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 چكیده
ای واقعای   از حادثا  داساتان  ایا   منتشر سااتت.  .م(  0011 ) در سالرا  شازده کوچولو (م. 0011-0011دوسنت اگزوپری ) آنتوان

اسات.  های زندگی تود برجاای گارارده    ها و اندیش  هایی است ک  سنت اگزوپری از تجرب  مای  گرفت  و شامل مجموع  یادداشت

اسات. در   زماان روایتِ داستانی عبارت از توالی رتادادها در بنا  مراور    شناسی ژنت است. مبنای نظریۀ روایت بر پژوهش روش

افتااده )شا ل روایات( تماایز حااک        اتّفااق  آنچا  افتاده )مرتوای روایت( و چگونگی نقلِ  اتّفاقواقع   ب  آنچ شناسی، میان  روایت

صایی داساتان اسات و  باا آرای ژنات، کیفیات روایات در دنیاای داساتانی همشاان و با  شایو  روایتای              ا شخصایتت راوی  است.

است. راوی داناای کال   « روایتی ه »راوی متمرکز است. نوع روایت ب  ش ل  - شخصیتتبر گیری  گیراست؛ زیرا مرکز جهت مت 

شاود کا   باا آرای ژرار     داستانی از  ریا یک یا چناد راوی بیاان مای   عنان داستان را در دست دارد. هر  و آگاه ب  امور است ک 

صاورت نظا  و ترتیات، تاداوم )اساتمرار( و بشاامد        توان از لراظ نوع روایت و نقل رویادادها در بنا  زماان با      ژنت، راوی را می

شاناتتی و هناری    و جیو، جنبۀ زیباییعد گشتر  زمانی از حال ب  عقت نظ  و ترتیت یا بُ شازده کوچولوداستان  کرد.)ت رّر( بررسی 

کشیدن بیشتری  بشامد را داراست و ثبات پویایی یا سرعت حرکت داستان، دارای شاتا  مببات و در بع ای     ینقّاشدارد و رویداد 

های اصیی داستان، تیبان و شازده کوچولو هشتند ک  رویدادها از زاویاۀ دیاد اوتل شاخ  و    شخصیتتها شتا  منفی دارد.  قشمت

سااتت و   هاای ژر   ساتان از ییا   دا داساتانی تمبییای اسات کا  پیرنا       شاازده کوچولاو  شاود. داساتان    زاویۀ دید راوی دیده می

 ت.ساتت تش یل شده اس رو
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 مقدمه .1

تیاالی با     امتاا  چیزی ک  واقعی اسات؛ »قرار دارد،  واقعیتتای ادبی است ک  در مرز میان تیال و  گون  0یفانتز

ریشاۀ لواوی فاانتزی در     .(15: 0131)مشاعودی،  « نمایاد  واقعای مای   امتا رسد یا چیزی ک  تیالی است؛ نظر می 

با  معناای تولیاد تصااویر      (Fantastikas) واژ  و ب  معنای ذها   (Mind)وبشتر در فرهن   .اصل یونانی است

شایدن اسات. معنای و مفهاوم     بخ کردن و عینیات   ساتت ، مرئی الیفظی فانتزی، نمایان  ذهنی است. معنای ترت

 .(41: 0135صدیقی، ن.ک: هوس و نوآوری تیالی )ابداع تیالی( است. ) یاصی

هاای   بار تخیال، واژه    الوهعا  .ناپاریر فاانتزی دانشات    تری  ویژگی و جاز  جادایی   توان اساسی تخیل را می 

  در قادی  با    فاانتزی ۀ فرهنگی غر ، کیما ت سنّ»در دیگری چون تیال و وه  نیز در ای  زمین  کاربرد دارند. 

تدریج آن را از لراظ شدت و ضعف یاا از لرااظ ناوع از تخیال       رفت  و ب  کار میب  4تخیلای متراد  با  گون 

رود یاا از آن   یاا از آن فراتار مای     بی ، جدا نیشت واقعیتتتخیل فانتاستیک از  .(1: 0134)برت، « اند جدا کرده

سااتت      دگرگاون  جان از تصاویر مرصول ادراک حشی نیشت، قاوت  ای جامد و بی تخیل توده»شود.  برتر می

 نیشات، قاو  سااتت  تصااویری اسات کا  از       واقعیتات دیگر، تخیل قو  سااتت  تصااویر از     بیانی  ؛ ب هاست آن

ا در ادبیتاات فاانتزی   ها  جاادوگری و غیارمم     .(03: 0111)باشالر، « اند واقعیتتگررند، برتر از  فرامی واقعیتت

ایا  دو ویژگای بخشای از تعریاف فاانتزی را       برند. در واقع هشتند ک  داستان را پیش می اهمتیتدو تصیصۀ با

کشاد کا  در آن نیروهاای     های تیالی و فرضای را با  تصاویر مای     داستان تیال و وه ، جهان»کنند.  کامل می

فاانتزی از   .(411: 0104)میرصاادقی،  « برناد.   بیعی و غیر واقعی، عمل داستانی را پایش مای    جادویی و مافوق

هاا را تیییاد    توان با معیارهای عقیی سنجید و اعتبار آن های فانتزی را نمی کنشکند.  عناصر جادویی استفاده می

مرمادی،  ن.ک: دارناد. )  هم ، همی  معیارهای عقیی در ساتت فاانتزی نقاش مارثّری    و ت ریت کرد. با ای  

 تاصایت سابت  توان نام برد. فانتزی ب   های دیگر فانتزی حیرت و شگفتی را می از تصیص  .(000: الف 0113

« فاانتزی بایاد حیارت و شاگفتی مخا ات را برانگیازد      »باید حیرت و شگفتی توانناده را برانگیزاناد.    متناقض

شوند و چاون تخییای هشاتند و عناصار جاادوگری و       های فانتزی بر مبنای حقیقت بنا می داستان .(000)همان: 

گارا   شت کا  داساتان فقاا بایاد واقاع     فرض بر ای  نی»غیرمم   دارند، ب  ای  معنی نیشت ک  دروغی  هشتند. 

را  یواقعیتتا در بنا  تاود    امتاا  گرا ه  نباشاد؛  تواند واقع )رئالیشت( باشد تا حقیقت مانندی داشت  باشد بی   می

، باایتر و فراتار رفتا  و از    واقعیتات ادبیتات فانتزی مدعی است کا  از   .(014: 0111)میرصادقی، «  س کندمنع

                                                           
1. Fantasy  

2. imagination  
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 ,Jackson)«کارده اسات   های دومِ مافوق و برتار تیاا   انشانی گریخت  و جهان هایقید و بندها و مردودیتت»

های ادبی از صور تیال بهره فراوانی بارده اسات. تمبیال، تشابی ، اساتعاره و       فانتزی مانند دیگر گون . (2 :2003

فاانتزی دارای سابک اساتعاره و تشابی  اسات.      »دیگر صناعات ادبی در تیا آثار فانتزی کاربرد فراوانی دارند. 

د کا  در  ای هشتن گون   ب  واقعیتتکردن تیال و وه  تال  و نا ، برای شرح و توضیح  ای  آثار با جایگزی  

شاود   مای  گنجناد و نظارات و عقایاد از مات  زدوده     گان  نمای  با حواس پنج احشاس و تجربیات مرسوم انشانی

  .(Hunt, 2006: 6)« است ک  ارائ  شده است یولی   تصاویر استعاری حامل و ناقل پیام

تاوان از لرااظ    مای شود ک   باا آرای ژرار ژنات راوی را    هر داستانی از  ریا یک یا چند راوی بیان می 

ت ارّر بررسای   وو بشامد  ،استمرارو نظ  و ترتیت، تداوم  ؛صورت  نوع روایت و نقل رویدادها در بن  زمان ب 

 بپردازد.ای  دیدگاه از  ازده کوچولوشداستان قالۀ حاضر تالش دارد تا ب  بررسی ساتتار روایت در کرد. م

 پرسش پژوهش .7-7

 شاازده کوچولاو  تان مرتوا و ش ل روایت در داسا دهد ک   پاسخ می  مقالۀ حاضر در فروای برث ب  ای  سرال

 شناسی ژنت مننبا است؟ با نظریۀ روایت ب  چ  میزان

 پژوهش. روش 7-5

 های پژوهش ب  شا ل توصایفی  یافت  و ؛است و سندکاوی ایروش ترقیا در ای  مقال  مبتنی بر ابزار کتابخان 

 گیرد.می بررا در شازده کوچولوداستان تریییی ارائ  تواهند شد. حوز  بررسی در مقالۀ حاضر همۀ مت   -

 پژوهشپیشینة . 7-9

تااکنون ترقیقای انجاام     ژرار ژنات اگزوپری، از دیدگاه  اثر ازده کوچولوشداستان در  تیساتتار روادر با  

هاایی  در ایران انجام شده است کا  نمونا    یقاتیترق ریاتزمینۀ فانتزی در دو دهۀ  یی در  صورت کب امتا نشده؛

را شارح داده   «هاای فاانتزی مادرن   چیشاتی، ماهیتات و گونا    »( 0113کنی . مرمتد مرمتادی ) از آن را ذکر می

فاانتزی در  »( با  مقولاۀ   0135بیان کارده و صادیقی )   را« فانتزی و ارتباط آن با تخیل» (0131است. مشعودی )

 پرداتت  است. «شاهنام 

   ژرار ژنتاز دیدگاه  تیروا .2

. متولد شاد  سیپاردر  م(. 0011سال ) درک   است یشناس فرانشو و نشان  یادب پرداز  ریو نظ منتقد 0ژرار ژنت

از  ویتاود را گرفات.    کیکالسا  ادبیتاات  شاانس یل وریرماال ساوپر  اکاول ن   دانشگاهم( از . 0051)در سال او 

و  ایا تنب یبارا  م( در حاوز  منالعاات ادبای   . 0011ۀ )کا  در دها   است یف ر های حرکتۀ برجشت یها چهره

                                                           
1. Gerar Genette  
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از  ان ۀ سااتتارگرای او با  منالعا   یرگراریشهرت و تیث  عمدتالش زیادی کرد.  انیساتتارگرا یها  یبشا نظر

 لچات، ن.ک: ) .دهاد  یرا ارائا  ما   ییمتون روا لیتری یها چارچو   یتر از جامع ی یک   گردد یبرم تیروا

0131 :03).   

