
  

  

  

  

  

  

   گلشيري با ديدگاه ساختگرايانهشازده احتجابتحليل و بررسي 

                              

  مريم سيدان

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران 

 
  چكيده

  گردآوري پيپندارند و در  با زبان مييكسانساختگرايان ادبيات را داراي ساختاري 

ساختگرايي در داستان، بيشتر به بررسي عنصر . اي براي آن هستند قواعد نحوي ويژه

 ساختار روايي منسجم و گردآوريشناس ساختگرا در پي  روايت. پردازد روايت مي

هاي  ترين رمان برجسته يكي از ،در اين مقاله. هاي گوناگونِ داستان است واحدي از حوزه

هاي  وشتة هوشنگ گلشيري با توجه به برخي ديدگاه ن)1348 (،ابشازده احتجفارسي، 

 . و بارت تحليل شده استتودوروفمنتقدان ساختگرا همچون ژنت، گرماس، برمون، 

سطح در :  در سه سطح بررسي شده استشازده احتجاب ساختار ،براي اين منظور

ية ديد، شيوة است، زاو» شازده احتجاب  ديد درةراوي و زاوي«نخست كه عنوان آن 

سطح دوم به . كنند  را روايت ميشازده احتجابده كه ش بررسيروايت و راوي يا راوياني 

 نظر  داستان اينتحليل ساختاري و سطح سوم به ،شازده احتجاببررسي ساختار روايي 

  .دارد

  

 .، گلشيريشازده احتجابساختگرايي، ساختار، : هاي كليدي واژه

                                                 
  27/2/88: تاريخ پذيرش    17/11/87: تاريخ دريافت 
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  درآمد .1

ساختگرايي
1

يـابي بـه نظـام و سـاختاري واحـد بـراي              لوم گوناگون در پي دسـت      در ع  

سـاختار . هايي است كه به يك گونه يا نوع ويژه تعلق دارند      پديده
2

تـوان نظـامي     را مـي 

تمامي اجزاي ساختار يك پديده به      . اند   پيوستهانگاشت كه در آن تمامي اجزا با يكديگر         

بنـابراين، بـراي درك     . انـد    وابـسته  تـك اجـزاي خـويش        نظام به تك    نظام آن و كلّ    كلّ

با يكـديگر بررسـي     را  ها    ارتباط آن چگونگي  ساختار يك پديده، ابتدا بايد اجزاي آن و         

گلدمن(كه در كلّيت ساختار آن پديده هست        بحث كرد   كرد و سپس از داللتي      
3

،1382: 9-

يـد، در  آ  خواهند نشان دهند كه آنچه در ظاهر، به نظـر طبيعـي مـي               ساختگرايان مي . )10

تـوان آن را بـه واحـدهاي          واقع مصنوعي است و توسط انسان پديد آمده اسـت و مـي            

 ليبهان وگرين(تر تقسيم  كوچك
4

  . و روابط ميان آن را مشخص كرد،)98: 1383 ،

بـه گـسترش نظريـات خـود        . م1960 و   1950هـاي     متفكران ساختگرا كـه در دهـه      

 ق كردنـد و نـه مكتبـي بـا عنـوان           پرداختند، هرگز نه نـام سـاختگرا بـه خـود اطـال              مي

 از  .م1970 و   1960هـاي     هـاي آنـان در دهـه        آثـار و انديـشه    . تشكيل دادند ساختگرايي  

كالر( خود گرفت  بهساختگراييفرانسه به انگلستان و آمريكا رفت و عنوان 
5

، 1382 :66(.
 

  

به شـكوفايي رسـيد، بـيش از هـر          . م1960 را كه در دهة    ساختگرايي ادبي هاي    ريشه

شناسي زبانز بايد در چي
هاي فردينـان دو سوسـور   ويژه ديدگاه و به 6

7

منتقـدان  .  جـست 

شناسي، در پـي عرضـة تعريفـي دسـتوري بـراي         ساختگرا با در نظر گرفتن الگوي زبان      

پندارند    با زبان مي   يكساندرواقع، ساختگرايان ادبيات را داراي ساختاري       . ادبيات بودند 

اي براي آن هـستند؛ بـراي مثـال اگـر اركـان اصـلي                 هو در پي تدوين قواعد نحوي ويژ      

توان اين قاعده را به       اي را از لحاظ دستوري، فاعل، مفعول و فعل فرض كنيم، مي             جمله

آنچه شخصيت اصلي در    . در داستان شخصيت اصلي، فاعل است     . داستان نيز تعميم داد   

 به مفعول در پـيش      يابي به آن است، مفعول، و اعمالي كه فاعل در راه رسيدن             پي دست 

  .آيد شمار مي گيرد، فعل به مي

تـوان   هاي گوناگون بررسي كرد؛ بـراي مثـال مـي    توان از جنبه    ساختار هر متن را مي    

مـتن   نحوي و حتي ساختار روابط ميان معـاني گونـاگون در  هاي روايي،   متن را از جنبه   

 بيـشتر   -نظر ماسـت  طور خاص مورد   به   كه - با اين همه، ساختگرايي در داستان     . كاويد
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به بررسي عنصر روايت   
8

شناسي   روايت، روايت  ةبه تحليل ساختگرايان  . پردازد   مي 
9

 گفته  

  .شود مي

تـرين اصـل       را بنيـادي    روايـت  پردازان از زمان ارسطو تاكنون،      پژوهشگران و نظريه  

وبستر(اند    متون نمايشي و داستاني دانسته    
10

يـك از    با ايـن همـه، شـايد هـيچ       .)79 :1382 ،

.  را مورد  بررسي موشكافانه قرار نـداده باشـد    روايت  ساختگرايي اندازة  نظريات ادبي به  

بارت
11

برتنز(نامد    مي» يك جملة بلند  « را   روايت،  
12

، 1382: 92(.
  

توان   شناسي را مي    روايت

».مطالعة نظري روايت يا در واقع دسـتور زبـان روايـت           «: گونه تعريف كرد   اين
 

وبـستر،  (

شناس ساختگرا در پي تدوين سـاختار روايـي منـسجم و واحـدي از               يت روا .)83: 1382

 براي مثال والديمير پراپ    ؛هاي گوناگون داستان است    حوزه
13

 كوشـش كـرد سـاختاري       

 يـا كلـود لـوي اشـتراوس        پديد آورد  روس   ةهاي عاميان  واحد براي قصه  
14

 سـعي كـرد     

پـراپ را بايـد     . ين كنـد   تدو ها  ملتظاهر گوناگون      هاي به   ساختاري واحد براي اسطوره   

كـار نبـرد،     هرچند وي هرگز اين عنـوان را بـه        . شناس ساختگرا دانست    نخستين روايت 

. شناسان ساختگرا واقع شد    الگوي ديگر روايت  ) 1928( هاي پريان   شناسي قصه   ريخت

هـا    وي با بررسي اين قصه    . صد قصة عاميانة روس پرداخت    پراپ در اين اثر به بررسي       

ها   پراپ از ميان اين قصه    . ها داراي طرحي مشترك و بنيادين است        ي آن دريافت كه تمام  

كاركرد 31
15

 كنشگر 7 و   
16

، آن دسته ازاعمـال      كاركرد مقصود او از  .  ويژه استخراج كرد   

 همـواره يكـسان     كاركردهـا توالي  . شود  قهرمانان قصه است كه موجب پيشبرد قصه مي       

 هفـت . ها اشخاص قصه هـستند    كنشگر. ندآي  ها لزوماً در هر قصه نمي       است؛ اما همة آن   

 ، يـاريگر، شـاهزاده خـانم،      )آورنده فراهم(شرير، بخشنده   :  پراپ عبارت است از    كنشگر

  ذكر شده، همـة     كاركردها گونه كه دربارة    همان. دارنده، قهرمان و قهرمان دروغين      گسيل

اي هـ   پراپ توجهي به ويژگـي    .  نيز ممكن است در قصه حضور نداشته باشند        كنشگرها

كننـد مـورد      هـا ايفـا مـي        نقشي كه آن   ،تنها. ها ندارد   صفات آن  ها، نام و    فردي شخصيت 

  . توجه اوست

: اند از   شناسي ساختگرا پس از پراپ عبارت      روايتة  پردازان حوز  ترين نظريه  برجسته

گرماس
17

، برمون 
18

تودوروف،  
19

، ژنت 
20

در اينجا بيشتر بـه طـرح آن دسـته از       .  و بارت  

  .شود كار گرفته مي به شازده احتجابپردازيم كه در تحليل ساختار  مينظريات آنان 
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هاي دوگانه  لتقابگرماس، معناشناس ليتوانيايي، عالقة بسياري به مفهوم        .ژ.آ
21

 داشت  

شـب،  / از ديدگاه اشتراوس، مفاهيمي همچون روز     . كه پيشتر اشتراوس مطرح كرده بود     

گرمـاس ايـن    . دهـد   كر انسان را تشكيل مـي     مفاهيم اولية تف  ... راست و /پايين، چپ /باال

 ويژة پراپ را به شش نقش كنشي         كنشگر برد و هفت   كار   به  كنشگرها تقابل را در مورد   

الگوي كنـشي   .تقليل داد كه در سه تقابل دوتايي شكل گرفته بودند         
22

 گرمـاس عبـارت     

ترين   ياديتقابل نخست، بن  . مخالف/ گيرنده و ياريگر    / مفعول، فرستنده   / فاعل: است از 

فاعل اغلب همان قهرمان يـا شخـصيت اصـلي داسـتان            .  اوست الگوي كنشي تقابل در   

