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گلشيري »شازده احتجاب«ت در رمان نو مرگ شخصي  
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ات فارسي دانشگاه بيرجنددانشجوي دكتري زبان و ادبي 

 ٢ابراهيم محمدي
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند

  )١/٣/١٣٩٨؛ تاريخ پذيرش: ٢٢/١٠/١٣٩٧(تاريخ دريافت: 

  چكيده 
آغاز شده بـود، چنـد دهـه    » رب گريه«و » ساروت«رمان نو كه در فرانسه با آثاري از 

ن اي از رمـان وارد ايـرا   بعد توانست با رمان شازده احتجاب گلشيري به عنـوان گونـه  

شود. گلشيري توانست با به كارگيري خالقانة عناصر رمان نو به خوبي از عهـدة ايـن   

هاي رمان نـو    اي كه هم اثرش تقليد صرف نيست و هم از ويژگي نوع برآيد؛ به گونه

است. گرچه امروزه رمان نو حضور چشـمگيري نـدارد امـا عناصـر بـاقي       خارج نشده

لذا پرداختن به اين نوع و عناصر آن ضروري به ها مشهود است؛   مانده از آن در رمان

رسد. با توجه به اهميت رمان شازده احتجاب به عنوان آغاز رمان نو فارسـي و    نظر مي

است، در اين مقاله بـه بررسـي يكـي از     نويسي ايران داشته  تأثيراتي كه در تحول رمان

ازده احتجـاب  ــ كـه در شـ   » رد شخصـيت «يا » مرگ شخصيت«عناصر رمان نو يعني 

هـاي رمـان     رو در اين پژوهش ابتدا ويژگي اين ايم. از تري دارد ـ پرداخته  نمود برجسته

اي از شـازده احتجـاب آورده و سـپس بـه بررسـي مــرگ       ايـم و خالصـه    نـو را گفتـه  

ايم كه مراد از مـرگ شخصـيت، خـالي     هاي اين رمان پرداخته و نشان داده  شخصيت

وار  ي نيست، بلكه حضوري آميخته بـا خـاطره، تلفيقـي و سـايه    بودن آن از افراد انسان

كنـد.    است كـه خواننـده بـا تخيـل و ذوق ادبـي خـود در سـاخت آن مشـاركت مـي         

گلشيري بدون دور شـدن از هويـت ايرانـي، عناصـر رمـان نـو و رد شخصـيت را بـه         

 هاي نو غربي كم ندارد.   بهترين شكل به كار گرفته و در اين باره از رمان
  

  ت، رمان نو، شازده احتجاب، هوشنگ گلشيري.: مرگ شخصيهاي كليدي واژه
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Abstract 
New novel which has been began in France with works by 
"Sarraute" and "Robbe Grillet" a few decades later, entered Iran with 
the novel "Shazdeh Ihtejab (the prince) as a kind of novel. Golshiri 
was able to handle this genre by creative use of new novel elements; 
so that his work is not merely an imitation and did not derive feature 
from the new novel. Although new novel has no significant presence 
today, the remaining elements of it are evident in novels; therefore, it 
is necessary to pay attention to this type and its elements. 
Considering the importance of Shazdeh Ihtejab as the beginning of 
the new Persian novel and its impact on the evolution of Iranian 
novel writing; this research examines one of the elements of the 
novel "Character death" or "Character rejection" which is more 
prominent in "Shazdeh Ihtejab. Therefore in this study we first 
describe the feature of the new novel then provide a summary of the 
novel and then we examine the character death in this novel and 
show that the character death is not being devoid of human being, 
but rather it is an appearance mixed with memory, blended and 
shadowy which reader contributes in making that with his 
imagination and literary taste. Golshiri makes the new novel 
elements and character rejection in best way without departing from 
Iranian identity and in this case, has no less than western novels. 
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  مقدمه
از رمـان   ،توان پس از صادق هـدايت و شـايد همتـراز بـا وي     ميهوشنگ گلشيري را 

به رشـد  رو  ند و راه را براي سيرِا هنويساني دانست كه به شيوة مدرن و تا حدي غربي قلم زد

از  صـادق هـدايت   ري را بعـد از نـد. منتقـدان ادبـي گلشـي    ا هرمان مدرن فارسي هموار سـاخت 

او بـا   .)١١٧: ١٣٨٧خـرم،   (يزدانـي  داننـد   قرن بيستم مـي  نويسان ايراني تأثيرگذارترين داستان

هاي نو فارسـي    ترين رمان كه از قوي »شازده احتجاب«ويژه با  آثار داستاني شاخص خود، به

است، در ايران به شهرت رسيد. گلشيري در آفرينش اين رمـان بـه حضـور پنهـان و پيـداي      

بايـد   ،نوشـتم   وقتي من شـازده احتجـاب را مـي   «است:   نويسندگان شاخص ايران توجه داشته

نگ صـبور و  كلـيفم را بـا بهـرام صـادقي و سـ     كردم، بايـد ت   تكليفم را با بوف كور تعيين مي

كند كـه آثـار     اذعان مي يو .)٣٢: ١٣٨٠(طاهري و عظيمي، » كردم صادق چوبك تعيين مي

 ،ناخودآگـاه  ).١٩ـ   ٣٤: اسـت (همـان    خوانـده   شده، همه را مي  غربي كه به فارسي ترجمه مي

اي تــازه و مــدرن در   يوهگذارنــد و او را بــه شــ  هــا بــر او اثــر مــي  ايــن جريانــات و نونويســي

تـوانيم    هاي رمـان نـو و اصـول اوليـه آن مـي       با توجه به ويژگيند. كن  نويسي هدايت مي  رمان

نام گلشيري با نام رمان نو، داسـتان نـو و    شازده احتجاب را در زمره رمان نو به شمار آوريم.

ي، در خلق اثـري نـو،   عمده هنر گلشير«گويد:   است. منوچهر آتشي  مي  افكار نو عجين شده

نويسي آن روزگـار (غيـر از سـابقة بـوف       زبان رمان است كه به كلي از شيوة متداول داستان

   .)٩٥: همان» (يا حضور بهرام صادقي) دور مي شودكور 

اش را به يكي از   ترين آثار گلشيري است و نويسنده  شازده احتجاب را كه از برجسته  

نويسي به شـيوة    توان از نقاط درخشان داستان مياست،   بدل كردهنويسان بزرگ ايران   داستان

اي  و فرانسـه در ابتـدا چنـدان خواننـده    مدرن و نو در ايران دانست. اين اثر، همچـون رمـان نـ   

نداشت، اما به مرور و همزمان با رشد درك خواننـدگان نسـبت بـه چيسـتي رمـان، بـا اقبـال        

منـوچهر آتشـي    اصـول رمـان نـو را داراسـت.     طـور كلـي  مواجه گرديد. شازده احتجاب به 

» توان نقطة شروع درخشان رمان نو در ايران به شـمار آورد   شازده احتجاب را مي«گويد:   مي

ــان:  ــوده  ٩٦(هم ــق ب ــان موف ــيري در آن رم ــدان گلش ــن روب   ) و چن ــه آل ــت ك ــه از   اس گري
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وشـش آمـده و آن را   گذاران و نويسندگان برجستة اين نوع، از رمان گلشـيري بسـيار خ    پايه

  .)٤٦(ر.ك: همان:  است تمجيد كرده

  تحقيق پيشينة 
شازده احتجاب مقاالت زيادي نوشته شده و خـود گلشـيري نيـز در بـاب     رمان درباره 

هايي دارد كه بيشتر در مورد محتواي داستان و انواع زاوية ديـد و جريـان سـيال      آن مصاحبه

ــي   ــارة ويژگ ــاالتي درب ــت. مق ــن اس ــاي روا  ذه ــتان،   ه ــواي داس ــمون و محت ــناختي، مض نش

هـاي تكنيكـي ماننـد زاويـة ديـد، روايـت،         نيـز برخـي ويژگـي   هـا و    تهـاي شخصـي    ويژگي

هـاي   بررسـي تكنيـك  «است؛ از آن جمله است مقالـة    هاي مدرن در آن نگاشته شده  تكنيك

ديـد   بررسي و تحليل زاويـة كه در آن به » روايي در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشيري

) و  مقالـة  ١٣٨٨ و قالونـدي:  لي حسناست (ر.ك:   و انواع راوي پرداخته روايي هاي  و شيوه

كـه  » بررسي و تحليل دو مؤلّفة صداي راوي و كانوني شدگي در شازده احتجاب گلشيري«

). امـا  ١٣٨٩: و مولودي است (ر.ك: دزفوليان  به بررسي زاوية ديد و راوي يا راويان پرداخته

اب پرداختـه  مقاله و يا اثري  وجود ندارد كه از منظر رمـان نـو، بـه شـازده احتجـ      كهاز آنجا

ت را در رمـان شـازده   ت و يـا رد شخصـي  بـرآنيم كـه مـرگ شخصـي     باشد، در اين پـژوهش 

هـاي ايـن مقالـه از      داده هاي رمان نو، بررسي و تحليل كنيم.  احتجاب به عنوان يكي از مؤلفه

اي گـردآوري و سـپس بـا رويكـرد سـاختارگرايانه و        بع كتابخانـه بـرداري از منـا    طريق فيش

  است. ن نويسي رمان نو تحليل و نقد شدهاصول داستا

  رمان نو
هاي ادبي معاصـر اسـت كـه     يكي از جنبشتوجه جدي به نگارش رمان نو از تجليات 

ريسـت  نگ  اي متفاوت به رمان مي ه گونهجرياني كه ب .در فرانسه شكل گرفت ١٩٥٠در اواخر

گرايانـه بايسـتد و آن را نقـد كنـد. در رمـان نـو،         خواست مقابل رمان كالسيك و واقع  و مي

ها و حوادث داستان به كلي با رمان كالسـيك تفـاوتي آشـكار دارد.      تزمان، مكان، شخصي
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ـ  گونة نوي كوشيدند  گذاران رمان نو مي  بنيان ات ارائـه كننـد كـه بـا اوضـاع      ي از رمـان و ادبي

اكنون را روايت كند. از بين بـردن سـاختار    عي و با انسان معاصر متناسب باشد و زمانِاجتما

شـناختي از اصـول مهـم ايـن جريـان        شناختي و معرفت  ي و هستيكالسيك رمان به لحاظ فنّ

  نظمي است.   است. در رمان نو از نظم ساختاري رمان قديم خبري نيست، اينجا، نظم در بي

، ولـي از  بردبه كار  ١٩٥٧در سال » اميل آنريو«نو را نخست بار اگرچه اصطالح رمان 

و در امتداد بسط و گسترش بحران تفكري در غرب معاصر، رمان نـو بـه    يالديم ١٩٤٠دهة 

عنوان صورت ديگري از پسارئاليسم ادبي پديد آمد و به تـدريج گسـترش يافـت و در دهـة     

رونـق   به عنوان يك جريـان ادبـي پـر    دي،يالم١٩٧٠به اوج خود رسيد و تا پايان دهة  ١٩٥٠

  ). ١٦٦: ١٣٨٩(زرشناس،  فعال بود

هـاي    ت، تشـريح حالـت  تي چـون طـرح، شخصـي   ها و عناصـر سـنّ    در رمان نو به مالك

شـود.   تـوجهي نمـي   روحي و ذهني اشخاص، درونمايه، پيرنـگ، زمـان و مكـان عـادي و...    