 دقیقاا   روایات »ها ش ل گرفتند.  روایت کرد،را آغاز  سخ  گفت از زمانی ک  بشر اند؛ بار  روایت گفت در 

 بیاانگر  روایات » .(41: 0131 باارت، « )اسات  نباوده  روایات  بدون انشانی کجا هیچ و شود می آغاز بشر تاریخ با

 از ای گشاتره  در و تاورده  رقا   داساتان  هاای  شخصیتت توستازمانی  مقنع چند در ک  رویدادهاست از سیری

 یتگار یروا ژنات  .(11: 0101 هرم ،)« است انجامیده مشخصی فرجام ب  ناپیموده ولی مم  ، مشیرهای دیگر

 بیاان  نوشاتاری  زباان  باا  کا   کند می تعریف تیالی یا واقعی رویدادهای از ای سیشی  یا رویداد یک بازنماییِ را

 در رتادادها  تاوالی  را داساتانی  روایات  ژرار ژنات  ؛دیگار   عباارت  ب   .(11-14: 0134 ژنت،ن.ک: . )شود می

 حااک   زباان  دستور و ساتتار منالعۀ دانش را روایت نظریۀ و دارند معیولی و عیّی رابنۀ ک  داند می زمان بن 

 روایات  شا ل  و روایات  مرتاوای  کا   اسات  معتقاد  ژنات  .(04: 0104 حرّی،ن.ک: . )کند می تعریف آن بر

 سااتتارگرایان  پیارو  ژنات  کا    آنجاا   از. دارد روسای  هاای  فرمالیشت آرای در ریش  تمایز ای  و دارند تفاوت

 .(04: همان. )است برده بهره ها آن از نظریاتش در و پریرفت  را روسی ساتتارگرایان آرای است،

 شازده کوچولو داستان ةخالص .9

ای کوچاک اسات کا  غیار از او و گیاش، سا  آتشفشاان نیاز دارد. شاازده          سایتاره اتترک شازده کوچولاو،  

هاای گال با  تنا       تیقای  اش روییاده از باد   سایتاره ی در اتّفااق  ور  کوچولو ک  عاشا گل سرتی شده ک  ب  

کناد. او باا اساتفاده از     مهااجرت مای   آنجاا آید و ب  عیت دعوایی ک  با گل تود در آن اتتارک کارده از    می

ترتیات باا یاک پادشااه، یاک انشاان تودپشاند، یاک          کند و با    تود مهاجرت می سیتار از  جرهای مها پرنده

شاود کا  هار یاک در اتتارک تاود باا         دان آشنا مای  فانوسبان، یک تاجرپیش ، یک میخواره و یک جورافی

ا نمااد  ها  کا  هار کادام از ایا  انشاان      ای  توجت حال با حماقت مشوول کار تود هشتند. قابل   عی  جدیتت و در 

کناد. شاازده    دان او را ب  مشافرت با  زمای  تشاویا مای     آیند. سرانجام جورافی شمارمی ب  شخصیتی یک تیپ 

کوچولو در زمی  با یک مار، یک روباه، یک گیشتان گل سرخ و نیز راوی داستان کا  یاک تیباان اسات و     

دهاد کا  در    ر با  او قاول مای   شاود. ماا   سالی، کودکیِ تود را فراموش ن رده است، روبرو می در عی  بزرگ

واقاع با  شاازده کوچولاو       تواهد ک  او را اهیی کناد و در  اش دهد، روباه از او می بازگشتش ب  اتترک یاری

فهماد و   شود. سرانجام، شازده کوچولو معنای عشا را می بندد و راوی نیز با شازده کوچولو دوست می دل می
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گوید و ب  سوی گال سارخ تاود     گی  مار، زمی  را وداع میدر سالگرد ورودش ب  زمی  ب  کمک نیش زهرآ

 .(413–411: 0100عمران و هم اران،   نیا ذبیحن.ک: ) .گردد یبازممنتظر اوست،  104ک  در اتترک   

 شازده کوچولو فانتزي روایی در ساختار .4

 . پیرنگ4-7

عاالوه بار    .گیرد توالی رتدادها و رویدادها بر اساس رابنۀ عیّی و معیولی ش ل می شازده کوچولودر داستان 

اساتان هباوط شاازده    د کا   اند. پایش از آن  ساتت تش یل شده تمام رویدادها از دو ییۀ روساتت و ژر  آن 

 شخصایتت درآماد از تقابال    عناوان پایش    داند تاا با    کوچولو و سقوط هواپیما روایت شود، اگزوپری یزم می

کناد. ایا     ترها بگوید. او با کشیدن یک فیل در ش   ماار باوآ با  ایا  موضاوع اشااره مای        کودکان با بزرگ

آیاد و از ایا     مای  ب  نظار ی م رک نقّاشظاهر یک  رویداد ب  ای  دلیل دارای روساتت ضعیفی است ک  در 

ظااهربی  هشاتند.    هاا  بازرگ  آدمکناد،   ساتت عمیقی است کا  اگزوپاری اذعاان مای     بابت، دارای ییۀ ژر 

توانناد ت اان بخورناد و در     دهند. بعد، دیگر نمای  بجوند، درست  قورت می آن   یبمارهای بوآ ش ار تود را »

دربار  ماجراهای جنگل بشیار ف ار کاردم و با      وقت آنتوابند. م   اند، می ماهی ک  ب  ه   آن مشوول شش 

ی م  بود، ب ش . شااه ار تاود را   نقّاشرا ک  نخشتی  کار  یکتود توانشت  با مداد رنگی تصویر شماره  نوبۀ  

ترسند؟ در جاوا  گفتناد چارا بترسای ؟      ی م  مینقّاشها نشان دادم و از ایشان پرسیدم ک  آیا از  بزرگ ب  آدم

 وقات  آنکارد.   بوآ بود ک  فییای را ه ا  مای   ی م  ش ل کاله نبود، تصویر مار نقّاش امتا کاله ک  ترس ندارد؛

« وضایح دارناد  هاا همیشا  نیااز با  ت     بزرگ ها بتوانند بفهمند. آدم بزرگ ی ش   مار بوآ را کشیدم تا آدم م  تو

 .(01: 0101)اگزوپری، 

شاوند؛   ی بیان مای نقّاشساتت از  ریا  هایی از داستان رویدادها ب  دو صورت روساتت و ژر  در بخش 

وار تاوجیهی بارای    هاا همانناد رویادادهای سیشای      ینقّاشا   بی ، بنابرای ، داستان، تنها از مت  تش یل نشده است

هاای کتاا  نیاز     ینقّاشا تنها از مت  تش یل نشده اسات بی ا     شازده کوچولو»حوادث قبل و بعد از آن هشتند. 

نمونۀ دیگار زماانی اسات کا  شاازده       .(34: 0130)صادقیان، « سازی منیت دارند نقش مهمی در فه  و روش 

، کناد  ی مای نقّاشا بار ش ل گوسافند را   تواهد تا یک گوسفند برایش ب شد. تیبان چند کوچولو از تیبان می

کناد کا  چناد ساوراخ دارد. شاازده       سارانجام یاک صاندوق را  راحای مای      .پریرد ی شازده کوچولو نمیول

پاریرد چاون بااور دارد گوسافند درون صاندوق اسات. ایا  رویاداد نیاز در ییاۀ            ی آتر را مینقّاشکوچولو 

کا  کودکاان    ساتت معناای عمیقای دارد و ایا     ییۀ ژر  رسد و در نظر می روساتت و سنری م رک ب  

ی ماار باوآ در دوران   نقّاشا  در ماورد اش  سااین ظااهربی  نیشاتند و تاوجیهی بارای رویاداد قبیای        مانند بزرگ
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م  گوسافند کشایدم. او    وقت آنتواه . برای م  گوسفندی ب ش.  م  گوسفندی می»است.  کودکی تیبان

حال است. ی ی دیگر ب ش. م  بااز کشایدم. دوسات ما  لبخناد       نگاه کرد و گفت: ن ! ای  تییی بی دقّت ب  

ی ای دیگار   بینی... ای  گوسفند نیشت، قوچ اسات. شااخ دارد... ما      مهربانی گفت: تو ک  می  شیرینی زد و ب 

تاواه  کا  زیااد     های قبیی رد شد: ای  ی ی، تییی پیر است. م  گوسفندی مای  مبل ش ل ه  آن امتا کشیدم؛

کار پیاده کردن موتور هواپیماا داشات ، ایا       ای ک  برای شروع ب  حوصیگی و با عجی  با بی وقت آنعمر کند. 

