ کزه اغلز

محزدود بزه

بیماری جسمانی و موروثی خاندان اوست ،بهره میگیرد« :یکی دیگر هم بخورید .اررّا صقیده دارند کزه
شراب برای بواسیر( ». ...همان ،44 :شازده برای فراموص کزردن ضزعفهزای خزود شزراب مزینوشزد و
فخرالنّسا برای از یاد بردن دردهای روحی صمیقی که دارد .گویا فخرالنّسا که دختزر صمّزة شزازده اسزت،
بار تمام جنایتهای اجدادی را به دوص میکشد.

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 103/ ،...
 .1-5-1لباس:

لراسها در بیشتر مواقع بیانگر شخویّت ،فرهنگ ،ررز تفکّر ،توان مالی و ...است .لراسهایی که در ایزن
کتاب آمده اند ،نشاندهندۀ موقعیّت اجتماصی ،دورۀ تاریخی و نیز القاکنندۀ احساسات مختلفند:
لچ

و پیشرند فخری ،جایگاه او را به صنوان خزدمتکار ،بزرای مخارز

مجسزم مزیکنزد .از سزوی
ّ

دیگر ،خواننده او را با چادر نماز نیز میبیند؛ پوششی که صالوه بر تضاد بزا فضزای اشزرافی و غیرمزذهری

خانه ،معوومیّت و پاکی ذاتی فخری را منتقل میکند« :در کزه بزاز شزد ،شزازده احتجزاب آن دو چشزم
سیاه را دید که در چادر نماز گل و بوتهدار قاب شده بود( ».همان،40 :
لراس فخرالنّسا ،در تمام کتاب ،پیراهن تور سفید است؛ جز در دو مورد :یکی زمان کودکی و لرزاس
مدرسه و دیگر ،هنگام مرگ مادربزرگ که لراس مشکی بر تن میکند .پا از مرگ فخرالنّسزا ،شزازده
سعی میکند از فخری ،فخرالنّسایی تازه بسازد؛ فخرالنّسایی که تحت سلطة او باشد و شازده در برابرص
احساس حقارت و ضزعف نکنزد .او در اقزدامی جنزونآمیزز ،فخزری را وادار مزیکنزد تزا خزود را شزریه
فخرالنّسا کند؛ مانند او آرایزب کنزد؛ لرزاس بپوشزد؛ بخنزدد و کتزاب بخوانزد .در ایزن میزان ،فخزری از
پیراهنهای تور سفید فخرالنّسا استفاده میکند .او این لراسها را که اندازهاص هم نیستند ،دوست نزدارد.
این صدمتناس

و بیصالقگی ،نشانة تضادّ شخویّت فخری و فخرالنّساست .پیراهنهای تور سفید کزه آن

همه بر شکوه و وقار فخرالنّسا میافزودند؛ با روحیة آرام و غمگزین او تناسز

داشزتند و جنرزة فرامزادّی

شخویّتب را آشکار میکردند ،برای فخری ،خدمتکار بیسواد و شلو  ،لراسهایی بیتناسزرند کزه او را

جذب نمیکنند« :بلند شد؛ رفت سر قفسة لراسها .به پیراهنها دست کشید .تمام پیراهنها از تزور سزفید
بود .چرا یه جور دیگه لراس برام نمیخره؟ من که دیگه خسته شدم( ».همان ،19 :لراس بسیاری دیگر از
شخویّتهای این داستان نیز حامل پیامهای مهمّ دیگری است؛ مثالً :کاله ،چکمزه ،دکمزههزای بزرّا و
سرداری شمسة پدربزرگ ،حامل مفاهیمی چون قدرت ،اشرافیّت و جایگاه اجتماصی او هسزتند( .همزان:
 0و  14و  01و  ،04لراس و چکمههای پدر ،شغل و موقعیّت اجتماصی و خانوادگیب را نشان مزیدهنزد.
او صالوه بر اینکه از خاندان شازدههای قاجار است ،از سرهنگان صاح نفوذ دستگاه پهلوی نیزز هسزت.
(همان ،04 :صمّههای شازده ،همواره با پیراهنهای بلند و سیاه در داستان حضور مییابند .این لراس برای
آنها نشانة قدرت ،شکوه ،جدیّت و حتّی بیصارفگی اسزت .همچنزین یزادآور انزدوه مزوروثی و صجیرزی
است که زنان در خاندان شازده دارند( .همان 92 :و ،91
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کالههای «ماهوت مشکی» فرّاشان ،نشاندهندۀ موقعیّت شزغلی و اجتمزاصی آنزان اسزت( .همزان،99 :
لرّادۀ بلند حکیم ،صالوه بر اینکه با شغل او که ررابت است ارتراط دارد ،لراسهزای بلنزد دوران قاجزار را
نیز تداصی میکند( .همان ،94 :مراد خان نوکر مخووص شازدهها ،در مراسم مرگ پدربزرگ سرداری
پوشیده است و شال سیاه روی دوص انداخته (همان،93 :؛ امّا در مراسم درگذشت مادربزرگ ،با چنزین
پوشبهایی دیده میشود :لراس مخمل سیاه ،شلوار سیاه ،دستکب جیر سیاه و چکمههای بزرّا و کزاله
پوست برّهای» (همان ،این تفاوت ،نشانة گذر زمان و تغییر رزرز پوشزب مزردم اسزت؛ امّزا در کزل ،ایزن
لراسهای رسمی ،مناس