ارة اشياء بنويسد، نويسـنده بايـد عقيـده و    طرفداران نظريه رمان نو معتقدند كه رمان بايد درب

  ).٦٦: ١٣٦٩(سليماني،  نگاه و تحليل خود دربارة اشياء عيني را روي كاغذ آورد

را منتشر كرد، با اين ادعا كه در آن يك قـرن  » ها پاك كن«رمان  ١٩٥٣رب گريه در 

بتـه سـاموئل   ال .)٦٦٤: ١٣٧٩ (ژنس، است اي عرضه كرده ت رمان را برداشته و سبك تازهسنّ

را » تروپيسم« ١٩٣٢و ساروت در    را منتشر كرده» ملوي«، »ها پاك كن«بكت دو سال قبل از 

گريـه،    انداختـه بودنـد. آلـن رب    بود. اين آثار  بيماري ترديـد و سـوءظن را جـا     چاپ كرده

مارگريت دوراس، ناتالي ساروت، ميشل بوتور، ساموئل بكت از نويسندگان برجسـتة رمـان   

  ستند.  نو ه

رمان نو، ضد رمان رئاليستي است. انـواع موضـوعات و حـوادث ذهنـي، عينـي، رفتارهـا و       

). در حقيقت كـوالژ يـا   ٥: ١٣٨٩ها در آن وجود دارد و فاقد نظم منطقي است (شميسا،   شخصيت

 ).٣٤: ١٣٨٦كشكول انواع ادبـي اسـت و تنـوع و تكثّـر فرهنگـي در آن وجـود دارد (اسـحاقيان،        

نويسان ابتدا در ساختمان، يعني قالب و صورت تحول به وجود آوردند؛ از لفاظي و نو  رمانِ

). اساسـاً  ٢٠: ١٣٧٤ عليـان،  (ذات هاي توصـيفي   تا توصيف اشياء و شكل گرفته پرگويي ادبي
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درونمايه و پيام اهميتي  ؛كنندة يك اثر ادبي است، ادبيت آن است  به ادعاي آنها آنچه تعيين

رمان نو به دنبال پيام و محتوا نيست. نويسنده رمان نو بـه دنبـال آفـرينش اثـري      ندارد و غالباّ

د بـه رهـايي   اي كه خود مقي    باشد، آزادي كرده ادبي است كه از تمامي الزامات خود را آزاد

  از قيود هنري است.

دانند، معتقدند كه نو ساختن انسـان جديـد    خود رمان مي هدف را كه رمان نو نويسان 

نويسـي؛    در شكسـتن قالـب كهنـه در داسـتان     گيرد و نـه صـرفاً    ر ارتباطات جديد شكل ميد

 گرفتـه كـه بايـد از نـو     ٢٠ديگر وجود خارجي ندارد و جاي او را انسـان قـرن   ١٩انسان قرن 

 نـو    ) و داسـتان او بـه شـكل ديگـري روايـت گـردد. رمـان       ٣٧: ١٣٨٣تعريف شود (اشرفي، 

دانند و از طرف ديگر در پي تعريف انسـان    با جهان بيگانه مي نويسان از يك طرف انسان را

در جهان نو هستند. معتقدند كه نويسنده بايد زندگي و خصوصيات انسان زمان خويش را با 

  همة پيچيدگي آن مطرح كند. 

شـود تـا     نو ذكر مي  هاي رمان  ترين ويژگي  وار، برجسته  اشاره در اينجا به صورت كامالً

تـرين    ت در شـازده احتجـاب مهيـاتر گـردد. مهـم     اي بحـث دربـاره مـرگ شخصـي    زمينه بـر 

رد قهرمـان  . ٣ رد روش روايي در رمان؛. ٢رد موضوع و درونمايه؛ . ١ ها عبارتند از: ويژگي

ت و سـنّ  عناصر داستانيتوجهي به  . بي٤ت؛ ت يا به عبارت بهتر مرگ شخصيتي و شخصيسنّ

هـاي   . تجربـه ٦ل نفساني و رواني چه ساده و چه منسـجم؛  كنار گذاشتن تحلي .٥؛ بودن شكن

. زاويـة  ٩. مشخص نبودن مكـان؛  ٨. جريان سيال ذهن؛ ٧هاي نامتعارف؛  جديد زباني و خلق زبان

. اهميـت دادن بـه تـداعي    ١٠ديد و راوي مبهم، استفاده از تك گويي درونـي و حـديث نفـس؛     

. شـركت  ١٢. پرداختن به تـوهم و خيـال؛   ١١شود؛   هاي ذهني شخصيت كاويده مي  معاني كه اليه

. كـوالژ و  ١٤. عدم قطعيت و ترديد؛ ١٣دادن خواننده در رمان، برداشت از متن تا حد مشاركت؛ 

. بـه لحـاظ   ١٥هـاي مختلـف؛     گاه حتي سـفيد گذاشـتن چنـد صـفحه، نوشـتن حـروف بـا انـدازه        

يف تفصـيلي جهـان مـادي و اشـيا     . به توصـ ١٦ساختاري رمان نو پيرنگ چندان نيرومندي ندارد؛ 

. فضـا در آثـار رمـان نـو     ١٨. توجه به تكنيك و تأكيد عمده بر قالب و فرم؛ ١٧شود؛    پرداخته مي

عـدم همـدلي انسـان و    . ١٩ )؛١١٨: ١٣٨٦غالباً نااميدانه، بدبينانه و روان رنجورانه اسـت (پاينـده،   
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تكـرار، داسـتان بـه جـاي آنكـه       .٢١ابهام و پيچيدگي؛  .٢٠)؛ ٢٥٥: ١٣٧٤جهان (رب گريه، 

   جبر تاريخ حاكم بر داستان. .٢٢)؛ ٣٤: ١٣٧٤ (مولپوآ، جلو برود با تغييراني تكرار مي شود

اي در ابهـام و   سهم عمـده هاي مهم رمان نو است كه  تي يكي از ويژگيرد قهرمان سنّ

اي داشـته و بـا    كند. گلشيري در شازده احتجاب به اين امر توجـه ويـژه    پيچيدگي آن ايفا مي

ها و چند تانتقال زاوية ديد، ترديد و ابهام در شخصيت صدايي توانسته به خوبي، رد شخصي

آيـد و    اي از شـازده احتجـاب مـي    مخاطب نشان دهـد. در ابتـدا خالصـه    و يا مرگ آن را به

  سپس به تحليل اين عنصر محوري خواهيم پرداخت.

  خالصة داستان
اي به نام احتجاب اسـت، از اعقـاب بازمانـدة قاجـار كـه        خاطرات شازده داستان شرحِ

ده لحظـات پايـاني   عصر آنان به سر آمـده اسـت و ديگـر اجـازة عـرض انـدام ندارنـد. شـاز        

كنـد.    است و خاطرات ذهن خود را مرور مي  گذراند، در اتاق تاريك نشسته عمرخود را مي

كـه البتـه مـدام     »هـم اكنـون  «و  »تـر  گذشـته « ،»گذشـته «زمان نيز متصل به ذهن شازده است؛ 

كنـد، ظلـم و جنايـات      شوند. شازده خـاطرات همسـرش فخرالنسـاء را مـرور مـي       جا مي هجاب

 ،بيند كه شبيه آنان نيست؛ آن هم نـه از سـر خـوبي     آورد و خود را مي  خاندانش را به ياد مي

نسـاء اسـت.   هـا و تحقيرهـاي فخرال    عرضگي. او بـه همـين دليـل مـورد شـماتت       كه از سر بي

هـايي در شـازده بـه وجـود      عقـده هـا    فخرالنساء زني باسواد و دور از دسترس اسـت و همـين  

شود او خـود را در خانـه حـبس كنـد و گرفتـار مـرگ تـدريجي شـود.           آورد و سبب مي  مي

فخري، كلفت خانه تا پايان داستان حضور دارد و شاهد مـرگ فخرالنسـاء اسـت. او پـس از     

بور است به دستور شـازده هـم فخـري باشـد و هـم فخرالنسـاء. شـازده        مرگ فخرالنساء، مج

كند كه ظـاهرش را چـون فخرالنسـا بيارايـد، چـون او كتـاب بخوانـد و شـراب           وادارش مي

كنـد.    كند به فخرالنسايي كه در دسترس شازده اسـت و تحقيـرش نمـي     بنوشد. او را بدل مي

شود، به تـاريخ پـدري،     و پدرانش متوسل ميخواهد خود را بشناسد، به اجداد   شازده كه مي
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شناسـد    بينيم كه حتي خود را نيـز نمـي    هاي خاندانش و به فخرالنساء، اما در انتها مي  به عكس

  پرسد احتجاب كيست.  دهند، مي  و وقتي خبر مرگ احتجاب را به او مي

  ت در شازده احتجابمرگ شخصي: تحليل رمان
توان در شازده احتجاب گلشيري يافت اما بحـث   و را ميهاي رمان ن  بسياري از ويژگي

ت و با به عبـارت ديگـر   از آنها، خارج از حوصله مقاله است. در اين مقاله تنها مرگ شخصي

ت از عناصـري  شـود. رد شخصـي   تحليـل و بررسـي مـي    تي در شازده احتجـاب رد قهرمان سنّ

  كند.  توجه خود مياست كه در اين رمان نمود بيشتري يافته و خواننده را م

 سـازي    تاينكه پرسش پاياني شازده از خويشتن، چه معنا و جايگاهي در روند شخصي

چـرا شـازده،    پردازي رمان شازده احتجاب دارد، مسئلة حائز اهميتي است؟ اصالً  تو شخصي

شود؟ براستي او چرا بعد از شنيدن ايـن خبـر،     در انتهاي روايت با خبر مرگ خود مواجه مي

پرسـد؟ آيـا او در سـير رمـان و در طـول اتفاقـات         از كيستي و به نوعي از هويـت خـود مـي   

است، پيشتر به چنـان مرگـي دچـار     و در روايت رمان روي دادهبسياري كه در جهان ذهنش 

انتظار شنيدن آن خبر را نـدارد؟   اساساًاست،   به پايان راه رسيده كه واقعاً اكنوناست كه   شده

هـا اينگونـه پاسـخ داد:      تـوان بـه ايـن پرسـش     اري رمان نو ميو قواعد ساختبه كمك اصول 

در طول داسـتان بـه راسـتي دچـار چنـان       ،است يا اگر وجود داشته وجود نداشته شازده اصالً

است. اگرچه ايـن گونـه مـرگ و ايـن       معنا كرده  است كه بودن او را از اساس بي  مرگي شده

