
  
  
  
  
  
  

  بررسي زبان شخصيت ها در رمان شازده احتجاب
  دكتر محمد علي محمودي عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  فاطمه نگاري دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

   چكيده 
ها و توانمندي هاي آن ، محمل و تكيه گاه نويسنده  در خلق داستاني زيبا و اثري جاوداني زبان و همه ي ظرفيت 

است .از آنجا كه همه ي اعضاي جامعه ي انساني ، زبان را به طريقه ي كامال مشابهي مورد استفاده قرار نمي دهند و 
گيرند، لذا در داستان نيز كه روايت تحت تأثير عوامل متعدد دروني و بيروني زبان خاص خودشان را به خدمت مي 

مقاطعي از زندگي شخصيتهايي با ويژگي ها و موقعيت هاي متفاوت است ، قاعدتا بايد اين تفاوت در زبان شخصيتها 
  مالحظه شود.

در داستان نويسي ايران بسياري از نويسندگان به اين اصل مهم و بنيادي توجه چنداني نكرده اند و به همين دليل گاه 
يده مي شود كه مثال معلم يك مدرسه با همان زباني سخن مي گويد كه مستخدم همان مدرسه . در واقع واژگان ، د

ساختار زبان ، تعابير كنايي ، ضرب المثلها و لحن واحدي در تمام داستان جاري است و تمام شخصيتها از همان زبان 
  خواهد شد كه زبان خود نويسنده هم هست . استفاده مي كنند . زباني كه احتماال با كمي تحقيق مشخص

توجه زيادي داشته است ،  -چنان كه خود او هم تأكيد كرده است   -يكي از داستان نويسان ايراني كه به اين موضوع
هوشنگ گلشيري نويسنده رمان معروف شازده احتجاب است . در اين مقاله به بررسي ويژگيهاي زباني شخصيتهاي 

پرداخت تا روشن شود كه چه تفاوتهايي در زبان شخصيتهاي مختلف اين رمان با توجه به ويژگي اين رمان خواهيم 
هاي فردي و محيطي آنها از وجوه مختلف ديده مي شود و نويسنده تا چه اندازه در خلق زبان مناسب هر شخصيت 

  موفق بوده است .   
  لشيريواژگان كليدي : زبان ، شخصيت ، داستان ، شازده احتجاب ، گ
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  مقدمه 
 هاي تحليل براي مناسبي تواند بستر مي ، است زبان از خالقانه ي استفاده به قادر كه هنري عنوان به ادبيات

 ي گونه ترين پرخواننده جهان سراسر در رمان سال گذشته، دويست طول در. كند فراهم شناسانه زبان انتقادي
 رمان گيري شكل در و اند خوانده را مكتوب داستاني آثار گوناگون، مختلف جوامع هاي طيف. است بوده ادبي

  اند. بوده تأثيرگذار ادبي خاص يك فرم عنوان به
در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان تعدادي از نويسندگان ، به خلق داستان اقدام نموده و با ورود داستان 

احتجاب   از آن متأثر شده اند . رمان شازده نويسي جهان به حوزه ي مدرنيسم ، نويسندگان ايراني نيز طبعا 
را مي توان اولين تجربه ي جدي در داستان نويسي ايران براي خلق يك داستان به شيوه ي جريان سيال ذهن 
تلقي كرد كه طي آن هوشنگ گلشيري سعي كرده است ، با استفاده ازقابليت هاي مختلف زبان فارسي 

   داستاني ذهني خلق كند.
و بي  آزار با كه است درحال مرگ ي شازده يك اززندگي شب يك احتجاب،روايت شازده داستان كلي طرح

 كند مسخ اش مرده همسر صورت به را كلفتش است تا كرده تالش سپس و شده همسرش مرگ باعث توجهي،

 وجود در بود، نيافته دست آن به فخرالنساء، همسرش، وجود در كه را تا آرزوهايي داشته قصد طريق اين از او. 

 و خودش، همسرش به مربوط خاطرات يادآوري با شازده شب، اين طول در. آورد دست به كلفتش، فخري،
 در. دهد مي دست به اش تدريجي خانواده اضمحالل ودرحال وسفاك قدرتمند اجداد از تصويري اجدادش،

 .ميرد مي      شازده شب، يافتن پايان با و داستان انتهاي

 و شود مي روايت ذهن جريان سيال ي ه شيو به داستان. است پيرنگ همين مرهون بيشتر داستان، كلي انسجام
 روايت. نگر است گذشته نوع از بيشتر پريشي زمان دچار است.رمان زماني ومكاني انسجام فاقد دليل همين به

 را آن ارتباط و كند بازسازي خود ذهن در بعداً را حادثه جايگاه هر بايد مخاطب و است پراكنده بسيار داستان

  .دريابد متن بقيه با
مي دانيم كه عناصر مهم در ساختار يك داستان عبارتند از : طرح، شخصيت پردازي،زاويه ديد،فضاوزمان...كه 

رابه  همه در جاي خود اهميت دارند.از اين رو داستان نويسان با تجربه مي كوشند در كار خود،اين عناصر
. شخصيت پردازي به عنوان يكي از عناصر داستاني از وجوه مختلفي مورد توجه قرار مي خوبي به كار ببرند

گيرد كه يكي از مهمترين آنها ، زبان شخصيتهاست كه در حقيقت بنياد و بستر روايت داستان و حوادث آن 
ت است . به دليل اهميت موضوع ، در اين پژوهش زبان شخصيت ها در رمان شازده احتجاب را از جه
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وباورپذير شدن شخصيتها مورد بررسي  داستان تناسب آن با هر شخصيت و نقش آن در ايجادحقيقت نمايي
  قرار خواهيم داد . 
  شخصيت پردازي

شخصيت پردازي همان آفريدن تصاويري قابل قبول از افراد خيالي از سوي نويسنده است . اين تصاوير از 
واننده در محدوده ي ادبيات داستاني واقعي جلوه كنند. نظر ويژگي هاي اخالقي و روحي بايد براي خ

) نويسنده ي موفق در شخصيت پردازي هميشه با شخصيت هاي داستانش انس دارد و 60: 1377(فوالدي ، 
تمامي غم ها و شادي ها ، احساس ها و خاطره ها ، خوبي ها و بدي ها و تداعي هاي ذهني شخصيت هاي 

  و احساس كند . داستانش را از عمق وجود درك
گفت و گو يكي از طبيعي ترين نيازهاي است . شخصيت پردازي از طريق گفت و گويكي از روش هاي  

گفت و شخصيت در داستان بدون گفت وگو معني ندارد.  .انسان است. انسان درهرحالتي بايد سخن بگويد
شخصيت داستان است. كلمات گو نيز مانند عمل و حتي بيشتر از عمل، نشان دهنده ي ويژگي هاي روحي 

به كار رفته، تأكيد برهجاهاي خاص، موضوع و مضمون گفت و گوها، مكث ها، پستي و بلندي صدا، تلفظ 
هاي نادرست يا غلط و لغزش هاي زباني، همه نشان دهنده ي پيشينه ي ذهني، تجربي و رواني افراد داستان 

  . است
ا بيشتر صورت بگيرد ، يا تنها در ذهن شخصيت ، به گفتگو در داستان ممكن است ميان دو شخصيت ي«

عبارتي تك گويي دروني باشد . اين شيوه ، آن چه درون شخصيت است را افشا   مي كند و براي تبيين 
مسائل پيچيده ي ذهن مفيد است . اين شيوه از شيوه هاي ديگر موثرتر و يقيني تر به نظر مي 

 )84: 1381ذوالفقاري، »(رسد.