سوگواری و تداصیکنندۀ دم و دستگاه شکوهمند شازدههاست.

 .3-5-1دخانيات:

از دیگر صناصر غیرکالمی که جزو مونوصات به حساب میآیزد ،دخانیزات اسزت کزه در القزای بعضزی
مفاهیم این داستان به خواننده بیتأثیر نیست:
«مراد دست کشید به هر دو پایب و سزیگارص را پیچیزد( ».همزان ،09 :سزیگار پیچیزدن مزراد ،نشزانة
قود آغاز سخن است و اینکه او خیال ندارد به زودی برود .شازده برای پدربزرگ تعریف میکنزد کزه
حتّی اگر کسی هم نمیمرد ،مراد میآمد؛ سیگاری مزیپیچیزد و حزرف زدن را شزرو مزیکزرد .انگزار
سیگار پیچیدن مراد به منزلة آغاز سخنهای اوست؛ آن هم سخن از مرگ.

«شازده احتجاب پدربزرگ را می دید ...کزه دود سزیگار را از بینزیاص بیزرون مزیدهزد و خاکسزتر
سیگار را توی زیرسیگاری خاتم میریزد( ».همان ،01 :این توویر و نحوۀ سیگار کشیدن پدربزرگ ،بزا
توجّه به شناختی که خواننده از او دارد ،بیخیالی و احساس قدرت او را مجسّم میکند.
 .1-5-1عينک:

یکی از مهمترین مونوصات مربوط به فخر النّساء صین
یاد شده است .صین

اوست .هرجا نامی از او آمزده ،از صیزنکب نیزز

فخرالنّسا بازتابدهندۀ دقّت ،تعمّزق ،ریزبینزی ،رازنزاکی ،جز زینگزری ،آرامزب،

روشنفکری ،سواد ،شعور صلمی ،احساس تسلّط و نیز بیخیالی نسرت به امور روزمرّه و تمسخر نسرت بزه
زندگی شازدگان است .هنگامیکه شازده از فخری فخرالنّسایی دیگر میسزازد ،اجزازۀ اسزتفاده از تمزام
وسایل فخرالنّسا را به او میدهد؛ مگر صینکب را .این صین
شازده را با خود دارد .این صین

 ،خود فخرالنّساست:

 ،تمام ابعاد آزاردهندۀ وجود فخرالنّسا برای

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 191/ ،...

«وقتی خواستم صینکو بذارم چه الم شنگهای راه انزداخت . ...صینکزو برداشزت و انزداخت رو اسزراب
آرایب خانم( ».همان 12 :و  ،11شازده از آن صین

واهمه دارد؛ زیرا برآن است میتواند دید آدمها را

نسرت به او واقعی کند .گویا فخرالنّسا با صینکب ضعف و زوال شازدهها را میبیند و نقا ص وجزود او را
تشخیص میدهد .ی

را به چشم میگذارد .صین

بار فخری به دور از چشم شازده ،صین

چشزمانب

را میآزارد و همه چیز را تار میبیند( .همان ،14 :ایزن رویزداد مزیتوانزد تمثیلزی از تضزادّ تمزامنشزدنی
نگرص او و فخرالنّسا باشد.
شازده تا زمان مرگ نیز به این صین

میاندیشد .در توهّمزات هنگزام نزز  ،او کزودکی فخرالنّسزا را

میبیند« :فخرالنّسا ده ساله بوده ...و آن صین  .نه؛ حتماً بعزد صینز

مزیزده( ».همزان ،32:مزیبینزیم کزه

حضور فخرالنّسا برای شازده ،چگونه با موجودیّت صینکب گره خزورده اسزت .ایزن نکتزه ،نشزانة توجّزه
خاص و دغدغة صمیق او نسرت به آن صین

و مفاهیم برآمده از آن است.