 ت در رمـان نـو را شـكل دهـد، امـا     ناً مفهوم مـرگ شخصـي  تواند عي  پرسش درون متني، نمي

  تواند به درك آن و تبيين چيستي آن كمك كند.  مي

  ت و قهرمـان سـنّ  در رمان نو بـا رد شخصـي      ت تي و بـه عبـارت بهتـر بـا مـرگ شخصـي

هاي كالسيك روشـن نيسـت و از     ت همچون رمانديگر شخصي ،مواجهيم. در اين نوع رمان

ت نماينـدة  شـود. ديگـر شخصـي     ها سخني گفتـه نمـي    تو باطني شخصيهاي ظاهري   ويژگي

نويسـنده نيـازي بـه معرفـي كامـل       ؛باشـد  داشـته طبقة خاصي نيست كه قابليت الگو بـرداري  

ت نميشخصي  دهـد كـه داسـتان را شـكل       ت را محور و مركز داستان قرار نميبيند و شخصي
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دهنـد.    ت را شـكل مـي  عناصر هستند كه شخصـي دهد و آن را جلو ببرد، بلكه داستان و ساير 

ست، اما به صورت كامل و الگو وجود ندارد. ه ت تنهادر رمان نو شخصي  

خالي بودن رمان از افراد انساني نيست. افراد وجود دارنـد   ،تمقصود از مرگ شخصي

ان نـو بـا   ند و آميخته بـه رؤيـا و خيـال. در رمـ    هست كند، مبهم  اما نويسنده آنان را معرفي نمي

ت و يا قهرماني مواجهيم كه گويا در اين عالم نيست يا از نسلي اسـت كـه دورانشـان    شخصي

كنـد كـه تحسـين ديگـران را برانگيـزد، بـه         . شازده قهرمان نيست و كـاري نمـي    به سر آمده

تي غيرمحبوب است. گلشيري محـوري عكس شخصي    ت را كـه همـان شـازده    تـرين شخصـي

اي از نسل مـرده    ت چنداني ندارد، شازدهش شده انتخاب كرده كه اهمياست، از نسلي فرامو

ميـرد و    است و يـا بـه تـدريج بـه سـمت مـرگ مـي رود و در پايـان مـي           كه خود او نيز مرده

شناسـد،    ت رمان نو با دنيايي نو مواجـه اسـت كـه آن را بـه خـوبي نمـي      همانطور كه شخصي

باشـد، شـازده نيـز      اي ديگر پا نهـاده   به دنيايي از دورهاي كه ناگهان زنده شده و   چونان مرده

كه بازمانده از نسلي است كه عمرش به سرآمده، بين آن نسل و اكنون سـردرگم اسـت، نـه    

هاي او بر سردرگمي خواننده   شناسد و نه عصر خود را و همين سردرگمي  آنان را خوب مي

سنّهاي   افزايد. به خالف رمان  ت ميدر شناخت شخصي   ت زنـده بـود و   تي اسـت كـه شخصـي

كـرد؛ در رمـان نـو      نويسنده او را كامل چه به لحاظ ظاهري و چه به لحاظ باطني وصف مـي 

اي اسـت    دست خواننده براي تأويل و مشاركت بـاز اسـت و در حقيقـت مخاطـب خواننـده     

  نويسا.

ترد شخصي  
ها از زاويه ديدهاي گوناگون، تلفي  تگلشيري با معرفي شخصي هـا، ايجـاد     تق شخصـي

دهـد و   ها و جريان سيال ذهن تصويري كامل از آنها ارائه نمي  تسردرگمي در خود شخصي

ت اصلي را كامل بشناسـد و خيـال خـود را    به ويژه شخصي تواند آنها از اين رو مخاطب نمي

 ها در شـازده احتجـاب بسـان رمـان نـو، پررنـگ،        تكند.  شخصي  در اين شناسايي دخيل مي

گوينـد، حتـي     رود؛ جز به ندرت سخن نمـي   كامل و واضح نيستند. شرحي از ظاهر آنان نمي
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شنويم و اگر سـخني اسـت،     ت محوري است جز چند مورد كالمي نمياز شازده كه شخصي

حديث نفس است. نظريـه پـردازان غـرب بـا رد كليـت و ماهيـت، منكـر علـت و معلـول و          

با هيـوم بـه اوج    ١٩هستي شدند و اين انديشه در قرن ويژگي و ذات در تمامي موجودات و 

اتي شد توان براي انسان قائل به ذات و كليات و خصوصي با اين نظريه ديگر نميخود رسيد. 

از  ،شـود و اگـر شـناختي محـدود هـم ممكـن باشـد        غير ممكن مي و بنابراين شناخت تقريباً

ـ  طريق جزئيات و امور حسي امكان پذير است. بازتاب اي ات نيـز  ن انديشه را در رمـان و ادبي

اتي بـود،  توان يافت، زيرا آنگاه كه انسان را نتوان شـناخت و بـراي او قائـل بـه خصوصـي      مي

  هاي نو به خوبي شاهد هستيم.   ماند مرگ اوست و اين را در رمان  آنچه كه از او مي

پـردازد تـا     ات اشخاص و اعمال و رفتارهاي آنان نمـي ديگر نويسنده به شرح خصوصي

 ت بــراي خواننــده ملمــوس و قابــل الگــوبرداري باشــد و بتوانــد او را تحليــل كنــد و شخصـي

معرفي خصوصـيات    آورد بدون وصف ظاهري و بي  بشناسد، بلكه افرادي را در داستانش مي

گيرد و آنان خالق داستان نيسـتند،    اخالقي و رفتاري آنها؛ داستان حول اعمال آنها شكل نمي

هايي تـا حـدودي ايسـتا روبـه       تبا شخصيدر اين گونه آثار آفريند.   استان ايشان را ميبلكه د

اي از   بـا سـايه   كننـد.   رو هستيم كه پويايي خود را از تأويل و مشاركت خواننـده كسـب مـي   

هايي است با واسطه و خيال پـردازي و حـديث     نقل ،ت مواجهيم كه از او آنچه داريمشخصي

 هايي از اشخاص وجـود دارنـد؛ مـثالً     گريه، سايه  فرانسه از ساروت تا روب نفس. در رمان نو

را داريم كه در تمام طول داستان هست، اما مـبهم اسـت   » ك«فردي به نام » ها  پاك كن«در 

داند كيست و مثل شازده احتجـاب خـود را    دش هم در ابهام خودش مانده و نميو حتي خو

بينـيم كـه خـود قاتـل       زند و در پايان داستان مـي   رود، حرف مي  شناسد؛ اينجا يا آنجا مي  نمي

) و يــا در ١٣٧٩ :گشــته اســت (رب گريــه  اســت، امــا از ابتــداي داســتان بــه دنبــال قاتــل مــي

كم  هايي هستند مرده،  تها تا پيرمرد و دوست پيرمرد شخصي  از بچه» شنويد صدايشان را مي«

ت در رمـان نـو   ساروت بر آن است كـه شخصـي   .)١٣٧٩ اي از ابها (ساروت: رنگ و در هاله

ات اخالقي، موقعيت اجتماعي و حتي اسم ندارد.همه چيز خود را از دست داده، خصوصي  

گلشيري توانسته اين ويژگي را به خوبي در شازده احتجاب نمايش دهـد. شـازده  كـه    
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دگي او ديـده  اثـري از شـاز   چراكـه تنها به اسم شـازده اسـت    ،بازمانده از نسل گذشته است

اش را در طـول داسـتان     ات اخالقيشود، حتي از شغل و كار او خبري نداريم. خصوصي  نمي

توانيم او را بفهميم، چنانكه خود نيـز از شـناخت     شناسيم، ولي به طور كامل نمي  تا حدي مي

ت و مرگ او را گلشيري به بارزترين شـكلي  خود عاجز است و اين ويژگي گمنامي شخصي

رود   سرگردان و به دنبال خود به هر طرفي مي ،در طول رمان. است ود شازده نشان دادهدر خ

دانـد. پرسـش     پرسد و در نهايت لحظة مرگ حتي نامش را نيز نمي  و خود را از هر كسي مي

تـرين دليـل بـر مـرگ شـازده و       محكم» احتجاب كيست؟«آخر شازده در انتهاي داستان كه 

  در سراسر داستان است.    آميخته بودن او با خيال

     تي دوگانـه شـده و بـين خـودش و     همينطور است دربارة فخـري كـه بـدل بـه شخصـي

شـود كـه     كه خودش هم كم كم دارد باورش مي اي . به گونهدر رفت و آمد است ءفخرالنسا

ست؛ و نيز دربارة فخرالنساء كه شازده بـه هـر راهـي حتـي مـرور خـاطرات دسـت        فخرالنسا

  برد.  ند  از او شناختي حاصل كند، اما راه به جايي نميميزند تا بتوا

در رمان نو با شخصي هـايي مـردد، متزلـزل و اسـرارآميز مـواجهيم كـه         تت يا شخصـي

ت در شازده احتجاب ايـن خصوصـي   .)١٣٤: ١٣٨٥نيا،  (لطفي خواننده خود بايد او را بشناسد

كـه خـود شـازده نيـز در مـوردش حيـران       توانيم ببينيم  مي را بيش از همه در مورد فخرالنساء

  كند تا او را بشناسد.    است و بسيار تالش مي

بـين   ها بسيار مبهم هستند و گاه گويا مرز دقيقي بين آنهـا نيسـت، مـثالً     تساير شخصي

 ؛هاي زيادي وجود دارد و از يك منظر فخري و شازده يكـي هسـتند    شازده و فخري شباهت

هاي تلفيق  تيعني با شخصيكنـد و هـم بـر      تر مـي   ت را قويي مواجهيم و همين مرگ شخصي

ها مي  تابهام شخصي  اسـت و خواننـده     اي به هم ريختـه   ت در رمان نو، به گونهافزايد. شخصي

اند،   باشد. بيش از حد در ابعاد رواني فرورفته  تواند تصوير واضحي از آنها در ذهن داشته  نمي

اي با كسي ندارد، همة داسـتان    ش فرو رفته، به حدي كه مراودهاحتجاب بسيار زياد در خود

  گردد. او ميبر خياالت و ذهنيات و خاطرات 
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و فخـري و مـراد، منيـره     ءدر اين رمـان از افـرادي چـون شـازده احتجـاب، فخرالنسـا       

گيرد، نـه سـن     پردازي پيرامون آنها شكل نمي  تشود، اما شخصي  خاتون و حسني نام برده مي

شـود، تنهـا بـا      مـي   دانيم و نه ظاهر آنـان را و نـه از سـخنان و افعالشـان حرفـي زده       ها را ميآن

هـا    رو هستيم و ديگر هيچ. مخاطب با همين حـديث نفـس    حديث نفس شازده و فخري روبه

تي زاويـة ديـد و راوي و ضـماير و    هـاي سـنّ    بـرد. هماننـد رمـان     هم چندان راه به جايي نمـي 