ن هاي مدرن شيوه ي شخصيت پردازي با داستان هاي سنتي متفاوت است و چنان كه قهرمان شيري در داستا
شخصيت سازي در اين داستان ها هميشه بستگي تامي به اشخاص فرعي و حاشيه نشين دارد ، « گفته است ، 

از طريق كنش ها چون نويسنده اشخاص را مستقيم معرفي نمي كند ، بلكه آن ها را به نمايش   مي گذارد تا 
و عكس العمل هاي ذهني و گفتاريشان شناخته شوند. بنابراين به خاطر رعايت جانب بي طرفي از اشخاص 
فرعي داستان كمك مي گيرد و از طريق نفوذ در ذهن آن ها و بازتاب تأثيرات وداوري هاي آن ها،اعمال 

مبهم شخصيت اوراكه ازطريق زاويه ي  واخالق و افكارشخصيت را از منظر ديگري نيز روايت كند،تا نقاط
  ) 26: 1376شيري ، »(ديدخاص داستان پنهان مي ماند،آشكار سازد.
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شخصيت هاي داستاني در رمان هاي ذهني بويژه در داستان هاي جريان سيال ذهن مانند شازده احتجاب به 

.« ن را تشريح كرده است چهار نوع تقسيم مي شوند كه گلشيري در مقاله ي سي سال داستان نويسي انواع آ
مي شود ، گاه عيني هستند و گاه ذهني و نيز  آدم ها در رمان هايي كه به شيوه ي جريان سيال ذهن نوشته

عيني ذهني و ذهني عيني . آدم هاي عيني آدم هايي هستند كه در پيش چشم سر نويسنده مي آيند و مي روند 
ل . ذهني ها تنها مخلوق ذهن او هستند ؛ آدم هايي از نو ، يك رويه دارند ، با اختصاصاتي ثابت و اليزا

آفريده شده كه در هيچ زمان و مكاني وجود ندارند .عيني هاي ذهني شده تركيبي بديع اند از آن همه ، چرا 
كه وقتي ناقل داستان آدمي را به رأي العين مي بيند او را با نفسانيات و خاطراتش مي آميزد ، او را به گذشته 

برد و با آدم هايي  كه در ذهنش مي جوشند و يا حتي آفريده صرف تخيل او هستند،عجين مي كند ودر مي 
» نتيجه اين گونه آدم آدمي است عيني كه ذهني شده است،آدم هاي ذهني عيني نيز هم برعكس همين اند. 

  )213: 1378(گلشيري، 
  زبان داستان 
 و در چه موقعيتي با چه سن و جنسي و ، كجا ،نكه چه كسي ايبا توجه به   نيست، اي تك وجهي زبان پديده

ادبيات و هنر كالمي ازتمامي  ي گيرد.درحوزهمي شكل  خاصي گونه زباني ،با چه ايدئولوژي حرف مي زند
زبان را  كاربردي و سبكي است. اگر ي زبان ادبي يك گونه .اين گونه ها مي توان به فراخورحال استفاده كرد

در بين زبان  .ناب ادبي زبان طرف ديگرزبان متعارف در مركز آن قرار دارد و در    كنيم،يك محور تصور 
  .و... وجود دارد داستان، زبان شعر، زبان نمايش زبان ،متعارف و زبان ادبي ناب

هم چنان كه وسيله ي كار يك بازيگر ، بدن و بيان اوست ، براي نويسنده هم آگاهي و تسلط بر رموز و «
اي زبان الزم وضروري است . بي شك نويسنده در كار نوشتن مي خواهد كه حرفش به طور موثر شگفتي ه

درست و عاري از عيب و نقص بودن(اگر از زبان درست بهره بگيريم ؛  -1منتقل شود . شرط انتقال موثر : 
گيريم .)، شرط رعايت تناسب (از وسيله ي زبان زيبا و متناسب بهره ب -2انتقال درست صورت مي گيرد .) 
  ) 334(قادري، بي تا: » دوم معني را انتقال موثر مي دهد. 

گفتگو ي داستاني هنرمندانه تقليد و تكرار گفتگوهاي زندگي واقعي نيست ، بلكه استفاده از گفتگوهايي است 
ح دري كه در زندگي روزمره ، معني دار و اثر بخش هستند ، نه هر گفتگويي (آ ن ها كه زايدند و به اصطال

  وري گفته مي شوند.)
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زبان اثر بايد از دل خود اثر بجوشدو نبايد نويسنده خود را به آن تحميل كند.او بايد اثر ، كاراكترها و مكان « 
و ... را بشناسد و به مقتضاي موقعيت از زبان استفاده نمايد. نويسنده در اثرنبايد زبان مستقل خودرا به كار 

  )329قادري ، بي تا : »(كترهارامورداستفاده قرار دهد.برد، بلكه بايدزبان كارا
جلوه هايي از زبان را كه در هفتاد سال » داستان هاي معاصر و ما ايرانيان « گلشيري در مقاله ي خود با عنوان

زبان به  -ضرورت توجه به زبان گفتار به جاي زبان متعارف ادبي . -اخير آزموده شده اند چنين مي آورد .
زبان  -وسيله ي انتقال مفاهيم ، تبعيت از ساختارهاي متداول در زبان كهن يا زبان كوچه و بازار . منزله ي

 - زبان داستان جزء ضروري ساختار داستان ،  -وسيله ي كشف مفاهيم يا ابزار صورتبندي مفاهيم پنهان .
ارداد با خواننده با توجه به زبان داستان قر -توجه به سبك فردي با عنايت به تغيير ساختارهاي مألوف .   

