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اشاره:
کوچک  »نمازخانه ي  و   )1347( احتجاب«  »شازده   
هوشنگ  برجسته ی  نوشته هاي  از  بي گمان   ،)1351 ( من« 
از  نیز  ما  روزگار  داستان نویسي  در  و  هستند  گلشیري 
نمونه هاي درخور توجه به شمار مي آیند.1 جستار پیش رو، 
دو  این  » هویت«  شخصیت هاي  ظریف  پیوند  تا  می کوشد 
داستان را با »صناعت« هر یک نشان دهد و از این زاویه، 
پرتوی بر مقوله ي » کیستي « اشخاص داستان )که در بستر 
»تک گویي« مجال بروز مي یابد(، بیفکند. این نوشته ي اندک 
حجم مي تواند درآمد و مدخلي باشد بر بررسي دقیق تر و 
همه جانبه تر این کیستي ها در آثار گلشیری: نیز واکاوي 
از درون پرتالطم و متناقض  نقش و تصویري که کاتب، 
چیره دستی  به  مي کند؛  ترسیم  هوّیت شان  و  شخصیت ها 

یک نّقاش و حّتی برتر از آن. 
بخش هاي اصلي مقاله ي حاضر عبارت اند از: 1. معرفي 
اجمالي داستان ها. 2. چشم انداز داللت ها و همساني ها.  3. 

بررسي تطبیقي عبارات و اشارات. 
معرفي اجمالي داستان ها: 

  شازده احتجاب 
دارد  جریان  اشراف زاده  یک  ذهني  دنیاي  در  داستان، 
ذهنّیت  در  گذشته  از  آنچه  برون افکني  براي  » نویسنده  و 
ما تداوم یافته، به سیر و سفر معنوي و پر بار در تاریخ 
رفته؛ و اثر خود را با توجه به سفرنامه ها و آثار بازمانده 

از دوران قاجار شکل داده است.«2
این شازده، آخرین بازمانده ي خانداني اشرافي است که 
بازمانده  عکس هاي  مرور  با  زندگي اش  شب  آخرین  »در 
پرمخاطره در گذشته  به گشت و گذاري  از درگذشتگان، 

مي رود. او مي خواهد با شناختن آنان و به ویژه همسرش 
فخرالنساء، در نهایت خود را بشناسد.« 3  

 - پهلوي  آغاز عصر  در  داستان:  ماجرا  مکان  و  زمان 
اجتماعي طبقه ي اشراف زاده ي  انتهاي زمان حیات  یعنی 
بازمانده از عهد قاجار-  جریان  می یابد و خانه اي بزرگ 
و اشرافي که آن هم بازمانده اي از زندگي اشرافي دوران 
هوشمندانه،  و  شده  حساب  اما  ساده  چه  و  است  قاجار 
و  شازده  روزگار  سپری شدگی  و  شده  سپری  روزگار 

شازده ها را داللت و برجسته سازی می کند. 
)همسر  فخرالنساء  احتجاب،  شازده  داستان:  اشخاص 
درگذشته ي شازده و راوي بخش هایي از داستان(، مراد: 
کالسکه چي سابق، پیرمرد علیل فعلي، و پیغام رسان تمامی 
 ، شازده(4  خود  مرگ  )حتي  شازده  به  قصه  مرگ های 
که  خدمتکاري  )تنها  خانه  خدمتکار  و  مراد  دختر  فخري: 
اخراج نشده است(: او جایگزین فخرالنساء در ذهن شازده 
شهواني  عقده هاي  برآوردن  وسیله ي  و  شریک  و  است 

وی. 
افزود:  نیز  را  گذشتگان  از  دسته اي  این همه،  به  باید   
ساکنان دنیای خاطرات، که به زبان عکس ها و از میان آن ها، 
بخش هایی  و  می دهند  قرار  مخاطب  را  محتضر  شازده ی 
بازمی گویند.  ما  برای  را  شازدگی«اش  »هویت  و  او  از 
منیره  عمه ها،  پدر،  بزرگ،  مادر  بزرگ(،  ) جد  پدربزرگ 

خاتون، فخرالنساء، و حّتی کودکي خود شازده.
 نمازخانه ي کوچک من

پنج  و  سي  مردی  واگویه های  داستان،  روایت گر  این 
ساله است که با یک تکه گوشت کوچک زاید در کنار شست 
پاي چپش مي زَید: تکه ای که هست، ولي سرخ است و بي 

تقدیم به: آن که شوق دوباره 
خواندن گلشیري را در من 

برانگیخت.
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ناخن5؛ انگشت هست و نیست6 
؛ اما هر چه هست، هست.

