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  شازده احتجابكالمي در ي كاركرد رفتارها و ارتباطات غيربررس
 2پردازي هوشنگ گلشيري()تأمّلي بر یكي از شگردهاي داستان

 1كالهچيان فاطمه

 فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 3زهرا جمشيدي

 فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه ادبیّاتکارشناس ارشد زبان و  

 :چكيده
، جززو شازده احتجابنویسان معاصر ایران است. ترین و تأثیرگذارترین داستانهوشنگ گلشیری یکی از بزرگ

گزویی درونزی و تز  ۀت شزیونویسی مدرن است که با محوریّزهای شاخص داستانو از نمونه ترین آثار اومهم
جریان سیّال ذهن نوشته شده است. گلشیری برای تحقّق این تکنی  و پیشزررد رزرد داسزتان، از صناصزر متنزوّ  

است. بر این اسزاس، کننده استفاده کرده گسترده و به صورتی بارز و تعیین غیرکالمی در سطحی ارتراط و رفتار
، موضو  این مقاله است. ایزن پزهوهب بزرآن شازده احتجاببررسی کارکرد رفتارها و ارترارات غیرکالمی در 

شناسزی،، نمودهزای گونزاگون ارترزاط شناسزی و روانداسزتانی، نشزانه ادبیّزات) ایرشزتهمیزان ۀاست، بزا دیزدگا
لیل قرار دهد و بررسی کند که گلشیری تا چه اندازه و بزا غیرکالمی و دالیل آنها را در داستان مذکور مورد تح

مختلفی  هایان توجّه کرده است. رفتارهای غیرکالمی، به صورتتی به نقب این صناصر در پیشررد داستچه کیفیّ
پزردازی و ؛ مثالً ارترارات آوایی در ایجزاد لحزن، موزنوصات و محزیط در صزحنههستند با صناصر داستان مرترط

، صناصزر محیطزی و موزنوصات شازده احتجابگیری تعلیق نقب دارند. در پردازی و شکلشخویّتر اشارات د
هزای بعزدی قزرار ها نیز در جایگزاهها بسامد دارند و رفتارهای چهره، حرکات اندام و پیرازبانبیب از سایر مقوله

هزای داسزتان، نقزب نهپردازی، فضاسزازی و پزردازص صزحشخویّتگیرند. رفتارهای مذکور، بخووص در می
 محوری دارند.

 .شازده احتجابشناسی، هوشنگ گلشیری، داستانی، نشانه ادبیّات)ارتراط، غیرکالمی،  رفتار :هاواژه كليد
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 مقدّمه:

تزرین دایت، او را از مهزمتزوان پزا از صزاد  هزکزه بحزق مزی رانرین نویسندگان ایززتزرگزیکی از ب

اگزر در »گویزد: ست، هوشنگ گلشیری است. خود او در معرّفزی خزویب مزینویسان معاصر دانداستان

آلزود کننزد تزا نریننزد کزه نهنزگ اص گویا این است که آب را گلرد، نهنگی پیدا شود، راه چارهآبی خُ

سزر بزه  هیام: گزارورهزا زیسزتهنویسی ایران باشزم، ایزنرد داستانرتّه اگر نهنگ این آب خُاست. من، ال

 ،تزا حزاال 44های کزانون از جلسات و دوره ةچه با شرکت در هم ،ام؛ چه با کار سیاسیوبیدهها کدیواره

توجّه نمانم تا از ایزن آب خزرد ل بعد بیام که به نسها گذشته، سعی هم کردهچه با مقاالتی در نقد. از این

 ، 02:1902)سناپور،  .«همان نرینند که من دیدم... 

گذشزت. از او در تهزران در 1943ان چشزم بزه جهزان گشزود و در در اصزفه 1911گلشیری در سال 

مثزل همیشزه، شزازده احتجزاب، هزای توان بزه کتزابآثاری متعدّد بر جای مانده است که از آن میان می

بزاد، معوزوم های بلنزد راصی، سالمان و ابسال، سایه ۀگمشد ۀکوچ  من، برّ ةکریستین و کید، نمازخان
گیزر و دیزو، پزن  هیخانزه، حزدیث مزاکردن آن سوار که خواهد آمد، جرّزهار دپنجم یا حدیث مرده بر 

 اشاره کرد. ...های دردار، دست تاری  دست روشن وگن ، دوازده رخ، آینه

 ادبیّاتنویسی صرضه شده است. این تکنی  از ای در داستانبا آثار هوشنگ گلشیری، تکنی  تازه»

یابزد. قزدرت فنّزی گلشزیری، در اه، هویّت و شکلی مستقل میر ةی آغاز می شود؛ ولی در نیمکوربوف

ریزند و با یکدیگر هم میها، حوادث و مناظر دررود که ریّ آن، زمانآمیز به کار میای ایهامخلق شیوه

 ،113 و 110:1911)سپانلو،  «.کنندتداخل و تداصی می

داسزتانی ایزران تزأثیری شزگرف نهزاده  ادبیّزاتترین آثار او کزه بزر ترین و ساختارشکنیکی از مهم 

هزای اسزاس رییاهزا و کزابوس، کزه بر1944) شازده احتجزابرمان کوتاه »است.  شازده احتجاباست، 

پزردازد، نخسزتین و ار مزیزاجززاریخ صوزر قزرینی تززازآفززای از بازماندگان خاندان قاجاری به بشاهزاده

 «نوشته شده اسزت. (interior monologue)رونی گویی دت  ۀترین داستان ایرانی است که به شیوقوی

 ،009: 1941 )یاحقّی،

داران خانزدان زمزین ۀ، از شز  آخزر زنزدگی شزازده، آخزرین بازمانزدشازده احتجابگلشیری در »

آورد، بزه سزرا  مزیها خرر ها حاضر است و نیز از مرگمرگ ةکند. مراد که در همقاجاری روایت می

هزای کنزد و بزا صکزارا به خودص بازگو کند. شازده گذشته را مزرور مزی شازده آمده تا خرر مرگ او



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

 

هایب به صورت فشزرده، بزا آورد... . داستان با قطع و وصلمیآلروم، همه چیز را با سیالن ذهن به خارر 

هزا، رود. زمزان گذشزته و یزادآوری خزاررهدست پزیب مزیسو با محتوا، لغزنده و ی ری و همنثری هن

و در صین حال سیّال و اثیری است. تودرتویی زمان در زبزان داسزتان، بزه صزورتی رریعزی و  بسیار شیرین

« کند، چندان محسوس نیسزت.نرم نشسته است. تلخی محتوای داستان با پیچ و تابی که فرم آن ایجاد می

 ،001: 1900 تسلیمی،)

هزای سزیالن ذهزن در ایزن ترین ابزار گلشیری برای پیشررد حکایت شازده و تحقّق نمودیکی از مهم

کننزده کزه تزا ای تعیزینخویوه ؛کالمی استگسترده از انوا  ارترارات و رفتارهای غیر ۀداستان، استفاد

هزا، فضاسزازی و شخوزیّتهای ها و واکنبکنون مورد توجّه قرار نگرفته است. محور بسیاری از کنب

 های مذکورند.، رفتارها و نشانهشازده احتجابهای داستان پردازیصحنه

های ارتراط به جز کلمات هستند. ارتراط غیرکالمزی نزه تنهزا ارترارات غیرکالمی شامل تمامی جنره»

گیزرد؛ مثزل آهنزگ ادای ادای کلمات را نیز دربرمزی ۀشود؛ بلکه نحوها و حرکات بدن میشامل ژست

گذارنزد. در لمات تأثیر مزیهای غیرکالمی بر معنای کها، بلندی صدا و لهجه. این ویهگیکلمات، وقفه

گذارنزد نیزز های مؤثّر محیط که بزر تعامزل تزأثیر مزیل آن دسته از جنرهزرکالمی شامزاط غیزضمن، ارتر

 ،004: 1943 )وود، «افراد. ۀشود؛ مثل جواهرآالت و لراس، ظاهر و حاالت چهرمی

اسزتان و ایجزاد هزای دشخوزیّتتوانند به صنوان محور شزناخت و ارزیزابی ارترارات غیرکالمی، می»

هزا، ذهزن خواننزده را شخوزیّتند و سریع رفتاری و ایماها و اشارات های کُالعملتعلیق از رریق صکا

کنزد و داستان ترغی  نماینزد. لحزن در رفتارهزای آوایزی نمزود پیزدا مزی ةدرگیر کنند و به خواندن ادام

هم بسزایی در صحنه و آرایب محیطزی های مربوط به محیط و مونوصات در روابط غیرکالمی، سمقوله

 ،03: 1901 )مکاری ، «داستان دارند.
، بسیار چشمگیر، حسّاس و کلیزدی شازده احتجابهای غیرکالمی در گلشیری از نشانه ۀسهم استفاد

می را که بزه آسزانی بزا صناصزرکالمی هیها و مفااست؛ به این صورت که قسمت اصظمی از نمادها، نشانه
رفتارهزای غیرکالمزی ایزن داسزتان، از دو  شوند، توسّط این صناصر منتقل کزرده اسزت.میبیان و منتقل ن

 ند:امنظر قابل توجّه و بررسی
 ؛کنندگذارند و روند درک او را کامل میداستان تأثیر می ۀرفتارها و صناصری که بر خوانند. 1

ان کمز  زو بزه پیشزررد رزرد داستز های داستان و تعامل میان آنها مؤثّرنزدشخویّترفتارهایی که بر . 0

 کنند.می
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 صمومی نیز ضروری است: ةیادآوری چند نکت

هزا، هزم جززو دسزت توانند بیب از ی  جنره داشته باشند؛ مثالً لرزصِبعضی رفتارهای غیرکالمی می. 1

 ؛رفتارهای حرکتی است و هم رفتارهای مربوط به دست

رلرزد؛ چزون ها دقّت بیشتری مزیاز آن هی؛ امّا تحلیل گروتر استیام بعضی رفتارها آشکارتر و سادهپ. 0

 ؛ترندتر و چندالیهپیچیده

رفتارهای غیرکالمی هر فرهنگی باید در همان فرهنگ مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا بعضزی رفتارهزا . 9

 ؛های متفاوت، معانی مختلف و گاه حتّی متضاد دارنددر فرهنگ

 ؛اندیرکالمی غیرارادیاقع، رفتارهای غدر بیشتر مو. 4

تواند معانی متفزاوتی را های مختلف، میهای داستانی گوناگون و صحنهی  رفتار مشخّص، در بافت. 1

 در خود داشته باشد.