تاواهی تاوی آن اسات و بشایار      و مای ش ل را سرسری کشیدم و گفت : ای  صندوق است و گوسفندی ک  ت

تعجت کردم، وقتی دیادم چهار  داور کوچولاوی ما  روشا  شاد: آهاا! ایا  درسات هماان اسات کا  ما               

 .(03: 0101)اگزوپری، « تواست  می

کا    شاود، ایا  اسات کا  اگزوپاری زماانی        ی اساتنباط مای  نقّاشا معنایی دیگر ک  از رویدادهای همراه باا   

ی مار بوآ و ه   فیل درون ش مش را درک ن ارده  نقّاشساین ا را  او  بوده، بزرگ یا سال  ششکودک 

جاای   با   کا   یزماان سالی شده است، ایا  موضاوع را جادتی نگرفتا  اسات و       بودند و تودش ک  مرد بزرگ

پیرنا    کناد.  پاریرد، ایا  موضاوع را درک مای     کند و شاازده کوچولاو مای    ی مینقّاشگوسفند، صندوق را 

شاود. ساقوط هواپیماا از لرااظ ییاۀ روسااتت        ا رویداد سقوط هواپیما در صررای آفریقا شروع میداستان ب

در ییۀ نخشت ما با یک حادثۀ معمولی ک  مم   است، برای هر تیباانی رخ دهاد،   »رسد.  می ب  نظرمعمولی 

   .(434:   0113 )مرمدی،« است وضعیتتای  ییۀ روساتت  .روبرو هشتی 

 کردندایا پای بارای   ییۀ میانی، معنای بازگشت با  تویشات  دارد. در واقاع ساقوط بهانا       سقوط تیبان در 

ساتت، سقوط تیبان ب  مفهوم آغاز مراسا    هویت گمشد  تود و بازگشت ب  تویشت  است. در سنح ژر 

  شاود کا  تیباان مانناد یاک ساالک با        معنا استنباط مای ای  تر  های عمیا تشر  یا راز آموزی است. در یی 

بارای چنای     دنباال معناای گمشاد  فیشافۀ هشاتی اسات.       رود ک  تالی از س ن  و افراد باشد. او ب   ای می نقن 

ای اسات، بارای    ای رویدادی یزم است تا او را از ای  سرگشتگی برهاند. شازده کوچولو پدیده انشان سرگشت 

رساد کا     نظار مای   ذها  و تیاالی با      توجی  ای  نیاز تیبان. در ییۀ سنری، شازده کوچولو موجودی سااتتۀ 

ساتت و عمیا، ایا  موضاوع    های ژر  او در دنیای واقعی مصداق ندارد ولی   در یی  .ه  هشت  ور  یهم

 شود ک  شازده کوچولو وجدان گمشد  انشان معاصر است. استنباط می

موجاود در جهاان    واقعیتات ت و یتشهر بشر بر اساس ت اد و تقابل بی  آرمان شازده کوچولوپیرن  داستان  

هاایش هایچ    واقعیتات زمای  و   سایتار  بشری است ک  باا   شهر آرمانشازده کوچولو همان  سیتار گیرد.  ش ل می

شادن باا نایش ماار      واسنۀ گزیده   شباهتی ندارد. در ییۀ روساتت، پیرن  داستان با مرگ شازده کوچولو ب 
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عروج از م انی ب  م اان دیگار اسات کا  مارگ را پدیاد        ساتت، نوعی  های ژر  پریرد و در یی  پایان می

مارگ،  »دهاد و حقیقات امار، تراول و دگرگاونی هماراه باا تولاد دوبااره اسات.            ظاهری و سنری نشان می

میارد   شود. انشان در سنری از بودن مای  درن  با آغاز جدیدی دنبال می پایانی ک  بی امتا شک پایان است؛ بی

حاال    عای   شاود و در   شناتتی مای  یابد. مرگ باعث توییر ناگهانی سنح هشتی تا بتواند ب  سنری دیگر دست

تماام رویادادها و حاوادث     .(440: 0134)الیااده،  « سان ک  تولد یا راز آماوزی   سازد، ب  همان گرار را می  آیی ِ

کناد   یاست ک  هرکدام رویداد قبیی تود را توجی  ما ساتت تش یل شده داستان از دو ییۀ روساتت و ژر 

بار اسااس موضاوعِ     شازده کوچولاو وار داستان  اساس رویدادهای سیشی  هایی از آن ذکر شد. بر ای   ک  نمون 

شامل رویادادهایی اسات کا  پیرنا       شازده کوچولوداستان  هویت انشان در دنیای امروز ش ل گرفت  است.

زاد و تعاابیر گونااگونی را درک   هاای آ  داستان را نمادی  کرده است؛ بنابرای  مخا ت قاادر اسات، برداشات   

 کند.

 ها شخصیّت. 4-5

اصیی داستان هشتند. تفاوت آن دو در ای  است ک  شازده کوچولاو   شخصیتتشازده کوچولو و تیبان هر دو 

ی شخصایتت آیاد و تیباان    آلود است ک  از جهان دیگری ب  زمی  فرود مای ی نمادی  و غیر واقعی و رازشخصیتت

هایی در گرر زمان کشت نماوده و رشاد کارده اسات.      حقیقی مصداق دارد و تجرب  واقعی است ک  در دنیای

ای دارناد. اگار شاازده کوچولاو      هاای عماده   اند ولی با ه  تفاوت قصت راوی و شازده کوچولو هر دو قهرمان »

توییار  رود، تیبان انشانی اسات کا  در گارر زماان بازرگ شاده و        شمار می زمینی ب   آلود و غیر ی رازشخصیتت

هاای اصایی داساتان بار اسااس چهاار ویژگای اسا ، صافت           شخصایتت  .(01: 0131)فارنزورث، « است کرده

 شوند: ظاهری و دیالوگ بررسی می وضعیتت)تصیت(، 

 اسم. 4-5-7

ی تخییی و ساتت  و پرداتتۀ ذه  نویشنده است. نامی کا  بارای او انتخاا  شاده، در     شخصیتتشازده کوچولو، 

ی باا چنای  ناامی شاناتت  شاده نیشات. شاازده کوچولاو از         شخصایتت دنیای واقعای مصاداق تاارجی نادارد و     

تیباان کا  راوی    وجود آمده ک  انشاان معاصار در پای کشاف اوسات.      های آگاه و گمشد  بشری ب   وجدان

گیارد و او را   نظار مای   ی است ک  اس  تاص ندارد. اگزوپری بارای او اسا  عاام در    شخصیتتز است، داستان نی

 اند. نماد و تمبییی از کل بشریتت است ک  در دنیای معاصر حیران و سرگشت  نامد و در واقع تیبان می

 . صفت )خصلت(4-5-5

کناد. او   اش ب  زمی  هباوط مای   آرمانی سیتار گناهی است ک  از جهان و  ۀ معصوم و بیشازده کوچولو پشر بچت
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روبااه گفات:   »هاسات:   هاا و کشاف آن   وجوگر و ماجراجویان  دارد ک  در زمی  در پی انشان ی جشتشخصیتت

: 0101)اگزوپاری،  « گاردم  هاا مای   گردی؟ شازده کوچولو گفت: ما  پای آدم   نیشتی، پی چ  می نجایاتو اهل 

رده است. تشاب  تیبان و شازده کوچولو در همی  ن تا  اسات. هار دو از    تیبان نیز با هواپیمایش سقوط ک .(31

آفریقاا نمااد انشاان     یدر صاررا آیند. تیبان مردی باا تجربا  و جنگجوسات. تیباان      آسمان بر زمی  فرود می

آ  و  سقوط هواپیمایش در یاک م اان بای    ای است ک  تود و هویتتش را گ  کرده است. حیران و سرگشت 

همهم  و غوغاای عصار ت نولاوژی از آن غافال      در بشر معاصرعیف باعث شده تا ب  موضوعاتی بیندیشد ک  

ظااهر    کا  در   در حاالی  ،معنای سقوط ت نولوژی در دنیای معاصر است مانده است. در واقع سقوط هواپیما ب  

 رسد. نظر نمی  چنی  ب 

 ظاهري وضعیّت .4-5-9

ی شخصایتت ها و یک انشان واقعای اسات ولای شاازده کوچولاو       تیبان مانند بقیۀ تیباناز لراظ شمایل و ظاهر، 

دارد کا  دور   یزردرنگا گاردن   تخییی است ک  ظاهری معصوم، شبی  کودکان دارد. او موهای  الیی و شاال 

هاای   شخصایتت  توستاا گردنش پیچیده است و توصیفات ظاهری شاازده کوچولاو آرام و در  ای داساتان و     

فایده اسات.   نظرم بی  تورم و گندم در بینی؟ م  نان نمی زارها را در آن پایی  می آن گندم»شود:  می دیگر بیان