 )26: 1371نسبت آن با زبان هنجار ادبي وزبان محلي و زبان گفتار اهل زمانه .(گلشيري ، 

، انواع شخصيت ها ايفاي نقش داستان هادر زبان به عنوان يكي از ابعاد وجودي شخصيت شناخته مي شود.
اقشار مياني يا طبقه محروم. گفتار اين  مي كنند؛ هم شخصيت هايي از طبقه مرفه و هم شخصيت هايي از

جايگاه اجتماعي شان، به  نسبت تحصيالت ، سن ، جنس، عصر ، شغل ، وضعيت اقتصاديشخصيت ها، به 
گفتارشخص تحصيلكرده چون  طرز آشكاري با هم تفاوت دارد. كارگر مانند سرمايه دار سخن نمي گويد،

   متفاوت است و... بيسواد نيست ، ويژگي كالم در كودك و بزرگسال
بايد به اين نكته توجه .« داستان بايد مطابق با واقعيت هاي زندگي باشد و به نظر خواننده ، حقيقي برسد 

داشت كه رمان بازسازي زندگي واقعي نيست ، بلكه آينه ي تمام نماي زندگي است...داستاني كه نوشته مي 
ا واقعيت هاي زندگي. اگر داستان دربردارنده ي احساس شود بايد راست يا الاقل راست نما باشد و مطابق ب

واقعي عشق ، تنهايي ، نشاط ، عزت و سربلندي ، يأس ، ترس و غيره نباشد ، دروغي است در بدترين شكل 
  )100:  1370سليماني ، »(آن ؛ و طبيعتا به هيچ وجه قانع كننده نيست

لق داستان خود ، زير و بم و چند و چون زندگي آدم نويسنده ي آگاه با مطالعه ي دقيق زندگي آدم ها در خ
ها را بررسي مي كند و براي پرداختن به ماجراهاي داستان و كنش ها و واكنش هاي شخصيت ها به تمامي 
آن نكات دقت و توجه ويژه نشان مي دهد.در خلق حوادث مي كوشدتا اعمال زميني وقابل انجام باشند تا 

واقعه ساخته ي ذهن نويسنده باشد يا « ان تخيلي ياذهني وسوررئاليستي باشد. قابل درك باشند،هر چندداست
نباشد، بايد تصوير و تشريح آن به گونه اي صورت بگيرد كه خواننده امكان بروز آن واقعه را احساس كند و 



    پرنيان سخن     532

  
: 1385(ميرصادقي، .» وقوع آن را بپذيرد. همين احساس پذيرش است كه به داستان حقيقت مانندي مي دهد 

154(  
شخصيت هاي داستان نيز مانند خود آن بايد قابل باور باشد و خواننده بتواند براي آن نمونه اي در جهان 
خارج از داستان بيابد. رمان ايده آل ، رماني است كه شخصيت هاي آن ساده وتك بعدي نباشند ، شخصيت 

ثر بايد بتواند شخصيت را حس كند و با او ها نيز بايدحقيقت نما و قابل لمس در زندگي باشند و خواننده ا
  همراه باشد و دردها و غم هايش را دريابد ، با وي بخندد و پا به پايش گريه كند .

هر شخصيت داستاني چهار بعد دارد ؛ بعد جسمي ، رواني ، اجتماعي و اعتقادي . بعد جسمي مثل: جنس ، «
ت، منزلت...و در بعد رواني : اميال ، خلق ، غرايز ، مهر ، و... بعد اجتماعي: طبقه ، تحصيال سن، رنگ، زيبايي

حسادت ، خست ، عقده هاي رواني و روحي و... و در بعد اعتقادي : مذهب ، ايدئولوژي و... در شخصيت 
 )150(قادري ،بي تا : .» گنجانده مي شود 

: شخص داستاني بايد در در شخصيت پردازي براي اين كه متقاعد كننده باشد ، سه اصل بايد رعايت شود 
كردار خود انسجام و يكپارچگي داستاني داشته باشد. دوم : شخص داستاني بايد آشكارا در هر كاري كه مي 
كند داراي انگيزه باشد بويژه زماني كه رفتارش عوض مي شود ، به طوري كه خواننده بتواند در ضمن داستان 

اين كه شخص داستاني بايد موجه يا شبيه زندگان باشدنه نمونه ي يا در پايان آن دليل عمل او را دريابد. سوم 
  )38:  1384اخالق ونه ديو شريرو...  (دست غيب ، 

  نقش زبان شخصيت در افزايش حقيقت نمايي 
نخستين شرط گفتگوي بجا و استادانه اين است كه طرز سخن گفتن هر شخصيتي با روحيات و خلق و 

نويسنده ي موفق با استفاده از ابزار زبان مي تواند به شخصيت هاي داستانش .« خوي او متناسب باشد 
فرصت دهد تا خودشان ، به زبان و با صداي خودشان سخن بگويند و دانسته يا ندانسته زواياي روح خويش 

  )92: 1364(ايراني ، » را بنمايانند . 
ده بايد بكوشد تا با دقت در گفتار روزانه ي رفتار و گفتار شخصيت بايد واقعي باشد . به همين دليل نويسن

مردم ، نحوه و لحن سخن گفتن آن ها را به خاطر بسپارد و از آن ها در توصيف شخصيت هايش بهره ببرد.  
رمان نويس بايد حرف ها يا نحوه ي بيان هر چيز و هر كس را كه نشانگر طبقه ، سن ، سطح فكر ، انديشه « 

درت خيالپردازي ، طبع جنسي ، حس ديگر آزاري ، تيز هوشي(تصادفا به هاي مورد قبول ، سرشت ، ق
حقيقت كلي يا شاعرانه دست يافتن)اشخاص است،را جمع آوري كند .با وجود اين كه نويسنده مي تواند با 
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در نظر گرفتن هر شخصيتي همه ي ويژگي هاي باال را از طبقه گرفته تا تيز هوشي او مستقيما براي خواننده 
سليماني ، .»(ن كند ، اما اين وظيفه ي گفتگو است كه اين حقايق يا ويژگي ها را در نمايش نشان دهد بيا

1370  :366(  
  نقش زبان شخصيت در اعمال ديدگاه مدرن در داستان نويسي

در داستان هاي جريان سيال ذهن به خاطر چيرگي حال و هواي فضاهاي ذهني و رواني شخصيت هاي 
يز مانند ساير عناصر داستاني متفاوت است و نويسنده مي كوشد دخالتي در حاالت ذهني و داستان ، زبان ن

نسبت به تصحيح دستوري جمالت ، يا دادن نظم و ترتيب « گفتگوهاي اشخاص داستان نداشته باشد و 
را نيز منطقي به آن ها اقدام نمي نمايد . گاه نويسنده مانند جويس در اوليسيس حتي نشانه هاي سجاوندي 

استفاده نمي كند ، مگر زماني كه مي خواهد ختم گفتگوي دروني را اعالم كند كه در آن صورت نقطه را به 
  )47:  1389(محمودي ، » كار مي برد . 

بيات در كتاب داستان نويسي جريان سيال ذهن برخي از شگردها و ترفند هاي نويسنده را براي همگام كردن 
عدم رعايت قواعد دستوري ، بازي هاي «هني شخصيت ها چنين بر مي شمارد : خواننده با حال و هواي ذ

زباني با استفاده از تداعي هاي آوايي و معنايي ، عدم نشانه گذاري دقيق متن ، ابداع صورت هاي جديد افعال 
  )95: 1387 (بيات ،» و كلمات براي القاي مفاهيم چندگانه يا انعكاس ابهام و ترديد حاكم بر فضاي ذهن و... 