 :پيشينة تحقيق. 2-2

در ادبیّزات سزنّتی  -و کمتر مورد توجّه واقع شده اسزت که موضوصی تازه  -دربارۀ ارترارات غیرکالمی 

: ه صزورت گرفتزه اسزت؛ از جملزهنامزه و مقالزفقط چند پهوهب معدود در قال  پایزان و معاصر فارسی

رآن و ز، قز1932) اییز؛ صلمزمثنزوی معنزوی، 1901) ؛ فالحزیکلیلزه و دمنزههزای ، داسزتان1944) نراقی

، 1931) ان دو دسززت و حززاجتی و رضززیز، داستزز1932) اجتیزاسی؛ رضززی و حزززشنززهززای روانوزهزآمزز

امّزا انزد؛ های غیرکالمی مورد بررسزی و ارزیزابی قزرار دادهمستور را از منظر ارتراط های موطفیداستان

ة جمشزیدی نامزجزز پایزان ؛کالمزی در آثارگلشزیری بپزردازدی که به بررسی نمودهزای رفتزار غیرتحقیق

  انجام نیافته است. که این مقاله برگرفته از آن است، 1932)

 :بحث اصلي. 1

 :شازده احتجابداستان  رفتارهاي چهره در. 1-2

ت چهره در ارترارات انسانی این است کزه معمزوالً ایزن بخزب از بزدن در هنگزام ترین دلیل اهمّیّاصلی»

و  کنزیمآنهزا نگزاه مزی ۀگوییم، معموالً بزه چهزرتعامل بیشتر قابل رییت است. وقتی با دیگران سخن می

هایمزان نسزرت بزه سزایر رفتارهزای چشزم حزاالت چهزره و« م.هیتزوجّهای بزدن بزیاغل  به سایر قسمت

: 1900 کروسزکی،)ریچموند و م  «دهند.ما را بیشتر تحت تأثیر قرار می ۀغیرکالمی، ارترارات روزمرّ

لزت تواننزد بزه صزورت خزود هززاران حاها میآور ظریفی است. انسان، پیامصورت انسان» ،130و  131
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اخم،، ش  )باال بزردن ابروهزا، و تحسزین )نگزاه گزرم و تواند مخالفت )بدهند... . انسان با صورتب می

... هزا وهزا، ابروهزا، لز اصضزای چهزره چزون چشزم ،924: 1904 )وود، «، خود را نشان بدهزد.ةصمیمان

هم تمام اصضای چهره با هزم، مفهزوم  هیجانات و احساساتی هستند. گاهیها، هری  جداگانه حامل پیام

شزوند. مزیبندی به ارادی و غیرارادی تقسیم غیرکالمی در ی  تقسیم . رفتارهایکنندواحدی را القا می

 رفتارهای غیرارادی بیشتر مربوط به حاالت چهره هستند.

 :لب، دهان و صورت. 1-2-2

توان برای بیان کسزالت، صالقزه، غزم، اند... . از دهان میها را آوردگاه چهره توصیف کردهدهان و ل »

ای هزا ناحیزهنافرمانی، تعجّ  و بسیاری از احساسات دیگر بهره گرفت. گونهشادی، تحقیر، تنفّر، خشم، 

دهند؛ زیرا تغییر رنگ این قسزمت از چهزره بزه دلیزل توانند احساسات واقعی افراد را نشان هستند که می

هزای این  بزه نمونزه ،021و  024: 1900 کروسکی،ریچموند و م « )جان کامالً آشکار است.هیبروز 

م هیآنهزا در القزای مفزا اهمّیّزتپردازیم تا به می شازده احتجابگلشیری از این دسته رفتارها در  ۀاستفاد

 اساسی داستان پی برریم:

 ،10: 1902 )گلشیری، «... زبانب را دور دهان چرخاند.یهودی»

شد چندین نسل پدرانب را بفرو ةآورد که تومیم گرفته بود ارثیشازده در مرور خاررات، به یاد می

خریزد  بزر اصیزانی، یز  یهزودی اسزت. یهزودی اصزرار زیزادی ةو از بین بررد. مشتری این اسراب و اثاثی

شزود و در حزال رفزتن بزه صندلی اجدادی دارد. در این هنگام در توهّمات شازده، پدربزرگ زنزده مزی

. در ایزن چرخانزدنگرد و زبانب را دور دهان خود میسمت صندلی خود است. یهودی به صندلی او می

اشتیا  و رمعی است که نسرت به امزوال شزازده  ۀکنندکت زبان و دهان مرد یهودی، منعکاجمله، حر

 دارد.

 ،00)همان:  .«مراد خان سریلب را جوید... »

چی شازده و نوکر پدران او بوده است. او در این داستان، به صنزوان قاصزد مزرگ مراد خان، کالسکه

دهد. در این شازده احتجاب را نیز به او می ر انتهای کتاب، خرر مرگ خودِکند. حتّی دخاندان صمل می

نگرانی و شتاب مزراد  ةقسمت، مراد خان نزد شازده آمده است تا خرر دیگری بدهد. جویدن سریل، نشان

 خان است؛ زیرا او همیشه برای دادن خرر مرگ افراد صجله دارد.

 ،01)همان:  «کرد.نمیو بزرگت باز مانده بود؛ گریه صمدهان زن »
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آورد کزه بزرای توزاح  امزالک بزرادر نزاتنی شازده در جریان مرور خاررات، جدّص را به یاد مزی

بززرگ در حزال خفزه  ۀکزه شزازدمیکشد. هنگزااص را میبرد و او و خانوادهخود، به منزل او هجوم می

رت انجزام هزر کزاری را از شزود کزه قزدکردن برادر است، چنان وحشتی در دل ساکنان خانه ایجاد می

 ةتواند گریه کند. دهانب باز مانده است؛ رفتاری غیزرارادی کزه نشزاندهند. زن برادر حتّی نمیدست می

بززرگ، بالشزی بزر صزورت  ۀبینزد کزه شزازدترس شدید و ناگهانی و ناتوانی در واکزنب اسزت. او مزی

برخاسته از ناباوری و شگفتی فراوان از  کشد! این رفتار،شوهرص نهاده و بر آن نشسته است و سیگار می

 آن همه ددمنشی نیز هست.

 )همان: «هایب هم سفید بودند. ریز بودند.مالید، چقدر سفید بود. دندانهای خانم وقتی ماتی  نمیل »

13، 

هزا و حتّزی هزا، دسزترنگ است. رنگ صورت، دنزدانیزو و بزریف، محزخرالنّسا ظزری فزپیکر اثی

هزای سزفید هزا و دنزداناست. لز  معوومیّتپاکی و  ۀکنندفید است. این رنگ، تداصییب نیز سهال 

های سفید، پیزام اند. آن ل د او را بیب از پیب ماورایی کردهفخرالنّسا از اجزایی هستند که پیکر و وجو

 اندوه، پهمردگی، رازناکی و بیماری اجدادی سل را نیز در خود دارند.

 ،91 )همان: «های چاقت نمال.این همه سرخاب روی لپ»

م گوید. لپاین جمله را شازده خطاب به فخری می او  شخوزیّتها و صورت چا  فخری، در تجسزّ

نقشی مهم دارند. در مقابل او فخرالنّساست که صورت، دستان و بزدنی  ،ی استزاد و صامّکه کلفتی خانه

 ظریف دارد.

 :چشم. 1-2-1

نوصانمان نزدی  شزده، از آنهزا دوری گزیزده، هایمان به همیم با چشمتوانما بدون حتّی ی  کلمه، می»

)ریچمونزد و « م.هزین قزرار دهیورد خشزم و تزوزآنها را کنترل کرده، به آنها صشق ورزیده؛ یا آنهزا را مز

هزای ها ویهگی بارزی در جریان ارتراط دارند. بزرخالف سزایر انزدام، چشم011: 1900کروسکی، م 

رفتارهزای چشزم در  های چشم، به راحتی ممکن نیست.و یا دیگرگون جلوه دادن پیام بدن، پنهان کردن

 اهمّیّزتایزن  ۀکنندهایی چند، آشزکارکننده دارند. تحلیل نمونهنمودی گسترده و تعیین، شازده احتجاب

 است:
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 گلشزیری،) «لرزید.های صینکب میها توی شیشهوقت درست پیدا نرود. شعلهچهیهایب پیدا نرود. چشم»

1900 :11، 

ای هزای محزوص، نشزانی هسزتند از جنرزههای محو، پیزدا و ناپیزدای فخرالنّسزا نیزز هماننزد لز چشم 

او را هرچزه بیشزتر هزا در صینز  و چشزمان او نیزز، زمینی در وجود او. لرزص و درخشب نزور شزعلهفرا

 دهد.نیافتنی، ترسناک و به نوصی زیرا جلوه میاسرارآمیز، دست

 ،14)همان: «کرد.روی چشمب بود؛ از پایین نگاه می صین »

هزا و ، لرزاساص آمده است و بزه وارسزی اشزیادر مرور خاررات، شازده به شری که فخرالنّسا به خانه

گزذارد و از احتجزاب مزی خود اجدادی را بزر سزرِرسد. او کالهمی ،پردازدلوازم اجدادی خاندان او می

خواهزد بدانزد آیزا شزازده است دقیق و کنجکاو. او مزی هی. این نگاه، نگاکندپایین صین  به او نگاه می

بزه ایزن  ز به همراه دارد؛ زیرا او در نهایتهایی از تمسخر و تحقیر را نیرت پدرانب را دارد یا نه؟ رگههی

 )همان،« حتّی ی  ذرّه از آن جرروت اجدادی در تو نیست.»رسد که: نتیجه می

نزد اخورد. مزراد خزان گفزت: همزه رفتنزیرفت. آن جلو صماری پدر تکان مییشازده کنار مراد خان م»
 ،41 )همان: «هایب نگاه کرد.شازده! و به چکمه

ه زنزد. سزپا بزاگویزد: همزه رفتنزیپدر، مراد برای تسلّی خارر شزازده بزه او مزی ۀهنگام تشییع جناز

