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 دهیچک
 یی،مبنا ـ ذهنیت گریزی،قاعده. دارند مرتبطی معانی «مدرنیسم» و «زنانه نوشتار و زبان» معاصر، ادبیات در

 ناصرع که شوندمی مطرح زنانه نوشتار هایویژگی منزلۀبه زبان، رنجورانۀنروا وضعیت و درونی هایگوییتک

 و دموکراسی به گرایش آمدِپی توانمی را ادبیات در مدرنیسم. هستند هم مدرن هایداستان تمهیدات و

 شرب جدی مسائل به قراردادها، فروپاشی و هاسنت از گسست زمانۀ بیستم، قرن در که دانست ایچندصدایی

 و زینحوگری با تا بودند تالش در که بود کسانی پیشنهادی الگوی هم زنانه نوشتار نظریۀ. بود شده مبدل

 به دهندمی مجال دو هر بنابراین. زنند برهم را مردساالری ِمِمقوّ گرفتۀشکل ساختارهای زبان، در گسیختگی

 حتجابا شازده رمان بر نو نظری تا است این بر پژوهش این کوشش. دموکراسی و تکثرگرایی چندصدایی، وجود

 بودنِ ستیمدرنی مذکور، رمان عناصر تبیین با ابتدا کهطوریبه بیابد، آن در ایتازه داستانی جزئیات و بیفکند

 ات گیرد قرار کاوش مورد هاآن افعال داستان، زنان پردازیِشخصیت تحلیل با سپس و گردد توجیه آن ماهیت

 استان،د مدرن ساختار با نسبت در بودنشان، مدرن یا سنتی شان،بودگیسیطره تحت یا مندیاستقالل میزان

 ایهشیوه از استفاده با رمان این در گلشیری که داد نشان پژوهش از حاصل نتیجه. گیرد قرار بررسی مورد

 خود داستان ناپذیرسلطه و مندکنش زن شخصیت مدرنِ هایویژگی با متناسب انسجامی پردازی،داستان مدرن

 آن رد که برندمی راه زنانه نوشتار مختصات با همسو خوانشی به را خواننده او داستانی تمهیدات. است آفریده

 همچون زنی شخصیت برای آیدمی فراهم مناسب بستری و گرددمی عزل متن در محتوم ساالریِ از مرد

 به ار قیمومیت و تبعیض سیطرۀ خود، طلبانۀآزادی و گریزقاعده هایکنش و ذاتبهقائم هویت با تا فخرالنسا

 .بگیرند چالش
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 مقدمه. 0

( Female Writing) زنانه نوشتار و زنانه زبان مفهوم بسط و پیدایی بیستم، قرن در

 سیکسو هلن و (Luce Irigaray) ایریگاره لوس مثل پردازانینظریه توجه محصول که

(Hélène Cixous) هب ازپیشبیش است، زنانه فردمنحصربه هایویژگی و هاتفاوت به 

 ادبیات و زبان ماهیت تغییر و زبان مردساالرانۀ سلطۀ و سیطره زیر از زنان خروج

 ردندک تالش دادند، دست به «زنانه نوشتار» عبارت از که توصیفی با هاآن. کرد کمک

 زومِمج و منسجم قواعد و الگوها و کنند اعاده را زنان استقالل نیز زبانی ساختارهای در

 زیر ۀدور که است مدرنیته و بیستم قرن این حقیقت، در. بشکنند درهم را پیشین

 روح مدرنیسم آید؛می شمار به دیرین باورهای و جزمی هایقطعیت بردن سؤال

 پاینده،) اندیشیدمی جمعی اعتقادات از برآمده عرفیِ اصول براندازی به که است شکّاکی

0926 :46). 

 لتزلز دچار پیشین معهودِ و مستقر هایسنت به مردمان باورهای که ستا ایزمانه

 رنق ممیزۀ وجوه از یکی که گفت توانمی روشنیبه بنابراین شود؛می دگرگونی و

 بارزاتم و «اجتماعی بندهای و قید از رهاشدگی» و «بنیادین تغییرات ایجاد» بیستم،

. (042-047: 0969 کوش،) است بوده مدنی آزادی هایایده دیگر و زنان طلبانۀعدالت

 آن برای که هاییویژگی که است این نیز زنانه نوشتار مورد در توجهقابل بسیار نکتۀ

 تلقی زنی مدرنیسم ادبی جنبش پردازیداستان تمهیدات تمامیبه واقعدر اند،برشمرده

 به اوریناب گرایی،کثرت و معانی در ابهام ،(ادبی کاریتکه) نویسیتکهتکه: شوندمی

 تنشکس ها،شخصیت اسکیزوفرنی و هیستری ها،شخصیت ذهن واکاوی قطعی، فرجام

 که است دلیل همین به. ذهن سیال جریان و درونی گوییتک زمان، خطی توالی

 ینیاویرج و دوراس مارگریت مثل زنی نویسندگان فقط نه گفت اطمینان با توانمی

 فرن چهار هر - پروست مارسل و جویس جیمز مانند نیز مرد نویسندگان بلکه وولف؛

 دست زنانه نوشتار شیوۀ به ـ شوندمی محسوب مدرن نویسندگان ترینبرجسته از هم



 29/  (گلشیری هوشنگ اثر «احتجاب شازده» مدرنیستی رمان در زن هویت بررسی) زنانه نوشتار و مدرنیسم

