تقديم به :آنکه شوق دوباره
خواندن گلشيري را در من
برانگيخت.

اشاره:
«شازده احتجاب» ( )1347و «نمازخانهي كوچك
من» ( ،)1351بيگمان از نوشتههاي برجستهی هوشنگ
گلشيري هستند و در داستاننويسي روزگار ما نیز از
نمونههاي درخور توجه به شمار ميآيند 1.جستار پیشرو،
میکوشد تا پیوند ظریف «هويت » شخصيتهاي اين دو
داستان را با «صناعت» هر یک نشان دهد و از این زاویه،
پرتوی بر مقولهي «كيستي» اشخاص داستان (كه در بستر
«تكگويي» مجال بروز مييابد) ،بیفکند .اين نوشتهي اندك
حجم ميتواند درآمد و مدخلي باشد بر بررسي دقيقتر و
همه جانبهتر اين كيستيها در آثار گلشیری :نيز واكاوي
نقش و تصويري كه کاتب ،از درون پرتالطم و متناقض
شخصيتها و هو ّيتشان ترسيم ميكند؛ به چیرهدستی
یک ن ّقاش و حتّی برتر از آن.
بخشهاي اصلي مقالهي حاضر عبارتاند از .1 :معرفي
اجمالي داستانها .2 .چشمانداز داللتها و همسانيها.3 .
بررسي تطبيقي عبارات و اشارات.
معرفي اجمالي داستانها:
شازده احتجاب

داستان ،در دنياي ذهني يك اشرافزاده جريان دارد
و «نويسنده براي برونافكني آنچه از گذشته در ذهن ّيت
ما تداوم يافته ،به سير و سفر معنوي و پر بار در تاريخ
رفته؛ و اثر خود را با توجه به سفرنامهها و آثار بازمانده
از دوران قاجار شكل داده است2».
اين شازده ،آخرين بازماندهي خانداني اشرافي است كه
«در آخرين شب زندگياش با مرور عكسهاي بازمانده
از درگذشتگان ،به گشت و گذاري پرمخاطره در گذشته

ميرود .او ميخواهد با شناختن آنان و به ويژه همسرش
فخرالنساء ،در نهايت خود را بشناسد3 ».
زمان و مکان داستان :ماجرا در آغاز عصر پهلوي -
یعنی انتهاي زمان حيات اجتماعي طبقهي اشراف زادهي
بازمانده از عهد قاجار -جریان مییابد و خانهاي بزرگ
و اشرافي كه آن هم بازماندهاي از زندگي اشرافي دوران
قاجار است و چه ساده اما حساب شده و هوشمندانه،
روزگار سپری شده و سپریشدگی روزگار شازده و
شازدهها را داللت و برجستهسازی میکند.
اشخاص داستان :شازده احتجاب ،فخرالنساء (همسر
درگذشتهي شازده و راوي بخشهايي از داستان) ،مراد:
كالسكهچي سابق ،پيرمرد عليل فعلي ،و پيغامرسان تمامی
مرگهای قصه به شازده (حتي مرگ خود شازده)، 4
فخري :دختر مراد و خدمتكار خانه (تنها خدمتكاري كه
اخراج نشده است) :او جايگزين فخرالنساء در ذهن شازده
است و شريك و وسيلهي برآوردن عقدههاي شهواني
وی.
باید به اینهمه ،دستهاي از گذشتگان را نیز افزود:
ساکنان دنیای خاطرات ،که به زبان عكسها و از ميان آنها،
شازدهی محتضر را مخاطب قرار میدهند و بخشهایی
از او و «هویت شازدگی»اش را برای ما بازمیگویند.
پدربزرگ (جد بزرگ) ،مادر بزرگ ،پدر ،عمهها ،منيره
خاتون ،فخرالنساء ،و حتّی كودكي خود شازده.
نمازخانهي كوچك من