 
 

  زبان چيست ؟ 
هرگونه نشانه اي كه با آن زنده اي بتواند حاالت يا معاني موجود در ذهن خود را به ذهن موجود ديگري 

زبان به عنوان ابزار ارتباطي در يك جامعه به كارمي رود. اين ابزار «انتقال دهد ، زبان خوانده مي شود . 
و ساري در اجتماع در حالتي از تغييرات پي در پي است . لذا در اين  پيوسته بر اثر نفوذ و تأثير عوامل جاري

رهگذر ، زبان هم منعكس كننده ي تحوالت اجتماعي است و هم به دنبال آن تحوالت خود نيز متحول مي 
:  1378(باقري ، » شود تا بتواند دگرگوني هاي جامعه هماهنگ شده ، در خور نيازهاي جامعه پرداخته شود . 

227( 

سوسور بنيان گذار زبانشناسي نوين معتقد است كه زبان وجوه دوگانه اي دارد . نظام ارتباطي مشتركي كه 
 )language( "زبان"تمام سخنگويان يك زبان و يا فراگيرندگان آن به طور مشترك ويكسان مي آموزند 
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قرار دارد كه جزئي و عيني  )speech( "گفتار"خوانده مي شود و در مقابل آن، وجه ديگر اين پديده يعني 

  است .
يكي از مواردي كه جامعه شناسي زبان مورد توجه قرار مي دهد، دگرگوني هاي زباني در يك جامعه است . 

گونه ي زباني كه عموما سخنگو به كارمي برد ، نه تنها از طريق مستقيم با صورت هاي غالب گفتاري در «
رفتار و روابط موجود در محيط حاكم و الگو سازي آن فرا گرفته  خانواده ، بلكه در نتيجه ي مشاهده ي نوع

) به اعتقاد برنشتاين گونه هاي زباني بيش ازآن كه منشأ زباني داشته 162: 1378(جهانگيري، » مي شود . 
باشند، داراي منشأ اجتماعي اند . تفاوت هاي فردي در استفاده ي اشخاص از گونه ي زباني موثر مي 

هاي فردي در هر چهار جنبه ي زبان مشاهده مي شود : در سخن گفتن،در گوش دادن،در  تفاوت«باشد.
نوشتن و در خواندن . به اين جنبه هاي زبان مهارت گفته مي شود . سخن گفتن و نوشتن مهارت ها يا جنبه 

جمله ها را  هاي فعال زبان هستند ،زيرا شخص بايد انديشه هاي خود را در قالب جمله هاي زبان بريزد و آن
 )76: 1367(باطني ، .» به صورت گفتار يا نوشتار عرضه كند 

زبان و گفتار باهم تفاوت هايي هم دارندكه درقلمرو ادبيات منشأآثار متفاوتي است.كورش صفوي مي 
مي خواهيم دريابيم آفرينش  تمايزميان زبان وگفتاردرمطالعات ادبي اهميت بسزايي يافته است، ...وقتي«نويسد:

ادبي حافظ يا موالناچگونه است؟يا تفاوت هاي سبكي ميان بوف كوروكليدر چيست؟به گفتارادبيات پرداخته 
شده واگربه مطالعه ي نظام ادبيات توجه كنيم يعني مثالبفهميم زبان خودكار چگونه برجسته مي شود،به زبان 

  ) 51:  1380صفوي،»(ادبيات توجه داريم.
باني متفاوتي دارند .اولين و ظاهرا بديهي ترين اصل در داستان تبعيت شخصيت هاي مختلف ويژگي هاي ز

زبان داستان از زبان شخصيت هاست ، چه در وصف شخصيت ها و چه در نقل گفتگوهاي آن ها . چنان كه 
پيشتر نيز گفته شد شخصيت هاي مختلف با توجه به سن ، جنس ،  طبقه ي اجتماعي ، وضعيت اقتصادي و 

  ه شيوه هاي گوناگون سخن مي گويند. فرهنگي و...ب
كودك در ابتدا با ربط دادن كلمات منفرد جمله هاي ساده را تشكيل مي ويژگي هاي زبان در كودكان : (

دهد . ساختن جمالت پيچيده در مرحله ي بعد قرار دارد . بين دو جمله را به دو روش هماهنگ مي كند : يا 
در ديگري . كودكان مدام در پي قواعد و نظم هستند . در  حذف بخش هاي يك جمله و يا ادغام يكي

فراگيري دستور زبان شگفت آور پيشرفت مي كنند . توليد گفتاري و درك و  فهم را با خاصه هاي 
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 ) مي شود .) سازگار مي كنند.  متعدد(گويندگان ، شنوندگان و موقعيت هاي اجتماعي كه گفتار در آن انجام
  )404: 1377(فالول ، 

آوردن قطعاتي از قصه هاي فولكوريك و ترانه هاي عاميانه . تركيب ضرب ويژگي هاي زبان در افراد مسن (
المثل و تمثيل ها ي متناسب با موضوع بحث .يادآوري خاطرات بر اساس تداعي معاني .جابه جايي زمان ها 

 و مكان ها و شخصيت ها در نقل رويدادها .)

ن زبان هاي توده مردم (طبقه ي سطح پايين جامعه) و (طبقه ي سطح باالي برنشتاين در مقايسه اي كه ميا
:  1373جامعه) انجام داده است ،جدولي تهيه نموده كه چگونگي اختالف را نشان مي دهد . (نظامي زاده ، 

504(  
  ويژگي زبان طبقات سطح باالي جامعه ويژگي زبان طبقات سطح پايين جامعه

ستوري ، بي نظم وجمالت كوتاه از لحاظ د-1
 ازحيث ساختاري فقير هستند .

به كارگيري ساده و بسيار از حروف رابط و -2
 عبارات موصولي (بنابراين ، پس ، سپس ، )

به كارگيري نادر از جمالت تابع جهت تقسيم -3
  بندي موضوع اصلي

ناتواني در به كارگيري از فاعل معين در يك  -4
 محتواي خبر اين امر باعث بي ترتيبي كه جمله

  مي شود .
  به كارگيري نامناسب ومحدودصفات و قيود. -5
به كارگيري نادر از جمالت غير شخصي و  -6

  شرطي نظير (ممكن است چنين تلقي شود )
به كارگيري مكرر از جمالتي كه در آن ها توجيه  -7

  ونتيجه گيري،تأييدي صريح را به دنبال دارد . 
تأييدات متعدد و عبارات زيادي كه در صدد  -8

مي تواني "كسب تأييديه براي جمالت قبلي هستند : 

استفاده ي دقيق و درست از دستور و ساختار -1
 زبان

ظرائف منطقي و تأكيدي به وسيله ي ساختن -2
جمالتي پيچيده از حيث دستوري ، خصوصا با 

 استفاده از يك سري حروف ربط و جمالت تابع.

استفاده ي بسيار از جمالتي كه تقريب زماني و -3
  ظ مي كنند.مكاني را لحا

  استفاده ي زياد از ضماير غير شخصي  -4
  استفاده ي صحيح و بجا از صفات و قيود . -5
تعابير شخصي كه به واسطه ي ساختار روابط  -6

موجود بين جمالت و در درون جمله ابراز مي 
  گردند ، يعني به وجهي روشن .