 ملحق مدرنیسم جنبش به آهسته، البته حرکتی با نیز ایران داستانی ادبیات .اندزده

 ناوبت به که ایران معاصر داستانی ادبیات دوم و اول نسل نویسندگان از شماری. شد

 هرامب هدایت، صادق از متشکل بخشیدند، اعتال را مدرنیستی پردازیداستان شیوۀ

 یان،م این از که است گلشیری هوشنگ و دانشور سیمین ساعدی، غالمحسین صادقی،

 سبب به چه بخش،الهام و وقفهبی فعالیت دهه چهار سبب به گلشیری هوشنگ

 یزن و نویسندگان از ایتازه نسل آموزش و پرورش دلیل به چه و اشداستانی کارهای

 داستان رد شناسیزیبایی و فُرم به بینباریک نگاهی و سبک سازیِبرجسته دلیل به

 ایداستانی تمهیدات در ریشه که ـ ایران داستانی ادبیات در اشتازه هایپیشنهاد و

 مثل عناوینی تحت جهان بزرگ نویسندگان آثار در زمانهم تقریباً که داشت

 نویسندگان ازـ  بود شده پدیدار «ذهن سیال جریان رمان» و «نو رمان» و «مدرنیسم»

 .شودمی قلمداد ما پیشرو

 ایداستانی هایتکنیک و عناصر مضامین، واجد گلشیری هایداستان از بسیاری

 ندپارهچ فرد، به قائم مفهومی عنوانبه واقعیت: دارند مدرنیستی ایصبغه که هستند

 «شک شب» داستان در راوی دید زاویۀ کردن محدود کمک به یگانه و قطعی نه و

 آتش» داستان در رئالیستی محورِحادثه سنتیِ رنگپی تغییر یا حذف ؛(0926)

 ـ فروید کاویروان عقاید و آرا از متأثر ـ ذهن ناخودآگاه کاوش ؛(0976) «زرتشت

 یهاگوییتک صورتبه نفسانی هایجدال و رنجوریروان افتادگی،تک انزوا، نمایش

 و خطی زمان زدن برهم و کاریتکه ؛(0991) «کید و کریستین» رمان در درونی

. غیره و( 0969) «ما نوروزی میر» داستان در وقایع معلولیِ و علی دومینوییِ ِتوالی

 جامعۀ و ادبیات در آفرینتحول رخدادهای تاریخی همسویی و توازی کنارِ در روازاین

 به هتوج با بنابراین اند؛گشته مشابه و مرتبط دوچندان مدرنیسم و زن مفهوم زنان،

 تانیداس ادبیات تحوالت و زنان اجتماعی تحوالت حوزۀ ناپذیراجتناب تنگاتنگی این

 .یابدمی اهمیت ادبیات مدرنیسم بستر در زن موضوع ازپیشبیش که است
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 تحقیق سؤاالت و مسئله بیان. 0-0

 ایچندصدایی و دموکراسی به گرایش آمدِپی واقعدر توانمی را ادبیات در مدرنیسم

 هب قراردادها، فروپاشی و هاسنت از گسست زمانۀ یعنی بیستم، قرن در که دانست

 نظراز مدرنیسم که است این توجه جالب نکتۀ اما بود؛ شده مبدل بشر جدی مسائل

 انیکس پیشنهادیِ الگوی که است ایزنانه نوشتار نظریۀ با همسو و مرتبط ماهیت،

 گرفتۀلشک ساختارهای زبان، در گسیختگی و نحوگریزی با تا بودند تالش در که بود

 ایجاد و چندصدایی وجود به دهندمی مجال دو هر زیرا زنند؛ برهم را مردساالری ِمِمقوّ

 .دموکراسی و تکثرگرایی

 تجاباح شازده رمان توانمی چگونه و چرا که سؤال این به پاسخ با ابتدا جستار این

 تینسب چه زنانه نوشتار مفهوم با مدرنی اثر همچو و کرد تلقی مدرنیستی رمانی را

 :بود خواهد زیر هایپرسش به پاسخ درصدد کند؟می برقرار

 زدهشا رمان در هاسنت از گسست و چندصدایی به گرایشی مثابۀ به مدرنیسم ـ

 پیدا احتجاب شازده رمان زن هایشخصیت عملکرد با ارتباطی چگونه احتجاب

 کند؟می

 یابد؟می هویتی چه گلشیری هوشنگ احتجاب شازده رمان در زن ـ

 تحقیق ضرورت و اهداف. 0-4

 رب را تحقیق ضرورت و هدف شده،بیان سؤاالت و مسائل به عنایت با حاضر پژوهش

 ئیاتجز تا افکنده گلشیری هوشنگ «احتجاب شازده» رمان بر نو نظری که داندمی آن

 رمان، این جزئیات و عناصر در موشکافی با و شود یافته آن در ایتازه داستانیِ

 انزن پردازیِشخصیت تحلیل با سپس و شود توجیه آن ماهیت بودنِ مدرنیستی

 درنهایت تا بگیرد قرار کاوش مورد هاآن افعال و هاکنش ،(فخرالنساء خاصه) داستان

 در نز شخصیت بودنِ مدرن یا سنتی ،بودگیسیطره تحت یا مندیاستقالل میزان

 .شود تحلیل رمان مدرن ساختار با نسبت
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 تحقیق پیشینۀ. 0-9