خص و شفاف نيست و خواننده سردرگم مـي ها مش  تشخصي     ت يـا  شـود. در رمـان، شخصـي

رو هستند و به تدريج نيز متحـول    به  اي از زندگي رو  ها با تماميت زندگي يا با دوره  تشخصي

تحـولي در كـار نيسـت. در شـازده      اما در رمـان نـو  ، )٢٢٠ـ ٢٢١تا:  شوند (ميرصادقي، بي  مي

اشخاص از ابتدا تا انتهاي داستان سيري خطي دارند، بـدون فـراز   احتجاب نيز به تبع رمان نو 

هـاي كالسـيك،     گيـرد. در رمـان    و نشيب، هرچند كه از كودكي تا مرگ شازده را در برمي

شخصي  گيرنـد و در اثـر درگيـري ايـن       هـا در مـوقعيتي از اجتمـاع قـرار مـي       تت يـا شخصـي

اما در شازده  ؛)٢٢٢ :آيد (همان  رمان به وجود ميوقايع  ،ها با هم يا با افراد اجتماع  تشخصي

ت گويد و شخصـي   ت برتر ميها تنها درگيري لفظي است و آن هم شخصي  احتجاب درگيري

بـزرگ بـا زيردسـتان و     هـاي لفظـي پـدر    شـنود. همچـون درگيـري     زيردست و ضعيف مـي 

ب پذير؛ و يا بـين  هاي لفظي بين شازده و فخري كه فخري تنها شنونده است و آسي  درگيري

  كند و شازده تماشا.     فخرالنساء و شازده كه فخرالنساء مدام تحقير مي

  سهيم شدن مخاطب در آفرينش شخصيت
شود، تنها سه نـام اصـلي     ها بر خواننده در اين رمان روشن مي  تآنچه از وجوه شخصي

در ايـن رمـان   ه البتـ  شازده است و فخري كـه كلفـت آنهاسـت.   شازده، فخرالنساء كه همسر 

كنـد، بلكـه در طـول رمـان       هـا را معرفـي نمـي     تي از همـان ابتـدا ايـن آدم   هاي سنّ  چون رمان

ها و خاطرات و درآميختن آنهـا بـا خيـاالت خـود       خواننده از وراي حديث نفس و نقل قول

ا به تعبير ديگريسازد و  تي براي آنها ميشخصي، ت را حدس ميزنـد. سـاير افـراد هـم     شخصي

  اي در متن حضور دارند تا كمكي باشند براي شناخت شازده.  وار و حاشيه  ايهس
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كنـد كـه از كارهـاي      گلشيري با اصول نويسندگي جديد آشنا بوده و خود اذعان مـي 

اخير نويسندگي احترام به تخي     ت را كامـل  ل نو خواننده اسـت و اگـر نويسـنده همـه شخصـي

ــ  ٧٤: ١٣٨٠مانـد (طـاهري و عظيمـي،      ننده باقي نميل خوااي براي تخي  بگويد، ديگر عرصه

ايـن ويژگـي    ،هاي او و بـه ويـژه شـازده احتجـاب      بنابراين طبيعي است اگر در داستان  .)٧٣

هـا بـيش از آنكـه چيـزي يـا كسـي باشـند، هسـتند و           تباشد. حركات و شخصي  رعايت شده

و سـاخت آنهـا بـر عهـدة      قـوت، قـدرت   وار، مـرده و غيرواقعـي.    وجود دارند، گرچه سـايه 

  خواننده است.  

كند و از خـالل ذكـر    قيم معرفي ميها را نيز چون رمان نو، غير مست  تگلشيري شخصي

بريم. در داستان هجده فرد وجود دارند، كه سه فـرد    ها پي مي  تخاطرات تا حدي به شخصي

ه اسـت. بـا همـين    شـازد  ترين فـرد خـود    اصلي شازده و فخري و فخرالنساء هستند و محوري

شـويم و البتـه بـه طـور كامـل آنهــا را        افـراد اصـلي هـم بـه مـرور در طـي داسـتان آشـنا مـي         

گـذارد كـه خواننـده خـود بـا خيـالش         زيرا نويسده برايشان جاي خالي زياد مي ؛شناسيم  نمي

غيـر  ل ها را داناي كُ  تباشد. گذشته از اينكه شخصي  آنها را پر كند و در متن مشاركت داشته

هـا    هـا و شـنيده    مبتني بر خوانده ،كند  كند. توصيفاتي كه شازده از افراد مي  مستقيم معرفي مي

ها از پدر و پـدربزرگ و    تاست، بنابراين آميخته با خيال و حدسيات است. در مورد شخصي

ا بـر آن  ه  خاطراتي است كه سال ،گويد  آورد و مي  ... آنچه شازده به ياد ميوها   اجداد و عمه

خاطرات خودش و يا آنچه فخرالنساء بـرايش خوانـده    .گذشته و غبار فراموشي بر آن نشسته

هـاي فخرالنسـاء     هايي كه به ياد دارد، خوانـدن كتـاب    بيند و شنيده  هايي كه مي  است، عكس

البتـه در ارائـه    ق و شـفافي را از اشـخاص ارائـه دهـد.    تواند تصوير دقيـ   و...كه هيچ يك نمي

يابـد كـه اجـداد شـازده جنايتكـار بودنـد، بـر          خواننده در مـي  ير كلي خوب است؛ مثالًتصو

رحـم بودنـد و شـازدة      زيردستان ظالم بودند، فساد در خاندانشان وجـود داشـت، بـه هـم بـي     

توانـد ظـالم اسـت. در      قادر نيست چون آنان باشد، اما در حـدي كـه مـي    ،بازمانده از قدرت

ايـن  ها داريم و در شـازده احتجـاب     تي و آميخته با خيال از شخصيرمان نو اطالعاتي اجمال

است تا مخاطب خود با استفاده از آنچه از رمان كسب كـرده   ويژگي به روشني قابل مشاهده
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و قدرت تخيها را در ذهـنش بـازآفريني كنـد، آنچنـان كـه        تل و ذوق ادبي خويش شخصي

  اند.   ي كردهبرايش تجلّ

هـا و    هـا و حـديث نفـس و مـرور خـاطره       ده، به خـاطر تـك گـويي   در مورد خود شاز

مـي تـوان تـا حـدودي او را شـناخت.       ،آورد  تداعي معاني كه با هر عكس و شيء به ياد مي

ها چون حديث نفس و مرور خاطرات ندارند، اين شناخت را حاصـل    تدربارة ساير شخصي

كـه ظـالم     ايـن  مثالً ؛فهميم  كليتي مي ،زرگپدر ب همانندكنيم. تنها از اعمال برخي افراد   نمي

ت مـبهم و عجيـب هسـتند كـه تـا پايـان داسـتان نيـز         است. مراد و فخرالنساء دو شخصـي   بوده

  يابد.   خواننده آنان را درنمي

شود و شازده او را از خانـه بيـرون    معلول مي اي  مراد نوكر خاندان است، در اثر سانحه

دهـد. مخاطـب     آيد و خبر مرگ يكي از اقوام را به او مي  زده ميهر روز به خانه شا .كند  مي

اسـت و    ت مراد داشته باشد، اينكـه نـوكري در او ذاتـي شـده    تواند هر برداشتي از شخصي  مي

آيـد تـا هـر روز     اهد انتقام بگيـرد، مـي  خو  دهد و يا مي  پس از اخراج همچنان به آن ادامه مي

به ياد مرگش اندازد و زوال آنـان را گوشـزد كنـد و يـا      چون ملكة عذاب بر او فرود آيد و

تنها هدفش تكـدي اسـت، بلكـه از راه خبرهـايش پـولي بگيـرد و روزگـارش را بـه نحـوي          

  سركند.

فخرالنساء همسر شازده زني اثيري است، زنـي دسـت نيـافتني، مسـتقل كـه در تمـامي       

ه روحـي دهـد، امـا او    خواهـد او را شـكنج    تش بدون تغيير اسـت. شـازده مـي   شرايط شخصي

رود و از اين جهت خواننده به درونيات و   همچنان آرام است. از حديث نفس او سخني نمي

متفـاوت داريـم، فخرالنسـائي    تواند پي ببرد. به حسب مخاطب فخرالنسـاهاي    ذهنيات او نمي

  .  اي و اثيري، فخرالنسائي مغرور و متكبر، فخرالنساء دربند و مجبور و... اسطوره

شـود و حتـي ترسـيم ظـاهر اشـخاص هـم بـر         ، توصيفي از ظاهر اشخاص نميدر رمان

عهدة خواننده است، تنهـا در مـورد شـازده، مـراد، فخـري و فخرالنسـاء بـه اجمـال اشـاراتي          

در سـايه  «است. مثال در مورد مراد به همين اندازه بسنده كرده كه او پير است و معلـول:    رفته

بود و مراد را كه همانطور پير و مچالـه تـوي     چرخ دار را ديده ها، صندلي  روشن زير درخت



 ٢٣  يريگلش» شازده احتجاب«در رمان نو  تيشخص مرگ

» چشـمش از گوشـة چـادر نمـاز پيـدا بـود      بود و بعد زن را كه فقط يـك گوشـة     آن لم داده

  .)٧: ١٣٦٨(گلشيري، 

امــا  شــنويم،  در مــورد فخرالنســاء چنــد جــا توصــيفاتي از زبــان فخــري و شــازده مــي 

حتـي وقتـي شـازده     .وها و الغـري فخرالنسـاء اسـت   وصف م . غالباًتوصيفات تكراري است

هاي ديگران كودكي فخرالنسـاء را تصـوير كنـد، چنـين بـه خـاطر         خواهد به حسب گفته  مي

دانم. شـايد مثـل ايـن      هايش؟ نمي  هايش... گونه  موهاي فخرالنساء بلند بوده، گونه«آورد:   مي

..فخرالنسـاء ده  ياه و سفيد بوده.د يا سرخ؟ عكس سآخرين عكس بوده...سفيد يا سرخ...سفي

ها و خال گوشـة   بوده يا همان دوچين نازك كنار لبباريك  ساله بوده، خودش گفت حتماً

» بعـد عينـك زده   ...چـه پيراهنـي؟ سـفيد؟ شـايد آن عينـك، نـه، حتمـاً       چپ دهان. پيراهنش

  .)٩٠(همان: 

چـرا  «اسـت:    غر شـده يابيم شازده ال  كند در مي  دربارة شازده از توصيفي كه فخري مي

  .)٧٢(همان:» است؟ مثل دوك  اين شازده الغر شده

پدربزرگ دست كشيد به سبيل پرپشتش، سرفه كـرد  «از پدربزرگ چنين آمده است: 

و توي قاب عكسش تكان گرد و خاك نشست. شازده رنگ تاسيدة صـورت پـدربزرگ را   

آسـتينش را تكانـد.   بـزرگ گـرد روي    ديد و آن خطوط عميق الية گوشت غبغب را. پـدر 