نتيجهگيري:
بررسی رفتارهای غیرکالمی به کار رفته در شازده احتجاب مشخّص میکند ،گلشیری در سطحی وسزیع
و به صورت آگاهانه و بسیار مؤثّر از این صناصر بهره گرفته است تا مفاهیم مهم ،متعدّد و متنزوّصی را کزه
از گفت و گوها و رفتارهای کالمی برنمیآیند ،به مخارز

آگزاه منتقزل کنزد .ایزن ویهگزی ،شزگردی

است در داستانپردازی هوشنگ گلشیری که تا به حال مورد توجّه واقع نشده است .خالصزة مهزمتزرین
یافته های این پهوهب صرارت است از:
 .1در این داستان ،رفتارهزای لز  ،دهزان و صزورت ،اغلز

القاکننزدۀ تزرس ،نگرانزی ،خشزم ،بیمزاری،

افسردگی و مرگند .در سراسر روایت ،بارها به جویدن سزریل از سزر خشزم ،بازمانزدن دهزان و پریزدگی
رنگ از ترس و تعجّ  ،رنگ مات و پریدۀ صورت افراد ،مخووصاً فخرالنّسا اشاره شده است.
 .0نگاههای ممتد ،معنادار و صجیز
مالمتبار و از باالی صین

فخرالنّسزا ،فضزا را رازنزاک و گنزگ کزردهانزد .نگزاههزای دقیززق،

او به شازده و فخری ،نگاههای کنجکاو او به وسایل و کتابهای اجدادی و

نگاههای غمگین و پر از سؤال او بزه کزال هزا و حیزاط خانزه ،همگزی در شزکلگیزری فضزایی جزدّی،
محزون ،دلگیر و خاموص نقشی مهم دارند.
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 .9تمسخر شازده و اجداد ،بیشترین دلیل خندههای فخرالنّساست .او با یادآوری ستمهای آنزان ،بارهزا بزا
نفرت و تلخی میخندد .از آن سوی ،شازده معموالً به دلیل آشفتگیهای روانی میخندد؛ همانرورکزه
فخری از سر اجرار و نادانی.
 .4در این داستان ،فقط زنها میگریند :زن صموی بزرگ ،فخری ،صمّة کوچ

 ،مادر و . ...ایزن رفتزار،

تجسّم مظلومیّت ،بیچارگی و بیپناهی زنان در خاندان شازده است .در این میان ،تنها ی

بزار بزه گریزة

شازده احتجاب؛ آن هم در زمان کودکی و هنگام بازگشت پدر به ارتب ،اشاره شده است .ایزن گریزه،
گویا می خواهد ضعف فطری شخویّت شازده را نشان دهد یزا معوزومیّتی را کزه او بزا گذشزت دوران
کودکی از دست میدهد.
 .1در داستان ،دوبار به اخم فخرالنّسا هنگام بازرسی وسایل منزل شازده اشاره شده است که نشانة نفزرت
او از خاندان است .دوبار نیز از اخم پدر شازده سخن گفته شده اسزت کزه شخوزیّت نظزامی ،خشز