این داستان ،روايتگر واگویههای مردی سي و پنج
ساله است كه با يك تكه گوشت كوچك زايد در كنار شست
پاي چپش ميز َيد :تكهای كه هست ،ولي سرخ است و بي
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ناخن5؛ انگشت هست و
؛ اما هر چه هست ،هست.
زمان و مكان در این
داستان ،داللت ویژه و فرديت
يافت هاي ندارند .به دیگر
سخن ،روايت ،در چارچوب
زمان و مكاني عادي ،در
شهري از شهرهاي ايران ،در
زماني عادي رخ ميدهد (گر
چه شاید از جهاتي زمانش به
فضاي قبل از انقالب اسالمي
نيست6

نزديكتر باشد)
اشخاص داستان :مر د سي و پنج ساله (رواي -قهرمان)
که بر اثر نقص خود و درگيري با آن ،به مردي كمرو،
ترسو و ميخواره بدل شده است ،روسپیها و از همه
مهمتر« :او»
مرد ،با تمام كمرويي و ترسويي ،به «او» دل ميبندد
(اویی که هويتي مخدوش و مبهم دارد و ميتواند يكي از
روسپیان باشد)؛ اما نميتواند رازش را با او در ميان نهد و
سرانجام ،این ،زن است که با دريافتن راز مرد ،به يكباره،
ترکش ميكند.
چشمانداز داللتها و همسانيها:
نقطهي اشتراك هر دو اثر ،محوريت «درون» ،و به تبع
آن «هويت» شخصیت اصلي داستان (راوي -قهرمان)
است .هویت مبهمی که تنها پرتو روشنگر آن ،خود،
روشن نیست؛ اما بسیار پررنگ است :كنكاش و كنش و
كشمكش دروني در رویارویی با كيستي و «من» خويش که
ستيزی بیتخفیف را رقم میزند و بدينسان ،جستجويي
مشترك ،در مرز ميان آنچه درون است با بيرون؛ آنچه
انسانها ميخواهند با آنچه هست؛ و آنچه خود به دست
آوردهاند با آنچه تحميل و تحملش را پذیرفتهاند ،همه و
همه« ،ژرفساخت» داستان را شکل میبخشد.
از ديگر سو ،در اين دو نوشته (و بسياري از نوشتههاي
ديگر گلشيري) ما «با نويسندهاي مواجهيم كه با تجربهي
صناعتهاي تازهي داستاننويسي ميكوشد من را به
وسيلهي پژوهش براي شناخت خود و ديگران مبدل كند.
از اينرو ،با قطعيتستيزي و ايجاد فضاي ترديد ،به كشف
امكانهاي تازهي داستان ميانديشد7».
از همهي اينها مهمتر ،در بررسي آثار گلشيري،
چند ويژگي ،عمده ،برجسته و كليدي به نظر ميرسند:
نخست آنکه :او ،بسیار بیش از آنکه در داستانهايش
حادثهپردازي كند و سير داستان ،اعمال شخصيتها ،و
سلسلهي علی و معلولي حوادث (پيرنگ) 8را با اتفاقات
بيروني شكل دهد ،بر دنياي «درون» شخصيتها تكيه و
تأكيد و توجه ويژه دارد؛ ثانیا :در بررسي دنياي «درون»،
وی ،به اقتضاي هستي سراسر پرسش و ناهمسازی انسان
معاصر ،ترسيم فضايي آکنده از ترديد و قطعيتستيزی را
در کانون توجه و آفرینش خویش قرار میدهد و روایت
به مدد «جريان سيال ذهن» 9با تمام ويژگيهايش ،تناسبي
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چندگانه و چندگونه /سويه با اين نگرش دارد؛ زیرا هم
در عمیقترین تاریکخانههای تفکر میگذرد :آنجا که قامت
اثیری اندیشه ،هنوز به بند «بیان» درنیامده و جامهی گفتار
درنپوشیده است؛ و این مرحل ه را درست به همین دلیل،
( Pre-speech levelبه معنی الیهی پیشاگفتار) مینامند؛
وهم زمان و مكان ،و ترتيب عادي و عرضي بيرون از
ذهن را ندارد و به اين ترتيب ميتواند آينهي تمام نماي
آشفتگيها ،سؤالها و ترديدها باشد .از این حیث ،شازده
احتجاب – بيگمان -اولين نمونهي كامل و از كاملترين
نمونههاي اين نوع از روایتگری در زبان فارسی است
كه تا پيش از گلشيري در زبان فارسي به اين شكل تجربه
نشده بود 10.به همین سبب ،جستار حاضر ،در پي آن
است كه با تطبيق دو داستان مورد بحث ،ويژگي مذكور
را (كه در رمان شازده احتجاب به كمال ديده ميشود)،
با يكي از داستانهاي ديگر گلشيري بسنجد و غلبهي
دستهاي از ويژگيهاي عمدهي مشترك را به نمايش
گذارد .همان چيزي كه به باور نگارنده ،زادهي دغدغه و
جهتگيري خودآگاه يا ناخودآگاه نويسنده در ابعاد هنري
و هستيشناختي است.
بررسي تطبيقي عبارات و اشارات:

دو پدیدهی كليدي
عامل كشمكش آفرين :در يك تحليل كلي ،وجود و باز
نمو د «كيستي» مورد بحث ما ،لزوما در كنار وجود عامل
كشمكشساز هويتآفرين معنا مييابد و هر يك از اين
امور يا عوامل ،چند ويژگي عمده دارند -1 :رازآلودند؛
-2اضافياند؛ 3ـ وجود اضافيشان غيراكتسابي است و
اين عوامل – عليرغم اضافي و ناخواسته بودنشان-
مجموعا «پيرنگ» داستان را شكل ميدهند :گرهافكني،
نقطهي اوج ،گرهگشايي و جز آن همه در سايهي وجود
همين عامل شكل ميگيرند.
نتيجهي وجود این عوامل ،توجهي هميشگي و ناخوشايند
به «بودن» آنهاست كه همواره در ضمير اشخاص داستان
خودنمايي ميكند 11.هويت اجتماعي (اشرافي) و تجربهي
تحميلي جنسي در شازده احتجاب ،و گوشت اضافه در
پاي چپ مرد (در نمازخانهي كوچك من) ،در زمرهي اين
عواملاند.
مستي و بيخودي :در شازده احتجاب «تب اجدادي» 12او،
محرك شروع تداعي تمام اتفاقات و شكلگيري داستان در
محيط ذهني شازده است و در نمازخانهي كوچك من هم
ما با مردي ميخواره روبروييم که به زن و از زن چنین
میگوید:
«ميگفت :ممكن نيست .تو كه نه زشتي و نه نميدانم...
سر و وضعت هم كه بدك نيست.
ميگفتم:كم رو بودم.
ميگفت :اين را ميدانم .اما وقتي عرق ميخوري ،مثل
آن شب چي؟»13
يا:
«نه ،همهاش اين طورها نبود .كافي بود عرقي بخورم
و راه بيفتم .نه كه فكر كنيد وقتي مستم ميروم و آن