رفزتن  دوه و در خود فرورفتن باشد. تناسز ِتفکّر، ان ةتواند نشانکند. نگاه او میهای خود نگاه میچکمه

 اندیشد.با گام برداشتن نیز شاید مورد نظر است؛ به این معنی که مراد به مرگ خودص نیز می

 «پرد... ؛ بزرای اینهزا بزود کزه رفزتم رزرفب.لرزد و پایین چشمب میدیدم که دست ررف دارد میمی»

 ،33 )همان:

هاست، سعی دارد تمزامی امزالک و ثزروت اجزدادی خزود را نسل شازده ۀشازده که آخرین بازماند

آورد. تقریراً همزه چیزز ماند. این ثروت پایانی ندارد. به قمار روی میخرج کند؛ امّا در این کار ناکام می

ها، ایزن اسزت رسد. دلیل لذّت او از قمار، صالوه بر باخت داراییصجی  خود می ةبازد و به خواسترا می

چنزین بزرد و بزاختب را حزدس هزای دسزت او و همتواند ور بازی می ار ناخودآگاه ررفِکه او از رفت

 جان بسیار دارد.هیبزند. یکی از این رفتارها، پرص پل  پایین است که حکایت از اضطراب و 
 
 
 



 1930 ، تابستان9فولنامة ادبیّات داستانی، سال اوّل، شمارۀ / 111
 

 :خنده. 1-2-3

بایزد بزا  هزای گونزاگونموقعیّزتهای مربوط به چهره است که در نیرومند و یکی از نشانه یخنده صالمت

توانزد حزاوی معزانی مختلفزی از دقّت مورد بررسی قرار گیرد. خنده صالوه بر پیام شزادی و دوسزتی مزی

 جمله خشم، تنفّر و تمسخر نیز باشد.

هزا گاه برخاسته از شادی ناب و سرخوشی نیستند. ایزن خنزدهچهی، شازده احتجابهای داستان خنده

فخرالنّسا خندید... صینز  » اند:انتقام و تلخی و اندوه گره خورده و تحقیر، دیوانگی و با التهاب، تمسخر
اص میان خندید. صدای خندهمیاص بود... مو روی سینه ةدو باف ...خندیداص. باز میافتاده بود روی بینی

 11 )همزان: «های چاقب تکان خزورد.گرفت. فخری هم خندید؛ فقط لپآن همه تی  و تاک اوج می

 ،10و 

هزا را کزوک آورد که فخرالنّسا در اوّلین شری که به منزل او آمده است، تمام ساصتشازده به یاد می     

خواهزد آنهزا را خزاموص شود و از فخرالنّسا مزیکند. در میان آن همه تی  و تاک، شازده کالفه میمی

ای کزه گیزرد؛ خنزدهمزی او لحظه به لحظه بیشزتر اوج ةخندد. صدای قهقهخندد؛ فقط میکند؛ امّا او می

آوری . آنها تمامی وقت خود را صرف جمزعاست تمسخر و تحقیر نسرت به اجداد شازده احتجاب ةنشان

فخزری  ةهزای احمقانزاند که اکنون شازده از آنها کالفه است. در این میان، خندهرانرهایی کردهاشیای گ

خنزدد. ایزن نزو  هزای او مزیفقزط بزه خنزدههای خانم آگزاه نیسزت؛ او از دلیل خندهشود. نیز اضافه می

 کند.و منفعل فخری را آشکار می ساده شخویّتخندیدن، 

 ،40 )همان: «کرد! گلویم سوخت. تلخ بود.ای میچه خنده»

کنزد کزه همچزون این جمالت از زبان فخری است. پا از مرگ فخرالنّسا، شازده او را مجرزور مزی

اّ زدگی شدید، حزهیجان ةهای بلند شازده، نشانخندد. خندهمی وارخانمب شراب بنوشد و خود دیوانه

گزاه بزر فخرالنّسزا چهزیای کزه او بزر فخزری )سزلطه ةچنزین احسزاس سزلطانتقام، صدم تعادل روانی و هم

 نداشت، است.

دیزد، دلزب ی آدم مزیزه وقتززد تلزخ کززان لرخنززد؛ همد میزکرد. لرخننگاه می هنوز ایستاده بود و»
قدّی بایسزتد و درسزت بزه سزر و  ةروی آینه ب صورت خودص را پنهان کند یا اینکه برود رو خواستمی

 ،34 )همان: «وضع خودص دقیق شود.
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آورد که قرزل از ازدواج، همزواره فخرالنّسزا لرخند فخرالنّسا. او به یاد می ۀاین، نظر شازده است دربار 

کرده و تنها راه نجزات ر لرخند او احساس حقارت میدیده است. شازده همیشه در برابرا با این لرخند می

ایزن قرارنزد: دقّزت تزوان گرفزت، از هزایی کزه از ایزن لرخنزد مزیدیده است. پیزاممی موقعیّترا فرار از 

بینی، هوص بسیار، تمسخر و تحقیر، ناراحتی و حتّی اندوه. شازده چند بار دیگر نیز از ایزن ریزبینانه، صی 

 )همان، «خودص بود؛ با همان لرخند.»کند: لرخند یاد می

 :گریه. 1-2-1

صوارفی دیگزر چزون شزادی،  ةاز غلر هیگریه رفتاری است که معموالً در مواجهه با احساس اندوه و گا

 ةقابزل توجّزه اسزت. گریز شزازده احتجزابد ایزن رفتزار در زکنزد. بسامزروز مزیزاندگی بززتزرس و درمز

 دهد:های آنها را به خوبی انتقال میندگیها و درماهای این داستان، ترسشخویّت

 ،91 )همان: «هایب پنهان کرد.... میان دستریه کرد و صورتب رافخری گ»

 اندوه، ترس و بیچارگی است. ةهای شازده، نشانفخری در مقابل کت  ةگری 

شازده احتجزاب ها بشود... . پدربزرگ داد زد: برو گم شو. پسر من نراید نوکر این تازه به دوران رسیده»

 ،90 )همان: «کند.دانست که حاال مادرص گریه میمی

مزادر در ایزن جمزالت،  ةافتد. گریزهای او میآورد، به یاد گریهمیشازده هر بار که نامی از مادرص 

گزاه و قزدرتی شزوهر تکیزه ۀت خود که در خانوادترس از پدربزرگ و خشم او، ناراحتی از وضعیّ ةنشان

 خواهد به ارتب باز گردد.نگی برای شوهر است که میندارد و نیز دلت

 :اخم. 1-2-5

کند. ایزن رفتزار، اخم کردن یکی از رفتارهای چهره است که هنگام برخورد با امری ناخوشایند بروز می

رود؛ هم بازدارنده است؛ هم نقشی اظهاری دارد؛ یعنی برای آشکار نمودن احساسی نامطلوب به کار می

، هزم شزازده احتجزابهزای اخزم در شود. نمونزهرل کردن رفتاری در مخار  استفاده مییعنی برای کنت

 یّت، ناشاد بودن و نفرت آنها:؛ هم جدّهاستشخویّتشأن و شوکت اشرافی  ۀکنندمنعکا

 ،19 )همان: .«اص بود... اخم کرده بود. صین  هنوز روی بینی»

کشزد. کند و به آن دسزت مزید. آن را پاک میبینفخرالنّسا در وارسی منزل شازده، ی  ششلول می

ها و جنایات آنهاست. این اخزم، دقّزت، نفرت از شازده ةاخم فخرالنّسا هنگام انجام این جور کارها، نشان

 کشد.او را نیز به توویر می ةکنجکاوی و سیالن اندیش
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 ،11 همان:) «خندید. شازده احتجاب اخم کرده بود.فخرالنّسا می»

کند؛ حتّی در صکا. اخزم شزازده اب برای حفظ ابهّت و شأن اجدادی، همواره اخم میشازده احتج

 یّت و قدرتمند نشان دادن خود است؛ قدرتی که دیگر چندان رنگ و بویی ندارد.میل به جدّ ةنشان

 :ریش و سبيل .1-2-6

ه صزورتب به دنرال داشزته اسزت. مزردی کز هیبرداشت مردم از موی صورت مردان، نتای  جال  توجّ»

انزدیب نفوذ، شجا ، کوشزا، متّکزی بزه خزود و آزادقیافه، بای دارد، احتماالً فردی بالغ، خوصموی زیاد

ل و شزکل آن زن، سریززر ایززالوه بززصز ،199: 1900 کروسزکی،م ریچموند و « )ارزشیابی خواهد شد.

ت، اخال ، شزغل، قزدرت تفکّر، شأن اجتماصی، تحویال ۀهای مختلفی از جمله: نحوتواند حامل پیاممی

 ها توجّه کنید:افراد باشد. به این نمونه شخویّتو در کل 

 ،14: 1902)گلشیری،  «پدربزرگ دست کشید به سریل پرپشتب.»