 هوشنگ هایداستان در هاآن هویت و زنان پردازیشخصیت موضوع تحلیل باب در

 از «گلشیری پردازیداستان در زن نقش تحول سیر» مقالۀ جزبه اکنون تا گلشیری

 نگرفته صورت پژوهشی ،(0962) معاصر پارسی ادبیات نشریۀ در پناهی،حسین فردین

 تشخصی دو بر تأکید و «زن نقش تحول سیر» موضوعِ پناهی،حسین مقالۀ در. است

 سبب به گلشیری هایداستان در مطلوب غایتی عنوانبه دردار هایآینه رمان زن

 مصن» با زن هایشخصیت دیگر تعجیلی مقایسۀ و «زن نقش تکامل اوج» داشتنِ

 نگاه نوعی موجب که موضوعی. است گرفتهانجام دردار هایآینه ی«مینا» و «بانو

 یهاداستان مهم و تأثیرگذار زن هایشخصیت برخی به اعتنابی و گرایانهتقلیل

 در آنچه حقیقت در. احتجاب شازده رمان «فخرالنساءِ» مانند است؛ شده گلشیری

 در زن هایشخصیت هویت موضوع است، نشده پرداخته بدان پناهیحسین مقالۀ

 ژوهش،پ رویکرد که ترتیباینبه است؛ گلشیری هوشنگ هایداستان مدرنیسم بستر

 ایهگونبه پناهیحسین مقالۀ همچون نه همآن باشد، داستان زنانِ هویت و نقش کشفِ

 حاضر، ارنوشت تحلیلیِ روند در اساس این بر. متنیدرون صورتی به بلکه محور،مقایسه

 شدهن پرداخته گلشیری کارنامۀ در زن هایشخصیت «تحول سیر» به اینکه دلیل به

 مقالۀ در هاآن خالی جای که موضوعاتی به شود اشاراتی شده تالش است،

 .شودمی حس پناهیحسین

 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 احتجاب شازده رمان بر درآمدی پیش. 4-0

 است، گلشیری هوشنگ نام نشینهم که ایداستانی اثر نخستین که نیست تردیدی

 و نویسندگان هایشب شبِ ده از ششم شبِ در مثالً چنانکه. اوست احتجاب شازده

 وقتی کاظمیه، اسالم ،0996 مهرماه در گوته، شعر هایشب به معروف ایران، شاعران

 دوستان،» :میگوید مزاح به بیاید، تریبون پشت به سخنرانی برای میخواهد گلشیری از
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 خسروپناه،)...«  کند صحبت شما با ما احتجابِ شازده مغفور مرحوم این اینکه از قبل

 و بود نوشته.( م 0666) 0922 در را احتجاب شازده گلشیری کهحالیدر ؛(092: 0966

 مجموعۀ و( 0996) راعی گمشدۀ برۀ و( 0991) کید و کریستین رمانِ دو بعدازآن

 احتجاب شازده اعتبار. بود کرده چاپ نیز را( 0992) من کوچک نمازخانۀ داستان

 هایشیوه با همسو که بود نویسیداستان پُرشمار نوین تمهیدات وامدار گمانبی

 از را آن توانمی که رمانی. اندشده پدیدار اثر این در جهان، در نوشتن مدرنیستیِ

 جزبه که دانست «مرگ بستر در درونی گوییتک» درونمایۀ با هاییرمان جنس

 در هِمینگوِی ارنست مثل دیگری مدرنیست و بزرگ نویسانداستان گلشیری،

 کارلوس ،(0690) «میردمی مالون» در بِکِت ساموئل ،(0696) «کلیمانجارو هایبرف»

 و( 0679) «آینه» در تارکوفسکی آندری ،(0664) «کروز آرتیمو مرگ» در فوئنتس

 .اندگذاشته دست آن بر نیز( 0669) «مغز در گلوله یک» در وولف توبیاس

 هجوم در که است محتضر ایشاهزاده زندگیِ آخر ساعات داستان احتجاب شازده

 خاطر به را ریزشخون خاندان و خود تباهی سرگذشت نظم،بی خاطراتی و هاتداعی

 زوال ماجرای: بخشدمی ذهن سیّال جریان ماهیت رمان به که ایگونهبه. آوردمی

 .شانبازمانده آخرین ممات و جبار ایطایفه حیات

 آن در پردازیشخصیت واکاوی و اثر تحلیل. 4-4

 چند طول در نظر مورد رمان صفحۀ 041 تمام تقریباً شود،می حاصل رمان از آنچه

 خود که ایمسئله. گرددمی روایت احتجاب خاندان شازدۀ زندگی آخرِ شبِ از ساعت

 شکسته احتجاب شازده در زمان: اثر مدرن جوهرۀ به یافتن راه برای است ایدریچه

 هایرنگپی در که ـ زمان سیر در وقایع مسبوقِ و مرسوم توالیِ مسیرِ از و شودمی

 واقعدر رمان این در زمان. گرددمی خارج کلیبه ـ داشت رواج رئالیستی ایِپردهسه

 در رایج «عادیِ زمان» با تضاد در مفهومی) آیددرمی «معنادار زمان» صورتبه

 فهمکاش لحظات به رویدادهایشان که است مدرنی هایداستان از برآمده که( رئالیسم
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 به آنکهبی زمان که صورتی به. (22: 0969 هیل،مک) رسدمی ذهن امانبی سَیَالن و