قادر   تاو موهاای  الیای داری و چا       امتاا  اندازد و ای  جاای تیساف اسات؛    نمی زیچ چیهزارها مرا ب  یاد  گندم

ک  مرا اهیی کرده باشی، چون گندم با  رنا   السات، مارا با  یااد تاو تواهاد          وقت آنتو  تواهد شد، 

 .(011)همان:  «اش را باز کردم... گردن زرد همیشگی شال» .(31: 0101)اگزوپری، « انداتت

 گو. دیالوگ یا گفت4-5-4

کشام ش و  هاای داساتانی بار مبناای      شخصیتتبی  شازده کوچولو با تیبان و بقیۀ  وگوها گفتدرکل داستان 

 و پاسخ است.  پرسش

صاورت   سرخ را با     داده شده است. اگزوپری گل تشخّ نماست ک   گیاهی انشان شخصیتتسرخ،   گل 

اش اسات و  سایتاره ی دراماتیک تیا کرده است و انگیز  اصیی شازده کوچولاو بارای سافر و تارک     شخصیتت

گیااهی   شخصایتت سرخ تنهاا   شود. گل  اش میسیتارهاوست ک  انگیز  اصیی شازده کوچولو برای بازگشت ب   

سارخ کا  دوسات و مربوباۀ شاازده        گال  از ریا غواقع در کل داستان  نماست ک  جنس مرنث است. در انشان

سارخ تمبییای از همشار اگزوپاری اسات کا          ها همگی جنس مرکر هشتند. گال  شخصیتتکوچولوست، بقیۀ 

یو رابناۀ او و همشارش کونشاوئ   »دیاده اسات.    مهاری مای   جفا و بیحال از او   ای  بوده؛ با  مند عالق بشیار ب  او 

بارد،   مای  سار  اعتناا با  او در اروپاا با       و تاا  مرباوبی کا  بای     او هناوز در تات    وصاف   ای   فروپاشیده بود. با
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هاای   شخصایتت  .(0: 0131)صادر،  « کارد  ، کونشوئیو بود ک  باا او راز و نیااز مای   قصت سرخ  سوتت و گل  می

هاای زمینای هشاتند کا  هار یاک تصایت و ویژگایِ          از تیبان و شازده کوچولو، تمبییی از انشاان انشانی غیر 

کناد کا  هرکادام     فقا یک انشان زندگی مای  سیتاره هر دهند. در واقعی نشان می یایدر دنگروهی از افراد را 

 های روی کر  زمی  است. های انشان تصیت و ویژگی تاصی دارد ک  تمبییی از تصیت و ویژگی

بیناد و انتظاار    کند ک  هم  را رعیتت و برده مای  با پادشاه مالقات می او در سیاره اول. اول سیّارة. در 4-5-4-7

هاای مواروری اسات کا  شایفتۀ ح ومات و فرماانروایی بار          دارد، دیگران از او فرمان ببرند. پادشاه نماد انشان

رساد باا پادشااه بادون رعیتات روبارو        ای کا  مای  سایتاره با  نخشاتی    » بیعت هشتند: حتّی  ها، جانوران و انشان

و ای  صارن  در عای  زیباایی     «آهان... ای  ه  رعیتت!...»زند:  شود. پادشاه با دیدن شازده کوچولو فریاد می می

داران  تاود را کمتار از تااج    امتاا  هایی ک  تاج و تخت ندارناد؛  بشیار دردناک است. در روی زمی  هشتند، آدم

رانند و اگرن  بر جانوران، مبال چوپاان بار گوسافندان، ساوارکار بار        ها فرمان می بتوانند بر انشاندانند. اگر  نمی

رانناد. زمای  پار اسات از      است و قا ر، شتر و ایغ و اگر ای  را ه  نداشت  باشند، بر اشیا  و  بیعت فرماان مای  

 (.433،  : 0113)مرمدی،  «فرمانروایان زورگو.

شود ک  همیش  منتظر است تاا دیگاران    با مرد تودپشندی رودررو می در ای  سیاره. مدوّ سیّارة. در 4-5-4-5

تواهنااد زیباااتری ،  هااای تودپشااند اساات کاا  دلشااان ماای او را تمجیااد و سااتایش کننااد. او تمبییاای از انشااان

ادی از ها تعریف و تمجید کنناد و ایا  نما    تری  انشان باشند تا همیش  دیگران از آن دار تری  و پول پوش توش

گمنامی تود  مردم است. در دنیای امروز هشتند، افرادی ک  مدام در پی فخرفروشی هشتند تا از ایا  گمناامی   

بزرگای   دوم، تودپشند منزل دارد. او ه  چهر  دیگری از زمی  است. هار آدم  سیتار دردناک رهایی یابند: در 

تاری ،   پاوش   ا  زیبااتری ، تاوش   ها  نا  یاک تاودِ معماولی، بی      تواهاد تاودش باشاد، آن    فقا دلاش مای  

معنای گمنامی مردم یا تود  مردم اسات. عاوارض ایا  گمناامی،      تری  تود. گمنامی ب   تری  و باهوش دار پول

 ا از گمناامی ایا  درد کشاند  معاصار    تواهد، ب  دیگری فخر بفروشد ت تشدید تودپشندی است. هرکشی می

ساومی باا مادرک ترصاییی و یاا       ،رهایی یابد. ی ی با پوشش و پولش، دیگری باا زیباایی چهاره و انادامش    

 کوچک، تود ما هشتی . سیتار ترفندهایش. تودپشندِ آن 

رفات ، میخاوارگی    معنایی  بی ای مش   دارد. ش یی از پی  سوم میخواره سیتار در  .مسوّ سیّارة. در 4-5-4-9

کا  انشاان    اش را فراماوش کناد. چارا او بایاد شارمنده باشاد، او از ایا         نوشد تا شارمندگی  خواره میاست. می

 ک  معنای زندگی را فراموش کرده است، شرمنده است. وجدانش را گ  کرده است، از ای 

شامرد.   کند. کارفرما فقا مای  شازده کوچولو با کارفرما مالقات می در ای  سیاره. چهارم سیّارة. در 4-5-4-4
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اسات. در   یانادوز  ثاروت دنباال   ها را ب  تمیک تود درآورد. او فقا با    تواهد با شمردن ستارگان، آن می او

را نشاان دهاد. افاراد پولادار باا ثاروت        پرسات  پاول تواهد میل و عنش انشان  واقع اگزوپری با ای  تمبیل می

تواهند باا پاول،  بیعات، ماردم و      ها می ستارگان دست پیدا کنند. آنی حتّی افتنین دستتواهند ب  هر چیز  می

شمرد. تاود را مالاک    کارفرماست. کارفرما می سیتار چهارم،  سیتار  دست آورند: را ک  بخواهند، ب   آنچ هر 

زناد. او از تشاخیر    اگزوپری از پاول و کارتانا  و غیاره حار  نمای      نجایادار است. در  داند. پول ستارگان می

ناپاریر انشاان را با  ثاروت نشاان دهاد،        تواهاد میال سایری    می کار  یااو با گوید.  ها می ها و تمیک آن ستاره

هاا را بارای    راستی اگار انشاان با  ساتارگان ها  دسات پیادا کناد، آن         معنایی برای آن داشت  باشد. ب   آن   یب

 شوند کا  باا پاول      میهتکند. افراد ثروتمند، دچار ای  تو تودش، فقا برای تودش و ن  جامع ، تصاحت می

 . بیعت دانش، شرافت، انشان و...را ترید.  زیچ هم شود،  می

بیناد. شاازده    را مای  افاروز  فاانوس شازده کوچولو یک فانوس و یک  در ای  سیاره. پنجم سیّارة. در 4-5-4-2

چون او ب  چیزی غیر تاودش مشاوول    ،دوست شود افروز فانوستوانشت با  تواست ک  می کوچولو دلش می

پانج    سایتار  باردار هشاتند:    کنند و فرمان هایی است ک  فقا دستور اجرا می او تمبیل و نمادی از انشان امتا ،بود

 افاروز  فاانوس جا هشت. شازده کوچولاو   افروز فانوسفقا برای یک فانوس و یک  جاآنبشیار عجیت است. 