این  در  مکان  و  زمان 
داستان، داللت ویژه و فردیت 
دیگر  به  ندارند.  یافته ا ي 
چارچوب  در  روایت،  سخن، 
در  عادي،  مکاني  و  زمان 
شهري از شهرهاي ایران، در 
)گر  مي دهد  رخ  عادي  زماني 
چه شاید از جهاتي زمانش به 
اسالمي  انقالب  از  قبل  فضاي 

نزدیک تر باشد(
اشخاص داستان: مرد  سي و پنج ساله )رواي- قهرمان( 
کم رو،  مردي  به  آن،  با  درگیري  و  نقص خود  اثر  بر  که 
همه  از  و  روسپی ها  است،  شده  بدل  مي خواره  و  ترسو 

مهمتر: » او«
 مرد، با تمام کم رویي و ترسویي، به »او« دل مي بندد 
)اویی که هویتي مخدوش و مبهم دارد و مي تواند یکي از 
روسپیان باشد(؛ اما نمي تواند رازش را با او در میان نهد و 
سرانجام، این، زن است که با دریافتن راز مرد، به یک باره، 

ترکش مي کند.
چشم انداز داللت ها و همساني ها: 

نقطه ي اشتراک هر دو اثر، محوریت »درون«، و به تبع 
قهرمان (  )راوي-  داستان  اصلي  آن  »هویت«  شخصیت 
خود،  آن،  روشن گر  پرتو  تنها  که  مبهمی  هویت  است. 
اما بسیار پررنگ است: کنکاش و کنش و  روشن نیست؛ 
کشمکش دروني در رویارویی با کیستي و »من« خویش که 
ستیزی بی تخفیف را رقم می زند و بدین سان، جستجویي 
بیرون؛ آنچه  با  مشترک، در مرز میان آنچه درون است 
انسان ها مي خواهند با آنچه هست؛ و آنچه خود به دست 
و  پذیرفته اند، همه  را  آنچه تحمیل و تحملش  با  آورده اند 

همه، »ژرف ساخت« داستان را شکل می بخشد.
از دیگر سو، در این دو نوشته )و بسیاري از نوشته هاي 
دیگر گلشیري( ما »با نویسنده اي مواجهیم که با تجربه ي 
به  را  من  مي کوشد  داستان نویسي  تازه ي  صناعت هاي 
وسیله ي پژوهش براي شناخت خود و دیگران مبدل کند. 
از این رو، با قطعیت ستیزي و ایجاد فضاي تردید، به کشف 

امکان هاي تازه ي داستان مي اندیشد.«7
گلشیري،  آثار  بررسي  در  مهمتر،  این ها  همه ي  از 
مي رسند:  نظر  به  کلیدي  و  برجسته  عمده،  ویژگي،  چند 
داستان هایش  در  آن که  از  بیش  بسیار  او،  آنکه:  نخست 
و  اعمال شخصیت ها،  داستان،  سیر  و  کند  حادثه پردازي 
اتفاقات  با  را  ) پي رنگ(8  حوادث  معلولي  و  علی  سلسله  ي 
بیروني شکل دهد، بر دنیاي »درون« شخصیت ها تکیه و 
تأکید و توجه ویژه دارد؛ ثانیا: در بررسي دنیاي »درون«، 
وی، به اقتضاي هستي سراسر پرسش و ناهمسازی انسان 
معاصر، ترسیم فضایي آکنده از تردید و قطعیت ستیزی را 
در کانون توجه و آفرینش خویش قرار می دهد و روایت 
به مدد »جریان سیال ذهن«9 با تمام ویژگي هایش، تناسبي 