 رت، قدرت و مقام اجتماصی اوست.هی ةسریل پرپشت پدربزرگ، نشان 

 «هزا.رسید به گونهمیحاال ها بود از دو ررف دهانب آویزان شده بود، دو نوک سریل مرادخان که سال»
 ،02 و 13 )همان:

او بزه خزود اسزت.  هیتزوجّ، از کار افتزادگی، بیمزاری و بزیپیری های آویزان مراد خان، نشانةسریل

اندیشد، در ذهنب مراد خان باز هم جوان شزده اسزت. جزوانی، توجّزه بزه اکنون که شازده به گذشته می

اص خزود را دار و تزا گونزه بزاال آمزدههای حالزتدر سریلآراستگی، سالمت و صالبت و رراوت مراد، 

 دهند.نشان می

 :حركات اندام. 1-1

هزا بزه مزا نآ ۀراد چیزهای زیزادی دربزارزدن افزرکات بزه حزم کزایدهزان فهمیزدس و گمزما همیشه با ح»

د. از رریزق کننزت بخشزیده، آن را تنظزیم مزیگویند. اشاره و حرکات، به گفتگوی کالمی ما شزفّافیِمی

شزده تأکیزد ورزیزم و حتّزی آنچزه را کلمات ادا  م؛ برهیتوانیم احساساتمان را انتقال دحرکات بدنی می

در جریزان ارترزاط کالمزی، در بیشزتر  ،113: 1900 کروسکی،م )ریچموند و  «نقض کنیم. ،گوییممی

گونه اسزت. ر زبان بدن هم اینگاه د»تواند مفهومی کامل را انتقال دهد. اوقات ی  کلمه به تنهایی نمی

ها، معموالً بر این مسأله که ی  حرکت بزه صزورت منفزرد مزورد تفسزیر قزرار در بررسی حرکات اندام

 )بریسزی ،« شزود.نگیرد؛ بلکه باید ی  دسته از رفتارهای به هم پیوسته مزدّنظر قزرار گیرنزد، تأکیزد مزی
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ای دیگزر، بیشزتر بزه صزورت ترنزد و دسزتهاهانزهالزم به ذکر است، بعضی از ایزن رفتارهزا آگ ،4: 1900

 ةهایی از انوا  رفتارهای منفرد و بزه هزم پیوسزتکنند. اکنون به تحلیل نمونهناخودآگاه و انفعالی بروز می

 پردازیم:می شازده احتجاباندام در داستان 

 :تحليل رفتارهاي حركتي .1-1-2

 «هزایب را جمزع کزرده بزود.فخزری شزانه»امزی اسزت.، گوید: او دختر رکه فخرالنّسا به شازده می)وقتی

 پیام: خجالت، مطیع بودن و تأیید ضمنی سخن گوینده.،. 14: 1902)گلشیری، 

ایزب را دور دسزتب زد و صوزای دسزته نقزرهدم میزا  قزوی اتزهای بلند تپدربزرگ داشت با قدم»

 قراری و ناآرامی.پیام: خشم، بی ،.01)همان:  «چرخاند.می

کالهزب را اص صقز  زد؛ )که پا از کشتار مردم استعفا داده اسزت، موهزا را از روی پیشزانی رپد»

پیزام: نزوصی احسزاس  ،.00: )همان «هایب را کند و گذاشت توی جیرب.دست به دست کرد؛ سردوشی

 شود.می هیت و تومیم منتتردید و بالتکلیفی که به قطعیّ

: )همزان «هایب پنهزان کزرد.کشید، میان دستر میگُ های شازدهفخری، صورتب را که از کشیده»)

 پیام: خستگی، اندوه، درماندگی و تالص برای تسکین بخشیدن به خویب.،. 91

 «کنزد.لرزد... و یا دارد سزیگار را تزوی جاسزیگاری خزاموص مزیدیدم که دست ررف دارد میمی»

 زدگی، نگرانی و تشویب.جانهیپیام:  ،.33 :)همان)هنگام قمار، 

 :لمس كردن. 1-1-1

تزرین اشزکال شزود. ابتزداییتزرین شزکل ارترزاط محسزوب مزیارتراط بساوایی، نخستین و شاید بنیادی»

هزای لمزا کزردن صرارتنزد زندگی، برای تعامل با محیط اررافشان به لما کردن متّکی بودند... . مقوله

 )ریچمونزد و« صزمیمی. - هزانززاشقزصزمیمی و ص - مؤدّبانزه، دوسزتانه - صملی، اجتمزاصی -ای از: حرفه

 ،922و  134: 1900کروسکی، م 

توانزد رور که لما کزردن دیگزران مزیلما کردن دیگران با لما کردن خود تفاوت دارد. همان

بیانگر وابستگی صارفی، اظهار مهربانی و حتّی احساسات منفی مثل تنفّر و خشونت باشد، خودلمسی هزم 

ت، خشم، تردید یزا تواند از صورانیّجان میهیاین »جان باشد. هیلفی از جمله های مختتواند حامل پیاممی

  ،44: 1903 )لوییا،« ی ناشی شده باشد که فرد در آن قرار گرفته است.موقعیّت
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 :احتجاب شازدهبررسي و تحليل چند نمونه در 

 ،12: 1902 )گلشیری، «انگشت دراز و سفیدص را کشید روی یال اس .»

رسزد کزه روی آن را ای چهاراسره میکالسکه ةهنگام وارسی اشیای منزل شازده، به مجسّم فخرالنّسا

هزا، کند با انگشت، گرد آن را بگیرد. دسزت کشزیدن بزه اسز گرد و خاک پوشانده است. او سعی می

ء اندیشی و میل به برقراری نوصی رابطه با شیصالقه، کنجکاوی، ظریف ةصالوه بر قود تمیز کردن، نشان

دهد کزه دقیقزاً همزین پیزام را منتقزل میاست. فخرالنّسا این رفتار را با دیگر وسایل منزل شازده نیز انجام 

 کند.می

 ،14 همان:) «فخرالنّسا دست کشید توی موهای فخری.»

 فخری. ۀپذیر، رام و سادمحرّت شخویّتاحساس بزرگی، محرّت صمیمانه و نیز  ةنشان 

 ،14 )همان: «یل پرپشتب.پدربزرگ دست کشید به سر»

 ای برای ابراز وجود و قدرت و احساس تسلّط.لمسی است و نشانهاین رفتار از نو  خود 

 ،03 )همان: «دست پدر میان موهای خسرو بود.»

کند خود را بزا چیززی مشزغول و آرام کنزد؛ زیزرا پزدربزرگ از پدر در حضور پدربزرگ، سعی می

کنار او ایستاده است؛ به همین دلیل، با  )شازده احتجاب، ست. خسروبودن او در ارتب بسیار خشمگین ا

 کند و هم خود را آرام.کشیدن دست به موهای پسر، هم او را نوازص می

 :رفتار دست. 1-1-3

یکی از پرکاربردترین اصضای بزدن در ارترزاط روزانزه اسزت و از قزدرتی بسزیار در انتقزال پیزام  ،دست»

های مختلف دست، کند. قسمتتر و نافذتر از کالم صمل مینیز بسیار صریح برخوردار است. در مواقعی

ررسی زه بززون بززاکنز ،94: 1940 ،)پیزز« گیرنزد.هایی گوناگون مورد اسزتفاده قزرار مزیجهت انتقال پیام

پزردازیم؛ ارترزاری کزه در بسزیاری مزوارد بزا می شازده احتجابهایی از رفتار دست و پیام آنها در نمونه

 تار لما همراه است:رف

 ،14: 1902 )گلشیری، «من گذاشت؛ سرم را بلند کرد. ةانگشت زیر چان»

 آرامب و تسلّط روحی فخرالنّسا در برابر شازده است.  ةشود، نشاناین رفتار که در داستان تکرار می 

 ، 94)همان:  «هایب را مشت کرد.پدر دست»
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کنزد و توزمیم خزود را مرنزی بزر با پدربزرگ گفتگو مزی بینیم؛ آن هنگام کهمیاین رفتار را از پدر 

 توانزد خشزمکند و پدر که نمیکند. پدربزرگ مخالفت میخواهد به ارتب بازگردد اصالم میاینکه می

خشزم، تحمّزل  ةها، نشزانکند. مشت کردن دستهایب را مشت میخود را نشان دهد، ناخودآگاه دست

 فشار صوری و فروخوردن اصتراض است.

 ،42 )همان: «پدر مچ دست خسرو را محکم گرفت.»

کنزد؛ خواهد از کالسکه پیاده شود؛ امّا مادربزرگ مخالفت میدر مراسم ختم پدربزرگ، شازده می 

کند. ایزن بزار اص را تکرار میهم خواسته ن آسی  بریند. خسرو بازترسد زیر دست و پای اسرامیکه چرا

 ةگیزرد. حرکزت دسزت پزدر، نشزانخسزرو، محکزم دسزتب را مزی ةپاسخ منفزی بزه خواسزت ةپدر به نشان

 صورانیت او و امر به ماندن خسروست.

 :پيرازبان. 1-3

هزا، پیرازبان صرارت است از ارتراط صوتی بدون استفاده از کلمات. پیرازبان شامل اصواتی چون زمزمزه»

و بزم. پیرازبزان شزامل آهنگ و زیزر های این اصوات است؛ مثل بلندی، ضربنفا نفا زدن و ویهگی

ای هسزتند کزه منظورهشود. اصوات، ابزارهای چندپیچیدگی جمالت نیز می ةتلفّظ کلمات و درج ۀنحو

گویند، چطور رفتار و سخنان ما را تفسیر کنند. این ویهگی اصوات اسزت کزه بزه دیگزران به دیگران می

)وود،  «.. تلقّزی کننزد..سزب ونزوان شزوخی، تهدیزد، حقیقزت، پردهنزد، سزخنان مزا را بزه صصالمت می

درک ایزن  اهمّیّزت، شزازده احتجزابهایی از رفتارهای آوایی به کزار رفتزه در ، تحلیل نمونه992:1904

 کند:ها را آشکار مینشانه

: 1902)گلشزیری،  «پزدربزرگ داد زد.»)هنگام صحرت با شازده که چرا مراد را بیرون کرده اسزت،  

 پیام: خشم و صورانیت. ،.01

پیزام:  ،.41 )همزان:« شنید.اصواتی درهم و نامفهوم را می ةشازده فقط مجموص»)در مراسم ختم پدر،  

 شلوغی و اضطراب.

 جان و صجله.هیپیام:  ،.14: )همان «زد.منیره خاتون نفا نفا می» 

 ةزسزکوت فخرالنّسزا، نشانز ،.121: )همزان «وقتی کتاب را آوردم، گفتم: خانم بفرمایید. حرفی نززد.» 