 ذهن به که متعددی خاطرات دلیل به بکند، حرکت طولی رئال و سنتی صورتی

 فراهم را امکانی و کندمی وَرَم و شودمی سیّال برند،می یورش رمان اصلی شخصیت

 در روایت که آنجا تا آن در متعدد هایوبرگشترفت و زمان شکستن برای کندمی

 مانر واقعدر اینکه از غافل آید،می نظر به نظمبی حتی و گسیخته پیچیده، روبنا،

 ویافتهن ایشاکله و ساختار چندپارگی، و گسیختگی پیِ از احتجاب شازده مثل مدرنی

 مدرن، جهان روز وقایع از باشد نمایشگری هم تا جویدمی را خودمرجعی و

 هم، و پندارندمی اش«حقیقت» آنچه چندپارگیِ و معاصر انسان گسیختگیروان

 از فرهنگ داشتننگه مصون» برای باشد (Homeopathy) گرانهدرمان همسان تالشی

 نپیشی باورشدۀ ساختارهای و باورها «تزلزلِ و فناورانه تحوالت از ناشی آشفتگی

 .(012: همان)

 «نآ محتوای از تبلوری» مدرنی داستان همچو گسیختۀ و تکهتکه روایت کهچنان

 و رنجوریروان روابط، فروپاشیِ خوردگی،شکست تنهایی،. (42: 0926 پاینده،) شودمی

: همان) هستند مدرن هایداستان هایمایهدرون از جملگی که اسکیزوفرنی و ضعف

 به برای گلشیری و کندمی صدق هم احتجاب شازده شازدۀ وضعیت مورد در ،(99-94

 و روایت خطی یا معلولی و علی توالی شکستن وضعیت، این وهوایحال دادنِ دست

 هنمون عنوانبه. کندمی کار در را ذهن سیال جریان از استفاده و زمانی هایکاریتکه

 نماییآینده اصطالحبه و ناگهانی تقطیع که کرد اشاره داستان از ایصحنه به توانمی

(Flash-forward) لحظۀ از داستانی موقعیت که جایی در است؛ زدنیمثال آن در 

 زمانی به پیشخدمت، یک استخدام مورد در همسرش، فخرالنسا، و شازده وگویگفت

: شودمی پرتاب است، شده فخرالنسا و شازده خانۀ وارد مستخدم عنوانبه فخری که

 اسم به دارم سراغ دختر یک: گفت شازده. بگیری را یکی باید حتماً جان، شازده»

 گوب بهش پس باشد،: گفت چطوره؟. بیرون انداختمش که باغبانی همان دختر فخری،
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 متما که کارت جان، فخری: گفت و در طرف به افتاد راه فخرالنسا و کند جمع را میز

 .(77: 0962 گلشیری،) «باال بیا شد

 زمانی، هایکاریتکه و روایت خطی پیرنگ شکنیدرهم از استفاده بر عالوه

 ناگاه و تعدد به بندیش،فصل بدون و وقفهبی رمانِ طول در نیز را رمان راوی نویسنده

 و فخری شخصاول شازده، شخصاول دید زاویۀ میان روایت تا دهدمی تغییر

 مراجع و دید زاویۀ به وقوف که صورتی به. بگیرد قرار سیّالیت و نوسان در شخصسوم

 یاتِجزی و زبانی هاینشانه و لحن به ما توجه به است بسته هرلحظه، در رمان در ضمیر

 گرفته،مه وهوایحال زیرا کنند؛می مشخص را ضمیر مرجع و راوی که ایتوصیفی

 و استحاله و شازده روانی وضعیت از برخاسته که ـ رمان آمیزابهام و مالیخولیاوار

 رمان دردسربی کردن دنبال امکان ـ است او ذهن در فخری و فخرالنسا آمیزیدرهم

 ببس به جایی در بنابراین کند؛می سلب رئالیسم به خوکرده و ناآشنا خوانندۀ از را

 :است گرفته دست به را روایت فخری که شودمی دریافت لحن، تغییر

 نازک چین دوتا حتی و دید را خانمش خال و کرد پاک را عکس روی شیشۀ»

 نکوعی خواستم وقتی: زدمی تار عینک شیشۀ پشت که را هاچشم بعد و را هالب کنار

 (.61: همان) «باش فخرالنسا گفتم من: گفت انداخت، راه ایشنگهالم چه بذارم

 ترپیش از که «چادرنماز توی هاچشم گرفتن قاب» نشانۀ کمک به دیگر جایی در 

 هآنچ برخالف که شودمی فهم دارد، فخری بر داللت ایم،دریافته رمان روایت سیر در

 مرجع فخری گوید،می فخرالنسا و فخری دادن تمیز در ناتوان و معلق و مردّد راویِ

 شده کهتتکه الوان بلورهای آن پشت فخرالنسا نه، فخری،: »فخرالنسا نه و است ضمیر

: انهم) «بود گرفته قاب چادرنماز توی که هاچشم همان. بود پیدا هایشچشم فقط. بود

76). 