هم  زیرا  دارد؛  نگرش  این  با  سویه  چندگونه/  و  چندگانه 
در عمیق ترین تاریک خانه های تفکر می گذرد: آنجا که قامت 
اثیری اندیشه، هنوز به بند »بیان« درنیامده و جامه ی گفتار 
دلیل،  به همین  این مرحله  را درست  درنپوشیده است؛ و 
Pre-speech level  )به معنی الیه ی پیشاگفتار( می نامند؛ 
از  بیرون  عرضي  و  عادي  ترتیب  و  مکان،  و  زمان  وهم 
نماي  تمام  آینه ي  ترتیب مي تواند  این  به  ندارد و  را  ذهن 
آشفتگي ها، سؤال ها و تردیدها باشد. از این حیث، شازده 
کامل ترین  از  و  کامل  نمونه ي  اولین  بي گمان-   – احتجاب 
است  فارسی  زبان  در  روایت گری  از  نوع  این  نمونه هاي 
که تا پیش از گلشیري در زبان فارسي به این شکل تجربه 
آن  پي  در  حاضر،  جستار  سبب،  همین  به  بود.10  نشده 
است که با تطبیق دو داستان مورد بحث، ویژگي مذکور 
مي شود(،  دیده  کمال  به  احتجاب  شازده  رمان  در  )که  را 
غلبه ي  و  بسنجد  گلشیري  دیگر  داستان هاي  از  یکي  با 
نمایش  به  را  مشترک  عمده ي  ویژگي هاي  از  دسته اي 
گذارد. همان چیزي که به باور نگارنده، زاده  ي دغدغه و 
جهت گیري خودآگاه یا ناخودآگاه  نویسنده در ابعاد هنري 

و هستي شناختي است.
بررسي تطبیقي عبارات و اشارات:

 دو پدیده ی کلیدي 
عامل کشمکش آفرین: در یک تحلیل کلي، وجود و باز 
نمود  »کیستي «  مورد بحث ما، لزوما در کنار وجود عامل 
این  از  یک  هر  و  مي یابد  معنا  هویت آفرین  کشمکش ساز 
رازآلودند؛   -1 دارند:  عمده  ویژگي  چند  عوامل،  یا  امور 
و  است  غیراکتسابي  اضافي شان  وجود  3ـ  2-اضافي اند؛ 
بودن شان-  ناخواسته  و  اضافي  علي رغم   – عوامل  این 
گره افکني،  مي دهند:  شکل  را  داستان  » پي رنگ«  مجموعا 
در سایه ي وجود  همه  آن  و جز  گره گشایي  اوج،  نقطه ي 

همین عامل شکل مي گیرند.
نتیجه ي وجود این عوامل، توجهي همیشگي و ناخوشایند 
به »بودن« آن هاست که همواره در ضمیر اشخاص داستان 
خودنمایي مي کند.11 هویت اجتماعي ) اشرافي( و تجربه ي 
در  اضافه  گوشت  و  احتجاب،  شازده  در  جنسي  تحمیلي 
پاي چپ مرد )در نمازخانه ي کوچک من(، در زمره ي این 

عوامل اند. 
مستي و بیخودي: در شازده احتجاب » تب اجدادي« 12 او، 
محرک شروع تداعي تمام اتفاقات و شکل گیري داستان در 
نمازخانه ي کوچک من هم  محیط ذهني شازده است و در 
ما با مردي مي خواره روبروییم که به زن و از زن چنین 

می گوید: 
»مي گفت: ممکن نیست. تو که نه زشتي و نه نمي دانم... 

سر و وضعت هم که بدک نیست. 
مي گفتم:  کم رو بودم.

اما وقتي عرق مي خوري، مثل  این را مي دانم.  مي گفت: 
آن شب چي؟«13

یا: 
بخورم  عرقي  بود  کافي  نبود.  طورها  این  همه اش  »نه، 
آن  و  مي روم  مستم  وقتي  کنید  فکر  که  نه  بیفتم.  راه  و 
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که  ببینم  تا  را مي کاوم  تاریک  زاویه اي 
نیست…«14

برداشته  مسبب  مستی،  مجموع،  در 
هویت  که  است  نقابي  و  مانع  شدن 
طور  به  چند  هر   - را  بیروني  تحمیلي 
باعث  )و  برمي دارد  میان  از  موقت- 
و  اصلي  هوّیت  به  شخص  رجوع 