اشاراتي كه به عوض قوام بخشيدن به كلمات  -7
ي عبارات به وجهي غير متمايز در غالب و يا همراه

سطح جمالت ، تعاريف را در جزئيات متمايز و 
  مشخص مي سازند.
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 "مي فهمي ؟"،  "بفهمي ؟

انتخاب شخصي ، كه كرارا در مجموعه اي از  -9
  قالب هاي ضرب المثلي به عمل مي آيد .

تعابير و تلقي هاي شخصي و آن هم به صورتي  -10
زباني كه مفهومي  نامشخص ، در ساختن جمالت

  نامشخص دارند .

استفاده از زباني كه امكان به كارگيري سيستم -8
پيچيده اي از مفاهيم درجه بندي شده جهت شكل 

  دادن تجربه را مورد توجه قرار دهد.
  

 
  زبان در داستان شازده احتجاب

نگاه من طور ديگري است ، درباره ي « ي زبان در داستان نويسي توجه ويژه اي دارد : گلشيري به مسأله 
زبان . زبان بايد با مكان ، اشخاص داستان و حادثه تطبيق داشته باشد . نمي توانيد زبان فخيم به كار ببريد ، 

مي كشد . زبان  هم در يك صحنه ي عظيم جنگي و عشقي و هم وقتي پيرمردي تكيه داده به ديوار و چپق
  )27: 1369(گلشيري ، » بايد با شخصيت داستان هماهنگ باشد . 

زبان شازده احتجاب گونه اي از آن شيوه ي نوشتاري است كه به آن سهل ممتنع گفته مي شود . يعني آن 
نويسم ، چنان آسان به نظر مي رسدكه هر نويسنده ي كم مايه اي مي تواند ادعا كند ، من نيز مي توانم چنين ب

اما در مرحله ي عمل از انجام گفته ي خود ناتوان مي گردد . زبان داستان نرم و داراي نفوذ و تأثير فراوان 
  است و موفقيت نويسنده در زمينه ي تصوير سازي و شخصيت پردازي مديون همين زبان نرم و ساده است .

عبارات نوسازي شده و مرسوم زمان حال نيز  نويسنده از واژه هاي كهنه و متروك بهره نبرده است و زير بار
  نرفته و حال و هواي داستان چنان است كه خواننده بايد ريشه ي وقايع را در اشرافيتي قاجاري جستجو كند .

زبان شازده احتجاب نه كامال امروزي است ، نه كامال قديمي . ابدا زبان نوشتاري عصر قاجار نيست كه ما « 
آن دوران پرتاب كند و ارتباطمان را با حال از ميان بردارد ، كامال هم زبان داستاني عصر را بنه كن ، به درون 

معاصر نيست تا سدي بشود در مقابل مخاطب به عقب نشيني در زمان . راهي است هموار ميان اين دو زبان . 
» گونه ي بزك كرده« ، »بزك«، » كرم شازده«، » فخرالنسا«، » شازده«به ياري واژه ها و تركيب هايي مانند 

كمي رنگ و بوي قديمي به خود گرفته ، اما به هيچ وجه با زبان جاري » لچك«و » تب اجدادي«،» خلق تازه«،
و متداول قطع ارتباط نكرده . ما هنوز داستان هاي زيادي را در اختيار نگرفته ايم كه از اين گونه زبان سازي 

  )116:  1378ي ، (ابراهيم.» راحت و روان برخوردار باشد 
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براي تجسم شخصيت ها در ذهن خوانندگان، در اين رمان تخيل ايشان نيز بايد به كار افتد ، چنان كه بيات 
زبان در اين رمان در توصيف هر شخصيت كاركرد مجازي دارد . اين توصيف ها «در اين باره مي گويد : 

جاورت يكديگر قرارمي گيرند تادرپايان اغلب از يك جزء شروع مي شود و اجزاء ديگر به ترتيب در م
تصوير كاملي ازشخصيت درذهن ثبت شود.در اين فرايند ، البته تخيل خواننده هم براي ترسيم كامل 

  )238: 1387بيات ، »(شخصيت به ياري فراخوانده شده است.
به جاي اينكه جمله هاي سؤالي ترديدي و احتمالي كه هنگام توصيف واقعه اي  ، به كاربردنديگر  شگرد

 .)57. (شازده احتجاب :  بيايد، به صورت سؤالي آمده: مراد بود؟ حتماً جمله خبري

 )8(شازده احتجاب : همان دستي كه توي آستين چين دار بود، حتماً.  اشاره كرد به چلچراغ ها، با 

اطمينان را داللت مي متناقض در كنار هم است كه تنافر و پراكندگي و عدم  همچنين، ، به كاربردن دو فعل…
. )  8(شازده احتجاب : . اشاره كرد يا نكرد ) 7(همان : . بود و نبود ) 8(همان : كرد يا نمي كرد  كند. نگاه مي
. نيست يا هست ) 86(همان :.  گفت يا نگفت ) 85. (همان :دارد يا نمي دارد  . برمي) 75(همان : بود يا نبود 

  )2: 1389(صادقي ،  ….) 87(همان :
 

  زبان شازده
زبان شازده احتجاب درداستان كامال با شخصيت او هماهنگي دارد.او به عنوان بازمانده ي يك خاندان اشرافي 
عصر قاجاردرعصر فروپاشي ارزش هاي فئوداليستي وفردي بيمار(سل اجدادي كه در خانواده ي اوموروثي 

رگوشه اي درانزوا به سرمي برد،وي در است ) ، عقيم و روان پريش است كه روزهاي آخر عمر خود راد
موضع ضعف و ناتواني قرار دارد ولي نمي خواهد و يا نمي تواند بپذيرد كه جالل و شكوه آبا و اجدادي به 
پايان رسيده ، ازآن همه جبروت و كيا بيا هيچ خبري نيست وافرادي هم اگر در اطرافش وجود دارند،يا به 

مي آورند: مثل مراد (كالسكه چي سابق خانواده و پيك مرگ در زمان حال خاطر پولي است كه از او به دست 
  داستان)و مرد يهودي و يا در اثر بي كسي و نداري وفقر خانواده است : مانند فخري (كلفت خانواده) .