 دابعا دادنِ دست به بر عالوه راوی، تغییر و ابهام ایجاد با گلشیری نحو، بدین

 در را ناهمسان صداهای ورود یا (polyphony) چندصدایی ها،شخصیت از مختلفی
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 همسو احتجاب، شازده در زبان شودمی موجب خود این که ـ کندمی ممکن رمانش

 کندمی عزل متن در وچراچونبی اقتدار از را مرد که باشد ایزنانه زبان ستیزیِسنت با

 تا گیردمی داستان، مرد اصلی شخصیت شازده، از را مؤکد مرکزیت و محوریت و ـ

 زا فرازی در مثالً. شود توصیف نیز فخرالنسا و فخری داستان، زنان منظر از شازده

 احساس یا همدلی اندکی موجب شازده وضعیت انگیزیِترقّ آن، از پیش تا که رمان

 اویر فخری دید، زاویۀ تغییر با ازاینکهپس بود، شده شازده برای خواننده دلسوزی

 دلیل به اتفاقاً که شودمی درک شازده شخصیت از دیگری سویۀ شود،می داستان

 هشازد: »آیدمی نظر به مشمئزکننده شازده، سفّاک اجداد و آبا مختصات با همسانی

 بکن، ار فکرش. یکی شبی باز و صدتا داشت، عقدی و صیغه زن صدتا کبیر جد: گفت

 (.66: همان) «تو با فقط من حاال. گذشتنمی هم هامطربه سر از فخرالنسا،

 ینا نگارندۀ آمد، خواهد پی در که دیگر ایادله و مذکور دالیل به اتکا با بنابراین

. داندمی وارد «گلشیری پردازیداستان در زن نقش تحول سیر» مقالۀ به را نقدی متن

 رمان زن هایشخصیت از زدهشتاب خوانشی پیداست، شدهاشاره مقالۀ در کهچنان

 موجب «دردار هایآینه» رمان بر مؤکد تمرکز نیز و فخرالنسا ویژهبه احتجاب، شازده

 تنها «گلشیری نویسیداستان در زن فردیت» که است شدهتحلیل این دادن دست به

 قشن کهآن از بیش زن نقش» تاریخ ازاینپیش و شودمی متبلور بعد به پنجاه دهۀ از

 ها،نقش خالل در...  است نقشی باشد، او درونیِ دنیا از برآمده و مستقل هویتی و

 ایفخرالنس پذیرینقش که است شدهبرداشت گونهاین و «مردها هایکنش و درونیات

 و است «شازده پریشان ذهنیات به منوط» احتجاب شازده شکنِسنت و مندکنش

 تواندمی فخرالنسا دهد،می اجازه شازده مالیخولیایی ذهنیت که آنجا» تنها

 عصیان و کنشگری این آنکهحال. (66-62: 0962 پناهی،حسین) «کند آفرینینقش

 است شازده شخصِ و احتجاب خاندان مرسومات و هاسنت علیه فخرالنسا صدایبی

 .بردمی او مالیخولیای و دیوانگی به راه که
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 زنان دیوانگی: »گویدمی آمریکایی درمانگرروان ،(Phyllis Chesler) چسلر فیلیس

 ینا است ممکن شخصی. کرد درک زنان شدۀ مقداربی نقش اساس بر باید را مردان و

 راسل،) «ودش پذیرسلطه و پذیرفعل وابستگی، نهایت به و برساند افراط حد به را نقش

 فرصتی هر از او. باشد سلطه تحت و پذیرفعل خواهدنمی فخرالنسا(. 061: 0979

 گشتشان: »بگیرد استهزا به را ریزشخون سَلَفِ سرگذشتِ و شازده تا کندمی استفاده

 اقالً: گفتم. هست تو در اجدادی خونِ هنوز پس هان؟ دادی، دستور: بود من چانۀ زیر

 گلشیری،)« شازده است، رامی دختر هان؟ ترسی،می فخری از: خندید... فخری جلو

0962 :02). 