غیرتحمیلي اش می شود(.
نتایج زیستن با عنصر زاید  

عنصر  وجود  پي آمد هاي  مهمترین 
به  فرد  تمایل  قرارست:  بدین  اضافه 
انکار یا پنهان کاري در باب راز سازنده 
از(  بخشي  تشکیل دهنده ي  الاقل  )یا 
)حّس  ترس  و  فشار  خویشتن؛  هویت 
پناه  پنهان کاري؛  از  ناشي   ناخوشایند( 
راز  ابزار  به  تمایل  مستي؛  به  بردن 
در  که  رفتاري ای  و  فکري  تناقض  ) و 
تمایل  این  و  کاري  ناهمسازی  پنهان 

شرح  اینک،  می کشد(.15و  رخ  به  را  خود 
هر یک از این موارد: 

تمایل به انکار یا پنهان کاري 
نمود عمده  شازده احتجاب چند  این ویژگي در داستان 

دارد:16
سوزاندن کتابهاي مربوط به اجداد خویش: در متن اثر، 
اهل مطالعه  فخرالنساء )همسر شازده( زني است فاضل، 
و پي گیر خواندن کتب مربوط به اجداد خویش و شازده: 
از  نمونه اي  اما  و  متناقض.17  روایت هاي  با  کتاب هایي 

صحبت هاي شازده با او درباره ی کتاب ها:
» شازده:  چه کتابي است؟ 

فخرالنساء:  خاطرات جد  واالتبارمان.
- شما شما این چیزها را مي خوانید که چي؟ …

از  باید  بشناسیم  را  خودمان  بخواهیم  اگر  ببینید   -
همین جا شروع کنیم، از همین اجداد.«18

اجداد  این  که  قصه هایي  در  حتي  )فخرالنساء(  او 
کیستي  آیینه ي  که   - هویت شان  دنبال  به  مي خوانده اند 

خودش است- مي گردد: 
]از زبان فخري  درباره ي فخرالنساء: فقط لباش تکون 
مي خورد. گفتم: »خانوم جون، این تو چي نوشته؟« گفت: 
قلعه ی  »آره«  قصه ی  گفتم:  ؟ «  بخونم  برات  » مي خواي 
سنگ بارونو خوند. گفتم: »اینا که دروغه. « گفت: »مي دونم، 
چطور  چیزا  این  با  واالتبارمان  اجداد  ببینم  مي خوام  اما 

خواب شان مي برده.«[19
شناختن اجداد واالتبار، اشارتي پوشیده اما هوشمندانه 
طبقاتي  اجتماعي-  موروثي  هویت  شناختن  به  است 
و  شازده  براي  اجداد  همین  از  مانده  برجاي  میراث  که 
فخرالنساء است. با این همه، آن کتابها که آیینه ي فخرالنساء 
بودند، پس مرگش سوزانده شدند و فخري هم که شاهد 
کتابارو  »چرا  مي پرسد:  خود  از  همواره  ماجراست  این 

سوزوند؟ «20

تمایل  که  است  »دال«21ي  سوزي  کتاب  ترتیب  این  به 
را  شده(   ) تحمیل  اکتسابي  غیر  اجتماعي  هویت  انکار  به 
بازمی تابد؛ هوّیتی که با مجموعه اي از اعمال و عناصر و 
تداعي های ناخوشایند نیز همراه شده است.22 و صد البته 
که خواننده هوشمند و دقیق درمي یابد که تناقض ظریفی 
هست میان، این کتاب سوزي و تالش ذهني شازده براي 
شناخت خویشتن )که سر سلسله ي مرور تمام خاطرات و 

عکس ها و...، و شکل دهنده ي داستان است(.
جز  به  مستخدمین  همه ي  اخراج  و  خانه  فروختن 