زاويهاي تاريك را ميكاوم تا ببينم كه
نيست…»14
در مجموع ،مستی ،مسبب برداشته
شدن مانع و نقابي است كه هويت
تحميلي بيروني را  -هر چند به طور
موقت -از ميان برميدارد (و باعث
رجوع شخص به هو ّيت اصلي و
غيرتحميلياش میشود).
نتايج زيستن با عنصر زاید
مهمترين پيآمدهاي وجود عنصر
اضافه بدین قرارست :تمايل فرد به
انكار يا پنهانكاري در باب راز سازنده
(يا الاقل تشكيلدهندهي بخشي از)
(حس
هويت خويشتن؛ فشار و ترس
ّ
ناخوشايند) ناشي از پنهانكاري؛ پناه
بردن به مستي؛ تمايل به ابزار راز
(و تناقض فكري و رفتاريای که در
ناهمسازی پنهان كاري و اين تمايل
خود را به رخ میکشد)15.و اينك ،شرح
هر يك از اين موارد:
تمايل به انكار يا پنهانكاري
اين ويژگي در داستان شازده احتجاب چند نمود عمده
دارد16:
سوزاندن كتابهاي مربوط به اجداد خويش :در متن اثر،
فخرالنساء (همسر شازده) زني است فاضل ،اهل مطالعه
و پيگير خواندن كتب مربوط به اجداد خویش و شازده:
كتابهايي با روايتهاي متناقض 17.و اما نمونهاي از
صحبتهاي شازده با او دربارهی كتابها:
« شازده :چه كتابي است؟
فخرالنساء :خاطرات جد واالتبارمان.
 شما شما اين چيزها را ميخوانيد كه چي؟ … ببينيد اگر بخواهيم خودمان را بشناسيم بايد ازهمينجا شروع كنيم ،از همين اجداد18».
او (فخرالنساء) حتي در قصههايي كه اين اجداد
ميخواندهاند به دنبال هويتشان  -كه آيينهي كيستي
خودش است -ميگردد:
[از زبان فخري دربارهي فخرالنساء :فقط لباش تكون
ميخورد .گفتم« :خانوم جون ،اين تو چي نوشته؟» گفت:
«ميخواي برات بخونم ؟» گفتم« :آره» قصهی قلعهی
سنگبارونو خوند .گفتم« :اينا كه دروغه ».گفت« :مي دونم،
اما ميخوام ببينم اجداد واالتبارمان با اين چيزا چطور
خوابشان ميبرده19]».
شناختن اجداد واالتبار ،اشارتي پوشیده اما هوشمندانه
است به شناختن هويت موروثي اجتماعي -طبقاتي
كه ميراث برجاي مانده از همين اجداد براي شازده و
فخرالنساء است .با اينهمه ،آن كتابها كه آيينهي فخرالنساء
بودند ،پس مرگش سوزانده شدند و فخري هم كه شاهد
اين ماجراست همواره از خود ميپرسد« :چرا كتابارو
سوزوند؟»20

به اين ترتيب كتاب سوزي «دال»21ي است كه تمايل
به انكار هويت اجتماعي غير اكتسابي (تحميل شده) را
بازمیتابد؛ هو ّيتی که با مجموعهاي از اعمال و عناصر و
تداعيهای ناخوشايند نيز همراه شده است 22.و صد البته
كه خواننده هوشمند و دقيق درمييابد كه تناقض ظریفی
هست ميان ،اين كتاب سوزي و تالش ذهني شازده براي
شناخت خويشتن (كه سر سلسلهي مرور تمام خاطرات و
عكسها و ،...و شكل دهندهي داستان است).
فروختن خانه و اخراج همهي مستخدمين به جز
فخرالنساء23.
بدل كردن فخري به فخرالنساء  -گرفتن هويت واقعي
فرد و دادن نوعي از هويت دوگانهي ناهمساز -چيزي
شبيه اسكيزوفرني -به او؛ از اصرار به شبيه كردن
آرايش ظاهري فخري به فخرالنساء گرفته 24تا تبديل شدن
مرگ فخرالنساء (همسر) به مرگ فخري (كلفت) در دنياي
جنونآميز و وحشتآکندهی ذهن شازده و فخرالنساء
ديدن و خطاب كردن فخري«[ :از زبان فخري :گفتم
«شازده جان ،خانم عصري تمام كرد» ...پيراهن عروسي
خانم دستش بود ،انداخت روي من … گفتم« :شازده ،تو
را خدا نكنيد ...».گفت« :نگاه كن فخرالنساء ،فخري مرد،
مرد25 ».
در اين اعمال ديوانهوار ،شازده حتي به دنبال تبديل
كردن شكل ظاهري فخري به فخرالنساء است؛ مثال چون
سمت چپ دهان فخرالنساء خال داشته ،از فخري ميخواهد
كه خود را دقيقا به او شبيه كند« :خال را بگذار گوشهي
چپ دهانت فخرالنساء26».
در کنار اینهمه ،و در دل جنون شازدهی هویتسوز
و هویتساز ،شراب نوشاندن اجباري به فخري ،عنصر
بيخودي را دیگر بار وارد صحنه ميكند و وسيلهاي
ميشود براي سلب هويت و يا تشديد آن .اين اجبار را
فخري چنين روايت كرده است[ :شازده گفت« :فخرالنساء،
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بايد بخوري … ».اول پيشانيام داغ شد بعد دستهايم.
شازده گفت« :باز هم بخور ،فخرالنساء …» گفتم:
«نميخوام ».نگاهم كرد .ترسيدم27].
نمونههاي انكار يا پنهانكاري در نمازخانهي كوچك
من:
به عنوان يك نمونه بارز بخوانيم توضيح قهرمان
داستان دربارهي شنا كردنش را« :هنوز نميدانم از
ترس گردابهاي كوچك و بزرگ رودخانه بود يا به
خاطر پايم ،انگشت كوچك پايم ،اگر بشود اسمش را
انگشت گذاشت .ميرفتم ،اما لباس كند و نكند ميپريدم
توي آب .وقتي هم باالخره مجبور ميشدم بيايم باال
كافي بود كمي شن يا ماسهها را گود كنم تا ديگر پيدايش
نباشد .تازه وقتي كسي نداند كه هست ،نميبيند ،شايد از
بس كوچك است به صرافتش نميافتد28».
فشار و ترس (حس ناخوشايند) ناشي از پنهانكاري:
پيآمد ويژگيهاي اضافه و غيراكتسابي بودن آن
وجود كشمكشآفرين هويتساز ،پنهانكاري است :عملی
داستانی که تالش دروني شخصيتها را براي رهايي از
اين فشار و ترس برميانگيزد و علت ایجاد سه پدیدهی
ديگر (پدیدههای بعدی در همین بخش) میشود29.
نمونهی فشار ناشی از پنهانکاری در شازده احتجاب
نكتهي مهم در اين بخش آن است كه اشارات اين
كتاب ،در مقايسه با داستان كوتاه نمازخانهي كوچك من،
بسيار پوشيدهتر و ضمنيتر بيان شدهاند .مانند مورد
زير:
«شازده ميفهميد باز همان تب اجدادي به سراغش آمده
اما دلش راه نميداد كه خودش را ،مثل آن اتاق درندشتي
كه از همهی اشياء عتيقه تهي شده بود ،به دست سرفه و
تب بسپارد30».
نمونهی فشار ناشی از پنهانکاری در نمازخانهي كوچك
من