اي است كه فاعل در پي آن         مفعول يا موضوع شناسايي نيز همان آرزو يا خواسته        . است

گونـه كـه يـاريگر و         همـان .  يا امري انتزاعـي باشـد      ءاست و ممكن است شخص، شي     

 آنچه به فاعل در راه رسيدن به مفعـول يـاري كنـد،              مخالف نيز لزوماً انسان نيستند، هر     

 بـر ايـن بـاور    گرمـاس   . ياريگر و هر آنچه بر سر راهش مانع ايجاد كند، مخالف اسـت            

ممكن است هـر شخـصيت   . ها صدق كند  بايد در تمامي روايت الگوي كنشي است اين   

همچنـين  . رچندين نقش را ايفا كند؛ براي مثال هم فاعل باشد، هم فرستنده و هم ياريگ         

هـاي پيچيـده     در داسـتان  . ها وجود نداشته باشد     ممكن است در داستان تمامي اين نقش      

كار برد؛ چرا كه ممكن است شخصيتي در يـك            توان الگوي گرماس را چندين بار به       مي

باشـد ... بخش از داستان ياريگر، و در بخش ديگـر مخـالف يـا            
 

 ؛86-85 :1384 بـرتنس، ( 

  .)144-143 :1384 و ويدوسون، ،سلدن

از ديدگاه او، واحـد پايـة   .  ارائه كند روايتبرمون تالش كرد الگويي عام براي  كلود

رفت پي ، نيست دكاركر روايت
23

 است 
 

اسكولز(
24

داستان هر چنـد هـم بلنـد        . )140 :1383 ،

  : سه مرحله داردرفت پي هر .ها رفت پياي است از  باشد، مجموعه

     )انچيني داست مقدمه(وضعيت بالقوه . 1

  به فعل درآمدن 

  به فعل درنيامدن

   توفيق

  شكست

�   . 

�. 
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يابد؛ اما اگـر      گيرد يا ادامه نمي      شكل نمي   فعل درنيايد، روايت    اگر وضعيت بالقوه به   

يابد و در اين صورت يا به توفيق و يا به             وضعيت بالقوه به فعل درآيد، روايت ادامه مي       

 بينجامد، روايـت چنـداني نخـواهيم     اگر وضعيت بالفعل به شكست    . انجامد  ميشكست  

: داشت؛ اما اگر به توفيق منجر شود، ممكن است يكي از اين دو وضـعيت پـيش بيايـد                  

به فعل درآمدن، بـه فعـل       (اگر روايت ادامه يابد، مرحلة دوم       . ادامه يافتن يا ادامه نيافتن    

امه نيابـد،   دگرباره رخ خواهد داد؛ اما اگر روايت اد       ) توفيق، شكست (و سوم   ) درنيامدن

  . رسد رفت به پايان مي پي

 قضيه ترين واحد روايت،     كوچك تودوروفاز ديدگاه تزوتان    
25

يـك    قـضيه  ، و هـر   

اسم همان شخصيت   . شود  گزاره از تركيب اسم با صفت و فعل تشكيل مي         . گزاره است 

هـاي   هاي شخصيت است كه ممكـن اسـت شـامل ويژگـي             صفت ويژگي . داستان است 

اشددروني يا بيروني ب   
 

 فعل نيز كنش يا عملكـرد شخـصيت اسـت؛           .)80 :1383 سجودي،(

: استها يك گزاره ، هر يك از اين نمونهتودوروف نظر بر اساسبراي مثال 
 

  

  .شازده احتجاب، شازدة قاجار است - 

  .فخري، كلفت شازده احتجاب است - 

  .دهد شازده، فخري را شكنجه مي - 

كننـدة حالـت يـا        يـن صـورت توصـيف     كند كـه در ا      گزاره يا مانند صفت عمل مي     

كنـد كـه در    و يا مثل فعل عمل مي ) مثل شازده بودن يا كلفت بودن     (وضعيتي ايستاست   

كنـد   عبارت ديگر، وضعيتي پويا را توصيف مي    اين صورت دربردارندة كنشي است يا به      

  .)جا همان() مثل شكنجه دادن(

 مـتن را    رفـت  پـي چنـد   ، و تركيب    رفت پي  قضيه ، تركيب چند  تودوروفاز ديدگاه   

  :تشكيل شده است قضيهاي از پنج  رفت پايه هر پي. آورد پديد مي

  )2( تعادل)  / 2(قهر /  از ميان رفتن تعادل ) / 1(قهر ) /  1(تعادل 

ادغـام، پيونـد و     : ها ممكن است به يكي از ايـن سـه روش تركيـب شـوند                رفت  پي

 قصه در قصه بودن مـتن، انحـراف         م،ادغا  از تودوروفمقصود  . تركيبي از ادغام و پيوند    

رفت، و شيوة سوم تركيبي است از         تركيب چند پي   پيوند،. از موضوع و همانند آن است     

دو شيوة قبل
  

  ).146: 1384يدوسون، وسلدن، و (
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؛ بنابراين هـر    »داند  توصيف از يك حالت به حالت ديگر مي       « را   روايتروالن بارت   

رفت عالوه بـر وضـعيت        هر پي . عيت نهايي است  رفت تغيير از وضعيت اوليه به وض       پي

از ديـدگاه بـارت، دو نـوع كـاركرد          . شود  ي گوناگون مي  كاركردهااوليه و نهايي، شامل     

نقش: داريم
26

 و نشانه  
27

هاست كه موجب پيشبرد       شخصيت هاي مقصود از نقش، كنش   . 

 هاسـت كـه    ها و حـاالت شخـصيت      ، توصيف ويژگي   نشانه شود و مقصود از    داستان مي 

البته در ساختار داستان تأثيري ندارد     
 

-271: 1378 ؛ بـااليي، و كـويي پـرس،      22  :1371 اخوت،(

273.(  

رفـت شـامل     طور كلي هر پـي      با اين توصيف، از ديدگاه بارت، ساختار داستان يا به         

  :هاست اين بخش

  وضعيت نهايي+ ها  نقش+ وضعيت  اوليه 

داسـتان : كند  مي جدااز يكديگر   ژرار ژنت در بررسي روايت سه سطح گوناگون را          
28

 ،

روايتگري و   روايت
29

درواقـع، ژنـت    . آيند حقيقـي رويدادهاسـت     مقصود از داستان، پي   . 

، خـود مـتن     روايـت مقصود ژنت از    . خواند  از ديدگاه سوسور مي    مدلول    را معادل  داستان

 دالبا   را   روايتژنت مفهوم   . آيند حقيقي رويدادها در هم ريخته باشد        است، حتي اگر پي   

 كـردن و    روايـت  نيـز همـان عمـل        روايتگـري مقـصود از    . سـنجد   در ديدگاه سوسور مي   

بازگويي رويدادهاست 
 

 ژنت براي تحليل روايـت، پـنج مقولـه را از            ).86-85: 1382 وبستر،(

ترتيب زماني : كند  مي جدايكديگر  
30

، تداوم 
31

، بسامد 
32

 وجه و
33

:  كه شامل دو مقوله است     

فاصله
34

 و زاوية ديـد    
35

 و سـرانجام لحـن    
36  

از ايـن ميـان، آنچـه    .  )88-87: 1384بـرتنس،  (

ـ      . موردنظر ماست، زاوية ديد است      ديـدِ گونـاگون در داسـتان        ةاز ديدگاه ژنت، سـه زاوي

  : هست

زاوية ديد با كانون صفر يا خنثي      . 1
37

عنـوان    و آن هنگامي است كه راوي در داستان بـه          

هـا و احـساسات       دها و كردار و انديـشه     شخصيت حضور ندارد؛ اما بر تمامي رويدا      

آدام، و رواز  (ها احاطه دارد      شخصيت
38

داناي كـل  اين زاوية ديد را     . )43 :1383،  
39

 نيـز   

داناي كل محدود  . اند گفته
40

توان در اين حوزه جـاي       تر مي  رنگ اي كم  گونه  به  را نيز  

  . داد
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زاوية ديد با كانون درونـي     . 2
41

عنـوان   ر داسـتان بـه   ، و آن هنگـامي اسـت كـه راوي د        

پردازد و يـا اينكـه        شخصيت حضور دارد و از جايگاهي ثابت يا متغير به روايت مي           

شود  ديد چند شخصيت بيان ميةداستان از زاوي
 

ايگلتون(
42

، 1383: 146(.   