ای  موجود نازنی  ک  از تود  مردم و یاا نماادی    امتا را دوست دارد چون او ب  چیزی غیر از تودش مشوول بود

 ها، بند  دستور است. از آن

تاورد. ایا  پیرمارد     دانی تعیا دارد ک  از جایش ت ان نمی شش  ب  جورافی سیتار . ششم سیّارة. در 4-5-4-6

دان  جورافای عال  ک  اگزوپری تصویرش را ه  شبی  ب  پیر ترد کشیده است، ها  داناسات و ها  عجیات. او     

از دور کا  زمای     امتاا  اش اقیانوس یا کوه هشت یا ن . او از نزدیک تبر نادارد؛  سیتارهداند ک  در  نمی امتا است؛

هاای مرشاد و    دان تمبیل انشاان  پیرمرد جورافی تواهد ک  ب  زمی  برود. است و از شازده می باتبرباشد، کامال  

 .راد مشتاق استتردمند است ک  کارشان ارشاد و راهنمایی اف

های انشانی دیگر هشتند ک  غیر از تیبان، شازده کوچولاو روی کار  زمای      شخصیتتسوزنبان و دکّاندار،  

و آمد قنارها را کنترل کند و مردم را بارای ساوار شادن      کند. سوزنبان وظیف  دارد تا رفت ها مالقات می با آن

دانناد   روناد و نمای   جیاو مای    هاد  با    هاایی هشاتند کا  بای     ب  قنار هدایت نماید. مشافران قنار تمبیل انشاان 

کناد کا     اناد. اگزوپاری باا ایا  تمبیال اذعاان مای        توجتا   تواهند ب  کجا بروند و ب  ا را  و جزئیاات بای   می

نگار و بزرگشااین    نیشتند. در واقاع، کودکاان جزئای    توجت  کودکان مانند بزرگشاین ب  ا را  و جزئیات بی

گردناد؟ ساوزنبان گفات: رانناد       ها تییی عجی  دارند. پی چ  مای  زده کوچولو گفت: ای شا» نگر هشتند: کیی
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هاا هشاتند کا  بینای تاود را با         بچتا  کشاند. فقاا    توابند یا تمیازه می ها در قنار یا می داند. ای  قنار ه  نمی

: 0101)اگزوپاری،  « گردناد    میدنبال چ  دانند ک  ب  ها می بچت فشارند. شازده کوچولو گفت: فقا  ها می شیش 

04). 

کنناد کا  مفیاد هشاتند.      دهناد و تصاور مای    هایی است ک  کار بیهاوده انجاام مای    دکّاندار نیز تمبیل انشان 

تار بپردازناد ولای       جاویی کنناد و با  اماور مها       صرف  فروشد تا مردم زمان را دکّاندار قرص رفع تشنگی می

شازده کوچولاو گفات:   » گررانند: را نیز ب  بنالت می شده رهیذت وقت  ناای  است ک  مردم، همان میز واقعیتت

اناد   در وقات. کارشناساان حشاا  کارده     ییجو صرف فروشی؟ دکّاندار گفت: برای  ها می تو چرا از ای  قرص

و   آن پنجااه  .شاود. تاو    مای  جاویی  صرف و س  دقیق  وقت در هفت    ها پنجاه ک  با توردن ی ی از ای  قرص

  کنند؟ صر  هر کاری ک  بخواهند... شازده کوچولو با تود گفت: م  اگار پنجااه   صر  چ  می س  دقیق  را

 .(01،  : 0113)مرمدی، رفت ... ب  چشم  می ترامان ترامان ،داشت  و س  دقیق  وقت زیادی می

شاود، ماار    ها مواج  می اند و شازده کوچولو با آن دهی شده  شخصیتتنما ک   های جانوری انشان شخصیتت 

شازده کوچولو گفت: اوه! م  بشیار تاو  فهمیادم،   »دارد:  رمزآلودی معماگون  و شخصیتتو روباه هشتند. مار 

در  .(13: 0101)اگزوپاری،  « گشاای   زنی؟ مارگفت: م  هم  رمزها را مای  ولی تو چرا همیش  با رمز حر  می

از »بخشاد.   معنی کشی است ک  زندگی مای  ب   شدن و زندگی است و ها مار، مفهوم حیات و زنده  تمدتنبیشتر 

کند ک  در لوات   می تا رنشانگنون   ها، یک لوت برای مار و حیات وجود دارد، رن  تمدتنرو، در بع ی   ای 

بخاش، اصال و مبادن زنادگی و       معنای زنادگانی    و با   یتوالرحیات،  ؛گویند و ب  زندگی عر  ب  مار حیت  می

 .(50: 0111دوبوکور، « )بخشد کشی است ک  جان می

اناد و درس   هایی است کا  حقیقات زنادگی را درک کارده     ی نمادی  دارد. او تمبیل انشانشخصیتتروباه،  

گردد کا  با  شاازده     مرور بخش دوم داستان، روی ای  حر  روباه می»آموزد.  بزرگی ب  شازده کوچولو می

م  ک  بشیار ساده اسات. بادان کا  جاز باا      گوید: تداحافظ و اینک راز  دهد و می کوچولو درسی بزرگ می

 .(401:   0113 )مرمدی،« اصل است، از دیده پنهان است آنچ توان تو  دید.  چش  دل نمی

گیاهی دیگر ک  ب  گفتۀ راوی، گیی ناچیز است کا  تنهاا سا  گیبارگ دارد، در بیاباان سار راه        شخصیتت 

آیناد   ای ف ور و تنهایی است ک  هرگاز با  چشا  نمای    ه گیرد. گل ناچیز، تمبیل انشان شازده کوچولو قرار می

ها کجا هشاتند؟ گال    پرسید: آدم اد  باشازده کوچولو » دهد: ب  شازده کوچولو می باارزشولی او نیز درسی 

تاایی باشاند. ما      کان  شاش هفات    ها گماان مای   ک  یک روز کاروانی را در حال عبور دیده بود، گفت: آدم

بارد.   شود، گیرشان آورد. باد ایشان را باا تاود مای    ولی هیچ معیوم نیشت، کجا میها پیش دیدم.  ایشان را سال
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اگزوپاری، صاریح و مشاتقی  با       .(10: 0101)اگزوپری، « نداجهت بشیار ناراحت  ها ریش  ندارند و از ای  آدم

پااردازد. او بااا اظهااار نظاار کاا  و در بع اای مااوارد باادون اظهااار نظاار   هااای داسااتانی نماای شخصاایتت معرّفاای

کناد و   مای  معرّفای دهناد با  توانناده     اش را از  ریاا اعماال و رفتااری کا  انجاام مای       های داستانی شخصیتت

ما  هار روز چیاز    »بارد:   مای ستانی از  ریاا اعماال و کاردارش پای     دا شخصیتتگون  مخا ت ب  تصیت  ای 

شاد و   ات بار ما  معیاوم مای    تف ّار ها هم  در اثنای  یافت . ای  ز عزیمت و از مشافرت او درمیا سیتارهای از  تازه

آه، ای شاازده کوچولاو   » .(43)هماان:  « انگیز درتتان بائوبا  آگاه شادم  چنی  بود ک  روز سوم از داستان غ 

هاای   تماشاای غارو    جاز  با  هاا   ت. تاو مادت  باردم  یپا انگیاز تاو    ک  ب  زندگی مردود و غ   ور ک  م  همی 

 .(11)همان: « ای. م  ای  ن ت  تازه را صبح روز چهارم فهمیدم تورشید تفریری نداشت 

جان، مت  را ب  صور تیال مازیت  کارده اسات کا  با  چناد ماورد اشااره          اگزوپری با جاندار پنداری اشیای بی

   :شده، زنده تصور شده است ک  جاندار پنداری است  ینقّاششود. گوسفند  می

« کنی ک  برای ای  گوسافند زیااد عیاف یزم باشاد؟     تواست . ف ر می آها! ای  درست همان است ک  م  می»

  .(00)همان: 

شازده کوچولو تندید، دست ب   ناا  بارد،   »تواند و زنده است:  چاه نیز انشانی فرض شده است ک  آواز می

ها پس از نششات  بااد صادا کناد، نالیاد. شاازده        مدتتای ک   دستۀ چرخ را چرتاند و چرخ مانند بادنمای کهن 

 .(01)همان: « تواند ای  و او آواز می شنوی؟ ما چاه را بیدار کرده کوچولو گفت: می

جاان  بیعات جاان بخشایده شاده اسات:        تندیدن ستارگان، مورد دیگر جاندار پنداری است ک  ب  اشیای بای 

هاا   هاا سااکن  و چاون در ی ای از آن ساتاره      آن ستارهکنی چون م  در ی ی از  وقتی شت ب  آسمان نگاه می»

تندناد. تاو ساتارگانی     هاا دارناد، مای    ، برای تو چنی  تواهد باود کا  هماۀ آن ساتاره    وقت آنتواه  تندید، 

 .(011)همان: « تواهی داشت ک  تندیدن بیدند

 . زاویة دید4-9

اصایی داساتان؛    شخصایتت شاود. راوی نیاز هماان     بیان می شخ  اوتل، روایت از زاویۀ دید شازده کوچولودر 

ترتیات، ما ، تنهاا و      ای  ب  »کند:  روایت می شخ  اوتلصورت   را ب   یعنی تیبان است ک  رویدادهای گرشت 
کشی را داشت  باش  ک  حر  حشابی با او بزن ، زندگی کردم تاا شاش ساال پایش کا  در صاررای        آن   بی

بار   عاالوه   شازده کوچولاو در داستان  روایتگریکیفیت  .(05: 0101)اگزوپری، « آفریقا هواپیمای  ترا  شد

 شخصایتت ر دیگا   عباارت    با  .صورت عمل روایت در دنیاای داساتانی همشاان اسات     ب   شخ  اوتل دیدزاویۀ 

ای کاا  راوی ی اای از   گوناا  باا   ؛دارد باار عهااده را  کنشااگراصاایی داسااتان، تیبااان، دو کااارکرد راوی و   
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های اصیی داستان است. بر اساس آرای ژنت، دنیاای داساتانی همشاان در داساتان مارکور با  شایو          شخصیتت

اصایی   شخصایتت راوی اسات. راوی هماان    -شخصایتت گیاری روی   گراست؛ زیارا مرکاز جهات    روایتی مت 

اسات؛ زیارا ح ایات     «روایتای  ها  »صاورت راوی   چنی  نراو  ح اور راوی در داساتان با      هم داستان است.