   .)١٣ (همان:» رنگ بود  اش بي  سرداري شمسه

ها نشسته بـود.    اش ميان زن  هاي فرو رفته  با گونه«است:   نيز وصفي از مادر شازده آورده

هايي را كه دو طـرف    چارقد سياه و تور مادر زير گلويش گره خورده بود. موريانه چشم زن

ها بلند شد. همان دسـتش را كـه تـا حـاال       د. مادر از ميان زنبو  و باالي سر مادر بودند خورده

دراز كرد تا شايد شازده احتجاب بلند شود و دست مادر را بگيرد. امـا   ،بود  ها مانده  پشت زن

هاي دو دست كوچك مادر   بود. دست مادر سفيد بود. رگ  شازده همچنان سر به زير نشسته

»  كنـد   هاي توي عكس نگـاه مـي    مادر يكي يكي به زن دانست كه حاال  سبز بود. و شازده مي

) و ٢٥ــ ٢٦گويد كه پدربزرگ نيز مبـتال بـوده (همـان:      از سرفة موروثي مي. )٢٦ـ٢٧(همان: 

  ).٣٠ـ  ٣٩مادربزرگ نيز (همان: 
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  گويي دروني و ذكر خاطرات در آفرينشِ مرگ شخصيت  نقش تك
از افراد نيست، بلكـه مقصـود ايـن    ت خالي بودن رمان گفتيم كه مراد از مرگ شخصي

شـرح   هاي آنان از ظاهر و اخالق و زندگي و...  تي ويژگيهاي سنّ  است كه ديگر چون رمان

 رود و حـدس و قـوة    شود و خواننده با اشاراتي كه گاه در طول رمـان از افـراد مـي    نمي  داده 

تي بدل شده به شـيء  يت، ولو شخصاي از شخصي  ولو سايه .سازد  ت را ميشخصي ،خيال خود

و شخصيات تهي شـده،  تي مرده و آميخته به رؤيا. در حقيقت با افرادي مواجهيم از خصوصي

تلفيقي و مبهم كه شناخت كامل و مطلق آنان غيرممكن اسـت. بـا توجـه بـه عنصـر حـديث       

تنفس و مرور خاطرات شخصي  ت اصلي اين اثر را ها در رمان شازده احتجاب، چند شخصي

  كنيم:    سي ميبرر

  شازده -١
تـرين فـرد داسـتان بـه      ت شازده بـه عنـوان محـوري   آنچه از رمان در خصوص شخصي

آوريم، اين است كه او چونـان اجـدادش مبـتال بـه بيمـاري سـل اسـت. مـردي بـا           دست مي

اش سـر بـاز زده و امـوالش را      تي است كه از اداره كردن عمـارات ارث اجـدادي  ذهنيتي سنّ

 خـود  يابيم و نه از بيانات  هاي فخرالنساء به او در مي  البته اين را از كنايه ؛كند  صرف قمار مي

تي ضعيف است و اين روح زنانگي و ترس خود را بـا زورگـويي بـه    نويسنده. شازده شخصي

 ترسـد   اي كـه از حركـت تنـد اسـبي مـي       خواهد مخفـي كنـد. شـازده     فخرالنساء و فخري مي

زنـد    بيند جا مـي  دستان فخرالنساء مياي كه وقتي تفنگ را در   هشازد )،٢٠: ١٣٦٨(گلشيري، 

هـا    ايـن نشـانه   ،)٩٧تواند به يك مجسمه سنگي پرتاپ كنـد (همـان:     ) و حتي نمي١٠(همان: 

است. شازده از ايـن ضـعف     اش به سر آمده  اي است كه دوره  همه حاكي از روح زنانة شازده

يـك ذره از  «كنـد:    شود كه فخرالنساء تحقيـرش مـي    مي برد و رنجش آنگاه دو برابر  رنج مي

ي اجـدادي چيـزي    ايـن مسـابقه   دانم در  مي«)؛ ١٤ (همان:» آن جبروت اجدادي در تو نيست

كند كه ترسويي، از اجدادت بسـيار    شازده را مسخره مي و يا آنجا كه)٤٩ (همان:» شويد  نمي

 حتـي يـك قطـره از خـون اجـداد      اي تـو هـ   در رگ«تواني به آنان برسي:   عقب هستي و نمي

  . )٩٨ (همان:» كبارت نيست
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اي از تاريخ خاندانت را ارث ببـري، بهتـر     خواهي صفحه  گويد اگر واقعاً مي  به شازده مي

ها و باخـت امـالك، اقـالً تفنـگ بـرداري و كسـي را بكشـي، البتـه           است به جاي فروش عتيقه

دهي. بايد كاري بكني كـه كـار     ت را داري فريب مياينها كه كار نشد، خود«دليل:   كشتني بي

تحقيـرش   ).٩٩(همان: » باشد،كاري كه اقالً يك صفحه از تاريخ را سياه كند. تفنگ بردار و...

؟! پـس هنـوز خـون    دسـتور دادي هـان  «كند كه حتـي قـدرت دسـتور دادن هـم نـداري:        مي

  . )١٤ (همان:» اجدادي در تو هست

كه لباس اجـدادي بـر قـامتش بـه انـدام نيسـت، بـا مـرور خـاطرات          داند   خود شازده نيز مي

پوشـاند    هـاش را مـي    شود كه نه تنها كاله جد كبير بر سر او گشاد اسـت و روي چشـم    متوجه مي

اي از آن  توانـد گوشـه    )، بلكه حتي صالبت و سنگيني صندلي جد كبير كه او تنها مـي ١٤(همان: 

اي كه نبايد بـا بادبـادك پسـر باغبـان بـازي       ). شازده٩(همان:  را پر كند، از صالبت او بيشتر است

هـاي    بـاد كـه تنـدتر شـد ديگـر دسـت      «كند چراكه حتي قادر به پرواز بادبادك به تنهايي نيست: 

  ).  ٢٥(همان: » خون شازده قدرت نداشت نخ را نگاه دارد  نازك و بي

رسـد، خـاطراتش بـا      داند به پاي اجدادش نمي  شازده به ضعف خود واقف است و مي

دهـد و سـبب     اي كه او را تا به اين سـال نيـز رنـج مـي      آورد، خاطره  منيره خاتون را به ياد مي

ها و به ويژه فخرالنساء او   شده نيست، عمه  است. در بين خاندانش نيز پذيرفته  عقده در او شده

د آورده و سـبب رفتارهـاي   وجـو   اينها در او عقده حقارت بـه    آورند.  را شازده به حساب نمي

امـالك را در   فروشـد،   ها را مـي   عتيقه آيد،  ها دير به خانه مي  شب ست.ا  هنجار در او شده هناب

با كلفت خانـه   ،جد كبير كه هر روز با يك دختر بوده دهد و شب را برعكسِ  قمار به باد مي

شـبي   دتا، و هـر شازده گفـت: جـدكبير صـدتا زن صـيغه و عقـدي داشـته، صـ       «كند:   سر مي

  .)٦٦ (همان:..» .حاالمن فقط باتو  ...يكي

امـا فخرالنسـاء...مثل اينكـه در    «كنـد:    شازده در مقابل فخرالنساء احساس كوچكي مي

هـا چيـزي بـود كـه آدم را       ها و حتي چرخش لب  ها و آن چشم  مجموع آن خطوط كنار لب

، حاال اگـر نـوة حضـرت واال    كرد كه چقدر كوچك و حقير است  ترساند. آدم حس مي  مي

  .)٧٦(همان: » مردم  هم هست باشد. كاش مي
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كند تا عقـدة حقـارت خـود را جبـران       مي ءو به همين دليل فخري را بدل به فخرالنسا 

عرضـه و    كند. شازده در مورد خود نيز ترديـد دارد، از طرفـي شـازده اسـت و از طرفـي بـي      

اسـت. او بـا قلقـك دادن      چـار بيمـاري روحـي كـرده    ترسو، با روحي زنانه. همة اينها او را د

خواهـد    خواهد فخرالنساء را آزار دهد و هم مـي   فخري و وادار كردن او به بلند خنديدن مي

هاي فخرالنساء را نشنود كه بـرايش دكتـر خبـر نكـرده و او را بـه سـوي مـرگ          صداي سرفه

فخرالنساء را در مطالعـه او   است. شازده كه علت جدايي و دوري خود و  تدريجي سوق داده

هـا را آتـش بزنـد و دوسـت نـدارد فخـري مثـل          دهـد كتـاب    داند، به فخري دسـتور مـي    مي

  فخرالنساء با عينك و كتاب آشنايي شود.  

شود، زيرا از طرفي او را مانند خود ضعيف و داراي عيوب   شازده به فخري متمايل مي

سكيني بر دردها و آزارهاي روحي و كمبودهاي داند و از طرف ديگر او را سرپوشي و ت  مي

خواهـد    چراكه در خيالش به زن اثيري خود دست يافته و او را آن طور كه مي ؛بيند  خود مي

كنـد و فخـري از او     سازد و نسبت به او حاكم است، از موضع قـدرت بـا او برخـورد مـي      مي

  برد.  حساب مي

س و در بيمـاري و درد رهـايش كـرده و    تي ظالم است، فخرالنساء را حبشازده شخصي

پدرِ فخـري را   .)٦٣(همان: است   آورد، حتي تلفن خانه را نيز قطع كرده  برايش دكتر نيز نمي

حيـدر علـي   «دارد:   كند و فخري را نگه مي  پس از چهل سال نوكري با دوسر عائله بيرون مي

خواهـد. حيـدر     كـه باغبـان نمـي    باغبان را هم بيرون كرد، با زن و دو تا بچه. گفت اين خانـه 

تـوانم بـروم؟    كجـا مـي   ام حاال ل سال نوكري اين خانواده را كردهعلي گفت: شازده من چه

ـ  رد، شازده گفت: قبرستان. حيدر علي گفت: پس دخترم چي شازده؟ شازده گفت: فخري م

٥٧(همان: » ردحيدر علي. فخري م(.  