«نميدانم به خاطر ترس از گردابها بود يا به خاطر
پايم 31».و « :شايد ميترسيدم از بودن آن انگشت زيادي
تا بگويم ،بگويم و تمام بشود 32.براي همين ميگفت :تو
همه چيزت را به من نگفتهاي33».
پناه بردن به مستي :قبال دربارهي آن توضيح داده شد.
تمايل به ابزار راز (و تناقض ميان اين ميل و اجبار در
پنهان كردنش):
تجزيه و تحليل كلي اين كشمكش (ميان ابراز و كتمان)
در شازده احتجاب ،نتايج در خور توجهي دارد :از یکسو
شازده ،هويت اجدادي را خوش ندارد و ميخواهد خودش
باشد اما جايگاه و هويت بيروني (تحميلي /مابعدي) او كه
همان هو ّيت اجتماعياش (اشرافي بودن) است وی را از اين
كار بازداشته است و او در كششهاي كامال متضاد اين دو
قطب سرگردان است (و فرو رفتن در صندلي اجدادي  -با
همهي تكرار و تأكيد گلشيري بر آن -خود ،هم ميتواند
بيان استعاري و نمادين همين امر باشد؛ و از دیگر سو،
خواستهي او از فخري و دو هويتي كردن او هم شاید براي
اين است كه ميخواهد در اين هر دو ساحت ،يك همراه
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داشته باشد زيرا او از تنها بودن ميترسد (دقت كنيم كه
فخري بالفاصله بعد از مرگ فخرالنساء ،به فخرالنساء
تبديل ميشود).
در جاي جاي داستان نمازخانهي كوچك من نیز ،تك
تك استداللها و حسها ،در خدمت توجيه دليل يا حتي
ضرورت نگفتن راز قرار میگیرند .به عالوه ،حسي كه از
خواندن حادثهي پاياني داستاني به خواننده دست ميدهد
بايد مورد توجه قرار گيرد :با رفتن آن «او» (كه فهميدن
راز مرد را برنميتابد و خواهان از ميان برداشتن آن
بخش زيادي است) 34گويي همهي حرفها و استداللهاي
مرد (قهرمان)  -اعم از منطقي يا احساسي -درست از كار
درميآيد (كه ميخواست راز ،آن خودش باشد و كسي آن
را نفهمد35).
انگار خواننده بايد به او براي اين خواستهاش حق بدهد؛
اما نكتهي ظريف اصلي تضاد ذاتي و بنيادين ميان نفس
وجود داستان نمازخانهي كوچك من (كه كاري جز در
ميان نهادن راز راوي با خواننده ندارد) با اين حس (میل
به پنهانکاری و حق دادن خواننده به راوی در نتيجهي
پایانبندی اثر) است .به عبارت سادهتر ،قهرمان دوست
دارد رازش را آشكار نكند ولي داستان توسط خواننده
خوانده ميشود و با خواندن آن راز قهرمان بر او آشكار
ميگردد :رازي كه او ميخواسته شخصي و پنهان بماند.
نتيجه گيري:
بررسي و بازخواني نكات و مشتركاتي كه به طور نسبتا
اجمالي و گذرا در اين مقاله مطرح شد ،ميتواند داليلي براي
دادن جواب مثبت يا  -دست کم  -خواندن و بازخواندن اين