 ديد با كانون بيروني  ةزاوي. 3
43

هـا تنهـا از بيـرون     ، و آن هنگـامي اسـت كـه شخـصيت    

 همچـون خواننـده قـادر نيـست بـه ذهنيـات و افكـار                شوند و راوي نيز     روايت مي 

هايي از افكار و احساساتشان را در        ها جنبه   ببرد، مگر اينكه شخصيت     ها پي   شخصيت

در ايـن شـيوه، ميـزان آگـاهي خواننـده و راوي از              . وهايشان آشـكار كننـد    گو گفت

هاي داستان كمتر است شخصيت
 

  ).144-143: 1383 آدام، و رواز،(

  تاري شازده احتجابتحليل ساخ .2

. دانـد   را از هم جـدا مـي       داستان  و روايت،  روايتگريگفته شد، ژنت    تر  گونه كه پيش    همان

.  از ديدگاه او، همان عمل روايت كردن و بازگويي رويدادها توسط راوي است             روايتگري

آينـد حقيقـي      ، پـي  داسـتان . شود كه در متن ذكر مي     گونه آيند رويدادهاست، آن    ، پي روايت

طور جداگانه در سـه سـطح مـوردنظر ژنـت      توان به  را مي  احتجاب شازده. دادهاستروي

ناميـده شـده،    » شازده احتجـاب    ديد در  ةراوي و زاوي  «سطح نخست كه     در. بررسي كرد 

 را روايت   شازده احتجاب شود كه     زاوية ديد، شيوة روايت و راوي يا راوياني بررسي مي         

حليـل  سـطح سـوم نيـز ت      .  نظر دارد  زده احتجاب شاسطح دوم به ساختار روايي      . كنند مي

همچنين  هاي نحوي و    در اين سطح، دربارة جنبه    . است شازده احتجاب ساختاري داستان   

  .شود  بحث ميشازده احتجابمعاني گوناگون در  ساختارهاي حاكم بر

    ديد روايت در شازده احتجابةراوي و زاوي: سطح نخست

ذهنجريان سيال شيوة     به شازده احتجاب 
44

بـار   ايـن اصـطالح را اول  .   نوشته شده اسـت 

ويليام جيمز 
45

براي مشخص كردن جريان تجـارب      «) 1980( اصول روانشناسي  در كتاب    

كند انبوه   ذهني ابداع كرد و در نقد ادبي منظور از آن، روشي است كه نويسنده سعي مي               

يـب منطقـي در ذهـن       هايي را كه طبيعتـاً بـدون ترت        ها و تداعي   ها، خاطره  افكار، واكنش 
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».گذرد، نشان دهد   شخصيت داستان مي  
 

ويليام جيمز جريـان سـيال      . )8: 1376 ميرصادقي،(

اي طبيعي جريان دارد گونه كند كه به اي مقايسه مي ذهن را با رودخانه
 

ايدل(
46

، 1367 :71.(  

گويي دروني  تك
47

حديث نفس يا خودگويي   و   
48

تـرين زوايـاي روايـت در         ، برجسته 

 ،حـديث نفـس    و   گويي دروني   تك ويژگي عمدة . رود  شمار مي   ان سيال ذهن به   رمان جري 

گـويي   در تـك  تفاوت اصلي اين دو نيز در اين است كه          .  است گونه مخاطب    هيچ نداشتن

 شخـصيت   ،حديث نفس آورد؛ اما در      هايش را بر زبان نمي       شخصيت داستان گفته   ،دروني

  ).418-411 :1380ميرصادقي،(سازد  ميگذرد،  بر زبان جاري  داستان آنچه بر ذهنش مي

 چهار راوي گوناگون در پنج بخـشِ قابـل تميـز از يكـديگر، بـه                 شازده احتجاب در  

داناي كل محدود به شازده، دانـاي كـل         : اند از   اين چهار راوي عبارت   . پردازند  روايت مي 

حـديث  كـه بـه     (و فخـري    ) پـردازد   مي گويي دروني  تككه به   (محدود به فخري، شازده     

  ).پردازد  مينفس

 كه در واقع مقدمه و مـؤخّرة داسـتان   )118-116 ، ص 8 تا نيمـة ص      7ص  (در بخش اول    

 تـا   8نيمـة ص    (در بخـش دوم     . كند   محدود به شازده داستان را روايت مي       ، داناي كلِ  است

در .  محـدود بـه فخـري اسـت         كه بخشي از مقدمة نيز است، راوي، داناي كلِ         )9نيمة ص   

 محـدود  داناي كلِ: كنند  دو راوي، رويدادها را روايت مي      )59 تا ص    9ة ص   نيم(بخش سوم   

در ايـن   .  است داناي كل ؛ اما غلبه با     )پردازد   مي گويي دروني  تككه به   (به شازده و شازده     

و ) گـويي درونـي   تـك (سوي شـازده     به) محدود به شازده  (بخش، زاوية ديد از داناي كل       

توان  ها نمي  قدر ظريف است كه در برخي بخش       اين گردش آن  . برعكس در گردش است   

داناي كل محدود به شـازده؟ يـا شـازده؟          : يك از اين دوست     گفت كه راوي كدام    آشكارا

 نمـودار   »ش« نشانة داناي كل محدود به شـازده و          »د«. براي نمونه در اين متن دقت كنيد      

  :ني شازده استوگويي در تك

اي از   شازده تنها گوشه  ة  تمام تن . ير پايش بود  قالي ز .  بوي نا اتاق را پركرده بود      )د(

اش  كرد و شازده صالبت و سنگيني صندلي را زير تنـه           آن صندلي اجدادي را پرمي    

انتها بود، كالفـي سـردرگم كـه در تمـامي      ها نخي بي   آواز جيرجيرك . كرد حس مي 

: گفـتم ... هاي هرز باغچه باشـند، يـا          شايد الي علف   )ش(:  شب ادامه داشت   ةپهن
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و » (...)شـازده جـان، اقـال       «: فخري گفت . »(...)ها را كيپ بكش      فخري اين پرده  «

جـارو دسـتش    . فخري پيشبند بسته بود   ) د؟ش؟(» (...)تو خفه شو    «: شازده داد زد  

دهـان فخرالنـساء    (...) هاي سياه و زنده      با همان روسري گلدار و همان چشم      . بود

يد فقط چند دندان سفيدش پيـدا       خند آن قدر كوچك كه وقتي مي     ! چه كوچك بود  

  )10-9: 1384گلشيري، ((...) شد مي

 مشخص شـده اسـت، آشـكار نيـست كـه      »د؟ ش؟«در بخش پاياني متن كه با نشانة       

 گـويي   تـك پـردازد يـا شـازده اسـت كـه             راوي داناي كل محدود به شازده به روايت مي        

  .توان به هر دو نسبت داد روايت را مي كند؟ زاوية مي

داناي كل محـدود بـه      : پردازند  ، دو راوي به روايت مي     )85 - 60ص  (هارم  در بخش چ  

فخري مثل هـر شـب، بايـد فخرالنـساء شـود و      . كند  ميحديث نفسفخري و فخري كه    

بنـابراين  . هرگاه شازده خواست، لچكش را روي سرش بينـدازد و دوبـاره فخـري شـود               

هـاي فخرالنـساء را       لبـاس كنـد،     نـشيند، آرايـش مـي       روي آينه مـي     امشب هم فخري روبه   

پـردازد و      به حديث نفس مي     كارها فخري در حين انجام اين    . نوشد  پوشد و شراب مي     مي

امشب، شازده حال و هوش     . كند  با صداي بلند افكار و ذهنيات خود را بر زبان جاري مي           

آيد و ايـن، خـود فرصـت بيـشتري بـراي بيـرون               هر شبش را ندارد و از اتاق بيرون نمي        

در اين بخش، برخالف بخـش قبـل كـه    . محتويات ذهني فخري ايجاد كرده است   ريختن  

سـوي شـازده و بـرعكس گـاه دشـوار و حتـي                تشخيص گردش از داناي كل محدود بـه       

 -كنـد   مـي حديث نفسكه - ناممكن بود، تمايز ميان داناي كل محدود به فخري و فخري 

 »:«كنـد، بـا عالمـت      ز مي گونة خود را آغا     نفس هرگاه فخري سخنان حديث   . آشكار است 

و » گفـت «از افعالي همچون ) محدود به فخري(آنكه راوي داناي كل  شويم بي  رو مي   روبه

شرطي كه با افعـالي همچـون        به (»:«بنابراين در اين بخش، عالمت      . امثال آن استفاده كند   

بـراي نمونـه در ايـن مثـال         . هاي فخري است   نشانة آغاز خودگويي  ) همراه نشود » گفت«

 آغـاز خودگـويي فخـري       »)ف: (« نمودار داناي كل محدود به فخـري و          »د«. دقت كنيد 

شازده احتجاب اخـم    . خنديد فخرالنساء مي .  عكس را با دامن فخري پاك كرد       )د(« :است
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! چـه دلـي داره    ! خنديـد  طوره، ولي اون شب چطور مي      ش همين   اين همه  )ف( :كرده بود 

   ).61 ان،هم(» .چقدر ترسيدم. اون هم جلو مرده

 گـويي درونـي    تـك شـازده بـه     .  شازده احتجاب است   )115-86ص(راوي بخش پنجم    

كنـد و گـاه كـه          گاه خاطرات گذشـته را مـرور مـي         ؛پردازد  اش مي   دربارة محتويات ذهني  

هاي احتمالي    ها پاسخ   كند كه خود به آن      هايي طرح مي    كنند، پرسش   اش نمي   ها ياري   دانسته

  :ن متن دقت كنيددهد؛ براي نمونه در اي مي

تواننـد   تراش درآورده باشـند تـا كجـا مـي          هايشان را با قلم    هايي كه چشم   گنجشك

نماهـا چنـد گنجـشك     رفتـه بـاال و از الي طـاق      گذاشته و مـي    بپرند؟ نردبان را مي   

تاكجا؟ بـاالي همـان     . توانستند بپرند  اند وگرنه نمي    پر داشته  كشيده بيرون، حتماً   مي

آورده؟ اين كارها كه ارثي نيست،       آورده يا پايين درمي    ا درمي هايشان ر  نردبان چشم 

هـاي   چـشم (...) خون اجدادي؟ من كه نتوانستم به شـكار ادامـه بـدهم              .يا هست 

تـا كجـا؟ بـه      . كرده تـا بپرنـد     يكي، و رهايشان مي    آورده، يكي  ها را درمي   گنجشك

كرد كه   قط نگاه مي  شايد ف دانم،   خنديده؟ نمي  به ديوار؟ مي  خوردند يا    ها مي  درخت

  .)109-108همان، (... (...)  اين دفعه اين يكي

از ديدگاه ژنت، زاوية ديد ممكن اسـت سـه نـوع كـانون داشـته              كه  د  شپيشتر گفته   