 و دهدنمی احتجاب خاندان ترکۀ هایرانیهوس به تن او. شودنمی رام فخرالنسا

 داشتننگه راضی و بردن راه: »باشد تواندنمی حکما و امرا سراهایحرم زنان سنخ از

 (.26: همان)...«  اندزنگبهگوش و لولندمی اندرونی توی که عصمت و عترت همه آن

 دق شازده جلوی شده که هم جانش قیمت به او. نیست هم زنگبهگوش فخرالنسا

 ننمادی طرزی به که اوست اما رود؛می دنیا از هم مسلول و افسرده نهایتاً کند،می علم

 دهد،مین شازده با آغوشیهم به تن تنهانه زیرا خشکاند؛می را سفاک سلسلۀ این ریشۀ

. آوردمی فراهم هم را شازده نگریخودویرا و پریشیروان موجبات بلکه

 رد فخری، با اشگشایانهعقده هایرفتار در اخص طوربه توانمی که ایخودویرانگری

 .کرد مشاهده امالکش و ملک دادن باد بر و قمار نیز و اجدادش هایکتاب سوزاندن

 فیلمی که «احتجاب شازده» فیلمِ کارگردان آرا،فرمان بهمن که اینجاست جالب

 بهمن روایت به اول سال هفتادوپنج کتاب در است، گلشیری هوشنگ رمان از اقتباسی

 «نز دو برای گور یک» فیلم این است بوده قرار ابتدا در که دهدمی توضیح آرافرمان

 بر خودخودیبه فیلم برای عنوان این اینکه از فارغ حال. (477: 0966 آزرم،) بگیرد نام

 زآمیکنایه شکلی به کند،می تأکید شازده با تقابل در زن هایشخصیت اهمیت

 دو آن از ترمشخص( رمان در و) فیلم در شازده خود که است وضعیتی دهندۀنمایش
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 تیصور به فیلم و رمان پایانی صحنۀ در که رفتن گور به یعنی شود؛می دچارش زن

 ودارنم ،«زمهریر» ایسردابه «انتهایبی و نمور» هایپله از رفتن پایین با و استعاری

 .شودمی

 اندانخ پیشین زنان فروتر وضعیت به آمیزطعنه هایاشاره با فخرالنسا بنابراین

 ینارضایت بودند، «شهردولت مزدور تولیدکنندۀ بدنِ یک» حکمِ در تنها که احتجاب

 مدرنی ورزیِاندیشه با و کرده اعالم «جنسیتی فروکاهندۀ هایویژگی» از را خودش

 «ودنب ارضاکننده» مستقر مسیر از ندارد، او از پیش زنان سنت با نسبتی هیچ که

 همان ادامۀ در چسلر، فیلیس. (61: 0969 زرلکی،) کندمی سرپیچی زنانه، نقشی عنوانبه

 نانهز نقش که داردمی بیان شد، نقل زنانه نقش افراطیِ حالت دربارۀ او از که گفتاری

 رغی واقعدر پذیری،فعل و پذیریسلطه از سرپیچی یعنی آن، افراطی حالت بدون

 ممکن دخو بگیرد، پیش را مسیر این( فخرالنسا مانند) شخصی اگر و است ارضاکننده

 .(96: همان) شود سردمزاجی مانند افسردگی و ناخرسندی از اشکالی به مبتال است

 سادومازوخیسیتی وضعیتی خریدن جان به و سردمزاجی با فخرالنسا واقعدر

(sadomasochistic) محتومی سرنوشت علیه آید،می نظر در هم آمرانه لحظاتی در که 

 هب چنانکه. کندمی عصیان شدهمقرر پادشاهان سرایمحر در زنی عنوانبه او برای که

 هاینهاد که «بستیبن» با است ایرویارویی زنان، سردمزاجیِ هایریشه چسلر اعتقاد

 ایترض خود سرنوشت از هرگز وقتی که شکلی به اند،ساخته تاریخ طول در مردساالر

 «لذت از دیگری و خود کردن محروم» سالحِ از بینند،نمی هم فراری راه و ندارند

 سَیَالنِ سرچشمۀ که کرد استنباط توانمی سانبدین. (012: همان) کنندمی استفاده

 اندودمرگ فضایی و او گسیختۀ و زدهجنون افکار وهوایحال و شازده ذهنِ سامانِبی

 کنونا. است نهاده شازده بر فخرالنسا که است تأثیری دربرگرفته را رمان سراسر که

 هایکنشگری این ما که شودمی باعث چیز چه که است این آیدمی پیش که پرسشی
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 و ریزگقاعده ستیزانه،سنت ایصبغه که ـ او هایورزیاندیشه از برآیندی را فخرالنسا

 بدانیم؟ ـ دارد مدرن

 را قجری پادشاهان فربۀ و آلودگوشت زنان از تصاویری آنجا و اینجا ما همۀ

 ایسوژه ۀمثاب به سلیقه، و پسند که نیست هم تردیدی و اندنوشته بسیاری. ایمدیده

 پرحجمیِ و چاقی که شدهمی باعث دوران آن در جامعه، یک گفتمان در تغیّرپذیر

 شازده رمان در که همچنان. شودمی زیبایی و قدرت توانایی، مؤید که باشد هاعضله

 :شوندمی پرداخته و توصیف شکل همین به فخری نیز و خاتون منیره هم احتجاب

. .. شود زنده باز اشزنده و گرم گوشت آن تمامیِ با خاتون منیره تا گذاشت و» 