فخرالنساء.23
به فخرالنساء - گرفتن هویت واقعي  بدل کردن فخري 
چیزي  ناهمساز-  دوگانه ي  هویت  از  نوعي  دادن  و  فرد 
کردن  شبیه  به  اصرار  از  او؛  به  اسکیزوفرني-  شبیه 
آرایش ظاهري فخري به فخرالنساء گرفته24 تا تبدیل شدن 
مرگ فخرالنساء )همسر( به مرگ فخري )کلفت( در دنیاي 
فخرالنساء  و  شازده  ذهن  وحشت آکنده ی  و  جنون آمیز 
گفتم  فخري:   زبان  ]»از  فخري:  کردن  خطاب  و  دیدن 
»شازده جان، خانم عصري تمام کرد«... پیراهن عروسي 
خانم دستش بود، انداخت روي من … گفتم: »شازده، تو 
مرد،  فخري  فخرالنساء،  کن  »نگاه  گفت:  نکنید.«...  خدا  را 

مرد.« 25
تبدیل  دنبال  به  حتي  شازده  دیوانه وار،  اعمال  این  در 
کردن شکل ظاهري فخري به فخرالنساء است؛ مثال چون 
سمت چپ دهان فخرالنساء خال داشته، از فخري مي خواهد 
که خود را دقیقا به او شبیه کند:  »خال را بگذار گوشه ي 

چپ دهانت فخرالنساء.«26
هویت سوز  جنون شازده ی  دل  در  و  این همه،  کنار  در 
عنصر  فخري،  به  اجباري  نوشاندن  هویت ساز، شراب  و 
وسیله ا ي  و  مي کند  صحنه  وارد  بار  دیگر  را  بي خودي 
را  اجبار  این  آن.  تشدید  یا  و  هویت  براي سلب  مي شود 
فخري چنین روایت کرده است:  ]شازده  گفت: »فخرالنساء، 
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باید بخوري.« … اول پیشاني ام داغ شد بعد دست هایم. 
گفتم:   »… فخرالنساء  بخور،  هم  »باز  گفت:  شازده 

»نمي خوام.« نگاهم کرد. ترسیدم.[27
کوچک  نمازخانه ي  در  پنهان کاري  یا  انکار  نمونه هاي 

من: 
قهرمان  توضیح  بخوانیم  بارز  نمونه  یک  عنوان  به 
از  نمي دانم  »هنوز  را:  کردنش  شنا  درباره ي  داستان 
به  یا  بود  رودخانه  بزرگ  و  کوچک  گرداب هاي  ترس 
را  اسمش  بشود  اگر  پایم،  کوچک  انگشت  پایم،  خاطر 
انگشت گذاشت. مي رفتم، اما لباس کند و نکند مي پریدم 
باال  بیایم  مي شدم  مجبور  باالخره  هم  وقتي  آب.  توي 
کافي بود کمي شن یا ماسه ها را گود کنم تا دیگر پیدایش 
نباشد. تازه وقتي کسي نداند که هست، نمي بیند، شاید از 

بس کوچک است به صرافتش نمي افتد.«28
فشار و ترس )حس ناخوشایند( ناشي از پنهان کاري: 
آن  بودن  غیراکتسابي  و  اضافه  ویژگي هاي  پي آمد 
وجود کشمکش آفرین هویت ساز، پنهان کاري است: عملی 
داستانی که تالش دروني شخصیت ها را براي رهایي از 
این فشار و ترس برمي انگیزد و علت ایجاد سه پدیده ی 

دیگر )پدیده های بعدی در همین بخش( می شود.29
نمونه ی فشار ناشی از پنهان کاری در شازده احتجاب 
این  اشارات  که  است  آن  بخش  این  در  مهم  نکته ي 
کتاب، در مقایسه با داستان کوتاه نمازخانه ي کوچک من، 
بیان شده اند. مانند مورد  بسیار پوشیده تر و ضمني تر 

زیر: 
» شازده مي فهمید باز همان تب اجدادي به سراغش آمده 
اما دلش راه نمي داد که خودش را، مثل آن اتاق درندشتي 
که از همه ی اشیاء عتیقه تهي شده بود، به دست سرفه و 

تب بسپارد.«30 
نمونه ی فشار ناشی از پنهان کاری در نمازخانه ي کوچک 

من
خاطر  به  یا  بود  گرداب ها  از  ترس  خاطر  به  »نمي دانم 
پایم.«31 و: » شاید مي ترسیدم   از بودن آن انگشت زیادي 
تو  همین مي گفت:  براي  بشود.32  تمام  و  بگویم  بگویم،  تا 