شازده در گفتگوهاي خود با اشخاص ديگر داستان روندي ثابت و مشخص ندارد . هنگامي كه با فخري 
سخن مي گويد ، كلمات عاميانه و زمخت به  كار مي برد (جمالتي مثل : خفه شو ، نمي خواهم چراغ هاي 

ي در برابر فخرالنسا با لعنتي خيابان را ببينم و...)در برابر وي ومراد با صالبت و استوار سخن مي گويد ول
نوعي احترام و عالقه خاص سخن مي گويد و از آن صالبت خبري نيست.زبان وي در بيشترداستان امروزي 
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به نظرمي رسد ولي هنگامي كه باپدربزرگ سخن          مي گويد ،بويي از كهنگي در كالم او به مشام جان 

ي ، شرفياب شدن ، عرض كردن و...) كالمش با صراحت خواننده مي رسد.(كلماتي از قبيل : پسر عموي اعيان
بيان مي شود ، با  هيچ كس با ابهام و در پرده سخن نمي گويد ، در سخن گفتن با پدربزرگ با طول و 
تفصيل حرف مي زند ولي با ديگر شخصيت ها در حد يك يا چندكلمه ي مختصر. به خاطر ذهن پريشاني 

ستان جمله هارا به پايان نمي رساند .در بعضي از آن ها قطعيت در كه دارد در بسياري ازصحنه هاي دا
اشاره كرد  كالمش ديده نمي شود ، (كلماتي چون حتما ، استفاده از افعال متضاد در كنار هم مثل بود يا نبود،

و...) ، شازده با فخري فخرالنسا شده هم روشي خاص و متفاوت سخن مي گويد ، تركيبي از نوع يا نكرد
فخري بايد جون "با فخري است و اندكي نيز از  رنگ گفتار با فخرالنسا در آن به چشم مي خورد . سخن

اين كارها به تو چه ؟ من پول مي دهم كه فخري كارهاي خانه را بكند تا تو فقط ") 53(همان : "بكنه ، نه تو
مي كشم تا تو چيزي بنشيني و خودت را درست كني يا كتاب بخواني. پنج سال است صبح تا شب زحمت 

  )8(همان : "سرت بشود. 
،البته براي مراد كه خاطرات گذشته خاندان را نقل مي اززبان تحكم استفاده مي كندشازده در برابر مراد

كند،دربخش هايي ازداستان كه مربوط به گذشته است ومراد خاطره اي را نقل مي كند،احترامي نيز قائل 
(شازده  "مراد خان آهسته تربران ."بدواورا با لقب خان صدا مي زند.است،وگاهي در كالمش نمود مي يا

اين   "مراد خان ، تازگي ها كي مرده ؟") ، 18( همان: "گفتم : مراد خان،خسته نباشي  ")، 16احتجاب : 
  )58و  57جمله در چند بخش از داستان تكرار مي شود . (همان : 

ه هاي داستان نيز هست و در صحنه ي پاياني ، از آن لحن درصحنه ي اول داستان كه در واقع آخرين صحن
 - "محترمانه در گفتگو با مراد خبري نيست ، بلكه شازده از موضعي باالتر و با تحكم با مراد حرف مي زند. 

  )95( همان: "مراد ، باز كسي مرده ، هان؟") ، 5( همان: "مراد ، باز كه پيدايت شد ، مگر صد دفعه نگفتم ...؟
تو خفه شو ، فقط هر كاري كه گفتم بكن.  "ر برابر فخري كه اصرار دارد پنجره را باز كند ، داد مي زند : يا د

اينهمه سرخاب روي لپ هاي چاقت نمال ، تو بايد ياد بگيري كه مثل فخرالنسا ") ، شازده داد زد :7(همان: "
وشه ي چپ لبهايت گذاشته باشي ، نه خودت را بزك كني ، مي فهمي ؟ تازه اين خال صاحب مرده را بايد گ

  ) 27(همان:  "روي پوزه ي دهاتي ات .
شازده خواست داد بزند : بديهودي  "يا در برابر مرد يهودي كه مي خواهد صندلي اجدادي را بخرد. 

  )14(همان: "شازده گفت: بي چشم و رو،اگر پدربزرگ بفهمد كه..."،  "جلوپدربزرگ ... 
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ولي جذبه و قدرت  را تحت راي و نظر خود قرار دهدفخرالنسا(همسرش)اين زبان  سعي دارد باهم چنين  و
شازده در برابر فخرالنسا هيچ نمودي ندارد و در تمامي صحنه هاي داستان هر گاه فخرالنسا مخاطب اوست، 
 از موضع پايين تري سخن مي گويد و ضعف خود را در برابر وي در كلماتي كه به كار مي برد آشكار مي

  كند. 
  "خواهش مي كنم دست بردار ، روز دوم نشده شروع كرده اي ؟"در صحنه ي روز دوم عروسي با فخرالنسا :

اين ديگر كار فخري است ، تو خانم اين خانه اي ، فهميدي ؟ ")، 11(همان :  "گفتم بس نيست فخرالنسا" -
من كپلش را نيشگون گرفتم غش غش فخري بايد ظرف ها را پاك بشويد ، اتاق ها را جارو كند . و وقتي 

(همان   "شما ، شما اين چيزها را مي خوانيد كه چه ؟") 28(همان  :   "بخندد و فرار كند برود توي مطيخ . 
 :35(  

شازده گفت : "در برابر پدربزرگ نهايت تواضع و فروتني را گاهي با اندكي احساس ترس نشان مي دهد . 
م ، نوه ي فخرالزمان ، پسر عموي اعياني شما بود. همان كه فقط روز به جاش نياورديد؟ پسر حاج صمصا

سالم شرفياب مي شد. همه اش با زنجير ساعتش بازي مي كرد . جرأت نداشت روبروي شازده ي بزرگ ، 
  )18(همان :  "و شازده گفت : توجه فرموديد ، پدربزرگ ؟... "، "روبروي شما سيگار بكشد.
شازده گفت:مي داني فخرالنسا،پدربزرگ دستور "ترام را درباره اش به كار مي برد .و حتي در غياب وي نيز اح

  )53(همان :  "فرموده بود،منيره خاتون را داغ كنند...
  بخشي از ويژگي هاي زباني شازده را مي توان چنين توصيف كرد .

در گفتگو با پدر بزرگ و  الف) استفاده ي دقيق و درست از دستور و ساختار زبان در بيشتر بخش ها (بويژه
  فخرالنسا) ، آوردن قيد در آغاز جمله براي تأكيد بر مطلب و استفاده ي صحيح و بجا از صفات و قيود .

شازده از پنجره ") ، 16(همان :  "چرا رفت توي خانه ي آقا بست نشست؟ تا شازده آمد بپرسد: پدربزرگ، "
  )59(همان :  "گفت: به جهنم، يكي ديگه ...")،58(همان :  "داد زد: مگر نگفتم، نمي خواهم...

 "گفتم : اين ها را مي دانم . بچه ها چه كار مي كردند ؟"و نيز استفاده ي زياد از ضماير غير شخصي : 
خوب اين ها چه خواندني  -") و 35(همان :  "شما ، شما اين ها را مي خوانيد كه چي ؟") و 20(همان: 
  )36(همان :  "دارد ؟

مواردي نيز ساختار دستوري وترتيب اجزاي جمله رعايت نمي شود . گاه فعل به جاي قرار گرفتن در ب) در 
  )17(همان :  "بعد با كمك حسني ،زنش ، از آن همه پله مي آمد باال "آخر جمله در وسط آن قرار مي گيرد.



    پرنيان سخن     540

  
كاش پنجره را باز كرده " ) و9(همان:  "آخر، اينها..."ج) بسياري از جمالت نيز ناقص است و فعل ندارد. 