بارای  « 104  »م  اگر ای  جزئیات را دربار  ساتاره  »کند:  های دیگران نقل می الی ح ایتتودش را در یب

 .(45)همان:  «...هاست بزرگ آدمشما نقل کردم و اگر شمار  آن را ب  شما گفت ، برای 

یاا  ی سارزده   چنای  راو  آگااه اسات و ها     چیاز  هما  از لراظ انواع راوی، راوی دانای کال اسات کا  از     

پردازد و شیو  روایت از نوع روایات مشاتقی     ک  ب  بیان عقاید و نظریات تود دربار  داستان می استناتوانده 

ک  ستار  و ا  شاازده کوچولاو    فهمیدم و آن ای م  ب  همی  شیوه منیت دومی را ک  بشیار مه  بود، »است: 

دانشات    چندان مایۀ تعجت م  نشد، چاون تاو  مای    تر است. ای  موضوع از یک تانۀ معمولی کمی بزرگ

اناد، صادها    هاا ناامی داده   ک  غیر از سیتارات بزرگی مانند زمی ، مشتری، مریخ و زهره کا  با  هار یاک از آن    

 .(41-41ن: )هما« ستار  دیگر نیز هشتند و...

های داساتانی باشاد کا      شخصیتت، اگر راوی ی ی از شخ  اوتلهای  روایت معتقد است ک  در ژرار ژنت 

تری  فاصای  ایجااد    بیش روایتگریاز ذهنیت او بیان شود، میان داستان و  چیز هم مانند یک واسن  عمل کند و 

هاای مات  باشاد     شخصیتتی ی از  یاگر راو»شود.  تر می عنی ح ور راوی در داستان بشیار پررن ؛ یشود می

تاری  فاصای  میاان داساتان و      شاود، بایش   ای عمل کند ک  داستان از صافی ذه  او گررانده می و مانند میانجی

شناسای ژنات،     با روایت  .(11: 0101شاعنایتی،  )شیروانی« شخ  اوتلشود، مانند راوی  ایجاد می روایتگری

. از اسات شاده   گر یعنی کانونی متمرکز است و شازده کوچولو تنا  کانونی تیبانیعنی گر بر راوی  کانونی

شود و اوست کا  مراور و عناان داساتان را      می معرّفی چیز هم عنوان فرد عال  و آگاه بر   ک  راوی ب   جاییآن

و چاون راوی هماان تیباان اسات و در بنا  روایات        استاز نوع کانون صفر  یشدگ یکانوندر دست دارد، 

 ی با دو نوع کانون صفر و درونی مواجهی . ور کیّ از نوع درونی است. پس ب   شدگی کانونیح ور دارد، 

 شازده کوچولودر . روایت و زمان 2

 . نظم و ترتیب2-7

یادآوری روایتای اسات کا  در گرشات  رخ داده اسات و از       شازده کوچولو، داستان ژرار ژنتاساس آرای   بر

شود. نویشنده با ش شت  حرکت عادی زمان و جهش ب  گرشت  و آینده هنار را باا    زبان تیبان یا راوی بیان می

شاود کا  در    بر اثار ادبای، اثار هناری نیاز مرشاو  مای        عالوه  شازده کوچولوادبیتات درآمیخت  است. داستان 

 بخشد. پیش شدنِ گفتمان و رویدادها ب  اثر جیو  هنری می  و  تان با پسهایی از داس قشمت
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نگرري   ترة زمانی از حال به عقب )گذشتهعد گسی( و بُپریش  زمانهاي خارج از زمان ) سلسله .2-7-7

 درونی(

کناد. ایا     ا  با جهش ب  زمان گرشت  ت رار مای مجدتدروایتی را ک  قبال  بیان شده است،  تیبان در اواتر داستان

ک  باا تاو آشانا     جاآنتود نبود ک  هشت روز پیش، صبح، در  پس بی» تر جنبۀ تیکیدی دارد: بیش پریشی  زمان

 ار  نقناۀ فارود تاود      با    جاا آنگشاتی. پاس تاو از     ها مای  شدم، تو ی ّ  و تنها در هزار مایل دور از آبادی

تار جنباۀ هناری دارد:     ادآوری رویاداد زیار کا  ت اراری اسات، بایش      یا  .(010: 0101 )اگزوپری،« رفتی؟ می

سبت آن چرخ و آن  نا ، مانناد نوماۀ موسایقی       ور آ . آن آبی ک  تو برای نوشیدن ب  م  دادی ب  همی »

 .(015)همان: « آید... چ  تو  بود بود... یادت می

نگرري    زمانی از حال به عقب )گذشتهترة پریشی( و بعد گس هاي خارج از زمان )زمان سلسله .2-7-5

 بیرونی(

کناد، باا جهاش با  زماان گرشات  و        روایات مای   از شش سال، مااجرا را در زماان حاال   تیبان پس  ک  یزمان

پریشای جنباۀ    کند ک  ت راری نیشت و ای  ناوع زماان    ش شت  حرکت تنی زمان روایت دیگری را بیان می

تاود برگشات     سایتار  دانا  کا  او با       ور کامل. ولی می . یعنی ب  حای قدری تش ی  پیدا کردم..» :هنری دارد

 .(001)همان:  «ان سنگی  ه  نبود...است؛ زیرا در  یوع صبح دیگر، جش  او را ندیدم. جش  او چند

کناد کا  مرباوط با  گرشات  اسات و        اش نقال مای   تیبان، برای شازده کوچولو روایتی از دوران کاودکی  

شازده کوچولو گفات: چیازی کا     : »شود ترتیت، حرکت تنی زمانِ داستان ش شت  میت راری نیشت، بدی  

کا  با     ای از آن پنهان است... م  ناگاه متعجتت شادم از ایا    کند، چاه آبی است ک  در گوش  بیابان را زیبا می

ساازی منازل    ۀ کاوچ ی باودم، در تاناۀ کهنا      . وقتای پشار بچتا   بردم یپهای اسرار آمیزش  راز ای  درتشیدن

داشت  و ب  افشان  شایع بود ک  گنجی در آن پنهان است. البت  هرگاز کشای نتوانشات آن گانج را پیادا کناد و       

کارده باود.    زده ذوقه  درصدد پیدا کردن آن برنیامد ولی آن گنج، تمام اهل تانا  را شااد و    کس چیهشاید 

کشاد   تیبان دلو را از درون چاه بای مای  انی ک زم .(01-05)همان:  «تانۀ م  رازی در دل تود پنهان داشت...

توراناد باا ایجااد اتاتالل در حرکات تنای زماان، روایتای از دوران گرشات  و           و ب  شازده کوچولو آ  می

با چشامان  دلو را تا لبان او بای بردم. او »کند ک  برای زیبا جیوه دادن اثر هنری یزم است:  اش بیان می کودکی

ود کا  از  شیرینی عید. آبای باود کا  باا هار چیاز تاوردنی فارق داشات، آبای با            بشت  آ  نوشید. آبی بود، ب  

از آواز چرخ چاه و از تقالی بازوان م  تراویده باود. بارای دل هدیا  تاوبی باود.       شبگردی در پرتو ستارگان

شت و شیرینی لبخندها ب  همای  شایوه    ز نی های درتت نوئل و نومۀ نما بودم، چراغ بچت پشرک  م   ها وقت آن
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 .(03)همان: « بخشیدند گرفت ، جیوه می ب  عیدی نوئل ک  می

 ينگرر  نرده یآی( و بعد گسترة زمانی از حال به جلرو ) پریش  زمانهاي خارج از زمان ) . سلسله9. 7. 2

 بیرونی(

کند ک  مربوط با  آیناده    شود و راوی رویدادی را بیان می در موارد زیر، حرکت عادی زمان دچار اتتالل می

 شخصایتت  معرّفای شود. ای  جهش ب  زمان آیناده در اوایال داساتان بارای      است و زودتر از زمان مقرر بیان می

 دقّات   هاای  را مالیادم و با     و  چشا  از جا جشت ، تا  زده برقهای  م  مبل آدم»رسد:  داستانی یزم ب  نظر می

کارد. ایناک، بهتاری  تصاویری      تمام مرا تماشا می وقار باای افتاد ک   العاده نگاه کردم. چشم  ب  آدمک تارق

   .(01-01)همان: « زیبایی اصل نیشت تصویر م  حتما  ب   امتا ک  م  بعدها توانشت  از او ب ش ؛

تر از آن است ک  م  بتوان  جاای آن را با  تاو     کرد. ستار  م  کوچک ها نگاه تواهی ب  ستاره هنگام شتتو »

تاو   وقات  آنهاا تواهاد باود.     بهتر است. چون ستار  ما  بارای تاو ی ای از آن ساتاره      ی ور  یانشان بده  و 

ها دوست تاو تواهناد باود و وقتای تشا ی  پیادا        ها نگاه کنی. همۀ آن دوست تواهی داشت ک  ب  همۀ ستاره

شنایی با م  توشرال تواهی بود. تو همیش  دوست م  تواهی بود و دلت تواهاد تواسات کا     کردی، از آ

کا  تاو با  آسامان نگااه       با م  بخندی و گاهی پنجر  تود را برای تفریح تواهی گشود و دوساتان تاو از ایا    

هاا   ن ساتاره تو ب  ایشان تواهی گفت: بیی، م  از دید وقت آنتندی بشیار تعجتت تواهند کرد.  کنی و می می

گیرد و ایشان تو را دیوان  تواهند پنداشت و تاواهی دیاد کا  ما  تاو را بادجوری دسات         ام می همیش  تنده

 .(011-011: 0101 )اگزوپری، «... ام انداتت 

هاا بارای ما  چااه تواهناد       ها نگاه تواه  کرد. همۀ ستاره دانی؟... م  ه  ب  ستاره ای  تو  تواهد شد، می»

قادر جالات    ها برای م  آ  تواهند ریخت ک  بنوشا ... وای کا  چا      و همۀ ستاره زده زن شد با یک چرم 

 .(010)همان:  «تواهد بود! تو پانصد میییون زنگول  تواهی داشت و م  پانصد میییون چشم ...