فخري باشد و هم فخرالنسـاء و او مجبـور   كند كه هم   به زور فخري را وادار مي شازده

است ساعاتي فخري باشد و همة كارهاي خانه را انجام دهد و بعد فخرالنساء شود و چون او 

لباس بپوشد و آرايش كند و هر طوري شده، بوي غذا را كه به خاطر آشپزي بر او نشسته از 

يـك   گفـتم پـس اقـالً   هـر چـه   «كنـد:    در حقيقت فخري را شـكنجه مـي  . خود دفع كند و... 
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آيد. گفتم آخر دست تنها؟   كلفت بگير كه اين كارها را بكند. گفت فخري از پسشان بر مي

  .)٥٢(همان: » تواند  دانم كه مي  تواند، مي  گفت مي

اي با او رفتـار   د. به گونههاي خود را جبران كن  گيرد، تا تحقير شدن  مدام از او ايراد مي

همه دست  دانست فخري آن  شازده احتجاب كه مي«يا اسير اوست:  كند كه گويا كنيز و  مي

داد  ،رود دو طره از موهايش را روي پيشـاني رهـا كنـد    اش يادش مي  و پاچلفتي است و همه

هاي چاقـت نمـال. تـو بايـد يـاد بگيـري كـه مثـل فخرالنسـاء            زد: اين همه سرخاب روي لپ

ب مـرده را بايـد گوشـة چـپ لبهـات      فهمي؟ تازه ايـن خـال صـاح     خودت را بزك كني مي

   . )٦٣؛ نيز ر.ك: همان: ٢٧ (همان:» ات...  گذاشته باشي نه روي آن پوزة دهاتي

با اين همه كـه مـدعي اسـت فخرالنسـاء را دوسـت دارد، نسـبت بـه بـدل او (فخـري)          

گفت فخرالنساء برايت خوبـه، گريـه   «رحم است و رفتاري خودخواهانه و مستبدانه دارد:   بي

خـواهم، سـرم... داد زد: بايـد بخـوري. گفـتم نـه         اش را هـم بخـور. گفـتم نمـي      اما بقيه كن،

صورتش نزديك و نزديك تـر شـد.   داد.   خورم. بلند شد. كوتاه بود. دستش را تكان مي  نمي

ت بـه جهـنم يكـي    گف .... سرم را گرفت و ريخت توي دهنم. ... گفتم شازده جان پيراهنم ..

يك پيراهن ديگر يـك طـور ديگـر     ها را بپوشم. اقالً  خواهم اين پيراهن ديگر. گفتم من نمي

سـرت ببنـدي. گفـتم نـه     تواني پيراهن فخري را بپوشي و لچكش را بـه    برايم بخر. گفت مي

  .)٥٨(همان: » توانم دستم طاقت اين همه كار را ندارد نمي

و توجه دارد و بـه   داده، شازده حسرت مهرباني ت نمياز بس فخرالنساء به شازده اهمي

   .)٥٣(همان: » فخرالنساء، تو هيچ فيس و افاده نداري«گويد:   فخري مي

هـايي كـه بـر دلـش مانـده، گويـا دچـار          ها، كمبودها و حسرت  شازده به خاطر ضعف

دهد و بر سر جنـازة    فخرالنساء را به سمت مرگ تدريجي سوق مي است.  بيماري رواني شده

فخرالنسا خانم بـا رنـگ تاسـيدة صـورتش دراز بـه دراز      «ه با فخري: كند معاشق  او شروع مي

هـاي تـار عيـنكش      بود، خون گوشة دهانش لخته شده بـود. زيـر شيشـه     روي تخت، خوابيده

ها هنوز باز بود، مثل دو كاسة سفيد، گفتم: شـازده تمـام كـرده. گفـت: تـو خفـه شـو.          چشم

باريـك و سـبكش را بلنـد كـرد و بـرد      شازده شمد را كشيد روي صورت فخرالنسـاء. بـدن   
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ام و پيراهنم را از پشت پاره   ... شازده دست انداخت توي يخهمينگذاشت كنار اتاق، روي ز

 .)٦٧(همـان:   .»خواهي بكني شازده؟ با لگـد زد..   كرد. خم شد روي خانم. گفتم چه كار مي

گفـتم شـازده   «دهـد:    مي هاي مجنون را انجام  خندد و كارهاي انسان  جلو نعش فخرالنساء مي

چـه دلـي داره   تمو برگردوند و لپمو گاز گرفت... جون جلو مرده خوب نيست. شازده صور

تواند شـكار بـرود،     ها، اما نمي  با همة اين ظلم. )٩٠ـ٩١نيز ر.ك: همان:   ؛٥١(همان: » شازده!

شـكار ادامـه   من كـه نتوانسـتم بـه    «دل شكار ندارد، نه از روي مهرباني بلكه از ضعف نفس: 

... و يا تازي به دهان گرفته باشد دلـم آشـوب   حتي از ديدن مرغابي وحشي توي خونبدهم 

   .)٨٧(همان: » مي شود

گويـد كـه     در مورد پـدرش مـي   .است  هاي شازده موروثي در خاندانش بوده  رحمي  بي

  چطور هزاران آدم را به گلوله بست:  

يابان رد بشود... بعد يكدفعه پيداشان شد. من دستور داشتم كه نگذارم كسي از آن خ«

هاي بازشان را. تـك و    ديدم و دهان  چند هزار نفر بودند شايد. من فقط سياهي سرشان را مي

خواسـتم آن طـور بشـود. اول فكـر       مـن نمـي  ن بود. ترس بـرم داشـت...   توكي چماق دستشا

   .)٢٢همان: ...»(ها را بشود آنهم به اين آساني له و لورده كرد  كردم آدم  نمي

ديـده، كـه جلـو روش      فخرالنساء گفت: خيلي كشته اما خوبي پدر اين بوده كـه نمـي  «

نبوده، كه هر روزه نبوده، كه يك ساعت و خـالص. يكدفعـه دويسـت تـا پانصـد زخمـي و       

  .)٧٨ـ  ٧٩(همان: » كشته

كرده در مورد پدر بزرگ نيز همين طور است كه حتي به مادر و برادر خود نيز رحم ن

  و ظلم او بسيار بوده است: 

شازده بزرگ نشست روي بالش و گفت سيگار. من تا آن روز نديده بودم كه شازده «

لرزيـد. سـوارها دور تـا دور اتـاق       بزرگ لب به سيگار بزند. ترس برم داشته بود. دسـتم مـي  

گت هنوز خرخـر  كرد. عمو بزر  بود. گريه نمي  بودند. دهان زن عمو بزرگت باز مانده  ايستاده

خـورد. سـيگار     كرد  كه من سيگار را پيچيدم و دادم دست شازده بزرگت هنوز تكان مي  مي

كشـيد و دودش را از    را روشن كردم. شـازده بـزرگ نشسـته بـود روي بـالش و سـيگار مـي       
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خـورد. مـن پاهـايش را ديـدم...       داد بيرون. عمـو بزرگـت وول مـي     اش مي  سوراخ هاي بيني

نـد شـد و گفـت    مام شد ته سيگار را روي دست عمو بزرگت خاموش كرد و بلسيگار كه ت

  .)١٩ـ٢٠(همان:  .»بيندازيدش توي چاه..

حتما يادش رفته بنويسد كه چطور سـر آن پسـره را گـوش تـا گـوش بريـده. راسـتي        «

  .)٦٤ (همان:» داني پدربزرگ چرا مادرش را كشت، آنهم توي خانة آقا؟  فخرالنساء، تو نمي

پدر بزرگ داد زد تو حتي از سر اين يكي هم «گويد:   هاي پدربزرگ مي  اخالقياز بد

اش و نـزد و    ايش را بلند كرد تا باز بزند روي قوزك پاي نـوه   نگذشتي؟ و عصاي دسته نقره

هـاي پـدرت     هايم را فروختم تا خرج پدرسوختگي  گفت: درست است كه من كلي از زمين

  .)١٥(همان: » ه هزار تومان فروختي؟را بدهم اما تو تف! مرا به د

كنـد ظلـم ريشـه در خانـدان       ضمن اينكه بيان مي ،اين چند نمونه از پدر و پدر بزرگ

دهد، توضيحي بيشتر در مـورد ظـاهر     ت پدر و پدربزرگ را نيز نشان ميشازده دارد، شخصي

لـي، خواننـده بايـد    و اخالقيات و خانواده و مراوده آنها با ديگران ندارد و از همـين نمـاي ك  

هـركس بنـا بـه     هاي ظاهري و باطني آنها را بـراي خـود ترسـيم كنـد و مسـلماً       ساير ويژگي

ــه  ــه گون ــدربزرگ  اي آنهــا را مــي  برداشــت و تصــور خــود ب ــدر، پ ــد. پ منيــره خــاتون و  بين

اي داستان هستند كه نقشي كوتـاه در داسـتان دارنـد و گويـا هـدف از        هاي حاشيه  تشخصي

ل خواننده است براي حدس زدن شازده، زيـرا پرتوهـايي   ها به داستان كمك به تخيورود آن

اند.  اندكه به نحوي ديگر در وي ظهور كرده  ت شازدهاز ابعاد شخصي  

  فخرالنساء -٢
است. زني لجـوج و    اش نمود يافته فخرالنساء زني كه روح مردانگي در او بيش از زنانگي

گيـرد. گلشـيري  فخرالنسـاء را كامـل توصـيف        ا به سـخره مـي  زده و اجدادش رانافرمان كه ش

هـاي ديگـران و     نكرده و آنچه گفته، از منظر شازده است و شازده هم او را تا حدي، از حـرف 

اسـت. زنـي     خوانـده، شـناخته    هايي كـه فخرالنسـاء مـي    از خاطراتي كه در ذهنش است و كتاب

ن كتب قديمي به شناخت خـود و اجـداد كبيـرش    خواهد با خواند  خوان كه مي  باسواد و كتاب
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ها كشيد، گفت: سـفرنامة مازنـدران، چـاپ سـنگي       با انگشت روي جلد يكي از كتاب«برسد: 

  ).٨٤؛ نيز ر.ك: همان: ١١(همان: » است. چقدر جان كندم تا يك جلدش را پيدا كردم...

گويـد   مـي  خـود گلشـيري   ل خواننـده بـاز اسـت.   در مورد فخرالنساء عرصه براي تخي: 

دربارة او همة تخيلم را نگفتم، يعني يك سري توصيفات ديگر راجع بـه فخرالنسـاء داشـته،    

اي   ولي در كتاب نيـاورده؛ فخرالنسـاء چنـد بعـدي اسـت، هركـه او را بـا تخـيلش بـه گونـه          

به گفتة گلشيري، فخر النساء زني است برگرفتـه از   .)٧٤: ١٣٨٠(طاهري و عظيمي، سازد  مي

ي مينياتوري، ايستاده زير بيد مجنون يا نشسته كنـار جـوي آب بـا موهـاي افشـان و      ها  عكس

رسـد و حتـي     جام به دست. زني زيبا و اثيري و دست نيافتني كه دست هيچ مردي به او نمي

زنـي اسـت كـه حتـي نـوه       .كنـد از دور او را بشناسـد    شازده كه همسر اوست تنها سـعي مـي  

كـرد كـه چقـدر      آدم حـس مـي  «كند:   دهد و او را تحقير مي  حضرت واال را به خود راه نمي

 .)٩٥: ١٣٦٨(گلشيري، » كوچك و حقير است، حتي اگر نوة حضرت واال هم هست، باشد

رد و گن  در او به ديدة حيرت مي ،داند  شازده كه فخرالنساء را اثيري و دست نايافتني مي

  كند:   اندك نيز فخرالنساء اجتناب مي صحبتي و مصاحبت با وي است، اما از همين  شيفتة هم

بود با همان پيراهن   فخرالنساء پشت به او نشسته شازده گفت: فخرالنساء كجا هستند؟...«

فخرالنساء انگشت .. رسيد.  هاي نازك كمر مي  تورچين دار. دو گيسوي بلند و بافته به چين

ز پشت شيشة عينك بخواند، الي كتاب گذاشت و تا شازده آمد همان نگاه شماتت بار را ا

  . )٣٣ـ  ٣٤(همان:  ...»خواستم مزاحم شوم اما ديدم نميگفت: بفرماييد بنشينيد خسرو خان... 