 اين تمركـز،  شازده احتجابدر . كانون صفر يا خنثي، كانون بيروني و كانون دروني       : باشد

واندن اين رمان تا حدود زيادي با دنياي        بيان ديگر، خواننده با خ      به. همواره دروني است  

هـايي از دنيـاي ذهنـي         ، فخري و حتي گوشـه     )شخصيت اصلي (ذهني و دروني شازده     

گاه كه راوي داناي كل روايـت         حتي آن . شود   آشنا مي  -هاست مرده   كه سال -فخرالنساء  

 از  راوي داناي كـل فراتـر     . كند، زاوية اين روايت يا محدود به شازده است يا فخري            مي

اگـر  . شنود  بيند و نمي   داند، نمي   شنوند، نمي   بينند و مي    دانند، مي   آنچه شازده و فخري مي    

هـاي گونـاگون شخـصيت        كنـد و حتـي اگـر جنبـه          شازده خاطرات گذشته را مرور مي     

هـاي او     هـا و شـنيده      هـا، ديـده     گذراند، همه در محدودة دانسته      فخرالنساء را از نظر مي    

شازده هر آنچه دربارة راوي و زاوية ديد روايت در          . راتر از آن  دربارة فخرالنساست نه ف   

  :توان در اين جدول مشاهده كرد  گفتيم، مياحتجاب
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  شازده احتجاب  ديد درةهاي گوناگون زاوي  جنبه:جدول

 زاوية ديد روايت رديف
كانون 

 تمركز

راوي سهيم يا 

 غيرسهيم در داستان
 شماره ص

 غيرسهيم ثيخن داناي كل محدود به شازده 1
 8 -7نيمه 

،116-118 

 غيرسهيم خنثي كل محدود  به فخري داناي 2
 -8نيمه 

 9نيمه

3 

  كل محدود  به فخري داناي

 +   

 )شازده(گويي دروني  تك

  خنثي

  

 دروني

  غيرسهيم

  

 سهيم

9-59 

4 

  كل محدود  به فخري داناي

+   

 )فخري( حديث نفس 

  خنثي

  

 دروني

  غيرسهيم

  

 سهيم

60-85 

 115-86 سهيم دروني )شازده(ي گوي تك 5

  شازده احتجابتحليل ساختار روايت در : سطح دوم

 :هاست از ديدگاه بارت، ساختار هر روايتي شامل اين بخش

  )پايدار دوم(وضعيت نهايي )+ وضعيت ناپايدار(ها  نقش)+ پايدار(وضعيت اوليه 

  :تر ترسيم كرد شكلي روشن توان به اين نمودار را مي

  وضعيت نهايي+ گشايي  گره+ ها كنش+ افكني گره + چيني مقدمه

رفـت     از پـي   تـودوروف . تواند سودمند باشـد      نيز مي  تودوروفذكر طرح ساختاري    

ها ممكن است كنـشي يـا         گزاره. رفت  شامل چندين گزاره است       هر پي . گويد  سخن مي 

  :رفت ساده چنين است  از ساختار پيتودوروفطرح . توصيفي باشند

  )2(، تعاد ل )2(، از ميان رفتن تعادل، قهر )1(هر ، ق)1(تعادل 

تري تشكيل شـده      هاي كوچك   رفت رفتي جامع دانست كه از پي       توان پي   رمان را مي  

 پاره توان از واژة     مي رفت  پي جاي  به .است
49

 يـا   شـازده احتجـاب     استفاده كرد؛ زيـرا در        

ناميم، ازلحـاظ سـاختار       ي م  پاره ها را   هاي گوناگوني كه ما آن      ها، بخش   شايد اغلب رمان  
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بنـابراين اگـر تمـامي      . رفت بناميم  ها را پي    نيستند كه بخواهيم آن   شبيه  لزوماً به يكديگر    

  :دست خواهد آمد نمودارهاي ذكرشده را با يكديگر تركيب كنيم، نمودار يا پارة زير به

  يت نهاييوضع+گشايي گره+ هاي گوناگون تركيب پاره+ افكني  گره+         وضعيت اوليه 

ايـن نمـودار را     . دهد  اين نمودار در واقع پارة جامع و اصلي هر رماني را تشكيل مي            

  : تر ترسيم كرد توان روشن مي

  

            وضعيت اوليه               وضعيت اوليه                                        

         گره افكني                  گره افكني                                          

  هاي گوناگون      تركيب گزاره                                  1 پارة                                

  گشايي      گره                                    2پارة                                 

    وضعيت نهايي                                      3 پارة  پارة جامع يك رمان      

...                                      

  گشايي                                گره

                                 وضعيت نهايي

  

تـوان   كنـد كـه مـي    وضعيت مقدماتي و نهايي، ابتدا و انتهاي داستان را مشخص مـي     

هـا پاسـخ    وضعيت مقدماتي هر رمان يا داستان بايد به اين پرسش       .  صفر دانست  ها را  آن

و ) شخصيت اصلي رمان  (، چه كسي؟    )مكان رمان (، كجا؟   )زمان رمان (چه وقت؟   : دهد

)ساز رمان   مادة زمينه (چه چيزي؟   
 

وضـعيت نهـايي نيـز بـه ايـن          ). 90: 1383  آدام، و رواز،  (

  نتيجه چه شد؟ : دهد پرسش پاسخ مي

گونـه    اوت ميان گره و وضعيت مقدماتي اين است كه در وضعيت مقـدماتي هـيچ              تف

گشايي و    تفاوت ميان گره  . پيچيدگي وجود ندارد؛ اما گره، آغاز پيچيدگي در رمان است         

اي اسـت كـه گـره داسـتان حـل             گشايي، لحظـه    وضعيت نهايي نيز در اين است كه گره       

كنندة وضعيت نهـاييِ      آيد و بيان    ايي مي گش  شود؛ اما وضعيت نهايي عموماً پس ازگره        مي

شازده نتوانسته اسـت    « شازده احتجاب هاي داستان است؛ براي مثال در رمان          شخصيت
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، نمـودار وضـعيت     »شازده مرده اسـت   «گشايي است؛ اما       گره نشانة،  »خودش را بشناسد  

  .نهايي است

 پـيش از    گـشايي   افكني بايد پس از وضعيت مقـدماتي و گـره          از لحاظ منطقي، گره    

ويـژه در رمـان مـدرن ممكـن اسـت درهـم              اما اين ترتيب به    وضعيت نهايي قرار گيرد؛   

  .بريزد

بـراي  . شده بررسي كـرد    توان طبق نمودار ارائه      را مي  شازده احتجاب ساختار روايي   

اين منظور، بايد تمامي اجزاي نمودار را استخراج كرد كه در اين گفتار كوتاه امكـان آن                 

  : بيان كرد گونهتوان اين ة بررسي را مينيست؛ اما نتيج

ابتداي هر پاره برابر است با آغاز خاطراتي كه شازده از هر يك          ،شازده احتجاب در  

 كه شـازده    زمانيآورد و انتهاي هر پاره برابر است با           ياد مي   از درگذشتگان يا آشنايان به    

آورد، همـواره     ياد مـي    ه به خاطراتي كه شازد  . برد  اي ديگر پناه مي     كند و به خاطره     رها مي 

شود؛ براي مثال خاطرات فخرالنساء در سرتاسر مـتن رمـان             درپي ذكر نمي    صورت پي  به

خاطرات دوران كودكي، نامزدي، ازدواج، اواخر عمر و مرگ او جداگانـه            . پراكنده است 

وضعيت مقدماتي و تا حدودي نهايي نيز در متن رمان پراكنده است؛ براي             . شود  ذكر مي 

يابيم كه شازده احتجاب در صندلي راحتي و در تاريكي اتاق             ل در ابتداي رمان درمي    مثا

اما اطالعات ديگري را كه     . كلفت او، فخري است و همسرش، فخرالنساء      . نشسته است 

هـاي    الي پـاره    كننـد، در البـه      هاي سنتي در مقدمه بـه خواننـده منتقـل مـي             اصوالً رمان 

شـازده  . هاسـت  ون اكنون حكومت در اختيـار پهلـوي   اطالعاتي همچ  ؛يابيم گوناگون مي 

. شازده و ديگر اعضاي خانواده به سل موروثي مبـتال هـستند           . خانة اجدادي را فروخته   

گشايي نيز همـين وضـعيت ديـده          افكني و گره    در مورد گره  ... . فخرالنساء مرده است و   

حتـي گـاهي تكـرار      ها ديـده و       الي وضعيت مقدماتي و پاره      افكني در البه   گره. شود  مي

خواست بداند به خاطر خودش و فخرالنساء هم كه شـده بـود               مي] شازده[ اما«: شود  مي

هـا    الي پاره   گشايي رمان را نيز گاه در البه        گره. )16: 1384گلشيري،  (» ...خواست بفهمد   مي

  ).16 ،همان(» ...دانست كه فايده ندارد شازده احتجاب مي«: بينيم مي

از روي   ريختگي اجزاي ساختار اين رمـان      كرد درهم  تصور بايدن اين توضيحات،  با

 تداعي معاني  .تداعي معاني استوار است    ها بر  ريختگي مبناي اين درهم   .اتّفاق بوده است  
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 هاي آويخته بـر    عكس: گيرد صورت مي  اين دو امر   به ياري يكي از    شازده احتجاب  در

 نمونه با نگاه كـردن بـه        براي .ي است ا  موضوع تازه  موضوعي كه يادآور   واژه يا و  ديوار  

سپس شازده بـه عكـس سـاير         شود، براي شازده زنده مي    خاطراتِ او  عكس پدربزرگ، 