 به ارراف، تفکّر صمیق و اندوه اوست. هیتوجّبی
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 :محيط. 1-1

گذارنزد. فردی اثر میند که بر تعامالت میاناهای ارتراط غیرکالمیصوامل محیطی، یکی دیگر از مقوله»

« هزا مؤثّرنزد.شوند که بر احساس و اصمزال انسزانصوامل محیطی به آن بخب از صناصر محیط ارال  می

 آیند.ترین صوامل محیطی به حساب میرنگ، مکان، زمان، نورپردازی و بو از مهم ،913: 1904 وود،)

 :رنگ .1-1-2

یخ، معانی نمادینی را گسزترص ها در رول تاربسیاری از متخوّوان ارترارات غیرکالمی، رنگ ةبه گفت»

زیادی حالزت روحزی و توان تا حدود روند، میمیهایی که در محیط به کار اند. با استفاده از رنگداده

آنها به حدّی است کزه  اهمّیّتها نه تنها حامل پیام هستند؛ بلکه حال و هوای محیط را کنترل کرد. رنگ

اند ها، ثابت کردهرنگ ۀدانشمندان در تحقیق کرومادینامی  )مطالعات تأثیرات روانی حاصل از مشاهد

 ،941: 1900 کروسکی،م ریچموند و « )گذارند.... اثر میبر بینایی، شنوایی و

هزایی کزه هزشگی فخرالنّساسزت. در نمونززراه همیززاین داستان نمودی بارز دارد. سفید، هم رنگ در 

معوومیّت، خلوص و تمیززی اوسزت. پاکدامنی، خونسردی، زنانگی، آرامب،  ةبینیم این رنگ، نشانمی

 کند:فرامادّی او و میلب به مرگ را نیز منتقل می ةچنین جنرهم

 ،12: 1902)گلشیری،  «ها، پشت آن پیراهن تور سفید، بود و نرود.دست»

 ،94 )همان: «اص روی جلد کتاب مانده بود.های سفید و کشیدهانگشت»

 ،10 )همان: «رسید.پیراهن سفید تا روی پایب می»

 ،13 :)همان «هایب هم سفید بودند.مالید، چقدر سفید بود! دندانهای خانم وقتی ماتی  نمیل »

 هایی مهمّند:م و پیامهیهای دیگر این کتاب نیز، هر کدام محمل مفارنگ

 هی، سزیا12)همزان: «هزایب درشزت بزود. سزفید بزود.... ردیزف دنزدانهای سیاه و زندههمان چشم»

وانی را مزنعکا زدگی و جززهزای سزفید او سرزنزدانزنفوذ و زیرایی آنهاست و دن ةچشمان فخری، نشان

 کنند.می

، فضزایی گزرم، راحزت، 13 )همزان: «آتب خوشزرنگ»و  ،99و  01و  13 )همان: «های رنگیهشیش» 

 کنند.زیرا و اشرافی را القا می

، رنگ سرخ و سفید توپ خسروی خردسزال، 92)همان: «توپ سرخ و سفید توی دستب مانده بود.»

 جان، سرگرمی، نشاط و کودکانگی است.هی ةنشان
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قزدرت،  ةزنشانز هیازن سیزز، ایز91 )همزان:« ودند.زیاه و بلنزد... ایسزتاده بزهای سها با آن پیراهنصمّه»

 هاست.گری و تا حدودی ناکامی وحزن صمّهسلطه

، رنزگ سزفید دسزت 94 )همزان: «های دو دست کوچ  مادر سرز بود.دست مادر سفید بود. رگ»

 ةهزایب، نشزانرگ کنزد و رنزگ سزرز، زنانگی، پاکدامنی و خلزوص او را تزداصی مزیمعوومیّتمادر، 

 ت، صلح و آرامب برای خسرو است.مهربانی و تالشگری، امنیّ

هزا سزیاه بزود. مخمزل روی کشیدند. یال و دم اسز های سیاه کالسکه را میچهار اس  قزل با یرا »

... شال سیاه را روی دوشب خورد. مراد خانکالسکه هم سیاه بود... . صماری سیاه، آن جلو، ... تکان می
های پزدر سزیاه زدند. دستکبهای سیاه روی دوص مردم را صق  میل انداخته بود. شاررها با شالحمای

 ،93 )همان: «بود.

رت و نیز قدرت و ثروت است. مزانور هیصزاداری و مرگ، ابهّت و  ةرنگ سیاه در این جمالت، نشان

 بینیم.این رنگ را باز هم در این داستان می

هزای زرد گلرنگ  ،40و  41 همان:) «های ریز و زرد.اص گلهمه دریغ از ی  شاخه گل میخ !»

یزأس، مزرگ، انزدوه و پهمردگزی  ةساکت و افراد منزوی و بیمار داستان، نشان ةپهمرده، برای خان ةباغچ

 است.

ماندگی و الی و  ة، رنگ سرز آب حوض که نتیج40 )همان: «رور سرز باشد.خواهم آبب همینمی»

 انگیزگی، اندوه و انزوای اهالی خانه است.رکود، بی ةلجن آن است، نشان

کاغزذها  هی، سزرخی و سزیا02 )همزان: «کشیدند.ر میشدند و گُشدند... سیاه میکاغذها سرخ می»

 کند.هنگام سوختن، فضایی ملته ، گرم و ترسناک را تداصی می

سزتری، گویزای خسزتگی، انگیز خاک، رنگ غم32 )همان: «سریل معتمد میرزا حتماً خاکستری بوده.»

 رن ، اندوه و ماللی است که پدر فخرالنّسا در زندگی متحمّل شده است.

نفسزی ، التهاب، احساس خفگی و تنگی123 )همان:« توانست سرخی غروب را بریند.فخرالنّسا... می»

لوه کرده است. این رنزگ که فخرالنّسا در آخرین ش  صمرص کشیده است، در سرخی رنگ غروب ج

 انگیز، ملته  و سرشار از دلتنگی ساخته است.را غم فضا

جویزده ای که فخرالنّسزا مزی، سرزی ساقه111 )همان: «جوید.سرز را می ةرفت و ی  ساقراه می»... 

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

هزا ایفزا اگون در انسزانزونززد احساسزات گمکان یکی از صوامل محیطی است که نقب پررنگی در ایجزا

شزکوه،  ۀکننزدیدی و اساسزی بزر صهزده دارنزد، القاهایی که در این داستان نقشی کلکند. بیشتر مکانمی

هزای صین حال ترس، احتزرام، دلمردگزی و ماللنزد. ایزن امزاکن، ویهگزی ، صظمت، اقتدار و دراشرافیّت

 :دهندهای قاجاری را به خوبی نشان میصمارت

 ،3 )همان: «شده بود. هیاشیای صتیقه ت ةاتا  درندشتی که جا به جا از هم»

بزری هزای گزچهزا و درهزا و گزل و بوتزههای رنگی پنجرهنشین و شیشهاتا  هفت دری با همان شاه»
هزا های قدیمی را روی رفگرفت و کاسه و بشقابدیوارها و آن همه آینه روی جرز دیوارها شکل می

 ،13و  10 همان:) «ها روشن بود.چلچرا چیدند و می

 ،129و  120و  121 )همان: «سیاهچال نمور و تاری »

 ،124 )همان: «صمارت چهار فول، صمارت اجدادی»

 :زمان .1-1-3

چیره بر این داسزتان، زمزان مزرگ  هایی غیرکالمی است. زمانِزمان از جمله صناصر محیطی و حامل پیام

سزا گرفتزه تزا است. از مرگ پدربزرگ، مادربزرگ، پزدر، مزادر و فخرالنّ شازده ۀت  افراد خانوادت 

هزایی بریزده . داستان به صورت تکّهشازده احتجابهای تنی و ناتنی و نهایتاً خود پسرصموها و دخترخاله

هزا، مزرگ، جنایزت، ترهکزاری و ظلزم ایزن تکّزه ةالی لحظزات همزه ب و پیوسته به هم آمده است. در ال

هزایی هزایی دلگیزر، شز انزد، غزروبهای این داستان سایه افکندههایی که بر تکّهند. زماندهجوالن می

افتزد. انزدکی نزور و سزپا آورند. مرگ شازده نیز در صرحی کاذب اتّفا  مزیتاری  و روزهایی مالل

 کند.ها را به خواننده القا میمطلق، تاریکی و خاموشی ابدی نسل شازده هیسیا

 :ورپردازينور و ن .1-1-1

بزدون برخزی  است هیای تنگاتنگ با رنگ محیط دارد، نورپردازی است. بدییکی از صواملی که رابطه»

آمیززی توانزد رنزگاین، نورپردازی به تنهزایی مزی صالوه بر ؛خواهد بود اهمّیّتاز اشکال نور، رنگ بی

)ریچمونزد و « د.زتنزاص هسصززارفی خز ایزهزر واکزنبزگزیزداصززداشته باشد. نورهای رنگی خاص، ت

آفرینزی مهّزم صنوزر ، گویزای نقزبشازده احتجابها در بررسی این نمونه ،944: 1900 کروسکی،م 

آلزودی، سزازی ابهزام، رازبیشزتر در راسزتای ایجزاد یزا برجسزتهنور در فضای داستان است؛ تزأثیری کزه 

 هراسناکی و ابهّت اشرافی است:
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هزا صزندلی چرخزدار را دیزده روشن زیر درختدر سایه ده پیچیده بود توی کوچه،سرش  که شاز»

روشن در ایجاد فضزایی رازنزاک، خفزه، مزرهم و مشزکوک ، سایه4: 1902 )گلشیری، .«بود و مراد را... 

 نقشی اساسی دارد.

 ، 11 )همان: «های چلچرا  را روشن کرد. چه نوری!تمام شمع»

کنزد. هزا را روشزن مزیهزا و شزمع، تمامی چلچزرا آیدشازده می ةدر اوّلین شری که فخرالنّسا به خان

شود. فخرالنّسا قود دارد همه چیز صین حال ترسناک و غیرصادّی می شکوه و درفضای داستان  پرنور، با

آزارد اجدادی، خود و شازده را بهتر بریند و بشناسد. آن فضا و این هدف، شازده را مزی ةرا؛ وسایل، خان

 سا بخواهد به این کار پایان دهد.شود از فخرالنّو باصث می

 ،42 )همان: «زد.اص بر  میهای سرداریتکمه»

نظزامی و  موقعیّزتثزروت، شزکوه، جذبزه، قزدرت، نظزم و  ةتوانزد نشزانهزا مزیبر  حاصل از دکمه 

 اجتماصی ویهه باشد.