 .(99: 0962 گلشیری،)« بود پرگوشت و گرم خاتون منیره تن

 شارها آن به هم تعدد و تأکید به که ـ فخرالنسا شمایل و ظواهر دیگر، سویی در اما

 و ظرافتدر  ـ بدهد نمایش را شازده (erotic) کامهتن تمنّای منتهای تا شودمی

 ورت پیراهن همان با بود، نشسته او به پشت فخرالنسا: »شودمی پرداخته کوچکی

. ایستاد شازده. رسیدمی کمر نازک هایچین به بافته و بلند گیسوی دو. دارچین

 پیراهن پشت که را بازو دو محو خطوط و کرد دنبال را هاشانه لغزندۀ و نرم خطوط

 و ردنگ پشت سفیدی به و کرد رها را خطوط رسید، صندلی پشتی به وقتی. بود تور

 صورت مینیاتوری و نازک خطوط به کرد نگاه شازده … شد خیره آن ریز موهای

 دسفی و کشیده تراش به و چانه انحنای به و بود دور و نزدیک همهآن که فخرالنسا

 .(29ـ24: همان)« داشت ادامه تور پیراهن چین تا که گردن

 هاماهیچه و عضالت کردن حجیم پی در مدرن دنیای» زرلکی، شهال اعتقاد به

 که دآیمی حساب به نقص نوعی چاقی. نیستند چاق ما عصر زیبایی نمادهای. نیست

 گفتۀ به استناد با توانمی واقعدر. (61: 0969 زرلکی،) «شود رفع زودتر هرچه باید

 انفعالِ هب شباهتبی که زنی. کرد تلقی «مدرن دنیای زن» نمایندۀ را فخرالنسا زرلکی،

 را او و گیردمی سخره به را شازده شوهرش، سرایی،حرم گوشانِبهحلقه و هالعبتک
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 زیبا، و کوچک و ظریف هیئتِ آن که است شده باعث چیز چه اما. دهدمی خفّت

 عهودِم و مستقر سنّت با که شاهزاده یک هم آن و مرد یک فقط نه با رویارویی تواناییِ

 جای در توانایی ما روزگار در: »دهدمی توضیح زرلکی شهال کند؟ پیدا را قیمومیت

 .«هستند ما عصر قدرت نمادهای زیبایی و دانش. است یافته بروز دیگری

 خرالنساف وریِاندیشه و توانمندی و گریکنش راز به توانمی راحتیبه ترتیباینبه

 هاآن در ما که احتجاب شازده در هاییموقعیت نیستند کم. آگاهی و دانش: برد پی

. میابیمی هااحتجاب سرگذشت تاریخچۀ مطالعۀ یا خواندن کتاب حال در را فخرالنسا

 در زنان دانشِ و آگاهی عاملِ آفرینیِتحول و کنندگیتعیین ضرورت، دریافتن برای

 دوران خواهآزادی شاعر کسمایی، شمس از شعری به ستا کافی زنانه، هایجنبش

 زبانِ با رسمی اعالمیۀ اولین» را آن توانمی تعبیری به که کنیم رجوع مشروطه،

 دانست «ایران در مدرن فمنیسم از ایتازه شکل» و مردان و زنان «حقوقیِ برابریِ

 مجلۀ روزگار، آن پیشرو زنانۀ نشریات از یکی در که شعری. (66: 0966 آبادی،نجم)

 تربیت با تا خواهدمی زنان از و است رسیده چاپ به میالدی 0601 دهۀ در و شکوفه

 کنار برای آموزش و خِرَدورزی و کردن سخن قدرت پرورشِ با خود، دانش و اندیشه

 مردان با حقوقشان برابری پی در مندانهکنش کلمه، کمک با و اوهام و خرافه زدن

 :باشند

 (ذاک) دوا کنم خود امراض جمله علم به/ زنان خیل که مقتضی بشد که بیا بیا»

 خدا حول به سر بارهیک به کنیم برون/ غفلت حفرۀ ز جهالت تنگنای ز

: همان) «صفا و صدق و علم میدان به نهیم قدم/ هآنگ و محکم بندیم غیرت ز کمر

62) 

 هنگامی احتجاب شازده رمان در فخرالنسا افزاییِدانش و مطالعه بودن، باسواد

 هاییانهنش که عینک و کتاب آن با شازده بینیممی که یابدمی فراوان بسیار اهمیتی

 رس چگونه دهند،می راه فخرالنسا کردن مطالعه هایموقعیت به را خواننده که هستند
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 رایب تالش در گشایانه،عقده ندیده،کام و گسیختهروان شازدۀ که زمانی. دارد ستیزه

 سافخرالن خواندنِ کتاب و زدن عینک است، فخرالنسا از رونوشتی به فخری تبدیل

 کند تکرار را هاآن فخری خواهدنمی دلش هیچ شازده که هستند او هایویژگی تنها

 هاکتاب شازده خواندن، کتاب و آموختن سواد به بوده کرده شروع تازه فخری وقتی و

 :سوزاندمی را

 «بخوانم غلطبی که بودم کرده شروع تازه من سوزاند؟ را هاکتاب چرا: [فخری]» ـ

 .(77: 0962 گلشیری،)