نگرري    سترة زمانی از حال به جلرو )آینرده  پریشی( و بعد گ  هاي خارج از زمان )زمان . سلسله2-7-4

 درونی(

ک  مربوط ب  زمان آینده است، زودتار از زماان مقارّر بیاان      در اوایل داستان تیبان بازگشت شازده کوچولو را

واقاع در ابتادای روایات با  پایاان        تر جنبۀ هنری دارد و در پریشی بیش کند ک  ای  جهش ب  آینده و زمان  می

کن . اکنون شش سال اسات کا     و اندوه بشیار میم  از نقل ای  تا رات احشاس غ  »شود:  داستان اشاره می

ی جنباۀ هناری دارد و راوی باا بیاان     پریش  زمانزیر  در موارد .(41)همان: « دوست م  با گوسفندش رفت  است

 کند: زودتر از موعد، ذه  مخا ت را برای پریرش موضوع و رویدادهای بعدی آماده می
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ای  هشت. ای  مرد هرگز گل نبوییده، هرگاز با  ساتاره    چهره سرخشناس  ک  در آن مردی  ای را می سیتارهم  » 

انجاام ناداده اسات. هار روز ها        کاردن  جماع  جز ب نگاه ن رده، هرگز کشی را دوست نداشت  و هرگز کاری 

-11)هماان:  « ی هشات ! یاک مارد جادتی    کند ک  م  یک مرد جدت مبل تو پشت سر ه  ت رار می مدتتتمام 

هاای بعادی داساتان با  آن اشااره و ت ارار        اشااره با  کارفرماسات کا  در قشامت      منظور از مرد جادتی،  .(11

باا ورود شاازده کوچولاو    حتّای   مشوول بود ک  قدر آناز آنِ مرد کارفرما بود. ای  مرد  چهارم سیتار » شود: می

بااافی  کاا  نگااو... ماا  یااک آدم جاادتی هشاات  و وقاات تااود را باا  یاااوه  دارم قاادر کااار آنساار بینااد ن اارد... 

   .(11-50)همان:  «ان ...گرر نمی

پایاانی داساتان را پیشااپیش بارای تیباان باازگو        نیش ماار، رویاداد   توستاشدن   شازده کوچولو قبل از گزیده

 کند: بر جیو  هنری، ذه  مخا ت را برای پریرش رویداد پایانی داستان آماده می کند ک  عالوه  می

 فهمی؟... امشت نیا. امشت... می» 

 را تنها نخواه  گراشت.م  تو  -

دیگار!    ورهاسات   یهمتواهد بمیرد.  ظاهر حال  بد تواهد شد. اندک شبی  ب  حال کشی ک  می امشت ب   - 

 .(011: 0101 )اگزوپری، «زحمت تو نیشت...  تو یزم نیشت بیایی و ای  حال را ببینی. یزم ب 

صادا   ما  ندیادم کا  او راه بیفتاد. بای      آن شت»شود:  ا  ت رار و روایت میمجدتدسپس در زمان مقرّر، رویداد 

رفت. با  ما  گفات: آه! تاو ها  کا         های سریع راه می بود. وقتی توانشت  ب  او برس  با تصمی  و با قدم دررفت 

ظااهر   آمدی! و دست مرا در دست گرفت ولی باز ناراحت شد: بد کردی آمدی. ناراحت تواهی شد. م  با   

 .(013)همان:  «نیشت... تواه  مرد ولی ای  راست

 . استمرار یا تداوم2-7

 ساال   شاش وقتای  »کند:  بوده است، آغاز می سال  شش زمانی ک ، روایت را از شازده کوچولوراوی در داستان 

 باا آرای ژنات،    .شاود  شارح حاال دوران کاودکی راوی در چناد صافر  بیاان مای        .(01)هماان:  ...«  بودم،

درازی از داساتان، شاتا  مببات )حار ( تواهاد باود کا  ثباات          مادتتِ   کوتاه از مت  ب  ۀاتتصاص یک ت ّ

ای کا  راوی داساتان ساقوط هواپیماا و      گیارد. از مرحیا    پویایی یاا سارعت ثابات داساتان، شاتا  مببات مای       

ترتیات،    ایا   با   : »افتاد  می اتّفاقکند، تمام رویدادها  ی هشت روز  بیان میرا اش را با شازده کوچولو  آشنایی

تاا شاش ساال پایش کا  در       کشی را داشت  باش  ک  حر  حشابی با او بزن ، زندگی کردم آن   بیم  تنها و 

 .(05)هماان:   «تاوردن بارای هشات روز داشات ...      صررای آفریقا هواپیماای  تارا  شاد... با  زحمات آ      

صاورت شاتا  منفای     ت در داساتان با    بنابرای   با آرای ژنت از ای  مرحی  ب  بعد ثبات پویایی یا سرعت ثاب
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کوتاهی از داستان اتتصاص داده اسات. از دیادگاه    مدتت تواهد بود؛ زیرا نویشنده یک ت ّۀ بیند از مت  را ب  

نامند. از زمان سقوط هواپیماای تیباان تاا پایاان      ژنت، سرعت حداقل یا شتا  منفی را درن  توصیفی نیز می

دهد.  باا احتماال پانج      ان، سرعت ثابت یا ثبات پویایی مت  را کاهش میهای فراو داستان، راوی با توصیف

هاایی از ایا     زماان داساتان، صافر اسات. با  نمونا        مادتت ژنت )وقف ( در درنا  توصایفی وجاود دارد کا      

 :  شود ها اشاره می توصیف

جاایی باودم، هازار    باری م  با چشمانی گرد شده از تعجتت ب  ای  شبح نگاه کردم. فراموش ن نید ک  م  در »

کارده یاا از تشاتگی یاا       آمد ک  ای  آدمک کوچولاو راه گا    نظرم ه  نمی  مایل دور از هرچ  آبادی بود. ب 

ای کا  در دل صاررا در هازار مایال دور از      بچتا  ظااهر نیاز با       افتاده باشد. ب   پا  گرسنگی یا تشنگی یا ترس از

چا    نجاا یاها گ  شده باشد، هیچ شباهت نداشت. آتر وقتی توانشت  حر  بزن  ب  او گفات : های... تاو     آبادی

   .(01)همان: « کنی؟ می

کا  ساتار  و ا  شاازده کوچولاو از       م  ب  همی  شیوه، منیت دومی را ک  بشیار مه  بود، فهمیادم و آن ایا   »

دانشات  کا     یۀ تعجتت م  نشد، چون تو  میتر است. ای  موضوع، چندان ما یک تانۀ معمولی کمی بزرگ

اناد، صادها ساتار      هاا ناامی داده   غیر از سیتارات بزرگی مانند زمی ، مشتری، مریخ و زهره ک  ب  هر یک از آن

آماده   آنجاا ای ک  شازده کوچولاو از  سیتارهدیگر نیز هشتند و... م  دییل مر می بر ای  نظری  تود دارم ک  

برای شاما نقال کاردم و اگار شامار       « 104  »و... م  اگر ای  جزئیات را دربار  ستار  است « 104  » سیتار 

 .(45-41)همان:  «آن را ب  شما گفت ...