هاي فخرالنساء حاكي از آن است كه او نيز مقهور سرنوشت بوده و بي   اين مالمت

ما  وشته كهنامه ن فخرالنساء گفت: نيره خاتون حتماً«خاطر همسري شازده را پذيرفته:   طيب

اند كه تنها به اسم شازده   مردي را شويش كرده .)٨٠(همان:  »دو تا بايد با هم عروسي كنيم

اش به سر رسيده و حتي از مردي و مردانگي و جبروت و اقتدار   است، دوران شازدگي

گويد و حتي حديث   مردان در او نشاني نيست. فخرالنساء از احساسش نسبت به او نمي

بينيم، اما همين سخناني كه با شازده دارد و مالمت و   خرالنساء در مورد شازده نمينفسي از ف

  ر نسبت به شازده است.رغبتي و شايد تنفّ  به سخره گرفتن او، نشان از بي
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فخرالنساء خود از خانداني سرشناس و از اقوام شازده، اما گرفتار اجبار خانـدان بـراي    

اش   كنـد بـه سـخره     بيند و هر جا كه فرصـت مـي    بيش نمي ازدواج با مردي كه او را ترسويي

خواهـد بـا شـازده      صـحبتي بـا فخرالنسـاء، امـا او نمـي       گيرد. به رغم ميل شازده براي هـم   مي

زنـد، در    دهد خاطرات و كتب تاريخي بخواند و اگر حرفـي مـي   كالم باشد و ترجيح مي  هم

هـايش را بـه رويـش آورد. بـه       و ناتوانـايي  اي به شازده باشـد كـه او را تحقيـر كنـد     ن طعنهآ

ـ     عكس، شازده در حسرت نزديك شدن به فخرالنساء و بهره ت اوسـت،  منـدي از كمـي محب

اي از سـر تمسـخر بـه او پاسـخ       ناراحت است كه فخرالنساء در برابر دوسـتت دارم بـا خنـده   

  دهد:  مي

سـاء، خنديـد آنقـدر    گفتم دوستت دارم فخرالن ...خوبي شازده؟هيچ وقت نگفت: تو «

  ).٩٢(همان: » هايش پر از اشك شد...  بلند خنديد كه چشم

نيـز او را دور   فخرالنساء هميشه براي شازده دست نايافتني بوده و حتي پس از مـرگش 

مثل همان عكـس،   ءديد كه فخرالنسا  و شازده مي«اي از ياد او غافل نيست:   بيند، اما لحظه مي

فخرالنسـاء   .)٤٨(همان: » گرد روي موهايش را ديد. و سرفه كرد آنهمه دور و ناآشناست. و

فخرالنسـاء گفـت: فخـري جـان، كليـد      « رحم است، اما با فخري مهربان:   در مورد شازده بي

» هـا بـاش، دختـر     برق را هم بزن. مواظب باش از سر جات تكان نخوري. مواظب آن گلـدان 

فت: تو بـرو بخـواب   و بلند گ ...ت كنار پنجره،رف  شد، مي  خانم وقتي خسته مي«. )١١(همان: 

  . )٨٤ـ٨٥؛ نيز ر.ك: همان:  ٥٦ (همان:» فخري جان

در مورد تعامل فخرالنساء با ساير اشخاص توصيفي در كتاب وجود ندارد، تنها رابطـة  

هايي كه با فخري دارد نيز بسـيار انـدك اسـت و در      بينم. صحبت  او با شازده و فخري را مي

تـوان از روي ايـن چنـد عبـارت و گفتگـوي محـدود در مـورد          له، بنابراين نميحد چند جم

رحـم مشـخص     اش با اشخاص نظـر داد. اينكـه آيـا مهربـان بـوده و يـا بـي         فخرالنساء و رابطه

مضاف بر اينكه  امهربان و توقع كشتار از وي دارد.با فخري مهربان است و با شازده ن نيست.

ادغـام صـورت گرفتـه و شـازده نـدا      ت فخري و فخرالنساء خصيدر مواردي از داستان بين ش

دانـد و گـاه بـه     يكند فخرالنساء و در حقيقت مرادش فخري است كه او را فخرالنسـاء مـ   مي
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سـخن از فخـري اسـت يـا      دانـد االن حقيقتـاً    اي اين موارد بيان شده كـه خواننـده نمـي    گونه

  .)٩٢همان: ( فخرالنساء

 گـذرد.   لنساء با شـازده اسـت و آنهـم بـر تحقيـر شـازده مـي       فخرا شترين گفتگو ميانبي

شازده گفـت:  «: شنويم  كالمي از شازده نمي دهد.  گويد و شازده تنها گوش مي  فخرالنساء مي

كـاله خـود جـد كبيـر را     «؛ )٩(همـان:  » به ماشه دست نگذاريـد. گفـت: ترسـيدي شـازده؟!    

كـنم، دسـت بـردار، روز دوم      ش مـي خـواه «گفـتم:  » بيا جلو ببينم، شـازده «برداشت، گفت: 

هـايم را    كـاله خـود را گذاشـت روي سـر مـن. تـا روي چشـم       » اي؟  است شروع كرده  نشده

كـرد. گفـت:     بود. عينك روي چشمش بود، از پايين نگـاهم مـي    پوشاند. فخرالنساء خم شده

خر حتي يـك ذره  آيد، شازده. نكند قمرالدوله با باغبان باشي...هان؟ آ  به تو يكي نمي اصالّ«

دسـتور دادي. هـان؟ پـس هنـوز خـون      «؛ )١٠(همـان:  » از آن جبروت اجدادي در تو نيسـت 

ترسـي، هـان؟ دختـر      از فخـري مـي  «جلو فخري. خنديـد:   گفتم اقالً» اجدادي در تو هست؟

فخرالنساء كتاب را بسـت، امـا انگشـتش هنـوز الي كتـاب      «؛ )١١ (همان:» رامي است شازده

 ...با يـك دختـر تـازه، آنهـم گرجـي      ما چقدر عقبيد، جد كبير آن شب حتماًبينيد ش  بود: مي

خواهيد پيشـكش حضـورتان كـنم تـا شـما هـم         فخرالنساء گفت: فخري هنوز بكر است، مي

شـازده  «؛ )٣٩(همان: » شويد  دانم در اين مسابقة اجدادي چيزي نمي  شروع كنيد؟ هرچند مي

چنـد  «؛ )٦٢(همـان:   »فروشـي   افتـي و ايـن خانـه را مـي      ام ببينم تو كي به افالس مي  من نشسته

سنگ برداشت و گذاشت كف دستم، گفت بزن، گفتم به چـي؟ گفـت: پـس خيلـي پرتـي      

هـاي    توانـد اسـتخوان    شازده. جد كبيرت فقط دلش به اين خوش بود كه هـر روز صـبح مـي   

ترسـي بـه ايـن      دشمن اجدادي را لگدكوب كند. عظام رميم نادر و زنديه را و تـو حتـي مـي   

اند سـنگ بينـدازي؟ نتـرس شـازده، زود بـاش       بيست سال است گچش گرفته آدمي كه اقالً

روح پدربزرگ را شاد كن. آخر اين نوكر نمك به حـرام خفيـه نـويس صـدر اعظـم وقـت       

جـا، روي ايـن بلنـدي گچـش       دهد كه همـين   فهمد دستور مي  بوده، .... پدر بزرگ وقتي مي

را درست ببيند و به عرض رساند. ... فخرالنساء گفت: خيلـي كشـته، امـا     بگيرند، تا همه چيز

ديده، كه جلو روش نبوده، كه هر روز نبوده، كه يك سـاعت و    خوبي پدر اين بوده كه نمي
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فخرالنسـاء گفـت: خـوب، بـرويم، در     » خالص. يك دفعه دويست تا پانصد زخمي و كشـته 

  . )٧٨ـ٧٩(همان: » رت نيستد كباهاي تو حتي يك قطره از خون اجدا  رگ

خواهد شـازده را تحقيـر كنـد و از      اينكه مي .كند  فخرالنساء شازده را به قتل تشويق مي

دارد و از اينكـه شـازده چـون آنـان       جنايات اجدادش بگويد و يا جنايات آنان را خوش مـي 

    تحقير شازده است:به دنبال در هر صورت  چندان مشخص نيست. نيست ناخشنود است،

دهـي. بايـد كـاري      گفت: اينها كه كار نشد. خودت را داري فريب مـي   فخرالنساء مي«

يك صفحه از تاريخ را سياه كند. تفنـگ را بـردار و بـرو كنـار      بكني  كه كار باشد، كه اقالً

شود نشانه بگير و بزن. بعد هم بايسـت و جـان     هاي باغ و يكي را كه از آن طرف رد مي  نرده

ه كن. اما اگر از كسي بدت آمد، اگر ديدي كسـي يـك بيـت شـعر را غلـط      كندنش را نگا

گيرد و يا حتي پايش را گذاشته روي سـكوي خانـة تـو تـا بنـد        اش را مي  خواند و يا بيني  مي

تـر باشـد    دليـل   مأذون نيستي سرش را نشانه بگيري. انتخاب طرف هرچه بي ،كفشش را ببندد

گـردد هـم قاتـل اسـت و هـم        دم دنبـال بهانـه مـي   بهتر است. كسي كه بـراي كشـتن يـك آ   

خواهد سر خـودش كـاله بگـذارد. اگـر خواسـتي بكشـي         دروغگو، تازه دروغگويي كه مي

خواهد. بايد سر طرف، سينة طرف را هدف بگيري و ماشه را بچكاني همين. ببـين    دليل نمي

هـا را حتـي.    دنـد، بچـه  ز  كردنـد آدم مـي    از اجداد واالتبار ياد بگيـر. وقتـي شـكار پيـدا نمـي     

خـورد و بـه     شد و تكان مـي   ها و پاهايش كه جمع مي كردند، به دست  ايستادند و نگاه مي  مي

  . )٨٠(همان:» كرد  ها كه خيره به آدم نگاه مي  آن چشم

از صفحة هفتاد تا هشتاد كتاب به وصف فخرالنساء اختصاص دارد، اما مطلب چنداني 

قبـل   هـا   شود كه او را از سالاي بيان ميبه ويژه كه از زبان شازدهگيرد دست خواننده را نمي

هـا  خود شازده نيز به رغم همة اين است.شناخته و بعد همسرش شده و با او زندگي كرده مي

گـذرد. شـازده از   هاي قـديمي نيـز نمـي   در پي شناخت اوست و حتي در اين مسير از عكس

خواهـد فخرالنسـاء را بشناسـد،    مي ،بودم جان به او دادهروي عكسي رنگ و رو رفته كه خان

كـه اي كـاش از او بيشـتر عكـس     كند   سازد و آرزو مي  براي خودش در مورد او داستان مي

ت ت رمان باشـد، مـرگ شخصـي   ترين شخصي  فخرالنساء شايد مبهم .)٧٣و  ٧٨(همان: داشت 
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هاي اخباري كـه دربـارة او از     ها با گزاره  كند، اما همين ابهام  به درستي در مورد او صدق مي

سـازد.    شود، اندكي خواننده را با او آشنا مي  زبان شازده و فخري كم يا زياد و ناقص بيان مي

هـا و ترديـدها و ايجـاد انگيـزه در       زيرا اين ابهـام  ؛تي پويا و زنده استاز طرف ديگر شخصي

لش مخاطب نيز در مورد او با كمك تخيشود كه   مخاطب براي شناخت فخرالنساء سبب مي

  باشد.  سازي كند و مشاركت داشته  تهاي كتاب، شخصي  و داده

  فخري -٣
زنـي سـاده و بـه     .دهـد   فخري زني فرمانبردار و مطيع است كه هرچه بگويند انجام مي

دانست فخري آن همه دست و پا چلفتـي اسـت     شازده كه مي«زعم شازده دست و پاچلفتي: 

) و حتي مسخ شدن را پذيرفته و تا بدان حد در نقشش فـرو رفتـه كـه گويـا     ٣٥(همان: » و... 