  )59(همان:  "مگر نگفتم : نمي خواهم ...") و 13(همان:  "بودم تا اقال اين بوي نا ...
د) تحول در زبان شازده در طول زمان:درگفتگوهاي شازده بامراد چنان كه پيش ازاين نمونه آورده شد،گاهي 

كم و حالت تحقيرآميزدر زمان حال  (با آوردن با مراد محترمانه خطاب مي كند(در زمان گذشته) وگاهي با تح
كلماتي مثل هان ، آهان و...) و همچنين استفاده ي شازده از جمالت ناقص روندي است كه فقط در بخش 

من دستور داده بودم كه هيچ كس ... "هايي از داستان كه با فخري و يا فخري فخرالنسا شده گفتگو مي كند :
  )11(همان:  "
مي           صحبت با فخري ، گاهي مانند خود او از كلمات شكسته و عاميانه استفادهو) در هنگام  

(همان :  "زيرورويش كن فخرالنسا ")،49(همان : "گردنت مث گردن فخرالنسا شده ، فقط اگه يه كم"كند.
64(  

  زبان فخرالنسا 
يكي ديگر هم بخوريد ، اطبا ".فخرالنسا زني اهل مطالعه و از خانداني اشرافي است . زبان او فخيم است 

) و واژگان او اصيل، سنجيده و اغلب رسمي و نوشتاري 35(شازده احتجاب :  "عقيده دارند براي بواسير ...
) 8(همان :  "مالحظه فرموديد،شازده جان؟اين را حتما شارژدافر روس پيشكش حضور انور اقدس كرده  ".

با فخري نمي شكند و از واژگان محاوره اي استفاده نمي كند .  جمالت را جز در موارد نادر در هنگام گفتگو
 )11(همان : "گفت : خاموش كن همه را"

 آخر بلندگفت: "مي برد. كوتاه و سنجيده سخن مي گويد .گاهي در كالمش از ضرب المثل ها نيز بهره
  ) 53(همان : "معركه گيري؟ اين كارها قباحت دارد ، سر پيري و شازده،

 مخاطب مفرد ضميرهاي گويد،از مي شازده (بعد از مرگ مادر شازده) ديدار با كه در جمالتي در فخرالنسا

شازده  بر تسلطش و برتري مؤيد دارد، وجود او كالم در كه طنزي و تحقير و كند استفاده مي او با صحبت براي
  است، ولي حتي در طنز و كنايه و تعريض هم نزاكت زبان را رعايت مي كند.

بفرماييد ، دير نمي "،  "اييد ، شراب خانگي است . گمانم هفت ساله باشد . گفتم از جليل آباد بياورند .بفرم"
تو خيلي عقبي "،"بله ، همان شرابي است كه مادر مرحومتان گفته بود روز نامزديمان بيندازند ."،  "شود .

  "؟ در اين مسابقه چي كاره ايد ؟ شما چي")، 35(همان :  "شازده ، پس كي مي خواهي شروع كني ، هان ؟ 



 541    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

پس خيلي پرتيد . بين اين جد كبير وهمه آن اجداد واالتبار مسابقه ي غريبي است . مسابقه ي تعدد " -
  ) 37(همان :  "زوجات و رنگيني نطع ، هر كدام مي خواهند حرمسراي رنگين تري داشته باشند .

ببين خسروخان ، من حرفي ندارم ، اما بهتر نبود الله ها "هرگز احترام و ادب را در زبان فراموش نمي كند. 
  )90(همان :  "را نمي فروختي ؟ دست كم آن ها را مي گذاشتي براي من.  

جايگاه نحوي واژگان را در جمله رعايت مي كند . جمالت او محكم و كامال منطبق با قواعد دستور زبان 
مبارك از صبح تا شب حتي يك دقيقه استراحت نداشته است . بيكاري ، نه ، براي اينكه اين وجود "هستند . 

پس خيلي پرتيد ، بين اين جدكبير و همه ي آن اجداد واالتبارمسابقه ي "،  "چندكرور آدم را بايد راه ببرد ...
  )37(همان:  "غريبي است،مسابقه ي تعدد زوجات ورنگيني نطع...
سئوليت و دلسوزي و توجه خاصي نشان مي دهد ، بسيار فخرالنسا در برابر فخري كه نسبت به او احساس م

فخري جون ، موهام رو بريز رو "ماليم و صميمانه سخن مي گويد و بارها خوب بودن او را گوشزد مي كند. 
مي گفت ")،55(همان:  "مي گفت : فخري جان ، ببين به من مي آيد ") ، 49(همان:  "شونه هام ، اينطور نه .

(همان:  ".»تو خوبي فخري «گفت : خانم فقط گفت : ")، 63(همان:  "و باز سرفه كرد..» ي مي دانم تو خوب: «
) حتي زماني كه از او چيزي مي خواهد و يا فرماني به او مي دهد ، از كلمات دستوري استفاده نمي كند . 85
در لحن و كالم ) اين صميميت 84(همان:  "فخري جان ، بي زحمت برو كتاب روي ميز را برايم بياور ."

فخرالنساء را فقط در گفتگو با فخري مي توان ديد و هرگز در مقابل شازده ديده نمي شود. اين امر كامال با 
  شخصيت پردازي و طرح داستان منطبق است .

  زبان فخري
زبان فخري هماهنگ با شخصيت او به عنوان يك كلفت عامي ،كامال متفاوت با زبان شازده و فخرالنسا است 
. كلمات و عبارات فخري در آغاز داستان كه با عنوان كلفت خانه خدمت مي كند ، با آخرداستان كه به 

  صورت فخرالنسا مسخ شده است ، كامال متفاوت است . 
  آغاز داستان ويژگي هاي زبان فخري در

  الف )كلمات را مي شكند.الفاظ عاميانه به كارمي برد وبا گويش صحبت مي كند . 
 – "گفتم : خانم ، اينا كه دروغه ") ، 7(همان :  "پس اقال اجازه بفرماين ، اين قاب عكس ها را پاك كنم ."
ها رو كي مي شوره ؟  پس ظرف") ،49( همان: "هر چي مي گم : شازده جون ، نفسم گرفت ، ديگه بسه  "



    پرنيان سخن     542

  
آخر شازده او يك خانم بود ، يك خانم . تازه من دستهام را ") ، 28(همان:  "اتاق ها رو كي جارو مي كنه ؟

  )27(همان: "كار كنم ؟ انگشت هاي فخرالنسا باريك و سفيد بود .
ر نه با يك تخم هر چي مي گم : من كه فخرالنسا نيستم ، من فخريم . خدارو شكر كه بچه ش نمي شه . اگ"

  )50(همان :  "حروم چه كار مي كردم ؟ اينا كه اين چيزا سرشون نمي شه .
دستهايم راچسبيد " - "گفتم :چه كارمي خواهي بكني،شازده "ب)ترتيب اجزاي جمله رانيزرعايت نمي كند.