يـاد   يا وقتي شـازده بـه     ؛  كنــد ها را زنده مي    كند و خاطـراتِ آن    اعضاي خانواده نگاه مي   

 يابـان را  هاي لعنتي خ   آن چراغ  خواهم هيچ كدام از    نمي «:گويد كه به فخري مي    آورد مي

: روشـنايي نيـست    ارتباط با چـراغ و     افتد كه بي   فخرالنساء مي  اي از  ، به يادِ خاطره   »ببينم

   ).11-10همان،(ها   شمعدانو ها سرِ روشن كردن يا نكردنِ چلچراغ مشاجره بر

 كه چرا گلشيري روايت     پيش آيد براي خوانندة اين بخش، ممكن است اين پرسش         

هـاي سـنّتي بـا        رمـان  روايـت بـه پيـروي از       ه است؟ اگـر   منسجم ذكر نكرد   را مرتّب و  

اسـت   شد، چه تفاوتي با وضعيت كنوني آن داشـت؟ بهتـر             ارائه مي  هماهنگساختاري  

 لـذت مـتن  كـه روالن بـارت در   آغاز كنـيم  پاسخ به اين پرسش را با مضمون عباراتي       

ه به طبقـة عـوام      ، كهن اواز ديدگاه   . كند  را از هم جدا مي    بارت كهنه و نو     . كند  مطرح مي 

كليشه كالمـي اسـت كـه       «اي است و      كالم، متن كامالً كليشه    در اين شيوه از   . تعلق دارد 

در مقابل كالم كهنه، از كالم نـو يـاد          او   .»شود  هيچ شوري تكرار مي     هيچ جادويي، بي    بي

كالم اسـت    ريزد و اين نوع از      كالم نو، ساختارها و معاني تكراري را در هم مي         . كند  مي

توان به سخنان بارت، اين مطلب را         مي. كندايجادِ  تواند سرخوشي      بارت مي  گمانبه  كه  

خواننـده  .  ندارد دستيگونه   افزود كه در كالم يا متن كهنه، خواننده در خوانش متن هيچ           

امـا در    .خواند و البته ممكن است به لذت دست يابد يا نيابد            آنچه نوشته شده، مي   فقط  

 دسـت شكند، خواننده نيـز در خـوانش مـتن             سنّتي را درهم مي    متنِ نو، كه ساختارهاي   

شود كه بـارت آن       ميمنجر  يندي  اگيري فر  ايجاد لذت، به شكل    دارد و اين امر عالوه بر     

، شكستن كالم كهنه به يكـي از ايـن سـه شـيوه     شازده احتجابدر  .نامد را سرخوشي مي

مـان خطـي و     درهـم ريختگـي اجـزاي سـاختار رمـان، شكـست ز            : گيـرد   صورت مـي  

اي   ، خواننـده  احتجـاب  شازدهخوانندة  . گيرد  گاه در رمان صورت مي      هايي كه گه   حذف

ذهن خواننـدة ايـن رمـان در تـالش اسـت ارتبـاط ميـان اجـزاي         . است فعال نه منفعل 
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 احتمـاالً از لـذت فراتـر        ،رو  ازايـن . ريخته را كشف، و يا جاهاي خالي را پر كنـد           درهم

).63-55: 1382 بارت،(يابد  نظر بارت دست ميرود و به سرخوشي مورد مي
   

  شازده احتجاب تحليل ساختاري داستان :سطح سوم

  شازده احتجابهاي نحوي ساختار  بررسي جنبه) الف

اي از اين رمـان       البته نوشتن چكيده  .  بنويسيم شازده احتجاب اي از     نخست بايد چكيده  

ر اين چكيده، ناچاريم مضامين و      د. نمايد  علت شيوة روايت سيال ذهن آن، دشوار مي        به

توجه به جريان سيال ذهـن        آورد، رها كنيم و بي      ياد مي   جزئيات خاطراتي را كه شازده به     

 نيست، داستان را بـه آن مفهـومي         هماهنگ كه قاعدتاً از لحاظ توالي زماني مرتب و          ،او

  :كه موردنظر ژنت استتعريف كنيم 

هاي اشرافي قاجـار، شـام پايـاني         خاندان يكي از    ةشازده احتجاب، واپسين بازماند   

ايـن فراينـد از     . خواهـد خـود را بـشناسد       شازده مي . كند عمر خويش را سپري مي    

انـد، آغـاز شـده، امـا         ها پيش، يعني هنگامي كه شازده و فخرالنساء نامزد بوده          سال

عكـس  . اكنون شازده در تاريكي اتاق بر صندلي نشسته اسـت         . نتيجه بوده است   بي

فخريِ كلفت در خانه حضور دارد و گوش به زنگ          . گان جلو روي اوست   درگذشت

 ؛كنـد  روي آينه آرايش مي    فخري روبه . ترين دستوري از جانب شازده است      كوچك

فخري در حـين آرايـش و       . چرا كه بايد مثل هر شب، خود را شبيه فخرالنساء كند          

نفـس در بـاب      اوست، همزمان با شازده بـه حـديث          ةانجام ديگر كارها كه برعهد    

فخـري  . پردازد افكار و ذهنيات خويش و همچنين رويدادها و خاطرات گذشته مي        

بارهـا علـت اعمـال      آنكه پاسـخي بيابـد،        آورد، بي   ميكه سر از كارهاي شازده درن     

هاي خويش   شازده نيز خاطرات، يادبودها و دانسته     . شود شازده را از خود جويا مي     

خواهـد   شـازده مـي   . هدف نيـست   ها بي  ن يادآوري اما اي . كند را از گذشته مرور مي    

پـدر، مـادر، فخرالنـساء، فخـري و منيـره            پدربزرگ، مـادربزرگ،  . خود را بشناسد  

ـ     . شوند خاتون، همه و همه در ذهن شازده زنده مي         الي خـاطرات،    هگاه نيـز در الب

...) همچون مراد، خانم جان، حيدرعلي باغبـان و       (اعمال و رفتارهاي ديگر آشنايان      

گاه هـر   . كند وگو مي  ها در ذهن گفت    حتي گاه با برخي از آن      گذرند، از ذهن او مي   

ها برايش خوانده، يا مـراد       از روي كتاب  ) اش همسر در گذشته  (آنچه را فخرالنساء    
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» حتمـاً «هايي مثل  داند، با واژه كند و گاه آنچه را نمي      برايش تعريف كرده، مرور مي    

 ،در ايـن ميـان    . سـازد  در ذهن خود مي   » بعد چي؟  «و» بعد؟«هايي مثل    يا با پرسش  

شازده هر بار كه    . كند هايي از زندگي خاندانش را برمال مي       شازده ناخواسته، گوشه  

بـرد، شكـست     براي شناخت خـود بـه خـاطرات و رويـدادهاي گذشـته پنـاه مـي                

يابد و هنگـامي كـه مـراد        نهايتاً نيز شازده در شناخت خويش توفيق نمي       . خورد مي

و اين مراد است كه احتجاب را بـه        » احتجاب؟«: پرسد آورد، مي  ر مرگ او را مي    خب

 جد كبيـر افخـم      ة شازده بزرگ، نبير   ةپسر سرهنگ احتجاب، نو   «: كند او معرفي مي  

 بزرگ، و ةايستاد پهلو دست شازد گويم، همان كه روز سالم مي خسرو را مي. امجد

پـسرم، تـو مثـل پـدرت        «: تگفـ  كشيد روي موهايش و مي      بزرگ دست مي   ةشازد

كمكـي بـه شـناخت شـازده از خـودش            اما درواقـع ايـن معرفـي،      » .قرمساق نشي 

  .كند نمي

اگـر روايـت را     . فعـل + مفعـول +  فاعـل    : جمله، عبارت است از    هراركان اصلي نحو    

فاعـل، شخـصيت اصـلي      . توان در آن نيز يافت      اي بلند بشماريم، اين اركان را مي        جمله

فعل، كنـشي  . ل، آن چيزي يا آن كسي است كه فاعل در پي آن است  مفعو. داستان است 

مطـابق ايـن    . جويـد   يابي به مفعول از آن سود مي        است كه شخصيت داستان براي دست     

يــابي بــه مفعــول  فاعــل بــراي دســت. الگــو، شــازده احتجــاب فاعــلِ داســتاني اســت

از چهار فعل   شناسي    شازده براي رسيدن به خويشتن    . در تالش است  ) شناسي  خويشتن(

زنده انگاشـتن درگذشـتگان در خيـال، مـرور كـردن خـاطرات و               «: گيرد  عمده بهره مي  

هـاي    كردن از خويش دربارة آنچه مـبهم اسـت، ذكـر پاسـخ              رويدادهاي گذشته، پرسش  

جـاي  » گفت و گو كردن با خويش  «توان ذيل     دو فعل آخر را مي    . »ها  احتمالي به پرسش  

تـر و     بـا اهميـت   » ور خـاطرات و رويـدادهاي گذشـته       مـر «از ميان اين سـه فعـل،        . داد

شـازده  توان گفت پارة جامع و اصلي         ترتيب، مي   بدين. پربسامدتر از سه فعل ديگر است     

  :هاست ويژگي داراي اين احتجاب

  شناسي؛ خويشتن): مفعول(زمينة داستان 

  شازده احتجاب؛: فاعل

طرات و رويـدادهاي    زنده انگاشتن درگذشتگان در خيال، مرور كردن خا       : افعال

  وگو با خويش؛ گذشته، گفت
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  . شازده احتجاب در شناخت خويشتنناكامي: نتيجه

اي   گانـه   كه ذكر شد، شباهت نزديكي با الگوي سـه        اي    گونه بهآيند رويدادهاي داستان      پي