و

بیانعطاف او را آشکار میکند.
 .1مردان خانواده و حتّی نوکرهایشان همگی سریل دارند که صالوه بر مرسزوم بزودن ،نشزانهای از اظهزار
مردانگی و قدرت یا میل به داشتن آن است .در این میان ،از سریل شازده احتجاب سخنی نمزیرود .پیزام
این نشانه ،ناتوانی و ضعف شازده است.
 .4بیشتر رفتارهای حرکتی در این داسزتان ،القاکننزدۀ صوارزف و حزاالتی چزون دلهزره ،تزرس ،تفکّزر و
خشمند.
 .0رفتار لما از جان فخرالنّسا ،معانی گوناگونی چون کنجکاوی ،دقّت ،محرّت ،دلسوزی و بیخیزالی
را منتقل میکند؛ در حالیکه از ناحیة شازده ،بیشتر نشانة اضطراب ،خشم و شتاب است .در این داسزتان،
خودلمسی نیز دیده میشود که بیشتر نشانة تنهایی آدمها یا میل به ابراز وجود است.
 .3رفتارهای دست فخرالنّسا که در این داستان بیشتر بزه چشزم مزیآینزد ،نشزانة کنجکزاوی و دقّزت او و
تمسخر شازده هستند .لرزص دستهای شخوزیّتهزای مختلزف نیزز ،نشزانة تزرس ،اضزطراب و هیجزان
آنهاست.
 .12پیرازبانهای داستان ،القاکنندۀ ترس ،هیجان ،ابهّت ،قدرت ،درد ،وحشت و آشزکارکنندۀ روحیّزات
پنهان شخویّتهای مختلف داستان ،به ویهه فخری و فخرالنّسا هستند.

بررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای 199/ ،...

 .11صنور رنگ ،نمودی بسیار گسترده ،بارز و نمادین دارد .از جمله رنگهای مهمّ داستان ،میتوان بزه
سفید ،سیاه و سرخ اشاره کرد .این رنگها فضا را مرهم ،سؤالبرانگیز ،اندوهبار ،یکنواخزت ،ترسزناک و
ملته

میسازند .فخرالنّسا با رنگ سفید ،صمّههزا و محزیط مزرترط بزا خانزدان شزازده بزا رنزگ سیززاه و

شازدههای بزرگ و جلّادها با رنگ سرخ ظاهر مزیشزوند .رنزگ پزدر فخرالنّسزا نیزز خاکسزتری اسزت.
رمزگشایی این رنگها ،سهم شایانی در شخویّتشناسی و درک مفاهیم مورد نظر نویسنده دارد.
 .10حوادث این داستان ،در ساختمانهای زمان قاجار با معمزاری مخوزوص آن دوران روی مزیدهنزد.
جز یات مکانها ،تأثیری چشمگیر در روند داستان دارنزد و مفزاهیمی چزون قزدمت ،شزکوه ،اشزرافیّت،
اقتدار و در صین حال ترس و دلهره ،مالل ،یأس و مرگ را القا میکنند.
 .19غروبهای دلگیر ،ش های تاری
اینکه زمان مرگ ت

ت

و روزهای ماللآور ،زمانهای حاکم بزر ایزن داسزتانند؛ ضزمن

افراد خاندان شازده نیز بر سراسر داستان سایه افکنده است.

 .14استفاده از صنور نور در میان تاریکیهای پررنگ داستان ،فضزایی ترسزناک ،مزرهم و پزر رمززو راز
میآفریند.
 .11چگونگی کاربرد نشانة بو ،فضای راکد ،ماللآور و غمرار داستان را مینمایاند .بوهای این داسزتان،
ترسیمکنندۀ فضایی خفه ،مرده ،ترسناک ،رازآلود ،بیمار و پر از شکوهی دلهرهآور و مرهمند.
 .11استفادۀ بسیار گسترده از صنور مونوصات ،نقشی حسّاس و مهم در پیشزررد داسزتان دارد .مهزمتزرین
این مونوصات ،صندلی اجدادی و کالسکة مراد خانند که با مفاهیمی چزون اقتزدار ،اشزرافیّت و مزرگ،
گره خوردهاند .سایر مونوصات نیز در نشان دادن شزکوه و جزالل ظزاهری خانزدان شزازده و مزاللهزا و
دلهرههای قرین آن ،نقشی بارز دارند.
 .14به جز شراب که شخویّتها برای فراموص کردن دردهای روحزی یزا ضزعفهزای وجززودی خززود
مینوشند ،نمود خوراک در این داستان بارز نیست.
 .10استفاده از صنور لراس در داستان ،چشمگیر و مهم است .در این میان ،لراسهای فخرالنّسا از اهمّیّتزی
ویهه در معرّفی شخویّت او و القای فضای داستان برخوردارند.
 .13سیگار در این داستان ،متناس
 .02صین

با شخویّت مورفکنندۀ آن ،معانی مختلفی را منتقل میکند.

در این اثر نقشی چشمگیر دارد و تمام بار معنایی شخویّت فخرالنّسا را با خود حمل میکند.
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