هـاي پيـر     وقتـي فخـري آن ريـش تـوپي سـپيد و دسـت      «برد كه فخري اسـت:   ياد مي گاه از

  .)٩٢(همان: » است، فخرالنساء نيست  فهميد كه فخري  ديد مي  پدرش را مي

اسـت (همـان:    و دچار بحران هويـت شـده   حير ماندهالنساء متفخر فخري بين فخري و 

كند كه من فخري هسـتم.    كيد ميزده تأكند تا ببيند كيست؟ مدام به شا  )، به آينه نگاه مي٧٨

برد، بايد ساعاتي فخري باشـد و خانـه را تميـز و كلفتـي كنـد و        از اين بحران هويت رنج مي

  ا بيارايد.ساعاتي بدل شود به فخرالنساء و لباس او را بپوشد و خود ر

كنـد و فخـري را     با اينكه شازده پدر پيرش را بعد از آنهمه خدمت از خانه بيـرون مـي  

اي عـادي از آن يـاد     گويـد و چـون واقعـه     )، اما فخـري چيـزي نمـي   ٥٧دارد (همان:  نگه مي

  داند كه بايد تسليمش باشد.   چانكه گويا آن را جزء سرنوشت محتوم خود مي .كند  مي

بينيم؛ شـازده فخـري را     در فخري نمي ...ر و يا عشق واب احساسي از تنفّدر سراسر كت

گويد، آنقدر به او تحميل كـرده كـه فخرالنسـاء اسـت،       در خانه حبس كرده و به او زور مي

گويد و فقط او را آنطور كه   كه خودش هم باورش شده، با همة اين احوال از شازده بد نمي

كـرد! گلـويم     اي مـي   شـد مـن را ببـرد بيـرون. چـه خنـده      وقت نهيچ : «كند  هست وصف مي

اش با   خورم. گفت بايد بخوري فخرالنساء و زد. همه  سوخت. تلخ بود. گفتم: شازده من نمي
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زد آنهم توي صورتم اين طرف. اول پيشانيم داغ شـد بعـد دسـتهايم. شـازده       پشت دست مي

   . )٥٨(همان:  »د ترسيدم...خوام. نگاهم كر  گفت باز بخور فخرالنساء. گفتم نمي

فخري در حـديث نفـس نيـز     يابيم.  هاي فخري در مي  ها را نيز از حديث نفس همة اين

يابد آيا او از اين وضع راضي است يا نه و   دهد و خواننده در نمي  احساسي از خود نشان نمي

اش ظلم كرده   دهشازده بر او و خانوا ؟انديشد  چرا به خالصي از آنجا نمي ،اگر راضي نيست

كشد و عالوه بـر آن تغييـر هويـت را بـر او       كند و بيش از حد از او كار مي  و او را اذيت مي

گويد و حديث نفسش به ذكـر وقـايع و خـاطرات      اي از شازده بد نمي  تحميل كرده، اما ذره

ود كنـد، فخـري بـا خـ      گذرد، حتي آنجا كه فخرالنساء آرزوي زوال ثروت شازده را مـي   مي

  .)٦٢(همان: رحم است!   گويد كه خانم چه بي  مي

انـد،    اي است كه گويا همه خاطره  هاي داستان شده، به گونه  تتوصيفاتي كه از شخصي

اي   كنـد خـاطره    تنها در خيال حضور دارند و در قاب، كـه هرگـاه شـازده آنـان را نگـاه مـي      

ايـن   دانيم آيا حقيقتـاً   و هستيم و نمير به مرگ اشخاص رو شود. به نوعي با  برايش تداعي مي

شـازده  «اشخاص وجود دارند يا نه و حتي نسبت به خود شازده نيز با چنين حالتي مـواجهيم:  

كند و ديد كه مادر بلند شد و رفت توي قـاب    دانست كه حاال مادرش گريه مي  احتجاب مي

مـادر تـوي قـاب     ..ود.عكسش نشست و اشكش را پاك كرد. دور عكس مادر سفيد سفيد ب

هـاي كلگـي روي     هاي عكس را پوشانده بود. شـرابه   يالش تمام تپهكرد...   عكسش گريه مي

بـود روي    اش افتـاده   رسيد و سايه  بود. نوك سبيل مراد به بناگوشش مي  هاي اسب افتاده  چشم

شـازده  «. ؛ )٣٠ـ٣١همان:»(ها و روي قالي. پدر گفت: مراد خان اسب را زين كردي؟...  شيشه

اسـت و پـدر سـوار اسـب       دانست حاال پـدربزرگ تـوي قـاب عكسـش نشسـته       احتجاب مي

  . )٣٣همان: »(بودند...  ها صدا در صدا انداخته  رود. قاري  ها يورتمه مي  كهرش توي تپه
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  گيري نتيجه
با اينكـه چنـدان بـا     نويسي دارد. و خالقيت ستودني در عرصة داستان گلشيري استعداد

هــا و كارهــاي هــدايت و...   غــرب آشــنا نبــوده و بيشــتر آشــناييش از طريــق ترجمــه اتادبيــ

هايي بـه كـار بـرده كـه       بنويسد. تكنيك »نو«و » ايراني«، »مدرن« است، اما توانسته رماني  بوده

خالقانـه اسـت    ال ذهني دارد كه كامالًشد، سي  كمتر و به ندرت تا آن زمان به كار گرفته مي

هـاي ديگـران اسـت،      شود.كار گلشيري ادغام تجربـه   تقليد در آن ديده نمي ع وو رنگ تصنّ

  است.   هايي كه در حين كار براي خودش پيش آمده  امتزاج آنها باهم و آزمودن تجربه

هـا و   رمان شـازده احتجـاب از هـر نظـر يـك رمـان ايرانـي اسـت؛ چـه از نظـر چهـره           

و چـه از نظـر دورنمايـه،     ها و معماري آنهـا   هاي ريز و درشت آنها، چه از نظر مكان ويژگي

گرچه تكنيك به كار رفته نو است و ايـن از   هاي ديگر.ها و ويژگي  تها و سنّ  ها، آيين رابطه

سازد و جنبـة تقليـدي     امتيازات داستان است كه آن را براي خواننده فارسي زبان ملموس مي

داستان گلشيري در شازده احتجاب نمايـان   نمونة عالي و كمال يافتةگيرد.   بودن را از آن مي

  ال ذهـن كـه بـين    است كه در عين توجه خاص به فرم از محتوا نيز غافل نيست و جريـان سـي

تي دوچندان بخشـيده  حال و گذشته و آينده در رفت و آمد است، به داستان تازگي و جذابي

و پيچيدگي و ترديد به است. در اين رمان ابهام  تر ساخته  ت را پررنگو عنصر مرگ شخصي

اي دارد.   ها نمود ويژه  تويژه در مورد شخصيانـد و آنچـه از     ها حقيقتاً مرده  تتمامي شخصي

شـوند و نقشـي را بـازي      اي است؛ در بيان خـاطرات زنـده مـي     تنها خاطره ،شود آنان بيان مي

زيرا وصـف روشـني از   كنند، اما در همين زنده شدن نيز به نوعي با مرگ آنها مواجهيم،   مي

  رود.   آنان نمي

اسـت؟ فخـري چـه      اسـت كـه آيـا فخرالنسـاء مـرده يـا كشـته شـده         خواننده در ترديد

گـذرد؟ رابطـة فخرالنسـاء و      اي با شازده و فخرالنساء دارد و در ذهـن و دل او چـه مـي     رابطه

ر داسـتان وجـود   گذرد؟ عناصر ايراني نيز د  است و در قلب و ذهن آنها چه مي  شازده چگونه

گلشيري در ايـن   دارد، از سنّت ازدواج و حكومت مردان و توصيف خانه و ظاهر افراد و... .
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رمان با زباني مدرن و در قالب روايتي نو به شـرح زنـدگي سـنّتي در اواخـر دوران قاجـار و      

نو نمـود  بينيم، در اين رمانِ   هاي نو مي  پردازد و مرگ شخصيت كه در رمان  اوايل پهلوي مي

هـايي كـه در رمـان از آنهـا سـخن        به خصوصي دارد و چندان نمايان است كه بين شخصيت

تـوان تـا حـدي و بـه       مـي » فخـري «و » فخرالنسـاء «، »شازده«رود، تنها دربارة سه تن يعني:   مي

حتـي دربـارة    اجمال، آنهم به كمك تخيل خود تحليلـي داشـت و در مـورد آنهـا نظـر داد.     

رسـد كـه     يعني شازده نيز خواننده همراه با خـود شـازده بـه ايـن سـؤال مـي      شخصيت اصلي 

كشد كـه در عـين     هايي را در داستان به تصوير مي  احتجاب كيست؟ گلشيري با مهارت آدم

هايي كه شناخت آنها ميسر نيست، در مـرز بـين     اند؛ آدم  حضور غايبند، در عين زندگي مرده

  توان با ترديد حدسشان زد.  تنها مي اند و  بودن و يا سايگي مانده

اين در قاب بودن و خيالي و رؤيايي بـودن  » احتجاب كيست؟«سوال پاياني شازده كه 

هـايي    كنـد بـا شخصـيت     كند. خواننـده گمـان مـي     تر مي  ها و به ويژه شازده را قوي  شخصيت

شـده،    هويـت و تهـي    هـايي بـي    خاطره شده، خيالي، مرده و يا در آستانة مرگ، بـا شخصـيت  

هـايي كـه واقعـي نيسـتند و آنچـه آنهـا را واقعـي كـرده،           حيران و پريشان مواجه اسـت؛ آدم 

  شود.  هاي آنان است كه در داستان بروز و ظهور يافته و با پايان داستان تمام مي  سايه
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