  )67(همان : "وكشيدوزد.با پنج انگشت لچك سرم را بازكرد،موهايم را چسبيد،گفت:
  زبان و قواعد دستوري را رعايت نمي كند . جاي اركان جمله را جابجا مي كند .ج ) دستور

 "خدا كنه شازده بلند بشه بياد بريم سر ميز . آخه غذا سرد ميشه . شازده اون طرف ميز و من اين طرف ."
؟ من كه چرا يه جور ديگه لباس برام نمي خره")،49(همان: "خانم جون ، اين تو چي نوشته؟") ، 52(همان : 

  )51(همان: "شازده جون، جلو مرده خوب نيست.") ، 50(همان: "ديگه خسته شدم.
د) از كلمات تكراري زياد استفاده مي كند . به ويژه كلمه ي خانم كه در تمام صحنه هاي حضور مشترك با 

  فخرالنسا به وفور ديده مي شود .
  )39(همان : "، ناهار حاضر است .خانم ") ، 11(همان : "خانم جان ، شمع ها دود مي كنند."

  ويژگي هاي زبان فخري در پايان داستان(فخري فخرالنسا شده)
آخر "الف ) دستور زبان را رعايت مي كند و سعي مي كند مانند اشراف و بويژه مثل فخرالنسا حرف بزند . 

من رفتم  -")، 87مان :(ه "نشسته بود و نگاه مي كرد.") ، 91(همان : "شازده ، بيخود كه نمي شود خنديد.
خانم ، مي خواهيد چراغ ها را روشن كنم ؟ آخر «توي آشپزخانه به غذا سر بزنم . بعد كه آمدم ، گفتم : 

  )85(همان : ".»داشت غروب مي شد 
ب) از كلمات عاميانه و شكسته خبري نيست . جمالتش طوالني هستند و به خوبي كلمات را گزينش مي 

  وجود ندارد و صريح و روشن مقصود خود را بيان مي كند. كند . در كالمش ابهامي
وقتي كتاب را آوردم ، ديدم خانم دو تا دستش را گذاشته روي دو زانويش و دارد خيره نگاه مي كند . گفتم "

صبح ها خانم همه ")، 91(همان: "آخر شازده بيخود كه نميشود خنديد.") ، 84(همان : "»خانم ، بفرماييد.: «
  )88(همان: "ياط راه مي رود اش دور ح

  مراد
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مراد پيشكار سابق شازده دائم به او خبر مرگ نزديكانش را مي دهد و در پايان داستان خبر مرگ خود شازده 
در زبان مراد نيز چون فخري نشانه هاي زباني افراد طبقه ي پايين جامعه به چشم مي  را برايش مي آورد.

) ) ، با اين تفاوت كه به علت همنشيني 95(همان: "بجنب ، زن. "خورد (گفتگوي مراد با همسرش حسني 
  طوالني مدت مراد با خاندان شازده احتجاب ، زبان وي بعضي از ويژگي هاي زباني آن ها را در بر دارد .

زبان مراد از دو جهت قابل بررسي است . اول اين كه او متعلق به طبقه ي پايين است ، اما در دربار اشراف 
ي كرده است ، پس مي كوشد مثل آنان حرف بزند و زباني فخيم و اصيل داشته باشد و به اين ترتيب به زندگ

زبان خاصي مي رسد و دوم از اين نظر كه زبان او در طول تاريخ عوض    مي شود ، مثال در گفتگو با پدر 
  اي متفاوت حرف مي زند. بزرگ ، پدر و شازده ، حتي با شازده در كودكي ، جواني و روز آخر به صورت ه

هنگامي كه خاطرات دوران پدربزرگ را نقل مي كند ، زباني فخيم ، كهنه و اشرافي دارد ، البته از كلمات  
من جزو سوارهاشان بودم . اسب هامان را  "عاميانه نيز استفاده مي كندو دستور زبان را رعايت نمي كند  : 

يم . يكي دو قطار فشنگ هم به ما دادند. رعيت ها هاج و واج زين كرديم و تفنگ هامان را حمايل انداخت
گفت : هيچي ، وقتي از قلعه ي اربابي مي آمديم بيرون ، ") ، 18(همان :  "ايستاده بودندكنار در خانه هاشان...

  )21(همان : "شازده ي بزرگ يكي از رعيت ها را با تير زد . آخر آمده بود توي قلعه ي اربابي
در زمان حال داستان مراد ديگر نشسته بر صندلي چرخدار، تنها هنرش رساندن خبر مرگ آشنايان شازده 

  است ، البته اين نقل خبر نيز به منظور كسب درآمد است و به دست آوردن پولي براي گذران زندگي . 
وقتي حضرت واال ")، 16: (همان "باكيم نيست،شازده.باز هم مي توانم."ازكلمات محاوره اي استفاده مي كند.

(همان  "رفته بود شكار ، ده چرنويه ، زنكه را صيغه كرده بود . بعد زنكه پيغام داده بود كه بچه دار شده .
:19(  

 - "، "شازده جون خبر داري كه حاج تقي عمرش را داد به شما؟ "جمله ها كوتاه هستند و صريح و امروزي.
ت ، آدم با خدايي بود . نماز شبش ترك نمي شد . ديشب سر سجاده سقط فروش بود . زير بازارچه دكان داش

  ) 18(همان :  "نماز تمام كرد، چه راحت.
  جمع بندي و نتيجه گيري

در داستان شازده احتجاب كوشيده است  تا از تمام ظرفيت » زبان شخصيت « گلشيري با درك اهميت نقش 
هاي خود بهره گيري كند ، او از زبان فخيم و با ها و ويژگي هاي زبان فارسي براي درخشيدن  شخصيت 

صالبت و شكوه دربار قاجار با زبان فارسي امروزي تركيبي ساخته است كه خواننده در فراز و فرود 
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ماجراهاي داستان ، با گفتگوهايي سليس و روان همه ي آن چه را شخصيت ها درك كرده اند ، با تمام وجود 

ان بسيار روان و نغز است ، البته در بخش هاي مربوط به خاطرات پدربزرگ خود درك كند . زبان اين داست
زبان رنگ كهنگي به خود مي گيرد  و انگار خواننده را با خود به حال و هواي دوران قاجار مي برد ، اما با 
خواندن بخش هاي مربوط به خاطرات ذهن فخري  به زبان مردم كوچه و بازار در زمان حال نزديك مي 

د . به طور كلي مي  توان گفت : از بين شخصيت هاي داستان ، شازده ، مراد و فخري از نظر زباني در شو
طول داستان دچار تحول مي شوند و سخن گفتن آن ها با توجه به شرايط و زمانه تغيير مي يابد و تنها 

ش ايجاد نمي شود ، شخصيتي كه در تمام طول زمان داستان به يك شكل سخن مي گويد و تحولي در گفتار
فخرالنسا است . البته زبان او نيز چنان كه گفتيم در مواجهه با شخصيتهاي مختلف و  بسته به نگرش و 

  احساسي كه نسبت به آنها دارد ، تفاوت مي پذيرد .
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