هزا... و شاخهها نور روی برگ ةجا که سایه بود و جا به جا چند لکّها. همانبرگشتم؛ از توی درخت»
 «زنزد.آفتزاب کزه چشزم را مزی ۀکننزدن سرز روالنی؛ توی روشنایی خیزرهجا بود؛ در انتهای آن داال. آن

 ،34و  39 )همان:

 ةزیر درختان که با چند لکّز ةآورد. فضای پر از سایشازده اوّلین مالقات خود و فخرالنّسا را به یاد می

الی نزور ه بز ابهام و ناشناختگی باشد. ایستادن فخرالنّسا در التواند نشانی از شود، مینور کمی روشن می

صزادّی و صجیز ، غیر شخوزیّتای از کند و نشزانهآلودگی را دو چندان میشدید انتهای داالن، این رمز

 سازد.شود که همواره وجود شازده را مقهور میدور از دسترس و ناشناختنی فخرالنّسا می

 :بو. 1-1-5

اسزت. بوهزایی کزه در ایزن داسزتان « بزو»، صنوزر شازده احتجاباصر کلیدی محیط در یکی دیگر از صن

آور، اشزرافی، مزرهم و فضزایی خفزه، گنزگ، ترسزناک، بیمزار، یزأس ۀکنندد، اغل  القاشونمیاستشمام 

 پررمز و رازند:

سزوخته و هزای نزیمها تمام اتا  را پر کرد و بوی نا و بوی شمعانتها و مداوم ساصتتی  و تاک بی»

 ،11 )همان: «بوی فخرالنّسا که آن ررف توی تاریکی ایستاده بود.
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دهنزد. بزوی اجزدادی را نشزان مزی ةخانز ۀدر این نمونه، بوی نا و شمع سزوخته، فضزای خفزه و مزرد

توانزد مفهزومی در راسزتای برانگیز است، مییکی نیز که تعریری صجی  و تأمّلفخرالنّسای ایستاده در تار

او کزه در فضزای  ةاشناختزذ، مزرهم و نززافززداشته باشد و در ضمن، از حضزور شزاخص، ن همین مردگی

 آلود خانه منتشر است، حکایت کند.یأس

 ،13 )همان: «کشید؛ با همان بوی آشنای چوب.ر میرنگ بخاری گُآتب خوص»

رایحزه  شد. اینرسد؛ چوبی که در بخاری افکنده میشازده در یادآوری خاررات، به بوی چوب می

 و آرامب آن. معوومیّتگر کودکی، یادآور دوران نزدیکی به رریعت است و تداصی

 ،90 )همان: «ریزی شده را پر کرده بود.اتا  و سرسرا و حتّی خیابان ریگ بوی جوشانده تمام»

رسد؛ بزویی کزه معنزای ترین بوهایی است که در سراسر این داستان به مشام میبوی جوشانده از مهم

 اری اجدادی خاندان شازده؛ یعنی سل را در خود دارد.بیم

 ،121)همان: «خن ، با صطری که فضا را پر کرده است. ةدر سای ،زیر نسترن»

رن زوی نستززوشرززخنز  و خ ةزود در سایززدستان و محکومزان، خززیر ةاجداد شازده، هنگام شکنج

نیزز نقشزی کزه در القزای نز  دارد و آرمیدند. تضادّی که لطافت و خوشی این رایحه، بزا شزکنجه و رمی

 کند، قابل توجّه است.ها ایفا میانگیز شازدهخیالی شگفتقساوت و بی

 :مصنوعات. 1-5

کنند که نظزامی از ها با یکدیگر و با رریعت روابطی دارند. در ضمن، آنها در اجتماصی زندگی میانسان

گیرد؛ چیزهایی که مونوصات شکل می ةواسط ارترارات در آن وجود دارد. بخب مهمّی از این نظام، به

 خود بشرند. ةساخت

کزه سزهمی محزوری در فضاسزازی ایزن  شازده احتجزابکالمی داستان یکی از بارزترین صناصر غیر

داسزتان نیزز بزه  ةاست. اوّلین جمل« صندلی شازده»ترین آنها دارد، مونوصات آن است که اساسی داستان

 ،4: 1902 کند. )گلشیری،ره مینشستن او در صندلی راحتیب اشا

رلرزی اسزت. شزازده در ، جایگزاه خزانواده و حتّزی راحزتاشزرافیّتصندلی شازده نمادی از قدرت، 

، ایزن صزندلی، چنزدان 0 )همزان: پزردازد.مزیو به مرور گذشته  نشیندمیآخرین ش  صمرص نیز بر آن 

ارث نرزرده و فزردی ضزعیف و بیمزار  خور شازده نیست؛ زیرا او از قدرت و اقتدار اجدادص چیزی بهدر

 ،3 )همان: «کرد.ای از آن صندلی اجدادی را پر میشازده، تنها گوشه ةتمام تن»است: 
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بززه آخزرین صضزو  –بنززدد ه دارد از خززانواده رخزت بززرمیک -های بزرگ، قدرت با مرگ شازده

ودی بزه صزندلی پزدربزرگ یعنی احتجاب رسیده است. نمود این ضعف را در رمع مزرد یهز ،ماندهباقی

منرّزت کزاری » بیند که بزاز پزدربزرگ روی همزان صزندلی، در توهّمات، شازده می10 بینیم. )همان:می

)فروپاشی قزدرت خانزدان، را  نشسته و در حال توبیخ اوست که چرا قود فروختن صندلی« جواهر نشان

  ،02و  13 )همان: درو  است.آید که چنین قودی ندارد؛ امّا میدارد. شازده درصدد توضیح بر

زده اسزت کزه نمزاد قزدرت و ثزروت چشزمگیر تختی مرصّع تکیزه مزی جدّ کریر، به جای صندلی بر

امی بزرده زنز ،درزاه پززگزتوان روند تنزّل قدرت را در خاندان پزی گرفزت. از تکیزهاوست. پا از او، می

دهد! لم می« ندلی راحتی معمولیص»که به خدمت ارتب درآمده است. شازده هم بر ی  شود؛ چرانمی

، بزاز آرمزانیبار این قزدرت ای از جایگاه اجدادی هم نیست. آرزوی حسرتداند که صاح  ذرّهاو می

توانسزتم زیزر درخزت اگزر مثزل اجزداد واالترزار مزی»هم خود را با رییای تخت مرصّع نشان داده است: 

 ،122 )همان:.« نسترن روی تخت مرصّع بنشینم... 

است که بعدها به دلیل زمینگیزر شزدن « مرادخان ةکالسک»دیگر از مونوصات مهمّ این داستان، یکی 

های خاندان شازده است، ابتدا با کالسزکه یابد. مراد که قاصد مرگ آدماو، به صندلی چرخدار تغییر می

و از خانزه  کنزده مزیهیزاین کار را می کند. بعد از سقوط از آن، شازده برای او ی  صندلی چرخزدار ت

دهزد. آن دارد تا وقتی که خرر مرگ خود او را نیزز مزیکند. امّا او دست از سر شازده برنمیبیرونب می

های سرسرا غهغزه ها روی کاشیچرخ»کند: میگاه با غهغه صندلی چرخدارص فضای داستان را ترک 
یاد شده است. صدای این  ، در جمالت آغازین کتاب نیز از مراد و صندلیب110 )همان:« کرد.صدا می

 آزارد.اندازد و او را میصندلی مدام در گوص شازده رنین می

گویزد، مردگزان چیززی نمزیتازه ۀاص، مترادف با مرگند. حتّی وقتی خود مراد دربارمراد و کالسکه

خان در داستان، هنگزامی اسزت  ، آخرین حضور مراد41 )همان:« ها کی مرده؟تازگی» پرسد:میشازده 

آمد بزاال و مزراد پشزت سزرهم ها میصندلی چرخدار از پلّه» ه او بدهد:که آمده تا خرر مرگ شازده را ب
هزای سرسزرا. شزازده فقزط هزا بزود روی کاشزیگفت: بجن  زن! ... . بعد فقط صدای حرکت چرخمی

ده جون، داد زد: مراد باز کسی مرده، هان؟ مراد گفت: شاز ؛ها را روی قالی حا کردحرکت نرم چرخ
هزا را روی ها را شنید و صدای حرکت چرخشازده احتجاب صمرشو داد به شما... . شازده صوصوی سگ
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کزرد و روی مزیهای سرسزرا غهغزه صزدا ها روی کاشیقالی و بعد صدای باز و بسته شدن در را. چرخ
 ،110و  114و  111 )همان:« ها.پلّه

ه کزرد. خانزدان و منززل شزازده اشزار ةبه اسراب و اثاثیزتوان از دیگر مونوصات مهمّ این داستان، می

چنزان کزه در آنآلودنزد؛ تزرس ةکهنز اشرافیّتآمیز و رتهی تجمّلِ ۀکنندتمامی این مونوصات، منعکا

 آید:ذیل می

هزای خودهزا، قلمزدانهزا، کزالهبلزور، قمزه ةهای مرال، کاسزها، شاخها، قطار فشنگقندیل، دولول»
ای قززدیمی، زهززای، کاسززه و بشززقابصوززای دسززته نقززره» -، 19 )همززان: «کریززر صززدفی، کالهخززود جززدّ

 ، 40 )همان: «تفنگ روسی، پوست خرس» -، 04 )همان:« شلّا ، سردوشی» -، 10 )همان: «هاچلچرا 

 :خوراک )خوردني و نوشيدني(. 1-5-2

هزا و دردهزا رنز  ۀترین خوراکی این داستان، شراب است. شراب بزه صنزوان نوشزیدنی از بزین برنزدمهم

 )مخووصاً آالم روحی فخرالنّسا، معرّفی شده است:

ریخزت، شزازده بزاز صزدای تنگ شاخدار را گرفت. وقتی شراب را توی لیزوان مزی ةفخرالنّسا دست» 
 ،49 )همان: «قمری را شنید: بفرمایید، شراب خانگی است. گمانم هفت ساله باشد.

خزارر کزرده اسزت، بزرای فرامزوص کزردن دص او را آزردهندگی و رفتار اجزداز ۀفخرالنّسا که شیو

نوشیدن شزراب را بزرای او  ،نوشد. با اینکه بیمار است و پزش های روحی خود مدام شراب میدغدغه

ای که فخرالنّسزا دارد. شراب هفت سالهنمیصمر دست از نوشیدن بر ةممنو  کرده است، تا آخرین لحظ

ت کزه مزادر شزازده بزه مناسزرت نزامزدی پسزرص و فخرالنّسزا، دسزتور برد، همان شرابی اساز آن نام می

 انداختن آن را داده است.