پرسش در ذهن باشد كه« :با درنگ و مداقه در تصويري
كه گلشيري از دنياي درون شخصيتهاي داستانهايش
ارائه ميكند ،آيا ميتوان به دستهاي از ويژگيهاي عمده و
برجستهي مشترك رسيد؟ نتايجي كه در حکم انگارههایی
منطقي و علمي (اثباتشدنی يا ابطالپذیر) باشند؟
اگر نوشتهي حاضر به هر روي پرسشهايي از اين
دست را در ذهن خوانندگان شكل دهد و آنان را به
جستجوي دقيقتر برانگيزد در رسيدن به هدف خويش
كامياب بوده است .زيرا  -بي گمان -خردمند يا به تعبير
امروزيش «روشنفكر» كسي است كه در پس آنکه  -به
ظاهر  -معلومات مخاطب خود را زياد ميكند ،بر مجهوالت
و عالمتهاي سؤال بيفزايد.

يادداشتها:

* دانشجوی مقطع دکتری رشتهی زبان و ادبیات فارسی
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داستان؛ جمال ميرصادقي؛ نشر سخن.
 9و -10ر .ك :گزارش آقاي دكتر ياحقي در كتاب ماه ادبيات
و فلسفه ،شمارهي ،...دربارهي پاياننامهاي با موضوع جريان
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 -16در بررسي تمام اين نتايج و نمودها و تمامي مواردي
كه از اين پس ميآيند ،ما تنها با يكي از دو عنصر تحميلي رمان
شازده احتجاب (هو ّيت اشرافي او) سر و كار داريم و اص ً
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به عنصر ديگر (تجربهي تحميلي جنسي) نميپردازيم؛ چه ،اين
مورد فرصتي جداگانه طلب ميكند .براي آگاهي از ماجرا و
مطالعهي نمونهها ر .ك :ص  53به بعد آن كتاب.
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 -18پيشين ،ص  -45نيز دربارهي كتاب خواندن ر .ك :صص
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 -22مانند جنايتهاي خانوادگي و غيرخانواگياي كه
سيرذهني شازده از آن پرده برميدارد .نمونهها در صص،26 :
 45و …
البته به جز اين موارد ،داللتهاي ضمنياي هم در متن
داستان ميتوان يافت كه به تعبيري ميتوانند نشانگر احساس
ناخوشايند شازده از هو ّيت «شازدگي» خود باشند؛ مث ً
ال وقتي
فخرالنساء كتاب ميخواند ،شازده ميپرسد« :براي چه؟» (صص
 44و  )45و يا هنگامي كه فخرالنساء محتواي ياوه كتب مربوط
به اجداد و االتبار را به نقد ميكشد ،شازده اص ً
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-24شازده احتجاب ،ص .35
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شازده احتجاب ،هوشنگ گلشیری ،تهران :نشر نیلوفر.
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