طور دقيـق    به شازده احتجاب  .كند  دارد كه برمون براي تعيين ساختار داستان ترسيم مي        

  :گيرد گو شكل مياين البراساس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هايي از رمان مربوط است كه زاوية ديد آن شازده  نموداري كه ترسيم شد، به بخش

توان  فخري است، ميآن  كه زاوية ديد )85-60(نمودار را در بخشي از رمان . است

فخري براي تبديل . فخري مثل هر شب، بايد شبيه فخرالنساء شود. جداگانه ترسيم كرد

نوشد و  راب ميپوشد، ش هاي فخرالنساء را مي كند، لباس دن به فخرالنساء آرايش ميش

. پردازد مي... ، به حديث نفس در باب شازده و فخرالنساء وها در ضمن انجام اين كنش

آرايش كردن و : گيرد فخري براي بدل شدن به فخرالنساء، از دو فعل اصلي بهره مي

 .خواهد خودش را بشناسد شازده احتجاب مي. 1
شازده احتجاب براي شناخت خود، برخي از درگذشتگان را در خيال خويش . 2

  .كند زنده مي

  .شود خودش را بشناسد شازده احتجاب موفق نمي. 3

 .خواهد خودش را بشناسد شازده احتجاب مي. 1
شازده احتجاب براي شناخت خويش به مرور خاطرات گذشته . 2

  .پردازد مي

  .شود خودش را بشناسد شازده احتجاب موفق نمي. 3

 .خواهد خودش را بشناسد شازده احتجاب مي. �
وگو  شازده احتجاب براي شناخت خويش با خود گفت. 2

  .كند مي

  .شود خودش را بشناسد شازده احتجاب موفق نمي. 3
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 در  با تسامح،را » آرايش كردن«وري است كه فعل ذكر اين نكته ضر. شراب نوشيدن

دهد  كار برديم كه فخري در ظاهر خويش صورت مي معناي تمامي تغيير و تحوالتي به

تا شبيه فخرالنساء شود؛ از جمله مرتب كردن مو، گذاشتن خال، عينك زدن، تعويض 

رود و  پيش مي شازده احتجاب پارة اصلي و جامع رمان همپاياين پاره، ... . لباس و

هايي از زندگي شازده، در متن رمان گنجانده شده  بيشتر به قصد برمالكردن گوشه

تفاوت حديث . است، با اين تفاوت كه اين بار از منظر ديگري شاهد رويدادها هستيم

گويي خويش هدف  گويي شازده در اين است كه شازده از تك نفس فخري با تك

هدف به حديث نفس  تن است؛ اما فخري بياي دارد و آن، شناخت خويش ويژه

آيد،  شمار نمي همين علت حديث نفس گفتن فخري جزء افعال اين پاره به پردازد؛ به مي

يابي به  جزء افعالي است كه شازده براي دست» گفتن با خويش سخن«كه  حالي  در

  :جويد هدف خويش از آن بهره مي

  بدل شدن به فخرالنساء): زمينة پاره(مفعول 

  فخري: فاعل

  آرايش كردن، شراب خوردن: فعل

  )؟( توفيق: نتيجه

  

 
 
  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

خواهد به  مي) به اجبار شازده(فخري . 1

 .فخرالنساء بدل شود

  .كند يفخري آرايش م. 2

فخري هنوز به فخرالنساء بدل نشده . 3

  .است

خواهد به  مي) به اجبار شازده(فخري . 1

 .فخرالنساء بدل شود

  .نوشد فخري شراب مي. 2

  به فخرالنساء  بدل ) به گمان خود(فخري . 3

  .شود مي
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الگوي كنشي گرماس شامل شش كنشگر است كـه سـه تقابـل دوتـايي را تـشكيل                  

مفعـول سـخن    /دربارة فاعـل  . گيرنده/ مخالف، فرستنده / مفعول، ياريگر / فاعل: دهد  مي

گيـرد كـه      رده يا زنده ياري مـي     شازده براي مرورخاطرات گذشته، از اشخاصي م      . گفتيم

پدربزرگ، پدر، مـادربزرگ، مـادر،      : ها را ياريگر ناميد     توان آن   مطابق الگوي گرماس مي   

تمـامي  . خـاتون و مـراد     ، فخرالنساء، فخري، منيره   )خاتون نيره(عمه بزرگ، عمه كوچك     

 كـه   آيند؛ زيرا تـصوير مـبهم و اطالعـات انـدكي            شمار مي  اين ده ياريگر، مخالف نيز به     

، موجب شده است شـازده هـر   دهند ميها به شازده    ها دارد يا آن     شازده از هر يك از آن     

توان تعـداد ايـن       البته مي . بار رها كند و درنتيجه در رسيدن به هدف خويش ناكام بماند           

جان و حيدرعلي باغبان را      تر كرد و اشخاصي همچون خانم       ها را گسترده    ياريگر مخالف 

آورد و در     يـاد نمـي    ما چون شازده مستقيم خاطرات اين اشخاص را بـه         ها افزود؛ ا    به آن 

غير از اين ده    . پوشي كرديم   ها چشم   كند، از آن    ها اشاره مي    الي ديگر خاطرات به آن      البه

 مخالف اصلي رمان است     - مخالفي كه نام برديم، شازده احتجاب خود، ياريگر        -ياريگر

 قـواي ذهـن او صـورت        كمـك ديگـر بـه      مخالف   -كه زنده كردن خاطرات ده ياريگر     

گونه كه بايد ياريگر او نيست، با شكست و           گيرد؛ اما چون سرانجام قواي ذهن او آن         مي

توان فرستنده و گيرنـدة رمـان را نيـز       مطابق الگوي گرماس، مي   . شود  رو مي   ناكامي روبه 

گـويي شـازده تمـامي    . شازده احتجاب هم فرستنده است و هـم گيرنـده        . مشخص كرد 

و ) فرسـتنده (كنـد     واي ذهن خود را همچون تير رهاشده از كمان به گذشته پرتاب مي            ق

 اسـت رهـا     نـاگزير  آن قدر اندك كـه       ،)گيرنده(شود    هر بار اندك چيزي دستگيرش مي     

  .كند

  نيـز   شـازده احتجـاب   تـوان الگـوي كنـشگرهاي گرمـاس را بـراي             بدين ترتيب، مي  

  :نگاشت
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   نمودار كنشگرها در شازده احتجاب

 

 
  شازده احتجاب معاني در مضامين و بررسي ساختارهاي حاكم بر) ب

، تـوجهي نـدارد، بلكـه بـه سـاختار و            رساند  ميساختگرايي به اينكه متن چه پيامي را         

 فهمانـدن  تري ايگلتون بـراي      .دهد   كه آن معاني و مفاهيم را شكل مي        انديشد مينظامي  

  فرستنده

 شازده احتجاب

 مخالف

شازده،پدربزرگ،پدر،مادربزرگ،

ك،گ، عمه كوچرمادر، عمه بز

خاتون، منيره فخري، فخرالنساء،

  مراد

  

  ياريگر

شازده،پدربزرگ،پدر،مادربزرگ،

گ، عمه كوچك،رمادر، عمه بز

خاتون، منيره فخري، فخرالنساء،

  مراد   

 

  مفعول

 شناسي خويشتن

  گيرنده

  شازده احتجاب

 فاعل

 شازده احتجاب
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 كه پس از كـشمكش بـا پـدرش خانـه را تـرك               گويد  ميتان پسري را    اين موضوع داس  

پدر براي نجات پسرش به جنگل آمـده،        . افتد  مياي    رود و در چاله     كند، به جنگل مي     مي

 درون چاله را ببيند؛ اما هنگامي كـه آفتـاب مـستقيم بـه              تواند  نميابتدا  . رسد  به چاله مي  

ايگلتـون در   . گردنـد   كنان به خانـه بـازمي       يدهد و آشت    تابد، پدر او را نجات مي       چاله مي 

 ايـن داسـتان     نگرشـي بـه   باب اينكه منتقد روانكاو، انسانگرا و ساختگرا هر كـدام چـه             

  :نويسد دهد و سپس دربارة  تحليل ساختگرايانه مي ، توضيحاتي ميدارند

 اين است كه محتواي واقعي داستان را ،آنچه در اين نوع از تحليل قابل توجه است

 تـوان  مـي  .كنـد  طور كامل بر فرم متمركز مـي       گذارد و توجه خود را به      پرانتز مي در  

از قبيل مادر و دختر     متفاوتي  يا چاه و خورشيد را با عناصر كامالً          جاي پدر و پسر   

تـا جـايي كـه       .و پرنده و موش كور عوض كرد و باز هم همان داستان را داشـت              

ه كـدام اقـالم را برگـزينيم تفـاوتي          اينك ساختار مناسبات ميان واحدها حفظ شود،     

اين قضيه در مورد تفـسير روانكاوانـه يـا انـسانگرايانه از داسـتان صـدق                  .كند نمي

ـ          ؛  كند نمي يي كـه هريـك از ايـن        ازيرا در اين موارد اخير بسته به اهميت ذاتي معن

 جهـان  ةها ناگزيريم بـه دانـش خـود دربـار       براي درك آن   اقالم از آن برخوردارند،   

  ).132-131: 1383 ( ز متن توسل جوييمخارج ا

هـا و     ، بلكه توجهش به مناسـبت      ساختگرايي به ذات معاني توجهي ندارد      ،بنابراين

يابي بـه     ساختگرايي در پي دست   . ساختارهايي معطوف است كه حاكم بر معاني است       

  . استبرساختههاي متن را   است كه روساخت يا روساختاي ساختي دستور ژرف

 از لحاظ معنـايي سـاختاري هدفمنـد دارد؛ بـدين            شازده احتجاب اصلي   پارة جامع و  