نوشزیدن فخرالنّسزا را نوشد؛ امّزا بعزدها کزه راز از آن سوی، شازده ابتدا شراب را برای سرگرمی می

حزدود بزه های فخرالنّسزا؛ کزه اغلز  میابد، از آن برای تسکین دردهایب که الرتّه نه از جنا رن میدر

ا صقیده دارند کزه رّیکی دیگر هم بخورید. ار»گیرد: بیماری جسمانی و موروثی خاندان اوست، بهره می
نوشزد و هزای خزود شزراب مزی، شازده برای فراموص کزردن ضزعف44 )همان: .«شراب برای بواسیر... 

شزازده اسزت،  ةدختزر صمّزفخرالنّسا برای از یاد بردن دردهای روحی صمیقی که دارد. گویا فخرالنّسا که 

 کشد.های اجدادی را به دوص میبار تمام جنایت
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 :لباس. 1-5-1

ی که در ایزن های. لراساست... توان مالی و، فرهنگ، ررز تفکّر، شخویّتها در بیشتر مواقع بیانگر لراس

 ختلفند:احساسات م ۀکنندتاریخی و نیز القا ۀاجتماصی، دور موقعیّت ۀدهندکتاب آمده اند، نشان

م مزی کنزد. از سزوی لچ  و پیشرند فخری، جایگاه او را به صنوان خزدمتکار، بزرای مخارز  مجسزّ

مزذهری وه بر تضاد بزا فضزای اشزرافی و غیربیند؛ پوششی که صالدیگر، خواننده او را با چادر نماز نیز می

حتجزاب آن دو چشزم در کزه بزاز شزد، شزازده ا»کند: و پاکی ذاتی فخری را منتقل می معوومیّتخانه، 
 ، 40 )همان: «دار قاب شده بود.سیاه را دید که در چادر نماز گل و بوته

لراس فخرالنّسا، در تمام کتاب، پیراهن تور سفید است؛ جز در دو مورد: یکی زمان کودکی و لرزاس 

زده کند. پا از مرگ فخرالنّسزا، شزاتن می بزرگ که لراس مشکی برمدرسه و دیگر، هنگام مرگ مادر

شازده در برابرص  و او باشد ةکند از فخری،  فخرالنّسایی تازه بسازد؛ فخرالنّسایی که تحت سلطسعی می

کنزد تزا خزود را شزریه آمیزز، فخزری را وادار مزیجنزوناحساس حقارت و ضزعف نکنزد. او در اقزدامی 

ن میزان، فخزری از فخرالنّسا کند؛ مانند او آرایزب کنزد؛ لرزاس بپوشزد؛ بخنزدد و کتزاب بخوانزد. در ایز

هم نیستند، دوست نزدارد.  اصها را که اندازهکند. او این لراسهای تور سفید فخرالنّسا استفاده میپیراهن

های تور سفید کزه آن فخری و فخرالنّساست. پیراهن شخویّتتضادّ  ةصالقگی، نشانتناس  و بیاین صدم

فرامزادّی  ةآرام و غمگزین او تناسز  داشزتند و جنرز ةافزودند؛ با روحیهمه بر شکوه و وقار فخرالنّسا می

تناسزرند کزه او را هایی بیسواد و شلو ، لراسکردند، برای فخری، خدمتکار بیب را آشکار میشخویّت

ها از تزور سزفید ها دست کشید. تمام پیراهنها. به پیراهنلراس ةبلند شد؛ رفت سر قفس»کنند: جذب نمی
، لراس بسیاری دیگر از 19 )همان: «خره؟ من که دیگه خسته شدم.راس برام نمیبود. چرا یه جور دیگه ل

هزای بزرّا  و های مهمّ دیگری است؛ مثالً: کاله، چکمزه، دکمزههای این داستان نیز حامل پیامشخویّت

 همزان:. )و جایگاه اجتماصی او هسزتند اشرافیّتمی چون قدرت، هیپدربزرگ، حامل مفا ةسرداری شمس

دهنزد. اجتماصی و خانوادگیب را نشان مزی موقعیّتهای پدر، شغل و لراس و چکمه ،04و  01و  14و  0

نفوذ دستگاه پهلوی نیزز هسزت. گان صاح های قاجار است، از سرهناینکه از خاندان شازده او صالوه بر

بند. این لراس برای یاهای بلند و سیاه در داستان حضور میهای شازده، همواره با پیراهن، صمّه04 )همان:

صارفگی اسزت. همچنزین یزادآور انزدوه مزوروثی و صجیرزی قدرت، شکوه، جدیّت و حتّی بی ةآنها نشان

 ،91و  92 همان:. )است که زنان در خاندان شازده دارند



 1930 ، تابستان9فولنامة ادبیّات داستانی، سال اوّل، شمارۀ / 192
 

، 99 شزغلی و اجتمزاصی آنزان اسزت. )همزان: موقعیّت ۀدهندفرّاشان، نشان« ماهوت مشکی»های کاله

هزای بلنزد دوران قاجزار را یم، صالوه بر اینکه با شغل او که ررابت است ارتراط دارد، لراسبلند حک ۀلرّاد

ها، در مراسم مرگ پدربزرگ سرداری خان نوکر مخووص شازده ، مراد94 )همان: کند.مینیز تداصی 

نزین ،؛ امّا در مراسم درگذشت مادربزرگ، با چ93 )همان: پوشیده است و شال سیاه روی دوص انداخته

های بزرّا  و کزاله شود: لراس مخمل سیاه، شلوار سیاه، دستکب جیر سیاه و چکمههایی دیده میپوشب

گذر زمان و تغییر رزرز پوشزب مزردم اسزت؛ امّزا در کزل، ایزن  انةاین تفاوت، نش )همان، «ایپوست برّه

 .تسهادستگاه شکوهمند شازده دم و ۀکنندرسمی، مناس  سوگواری و تداصی یهالراس

 :دخانيات. 1-5-3

آیزد، دخانیزات اسزت کزه در القزای بعضزی از دیگر صناصر غیرکالمی که جزو مونوصات به حساب می

 تأثیر نیست:م این داستان به خواننده بیهیمفا

 ة، سزیگار پیچیزدن مزراد، نشزان09 )همزان: «مراد دست کشید به هر دو پایب و سزیگارص را پیچیزد.»

کنزد کزه او خیال ندارد به زودی برود. شازده برای پدربزرگ تعریف میقود آغاز سخن است و اینکه 

کزرد. انگزار پیچیزد و حزرف زدن را شزرو  مزیآمد؛ سیگاری مزیمرد، مراد میحتّی اگر کسی هم نمی

 های اوست؛ آن هم سخن از مرگ.آغاز سخن ةسیگار پیچیدن مراد به منزل

دهزد و خاکسزتر اص بیزرون مزییگار را از بینزیکزه دود سزازده احتجاب پدربزرگ را می دید... ش»

سیگار کشیدن پدربزرگ، بزا  ۀ، این توویر و نحو01 )همان: «ریزد.سیگار را توی زیرسیگاری خاتم می

 کند.خیالی و احساس قدرت او را مجسّم میخواننده از او دارد، بیتوجّه به شناختی که 

 :عينک. 1-5-1

صین  اوست. هرجا نامی از او آمزده، از صیزنکب نیزز  ءه فخر النّساترین مونوصات مربوط بیکی از مهم

نگزری، آرامزب، ، تعمّزق، ریزبینزی، رازنزاکی، جز زیدقّت ۀدهندشده است. صین  فخرالنّسا بازتاب یاد

خیالی نسرت به امور روزمرّه و تمسخر نسرت بزه صلمی، احساس تسلّط و نیز بی روشنفکری، سواد، شعور

اسزتفاده از تمزام  ۀسزازد، اجزازکه شازده از فخری فخرالنّسایی دیگر میمیست. هنگازندگی شازدگان ا

وجود فخرالنّسا برای  ۀدهندب را. این صین ، تمام ابعاد آزاردهد؛ مگر صینکوسایل فخرالنّسا را به او می

 شازده را با خود دارد. این صین ، خود فخرالنّساست: 
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ای راه انزداخت... . صینکزو برداشزت و انزداخت رو اسزراب شنگهوقتی خواستم صینکو بذارم چه الم »

ها را تواند دید آدمآن است میشازده از آن صین  واهمه دارد؛ زیرا بر ،11و  12 )همان: «آرایب خانم.

بیند و نقا ص وجزود او را ها را مینسرت به او واقعی کند. گویا فخرالنّسا با صینکب ضعف و زوال شازده

گذارد. صین  چشزمانب میدهد. ی  بار فخری به دور از چشم شازده، صین  را به چشم تشخیص می

نشزدنی تمزام ادّتوانزد تمثیلزی از تضزیزن رویزداد مزیا ،14 همان:. )بیندمیآزارد و همه چیز را تار میرا 

 نگرص او و فخرالنّسا باشد. 

گزام نزز ، او کزودکی فخرالنّسزا را اندیشد. در توهّمزات هنشازده تا زمان مرگ نیز به این صین  می

بینزیم کزه ، مزی32)همزان:« زده.فخرالنّسا ده ساله بوده... و آن صین . نه؛ حتماً بعزد صینز  مزی»بیند: می

توجّزه  ةت صینکب گره خزورده اسزت. ایزن نکتزه، نشزانحضور فخرالنّسا برای شازده، چگونه با موجودیّ

 م برآمده از آن است.هیاصمیق او نسرت به آن صین  و مف ةخاص و دغدغ

 :گيرينتيجه

کند، گلشیری در سطحی وسزیع مشخّص می شازده احتجاببررسی رفتارهای غیرکالمی به کار رفته در 

م مهم، متعدّد و متنزوّصی را کزه هیو به صورت آگاهانه و بسیار مؤثّر از این صناصر بهره گرفته است تا مفا

ایزن ویهگزی، شزگردی  آیند، به مخارز  آگزاه منتقزل کنزد.مینو گوها و رفتارهای کالمی بر از گفت

تزرین مهزم ةپردازی هوشنگ گلشیری که تا به حال مورد توجّه واقع نشده است. خالصزاست در داستان

 :یافته های این پهوهب صرارت است از

، تزرس، نگرانزی، خشزم، بیمزاری ۀکننزدرهزای لز ، دهزان و صزورت، اغلز  القادر این داستان، رفتا. 1

افسردگی و مرگند. در سراسر روایت، بارها به جویدن سزریل از سزر خشزم، بازمانزدن دهزان و پریزدگی 

 مخووصاً فخرالنّسا اشاره شده است. ،صورت افراد ۀرنگ از ترس و تعجّ ، رنگ مات و پرید

ق، زهزای دقیزانزد. نگزاههای ممتد، معنادار و صجیز  فخرالنّسزا، فضزا را رازنزاک و گنزگ کزردهنگاه. 0

های اجدادی و های کنجکاو او به وسایل و کتاببار و از باالی صین  او به شازده و فخری، نگاهمالمت

گیزری فضزایی جزدّی، هزا و حیزاط خانزه، همگزی در شزکلهای غمگین و پر از سؤال او بزه کزال نگاه

 محزون، دلگیر و خاموص نقشی مهم دارند.
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های آنزان، بارهزا بزا های فخرالنّساست. او با یادآوری ستمخندهتمسخر شازده و اجداد، بیشترین دلیل . 9

رورکزه خندد؛ همانهای روانی میخندد. از آن سوی، شازده معموالً به دلیل آشفتگینفرت و تلخی می

 فخری از سر اجرار و نادانی.