همه چیزت را به من نگفته اي.«33 
پناه بردن به مستي: قبال درباره ي آن توضیح داده شد. 
تمایل به ابزار راز )و تناقض میان این میل و اجبار در 

پنهان کردنش(:
تجزیه و تحلیل کلي این کشمکش )میان ابراز و کتمان( 
در شازده احتجاب، نتایج در خور توجهي دارد: از یک سو 
شازده، هویت اجدادي را خوش ندارد و مي خواهد خودش 
باشد اما جایگاه و هویت بیروني )تحمیلي/ مابعدي( او که 
همان هوّیت اجتماعي اش )اشرافي بودن( است وی را از این 
کار بازداشته است و او در کشش هاي کامال متضاد این دو 
قطب سرگردان است )و فرو رفتن در صندلي اجدادي - با 
بر آن- خود، هم مي تواند  تأکید گلشیري  تکرار و  همه ي 
بیان استعاري و نمادین همین امر باشد؛ و از دیگر سو، 
خواسته ي او از فخري و دو هویتي کردن او هم شاید براي 
این هر دو ساحت، یک همراه  این است که مي خواهد در 

داشته باشد زیرا او از تنها بودن مي ترسد )دقت کنیم که 
فخرالنساء  به  فخرالنساء،  مرگ  از  بعد  بالفاصله  فخري 

تبدیل مي شود.(
تک  نیز،  من  کوچک  نمازخانه ي  داستان  جاي  جاي  در 
حتي  یا  دلیل  توجیه  خدمت  در  و حس ها،  استدالل ها  تک 
ضرورت نگفتن راز قرار می گیرند. به عالوه، حسي که از 
خواندن حادثه ي پایاني داستاني به خواننده دست مي دهد 
باید مورد توجه قرار گیرد: با رفتن آن »او« )که فهمیدن 
آن  برداشتن  میان  از  خواهان  و  برنمي تابد  را  مرد  راز 
بخش زیادي است(34 گویي همه ي حرف ها و استدالل هاي 
مرد )قهرمان( - اعم از منطقي یا احساسي-  درست از کار 
درمي آید )که مي خواست راز، آن خودش باشد و کسي آن 

را نفهمد.(35
انگار خواننده باید به او براي این خواسته اش حق بدهد؛ 
اما نکته ي ظریف اصلي تضاد ذاتي و بنیادین میان نفس 
در  جز  کاري  ) که  من  کوچک  نمازخانه ي  داستان  وجود 
میان نهادن راز راوي با خواننده ندارد( با این حس )میل 
نتیجه ي  در  راوی  به  دادن خواننده  پنهان کاری و حق  به 
دوست  قهرمان  عبارت ساده تر،  به  است.  اثر(  پایان بندی 
خواننده  توسط  داستان  ولي  نکند  آشکار  را  رازش  دارد 
خوانده مي شود و با خواندن آن راز قهرمان بر او آشکار 
مي گردد: رازي که او مي خواسته شخصي و پنهان بماند. 

نتیجه گیري: 
بررسي و بازخواني نکات و مشترکاتي که به طور نسبتا 
اجمالي و گذرا در این مقاله مطرح شد، مي تواند دالیلي براي 
دادن جواب مثبت یا - دست کم - خواندن و بازخواندن این 
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پرسش در ذهن باشد که: »با درنگ و مداقه در تصویري 
داستان هایش  دنیاي درون شخصیت هاي  از  گلشیري  که 
ارائه مي کند، آیا مي توان به دسته اي از ویژگي هاي عمده و 
برجسته ي مشترک رسید؟ نتایجي که در حکم انگاره هایی 

منطقي و علمي )اثبات شدنی یا ابطال پذیر( باشند؟ 
این  از  پرسش هایي  روي  هر  به  حاضر  نوشته ي  اگر 
به  را  آنان  و  دهد  شکل  خوانندگان  ذهن  در  را  دست 
خویش  هدف  به  رسیدن  در  برانگیزد  دقیق تر  جستجوي 
کامیاب بوده است. زیرا - بي گمان- خردمند یا به تعبیر 
به  امروزیش »روشنفکر« کسي است که در پس آن که - 
ظاهر - معلومات مخاطب خود را زیاد مي کند، بر مجهوالت 

و عالمت هاي سؤال بیفزاید.
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