دهد كه    كارهايي انجام مي  ) شناسي خويشتن(معنا كه شازده براي رسيدن به هدفي معين         

توان از    هاي فرعي رمان را نيز مي       پاره. است» مرور خاطرات گذشته  «ها    پربسامدترين آن 

: تـوان در سـه حـوزه جـاي داد           فرعي را مي  هاي    تمامي اين پاره  . كرداين لحاظ بررسي    

. هايي كه برمبناي روابط حاكم ميان قوي و ضعيف شـكل گرفتـه اسـت                دستة اول، پاره  

 هايي كه همچون پارة جامع برمبناي رسيدن به هدفي معين شكل گرفتـه              دستة دوم، پاره  

ويـداد  جنبة توصيفي دارد و به توصيف حادثه يا ر      فقط  هايي كه      و دستة سوم، پاره    است

  .پردازد اي مي ويژه
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تمــامي . گيــرد در دســتة اول جــاي مــي شــازده احتجــابهــاي فرعــي  اغلــب پــاره

. قـوي و ضـعيف    : توان در يكي از اين دو قطـب جـاي داد           هاي داستان را مي     شخصيت

شده در حوزة روابط اعضاي خانوادة شازده را با يكديگر و با ديگـر    قراردادهاي پذيرفته 

  :نين برشمردتوان چ اطرافيان مي

  .غيرقاجار بايد از قاجار اطاعت كند

  .زن قاجار بايد از مرد قاجار اطاعت كند

  .اطاعت كند) قاجار(تر  بايد از بزرگ) قاجار(تر  كوچك

ضعيف بايـد از قـوي      : گيرد   در اين قرارداد جاي مي     وار   چكيدهتمامي اين قراردادها    

  .اطاعت كند

در تمـامي ايـن     .  شـده اسـت    جداگانـه ار  گيري نه سـاخت    اين قرارداد، موجب شكل   

 هريـك از  .  شخص ضعيف اسـت    y  شخص قوي و مقصود از        xساختارها، مقصود از    

  :كنيم هايي ذكر مي همراه نمونه اين ساختارها را به

  

  ها نمونه  ساختارها

  1ساختار

1 .x به yدهد  دستور مي. 

2 .yكند  اطاعت مي.  

   2ساختار

1 .x به y دهد  دستور مي. 

2 .y  توانايي اجراي دستور xرا ندارد .  

3-1 .x، yدهد  را شكنجه مي.  

3-2 .x به yكند  در اجراي دستور كمك مي.  

  

  

  

  

  

ها  دهد ساعت  فخرالنساء به فخري دستور مي.1

 .را كوك كند

  .كند  فخري اطاعت مي.2

 
   1ةنمون

دهد هم فخرالنساء   شازده به فخري دستور مي.1

  .باشد هم فخري

فخري ( فخري توانايي انجام اين كار را ندارد .2

  ).كند اعتراض مي

  .زند  شازده فخري را مي.3

   2ةنمون

 .دهد كتاب بخواند  شازده به فخري دستور مي.1

فخري توانايي اجراي ( فخري سواد ندارد .2

  ).دستور شازده را ندارد
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 3ساختار 

 1. x به yدهد  دستوري مي.  

 2. y مخالف است .  

  3. y  با xكند وگو مي  گفت.  

  3-2. yشود  شكنجه مي.  

  4. x ،y كند  را مجبور به اجراي دستور مي.  

  

  

  

  

  

  

  

 4ساختار 

1. y  كاري انجام داده است كه از نظر x 

  .ناشايسته است

2. x ، y دهد مي) آزار( را شكنجه.  

 5 ساختار 

1. x ، yدهد  را آزار مي.  

2. yكند  اعتراض مي.  

3. xدهد  به كارش ادامه مي.  

  

  

  

 6 ساختار 

1 .y از xكند  خواهشي مي.  

2 .xكند  توجه نمي.  

.  

  

  .دهد  شازده به فخري خواندن ياد مي.3

 1  نمونة

ها را كيپ  دهد پرده شازده به فخري دستور مي .1

  .بكشد

  .ست فخري مخالف ا.2

  .كند وگو مي  فخري با شازده گفت.3

ها   شازده فخري را مجبور به كشيدن پرده.4

  .كند مي

  2  نمونة 

دهد منيره   پدربزرگ به معتمد ميرزا دستور مي.1

  .را طالق دهد) عمه كوچك(خاتون 

  . معتمد ميرزا مخالف است.2

  .شود  معتمد ميرزا شكنجه مي.3

  .دهد الق مي معتمد ميرزا منيره خاتون را ط.4

 
بازي  عشق) كوچك(منيره خاتون با شازده . 1

  .كند مي

  .شود  منيره خاتون به دستور پدربزرگ داغ مي.2

  

گذارد و  ها سر بر سينه فخري مي شازده شب.1

 .خوابد مي

خواهم  كند كه من هم مي فخري اعتراض مي. 2

  .بخوابم

اهميت به اعتراض فخري، هر شب  شازده بي. 3

  .دهد  ادامه ميبه اين شيوه

  

 .خواهد كلفت بگيرد فخري از شازده مي. 1

  .كند شازده توجهي به خواهش فخري نمي. 2
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 7  ساختار 

1 .yخواهد كاري انجام دهد كه از ديدگاه   مي

xناشايسته است .  

    2 .x از yخواهد تا آن كار را انجام دهد  مي.  

    3-1 .yكند  اطاعت مي.  

    3-2 .yكند  اطاعت نمي.  

  

  

  

  

 8ساختار

1 .x از كاري كه انجام داده، پشيمان است .  

2 .x خواهد خود را مجازات كند  مي.  

3 .y با xكند ي صحبت م.  

4 .y ، xكند  را از اجراي مجازات منع مي.  

   5 .xكند  خود را مجازات نمي.  

  

   9    ساختار

1- 1 .y دهد  دستوري مي. 

1-2. y  دهد  كاري انجام مي.  

2.x  مخالف است .  

3-1  .x و yكنند وگو مي  گفت.  

3-2 .x ل ميشود  به قدرت خويش متوس.  

4 .y كند  بر موضع خويش پافشاري مي.  

5-1 .y يابد  توفيق مي.  

5-2 .y دهد  به كارش ادامه مي.  

  

  

  1نمونة

  . اسب پياده شودةشازده مي خواهد از كالسك. 1

  .شود پدرمانع شازده مي. 2

  .كند شازده از پدر اطاعت مي. 3

  2ة نمون

  .ها بدهد خواهد تن به نوكري پهلوي يپدر م. 1

ــد. 2 ربزرگ، پــدر را از انجــام ايــن كــار منــع  پ

  .كند مي

  .كند پدر اطاعت نمي. 3

  

پدربزرگ از جناياتي كه مرتكب شده، . 1  

 .پشيمان است
  .خواهد خودكشي كند پدربزرگ مي. 2

سيدحبيب براي پـدربزرگ، حكـايتي تعريـف        . 3

  .كند مي

ــع   . 4 ــشي من ــدربزرگ را از خودك ــيدحبيب پ س

  .كند مي

  .كند نميپدربزرگ خودكشي . 5

  

 1نمونة 
دهد  فخرالنساء به فخري دستور مي. 1

  .را روشن كند... ها و  ها، شمعداني چلچراغ

  .شازده مخالف است. 2  

  .كنند وگو مي شازده و فخرالنساء گفت. 3  

كند  روشن مي را... ها و فخري چلچراغ. 4 

  .)توفيق فخرالنساء(

  2نمونة 

  .كند ميجان از فخرالنساء نگهداري  خانم. 1  

  .عمه كوچك مخالف است. 2  

جان  قمر با خانم عمه كوچك به واسطه دده. 3  

  .كند وگو مي گفت

  .دهد خانم جان فخرالنساء را پس نمي. 4  

  .ماند جان مي فخرالنساء نزد خانم. 5  
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 قـرارداد بايـد     براسـاس شخصي كـه    برخالف ديگر ساختارها،    ،  نهدر ساختار     تنها  

فخرالنـساء و خـانم جـان دو        . شـود   چيـره مـي    (x) شود، بر قوي     هپنداشت (y)ضعيف  

در برابـر   دومـي   و  ) قـوي ( با شـازده احتجـاب       روياروييشخصيتي هستند كه اولي در      

داد حـاكم بـر روابـط       ، قـرار  )خانم جان برابر  قوي در   (و عمه كوچك    ) قوي(پدربزرگ  

بـه  بايد   قرارداد    براساس ه ميان فخرالنساء و شازده ك     برخورد. كنند  مي پايمالقاجاريه را   

ـ         ) ضـعيف (بر فخرالنساء   ) قوي( شازده   ةغلب فخرالنـساء  ة  منجـر شـود، همـواره بـه غلب

و پـدربزرگ  ) ضـعيف (جـان   تقابـل ميـان خـانم   . انجامـد  مي) قوي(بر شازده   ) ضعيف(

علـت دختـر پـدربزرگ       ه بـه  كـ -جان و عمه كوچك       خانم روياروييو همچنين   ) قوي(

  .انجامد ميخانم جان ة لب به غ-آيد شمار مي بهان قوي بودن، در برابر خانم ج

هـا، شخـصيت داسـتان       در ايـن دسـته از پـاره       .  اسـت  هاي هدفمنـد    پاره ، دوم ةدست

وگـو   بـه گفـت   و شـناخت     به اين آگاهي     رسيدنو براي   يابد   به امري آگاهي     خواهد  مي

  :نشان دادتوان چنين  اين ساختار را مي. پردازد مي

  نمونه  ساختار

1. a اطالع است  نسبت به امري بي.  