صاورت احتماال     با پنج احتمالِ ژنت، آغاز روایت کودکیِ راوی ک  دارای شتا  مببت اسات با     بنابرای ؛

زماانِ داساتان اسات. از زماان ساقوط       تار از مادتت   وتااه زمانِ گفتمان، ک مدتتگویی( است؛ یعنی   اوتل )تالص 

زماانِ گفتماان از    تنظر اسات؛ زیارا مادت    هواپیمای تیبان تا پایان داستان، احتمال چهارم ژنت، )کشیدگی( مدت

 تر است. زمانِ داستان، بیندتر است؛ یعنی زمانِ گفتمان از زمانِ داستان  وینی تمدت

 ر یا بسامد. تكرا2-5

بارد، رویاداد    دهاد و پیرنا  داساتان را پایش مای      ک  مفاهی  را انتقال می رویدادهای مه  و اساسی داستاناز 

پایاان   شاود و باا آن   اساتان باا آن آغااز مای    دارد کا  د  اهمتیات  قادر  آنی کردن تیبان است. ای  رویداد نقّاش

کادام   ها را کشیده و درباار  هار   آنحدتی است ک  نویشنده تودش  ها تا ب   ینقّاش و ریتصاو اهمتیتپریرد.  می

 ی کاردن بشایار  نقّاشا ؛ زیارا کودکاان با     دتاری  بشاامد را در داساتان دار    اساس، بایش  ای   دهد. بر  توضیح می

. بارای  کناد  ساتت داستان از ایا   ریاا بیاان مای     های ژر  و نویشنده بع ی از مفاهی  را در یی  ندمند عالق
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هاای   های روساتت و معنای ظااهری از ییا    بریی   شود. بقیۀ رویدادها عالوه یتنها ب  چند مورد اشاره م نمون 

ایا  وجا    کرد. توان تیویل  های گوناگون می اند ک  اثر را از جنب  ساتت و معنای عمقی نیز تش یل شده ژر 

شاوند،   مای بیاان   ریا در زاست. رویادادهایی کا     توجت شناسی، هنری و ادبی درتور  از داستان از لراظ زیبایی

 باشند؛ زیارا چنادی    ، از گونۀ ت راری و شامل دستۀ سوم میژرار ژنتانواع ت رّر در آرای   با چهار دست  از

 شود: ها ذکر می هایی از آن بازنماییِ گفتمانی از یک لرظۀ مشاب  داستانی است ک  نمون 

 :کشیدن مار بوآ ینقّاش. رویداد 2-5-7

م  توی ش   مار  وقت آنکرد.  نبود، تصویر مار بوآ بود ک  فییی را ه   میی م  ش ل کاله نقّاش امتا »... 

 .(01: 0101 )اگزوپری،« ها بتوانند بفهمند. بوآ را کشیدم تا آدم بزرگ

ش ل گوسفند ن شیده بودم، ی ی از آن دو تصویر را ک  بید بودم؛ یعنی مار بوآی بشت   وقت چیهم  چون »

را برای او کشیدم و متعجتت شدم، وقتی شنیدم، آدمک در جوا  گفت: ن ، ن ! م  فیل در ش   مار بوآ 

 .(03)همان:  «تواه ... نمی

سالگی  وقتی ک  در شش  ه  آنبدهد، ی نقّاشو سال م ، باز ت  ب  کار   بشیار سخت است ک  آدم ب  س »

 .(41)همان: « فقا ش ل مار بوآی بشت  و مار بوآی باز کشیده باشد

 مرد خودپسند سیّارةدادنش در   زدن شازده کوچولو و سالم  . رویداد دست2-5-5

تودپشند ب  او توصی  کرد کا  دسات بازن، شاازده کوچولاو دسات زد. تودپشاند باا فروتنای کااله از سار            »

تار اسات و دوبااره     برداشت و سالم داد. شازده کوچولو در دل با تود گفت: ای  دیدار از دیدار پادشاه جالت

دادن را از سرگرفت. پاس از پانج دقیقا       کاله تود سالم بیند کردنزدن کرد. تودپشند نیز با   شروع ب  دست

 .(51-55)همان:  «تی بازی تشت  شد و...تمری  شازده کوچولو از ی نوات

 افروز  فانوس توسّطفانوس  خاموش کردن. رویداد روشن و 2-5-9

 سالم کرد و گفت: افروز فانوسشد، ب  احترام ب   سیتارهک  وارد آن  شازده کوچولو همی »

 تیر آقا، چرا فانوست را تاموش کردی؟ روز ب 

 تیر. در جوا  گفت: دستور است، آقا. روز ب  افروز فانوس

 چیشت؟ دستور

 تیر. ب   ای  است ک  فانوس  را تاموش کن . شتدستور 

 و باز فانوس را روش  کرد.

فهما .   نمای  جوا  داد: دساتور اسات. شاازده کوچولاو گفات: ما        افروز فانوسکردی؟  باز روش پس چرا 
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11). 

انگیزتاری  منظار     ای  منظاره بارای ما  زیبااتری  و غا      » اش: سیتارهی صرنۀ عروج شازده کوچولو ب  نقّاش 

ای  همان منظر  صفرۀ قبل است ولی م  آن را بار دیگر کشیدم تا تاو  با  شاما نشاان باده ،       جهان است.

 .(001)همان: « جاست ک  شازده کوچولو بر زمی  ظاهر شد و سپس ناپدید گردید همی 

شاود و   افتد و دیگار ت ارار نمای    می اتّفاق بار کیتماشای غرو  تورشید، رویدادی است ک  در کل داستان 

بندی انواع ت رّر ژرار ژنات، ایا     شود.  با دست  ا  ت رار نمیمجدتدشود و  در بع ی موارد تنها ب  آن اشاره می

بازنمااییِ گفتماانی از یاک لرظاۀ مجازای داساتان       رویداد از دستۀ اوتل است؛ زیرا نوع انفرادی است ک  یک 

 :دارد

بار غارو  تورشاید را تماشاا کاردی، زیااد دلات گرفتا  باود؟ ولای شاازده             و س  پس تو آن روز ک  چهل »

 .(15)همان: « کوچولو جوا  نداد

غرو  تورشید را تماشاا کان . لنفاا  بفرماییاد تورشاید       بار کیتواست ک   شازده کوچولو گفت: دل  می» 

 .(50)همان:  «غرو  کند... پادشاه گفت: باید از هرکس چیزی تواست ک  از عهد  آن برآید...
فرتناده را   سایتار  چیزی ک  شازده کوچولو جرنت نداشت، پیش تود اقرار کند، ای  بود کا  حشارت ایا     » 

و چهال غارو  تورشاید      چهارصاد و چهار ساعت، هازار و    ر بیشتجهت ک  د  از آن تصوص ب تورد،  می

 .(13)همان: « داشت

تو ب  ایشان تواهی گفت ک  بیی، ما  از دیادن    وقت آنشازده کوچولو:[ »]رویداد تندیدن شازده کوچولو:  

بادجوری  گیرد و ایشان تو را دیوان  تواهند پنداشت و تواهی دیاد کا  ما  تاو را      ام می ها همیش  تنده ستاره

 .(011)همان: « ام و باز تندید دست انداتت 

شازده کوچولو:[ ای  درست مبل آن تواهد بود ک  م  ب  جای ستاره یک مشات زنگولاۀ کوچاک با  تاو      »] 

 .(011)همان:  «داده باش  ک  بیدند بخندند و باز تندید...

 گیري. نتیجه6

اسااس آرای ژنات، تاوالی رویادادها دارای رابناۀ عّیای و معیاولی         درازای تااریخ دارد. بار    روایت، قدمتی ب  

صاورت روایات مشاتقی  و     با    شازده کوچولودهد. کیفیت روایت در داستان  هشتند ک  در بن  زمان رخ می

زده )ناتوانده( است ک  ب  بیان عقایاد و نظارات تاود     چنی  راوی سر و ه  چیز هم راوی دانای کل و آگاه از 

شود. بر اساس آرای ژنت، عمل روایات در دنیاای    بیان می شخ  اوتلپردازد و از زاویۀ دید  دربار  داستان می



 0101 زمشتان، 45 ، شمار  هفتسال / فصینامۀ پژوهشنامۀ ادبیتات داستانی، 11

راوی )تیباان(   -شخصایتت گیاری بار    اصیی داستان اسات( و مرکاز جهات    شخصیتتداستانی همشان )راوی، 

باالی   راوی در ی ژرار ژنات اساس آرای  گراست. بر  صورت مت  ترتیت، شیو  روایت ب    ای   است. ب  متمرکز

گار بار راوی )تیباان( متمرکاز اسات و       است. کانونی« روایتیه »کند ک   داستان ح ایت تود را نیز نقل می

 چیاز  هما  ک  راوی آگاه بر   ییجاآن  شده است. از گیرد ک  کانونی  گر قرار می شازده کوچولو تنا  کانونی

هاای اصایی داساتان     شخصایتت و چاون راوی از  باشاد  مای از نوع صافر   شدگی کانونیاست،  با آرای ژنت 

 درونی است. شدگی کانونیاست، 

ترتیات(: سیشای     و   )نظا   با  ایا  صاورت اسات:     شاازده کوچولاو  زمان بر اساس آرای ژنت، در داساتان   

در داساتان مارکور از لرااظ     ینگار  ناده یآو  ینگار  گرشات  ی از ناوع  پریش  زمانرویدادهای تارج از زمان یا 

زیباشناتتی و هنری قابل بررسی است. )تداوم یا اساتمرار(:  باا پانج احتماال ژنات، آغااز روایات کاودکیِ         

گویی( است و ثبات پویایی یا سرعت ثابت داستان، شاتا  مببات    صورت احتمال اوتل ژنت )تالص   راوی ب  

نظار اسات کا      یرد. از زمان سقوط هواپیمای تیبان تا پایان داستان، احتمال چهارم ژنت )کشایدگی( مادت  گ می

ی کشایدن تیباان   نقّاشا ثبات پویایی یا سرعت ثابات داساتان، شاتا  منفای دارد. )بشاامد یاا ت ارّر(: رویاداد         

ان و شاازده کوچولاو( دارد   اصیی )تیبا  شخصیتتدو  شازده کوچولوتری  بشامد یا ت رار را دارد. داستان  بیش

کند و انشجام رواباا بای     سال است. پیرن  داستان از رابنۀ عیّی و معیولی پیروی می ها بزرگ ک  ی ی از آن

 رویدادها رعایت شده است.
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