. ایزن رفتزار، کوچ ، مادر و...  ةصموی بزرگ، فخری، صمّگریند: زن ها میدر این داستان، فقط زن. 4

میان، تنها ی  بزار بزه گریزة زنان در خاندان شازده است. در این  هیپنات، بیچارگی و بیتجسّم مظلومیّ

شازده احتجاب؛ آن هم در زمان کودکی و هنگام بازگشت پدر به ارتب، اشاره شده است. ایزن گریزه، 

ا کزه او بزا گذشزت دوران ی رمعوزومیّتشازده را نشان دهد یزا  شخویّتگویا می خواهد ضعف فطری 

 دهد.کودکی از دست می

نفزرت  ةداستان، دوبار به اخم فخرالنّسا هنگام بازرسی وسایل منزل شازده اشاره شده است که نشان در. 1

نظزامی، خشز  و  شخوزیّتاو از خاندان است. دوبار نیز از اخم پدر شازده سخن گفته شده اسزت کزه 

 کند.انعطاف او را آشکار میبی

ای از اظهزار حتّی نوکرهایشان همگی سریل دارند که صالوه بر مرسزوم بزودن، نشزانه مردان خانواده و. 1

رود. پیزام مردانگی و قدرت یا میل به داشتن آن است. در این میان، از سریل شازده احتجاب سخنی نمزی

 این نشانه، ناتوانی و ضعف شازده است.

ی چزون دلهزره، تزرس، تفکّزر و صوارزف و حزاالت ۀکننزد، القاارهای حرکتی در این داسزتانبیشتر رفت. 4

 خشمند.

خیزالی رفتار لما از جان  فخرالنّسا، معانی گوناگونی چون کنجکاوی، دقّت، محرّت، دلسوزی و بی. 0

و شتاب است. در این داسزتان،  اضطراب، خشم ةشازده، بیشتر نشان ةکه از ناحیکند؛ در حالیمیرا منتقل 

 ها یا میل به ابراز وجود است.تنهایی آدم ةشود که بیشتر نشانمیدیده لمسی نیز خود

کنجکزاوی و دقّزت او و  ةآینزد، نشزانرفتارهای دست فخرالنّسا که در این داستان بیشتر بزه چشزم مزی .3

جزان هیتزرس، اضزطراب و  ةهزای مختلزف نیزز، نشزانشخوزیّتهای تمسخر شازده هستند. لرزص دست

 آنهاست.

ات روحیّز ۀجان، ابهّت، قدرت، درد، وحشت و آشزکارکنندهیترس،  ۀکنندی داستان، القاهاانپیرازب. 12

 به ویهه فخری و فخرالنّسا هستند. ،های مختلف داستانشخویّتپنهان 
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توان بزه میداستان،  های مهمّصنور رنگ، نمودی بسیار گسترده، بارز و نمادین دارد. از جمله رنگ. 11

بار، یکنواخزت، ترسزناک و برانگیز، اندوهها فضا را مرهم، سؤالاشاره کرد. این رنگسفید، سیاه و سرخ 

اه و زهزا و محزیط مزرترط بزا خانزدان شزازده بزا رنزگ سیزسازند. فخرالنّسا با رنگ سفید، صمّهمیملته  

شزوند. رنزگ پزدر فخرالنّسزا نیزز خاکسزتری اسزت. های بزرگ و جلّادها با رنگ سرخ ظاهر مزیشازده

 م مورد نظر نویسنده دارد.هیشناسی و درک مفاشخویّتها، سهم شایانی در زگشایی این رنگرم

دهنزد. ی مزیهای زمان قاجار با معمزاری مخوزوص آن دوران روحوادث این داستان، در ساختمان. 10

، اشزرافیّتمی چزون قزدمت، شزکوه، هیها، تأثیری چشمگیر در روند داستان دارنزد و مفزامکان جز یات

 کنند.صین حال ترس و دلهره، مالل، یأس و مرگ را القا می قتدار و درا

های حاکم بزر ایزن داسزتانند؛ ضزمن آور، زمانهای تاری  و روزهای ماللگیر، ش های دلغروب. 19

 ت  افراد خاندان شازده نیز بر سراسر داستان سایه افکنده است.اینکه زمان مرگ ت 

راز  های پررنگ داستان، فضزایی ترسزناک، مزرهم و پزر رمززومیان تاریکیاستفاده از صنور نور در . 14

 آفریند.می

این داسزتان،  نمایاند. بوهایآور و غمرار داستان را میبو، فضای راکد، مالل ةچگونگی کاربرد نشان .11

 آور و مرهمند.دلهره هیفضایی خفه، مرده، ترسناک، رازآلود، بیمار و پر از شکو ۀکنندترسیم

تزرین مهزم بسیار گسترده از صنور مونوصات، نقشی حسّاس و مهم در پیشزررد داسزتان دارد. ۀاستفاد. 11

 ،و مزرگ اشزرافیّتمی چزون اقتزدار، هیخانند که با مفا مراد ةاین مونوصات، صندلی اجدادی و کالسک

هزا و مزالل اند. سایر مونوصات نیز در نشان دادن شزکوه و جزالل ظزاهری خانزدان شزازده وگره خورده

 های قرین آن، نقشی بارز دارند.دلهره

ود زودی خززهزای وجزها برای فراموص کردن دردهای روحزی یزا ضزعفشخویّتبه جز شراب که . 14

 نوشند، نمود خوراک در این داستان بارز نیست.می

ی اهمّیّتزسا از های فخرالنّاستفاده از صنور لراس در داستان، چشمگیر و مهم است. در این میان، لراس. 10

 او و القای فضای داستان برخوردارند. شخویّتویهه در معرّفی 

 کند.آن، معانی مختلفی را منتقل می ۀکنندمورف شخویّتسیگار در این داستان، متناس  با . 13

 کند.فخرالنّسا را با خود حمل می شخویّتصین  در این اثر نقشی چشمگیر دارد و تمام بار معنایی . 02
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 :ابعمن
بزاقر  ةترجمز ،اندیشزند،)هنر دیدن آنچه دیگران می راهنماي تصویري كامل زبان تن ،،1900بریسی ، جوزف )

 تهران: بعثت. ،چاپ دوّم ،ثنایی و فرشاد بهاری

 تهران: جانان. سعید زنگنه، چاپ سوّم، ةترجم ،)راهنمای تعریر حرکات بدن، زبان بدن ،،1901پیز، لن )

 تهران: کتاب آمه. )داستان،، چاپ دوّم، معاصر ایران ادبيّاتدر  هایيهگزار، ،1900) تسلیمی، صلی

، كالمـي در ثاـار داسـتاني هوشـنگ گلشـيريي تحليلي رفتـارها و ارتباطـات غيربررس ،،1932جمشیدی، لیال )

 ارشد، کرمانشاه، دانشگاه رازی.نامة کارشناسیپایان

،  «مسزتور های موطفیهای ارتراری برون زبانی در داستانکنبکارکرد » ،،1931)حاجتی، سمیّه و احمد رضی 

 .131-111، صص 01، شمارۀ نامة زبان و ادبيّات فارسيكاوش

مطالعة ادبيّات ، «های ارتراط غیر کالمی در داستان دو دوستتحلیل نشانه»،، 1932رضی، احمد و سمیّه حاجتی )

 .114-31، صص 9، شمارۀ كودک

 ةترجم، رفتارهاي غيركالمي در روابط ميان فردي ،،1900) کروسکیم  یا و جیمز سی،ریچموند، پی، ویرجین

 دانهه. تهران: آذری، چاپ دوّم، زیرنظر غالمرضا پور،سادات موسوی و ژیال صرداهلل فارمه

 تهران: نگاه. ، چاپ دوّم،نویسندگان پيشرو ایران ،،1911) سپانلو، محمّدصلی

 تهران: نشر دیگر. )زندگی و آثار هوشنگ گلشیری،، چاپ اوّل، ني كاتبانهمخوا ،،1902) سناپور، حسین

علوم ، «های روانشناسزیقرآن از نگاه دیگر: بررسی ارتراط غیر کالمی در قرآن و آموزه»،، 1932صلمایی، نسیره )

 .132-142 ، صص41، شمارۀ حدیث قرثن و
خشزایار بیگزی و مهزرداد  ةترجمز ی،،فردار میان)رفت تعامل اجتماعي شناسيروان ،،1943)فرگاس، جوزف. پی 

 تهران: ابجد. فیروزبخت، چاپ دوّم،

 .وراهم نیرزمس آوای :رانهت، كالمي در مثنوي معنوي موالناارتباط غير،  1901) فالحی، کیومرث
 تهران: نیلوفر. ، چاپ دوازدهم،شازده احتجاب ،،1902) گلشیری، هوشنگ

 مشهد: مهر جالینوس. جالینوس کرمی، چاپ یازدهم، ةترجم ،زبان بدن، راز موفّقيت ،،1903) لوییا، دیوید

 تهزران:  ، جمعی،، چاپ دهم،هیفردی، گروانسانی میان ارترارات) شناسيارتباط ،،1903) راد، مهدیمحسنیان
 سروص.

نامزة پایزان، هـاي كليلـه و دمنـهكالمي در مجموعه داسـتانبررسي و تحليل ارتباطات غير ،،1944) نراقی، فریرزا
 کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی.
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