2. b از آن امر مطلع است .  

3-1. a  با bكند وگو مي  گفت.  

3-2. a از bكند هايي مي  پرسش.  

4-1. bهاي   به پرسشaدهد  پاسخ مي.  

4-2. b    هاي    پرسش ة توانايي پاسخ به همa 
  .را ندارد

5. aيابد ميناشناخته آگاهي    نسبت به امر. 

5-1. aناشــناخته آگــاهي  مــر نــسبت بــه ا

  .يابد مي

5-2. a   ــه ــسبت بـ ــافي نـ ــات كـ  اطالعـ

  يابد نميامرناشناخته 

  

  

  

  
  

  

  :)آورد فخري به ياد مي(

هـاي ارتبـاط      فخرالنساء نسبت به برخي جنبه     .1

  .اطالع است شازده و فخري بي

  .ها مطلع است  فخري از اين جنبه.2

  .كند هايي مي  فخرالنساء از فخري پرسش.3

  .دهد ها پاسخ مي  پرسش فخري به.4

خواهــد بدانــد فخــري هــم از  فخرالنــساء مــي(

  آيد؟  بازي با شازده خوشش مي عشق

  .كند فخري تكذيب مي

خواهـد بدانـد چـرا فخـري نـزد           فخرالنساء مي 

  خندد؟ شازده بلند بلند مي

خنـدد چـون شـازده او را         فخري بلند بلنـد مـي     

  .دهد غلغلك مي

 حال فخري بغل خواهد بداند تا به فخرالنساء مي

  شازده خوابيده است؟

  .)كند فخري تكذيب مي
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اي   حادثه يا رويداد ويـژه ،ها در اين دسته از پاره.  استهاي توصيفي  سوم، پاره ةدست

 را  هـا   آنتـوان برخـي از        تنها مـي    و ها، ساختار واحدي ندارد    اين پاره . شود توصيف مي 

  : نمونه ذكر كردبراي

  2نمونة   1نمونة 

هاي ارثي  اي كه شازده از نخستين سرفه خاطره(

اولين كسي كه سرفه  .آورد اش به ياد مي خانواده

  :)كرد، پدربزرگ بود

  ...)خشك و كشدار(هاي پدربزرگ  توصيف سرفه

كنار صندلي پدربزرگ ) خسرو( كوچك ةشازد

  .ايستاده است

پسرعموهاي ناتني، آخوندها و ( پدر و ديگران 

  .اند صف بسته...) 

  . پدر و ديگران در صفتوصيف 

  .آورند سيني پر از سكه را جلوي پدربزرگ مي 

  .دارد پدربزرگ يك كيسه برمي 

پدربزرگ كيسه را به يكي از پسرعموهاي ناتني  

  .دهد مي

  .شود هاي پدربزرگ آغاز مي  سرفه

  ها  توصيف سرفه

   توصيف اطرافيان پدربزرگ

  .كند پدربزرگ باز هم سرفه مي 

  .گيرد هانش را مي پدربزرگ جلو د 

  .يابد ها شدت مي سرفه 

  .كند را رها مي) خسرو( كوچك ةپدر دست شازد 

  ها توصيف سرفه 

به علّت انبوهي جمعيت، ) خسرو( كوچك ةشازد 

  .بيند ديگر پدربزرگ را نمي

هاي  صداي سرفه) خسرو( كوچك ة شازد

  .شنود پدربزرگ را مي

  توصيف انبوهي جمعيت 

  

  ):مرگ پدربزرگة خاطر(

  توصيف مراد خان

  پرسد اسب را زين كردي؟ در از مراد ميپ

  .كند گريه مي) خسرو( كوچك ةشازد

  ها ها و كالسكه  توصيف اسب     

   خسرو، پدر و مادربزرگ در كالسكه     

  ...توصيف كالسكه، جمعيت مردم، مراد خان و 

  .خواهد از اسب پياده شود خسرو مي

  .شوند مادربزرگ و پدر مانع مي

  ... توصيف پدر، راه، مردم      

  .آورند  جسد پدربزرگ را در عماري مي

   توصيف جسد

  .كنند  مادر و عمه ها گريه مي

   توصيف مردم و مراد

  .كند  مادر گريه مي

   عماري مادر بزرگةتوضيح دربار

توصيف اشياء و لوازم مربوط به عزاداري، مردم، 

 ... وها قاري
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  گيري نتيجه

دهنده  همچنين ساختارهاي شكل    روايي، نحوي و   ةبتوان از سه جنب    رمان را  اگرساختار هر 

  :          است عناصر اجزا و اين روايي تركيبي از ساختار معنا بررسي كرد،

  وضعيت نهايي      + گشايي  گره+ هاي گوناگون  پاره+ افكني  گره+ وضعيت مقدماتي 

ركيبي اسـت از عناصـر ذكرشـده در     ت شازده احتجاب بر اساس اين، ساختار روايي      

. آينـد   شد در پي هـم نمـي        كه در نمودار ذكر    گونه  آننمودار، با اين تفاوت كه اين اجزا        

نظـم و     صـورت بـي     عبارت ديگر، اين اجزا و عناصر در متن رمانِ مـورد بررسـي بـه               به

بـه   احتجـاب  شازدهنظمي، خود، عين نظم است؛ زيرا         البته اين بي  . آيند  ريخته مي   درهم

هـا و     گونـه كـه جريـانِ عبـورِ انديـشه           همـان . شيوة جريان سيال ذهن نوشته شده است      

 است، در رمانِ جريان سيال ذهن        ناهماهنگ نظم و   بي خاطراتِ گوناگون از ذهن انسان،    

 به اين معنا نيـست كـه       شازده احتجاب  ذهن سيال بودن . شود   مي ديدهنيز اين وضعيت    

رويـداد يـا      هـر   و شـرح   راوي يـادآوري   . اسـت  آوردهزبـان    راوي هرچه خواسـته بـر     

راوي بـه    عبـارت ديگـر،     به ؛كند تكميل مي  هاي گوناگون داستان   قسمت در اي را  خاطره

ريـزد و    درهم مي   ج را، اين ترتيب را     گاه  سپس ب و آن    ،بگويد  ابتدا الف را   اينكهجاي  

سـپس قـسمت     ا و  الـف ر   گاه  آن ،بگويد، سپس قسمتي از ب را      ممكن است ابتدا ج را    

  . ديگري از ب را

شازده  فعل بدانيم، داستانِ جامع+ مفعول +  اگر ساختار نحوي هر رمان را فاعل 

و ) شناسي خويشتن(، يك مفعول اصلي)شازده احتجاب(شامل يك فاعلِ اصلي  احتجاب

زنده انگاشتنِ درگذشتگان در خيال، مروركردنِ خاطرات و رويدادهاي (سه فعل عمده 

در بررسي ساختار نحوي رمان،  از الگوي كنشي . است) وگو با خويش و گفتگذشته 

/ هاي ياريگر مفعول، تقابل/در اين الگو، عالوه بر تقابل فاعل. ايم گرماس نيز بهره برده

شازده احتجاب كه بيان شد، در  گونه همان. گيرنده نيز وجود دارد/مخالف و فرستنده

: اند از ها عبارت  مخالف- اين ياريگر. آيند شمار مي هباشخاصي كه ياريگرند، مخالف نيز 

بزرگ،  شازده احتجاب، فخرالنساء، فخري، مراد، پدربزرگ، پدر، مادربزرگ، مادر، عمه

 توان فرستنده و گيرندة رمان همچنين شازده احتجاب را مي. خاتون كوچك و منيره عمه

    .دانست
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توان سه ساختارِ گوناگون را از يكديگر  دهنده به معنا نيز مي در مورد ساختارهاي شكل

ساختارهايي كه بر مبناي روابط حاكم ميانِ ضعيف و قوي شكل گرفته است، : تميز داد

، ساختاري شازده احتجابداستانِ جامع . ساختارهاي هدفمند و ساختارهاي توصيفي

توان   مي،ورندآ ياد مي كه شازده يا فخري از گذشته بهرا  اما اغلب رواياتي ؛هدفمند دارد

برخي از ديگر رواياتي كه شازده و فخري به . در زيرمجموعة ساختار نخست جاي داد

  . ساختاري توصيفي دارندنيز آورند نيز ساختاري هدفمند و برخي  ياد مي

  نوشت پي

1. Structuralism  

2. Structure 

3. Lucien Goldman  
4. Green & Lebihan 
5. Jonathan Culler 
6.Linguistics 
7. Ferdinand de Saussure (1857-1913)   
8. Narration 
9. Narratology 

10. Webster 
11. Barthes 
12. Yohannes Willem Bertens 
13. Vladimir Propp (1895-1970) 
14. Claude Levi-Strauss (1908) 
15. Function 
16. Actor 
17. A.J. Greimas 
18. Bermond 
19. Todorov 
20. Genette 
21. Binary Oppositions 
22. Action Model 
23. Sequence 

24. Scholes 
25. Proposition 
26. Function 
27. Indice 
28. Historie 
29. Recit 
30. Chronological Order 
31. Duration 
32. Frequency 
33. Mood 
34. Distance 
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35. Perspective 
36. Voice 
37. None-Focalized 

38. Adam & Revaz 
39. Omniscient 
40. Limited Omniscient 
41. Internal Focalization 

42. Terry Eeagleton 
43. External Focalization 
44. Stream of Consciousness 
45. William James (1842-1910) 
46. Edel 
47. Interior Monologue 
48. Soliloquy 
49. Section 
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