 .(76: همان)« آتش میان انداختمی را هاکتاب و بخاری جلو بود نشسته» ـ

 گفتم من: گفت انداخت، راه ایشنگهالم چه بذارم عینکو خواستم وقتی» ـ

 هشد سیاه توتشاه مثل شازده صورت...  اونو اداهای همۀ که نگفتم باش، فخرالنسا

 .(60ـ 61: همان)« خانم آرایش اسباب رو انداخت و برداشت عینکو. بود

 بکس ابزار عنوانبه خواندن کتاب که کرد تأکید باید و گفت توانمی روایناز

 «ملزوم به الزم عالقۀ به مرسل مجاز» منزلۀ به زدن عینک نیز و خردمندی و آگاهی

 یطرۀس و شازده برابر در ایستادگی و گریکنش به را فخرالنسا رمان، این در آن برای

 احتجاب شازده رمان در را شخصیت این مندیهویت زمینۀ و برندمی راه مردساالری

 .آورندمی فراهم

 الواقعفی احتجاب شازده رمان فخرالنسای پردازیشخصیت که شد اثبات بنابراین

 وبخ داستان یک» کوتاه داستان در که است ایگزاره نقیضِ آمیزکنایه شکلی به

 چهی اتاق طاقچۀ روی کتاب وجود عدم یا وجود: »میشود تبیین گلشیری «اجتماعیِ

 مورد در زیرا ؛(027: 0921 گلشیری،) «کندنمی نویسنده هایآدم شناخت به کمکی

 از جداییش و او فردیت و تشخّص برساختنِ در او هایآموخته و هاخوانده فخرالنسا

 کنندهتعیین و تأثیرگذار نقشی او، شدن مدرن در تعبیری به و گذشتگان هایسنت

 .دارند
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 پردازیداستان نوین هایشیوه از استفاده با احتجاب شازده در گلشیری هوشنگ

 تیبتر رمانش برای فخرالنسا مدرنِ هایویژگی با متناسب و مقتضی ساختاری مدرن،

 رامونِپی زنان دیگر هایسنت رغمبه که بشناساند خواننده به را شخصیتی تا دهدمی

 راوی رتغیی با گلشیری،. است پیداکرده مستحکم و مستقل هویتی احتجاب، خاندان

 ممکن رمانش در را دموکراسی و چندصدایی روایی، هایگسیختگی و ابهامات ایجاد و

 همسو ماهوی لحاظ به احتجاب، شازده در زبان شوندمی موجب تمهیدات این. کندمی

 عزل متن در وچراچونبی اقتدار از را مرد که باشد ایزنانه نوشتار ستیزیِسنت با

 گرفته داستان، مرد اصلی شخصیت شازده، از مؤکد مرکزیت و محوریت و کندمی

 برای آید فراهم متناسب بستری را فخرالنسا داستانیِ شخصیتِ تا شودمی

 ایگذاریتأثیر و گریکنش و زنانه هاینقش سنتیِ مسیرِ از سرپیچی ناپذیری،سلطه

 در کنندهتعیین و ضروری عاملی که ـ خواندن کتاب مطالعه، باسوادی، کمک به که

 تسرگذش تاریخ از آگاهی و ـ شودمی تلقی طلبتساوی تحرکات و زنانه هایجنبش

 توانمی را ادبیات در مدرنیسم که روستایناز. است آمدهدستبه احتجاب خاندان

 عنیی بیستم، قرن در که دانست ایچندصدایی و دموکراسی به گرایش آمدِپی واقعدر

. بود شده مبدل بشر جدی مسائل به قراردادها، فروپاشی و هاسنت از گسست زمانۀ

 یۀنظر با همسو و همسنگ ماهیت، لحاظ به مدرنیسم که است این توجه جالب نکتۀ

 با بودند تالش در که بود کسانی پیشنهادیِ الگوی که است ایزنانه نوشتار

 رهمب را مردساالری ِمِمقوّ گرفتۀشکل ساختارهای زبان، در گسیختگی و گریزیقاعده

 .دموکراسی ایجاد و چندصدایی وجود به دهندمی مجال( کالم یک در) دو هر چه. زنند

  



 شمارۀ یازدهم پنجم/ سال/ 0210 پاییز/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  06

 

 شناسیکتاب

 هاکتاب

 .گیلگمش: تهران ،آرافرمان بهمن روایت به اول سال هفتادوپنج ،(0966) محسن آزرم، .0

: تهران ،(مدرن هایداستان دوم، جلد) ایران در کوتاه داستان ،(0926) حسین پاینده، .4

 .نیلوفر

 انجمن در نویسندگان و شاعران هایشب) شب ده ،(0966) محمدحسین پناه،خسرو .9

 .امروز پیام: تهران ،(آلمان و ایران فرهنگی

 .ققنوس: تهران ،طاهری فرزانه یترجمه پزشکی، جنون زنان، ،(0979) دنیز راسل، .2

 نشر: تهران ،زنان دربارۀ گفتارهایی: زنان خیانت و خدمت در ،(0969) شهال زرلکی، .9

 .چشمه

 :تهران پاینده، حسین یترجمه ،ادبی متون تحلیل مبانی و اصول ،(0969) سلینا کوش، .6

 .مروارید انتشارات

 .نیلوفر: تهران ،احتجاب شازده ،(0962) هوشنگ گلشیری، .7

 .نیلوفر: تهران ،(کوتاه هایداستان) ماه تاریک نیمۀ ،(0921) هوشنگ گلشیری، .2

 حسین ترجمۀ و گزینش ،رمان در پسامدنیسم و مدرنیسم ،(0969) برایان هیل،مک .6

 .نیلوفر: تهران پاینده،

: تهران کریمی، شیرین ترجمۀ نامم؟ تو یاد از محو شد چرا ،(0966) افسانه آبادی،نجم .01

 .بیدگل

 مقاله

 :گلشیری هوشنگ پردازیداستان در زن نقش تحول سیر» ،(0962) فردین پناهی،حسین. 0

-27 صص دوم، شمارۀ نهم، سال معاصر، پارسی ادبیات ،«فکری و سبکی یشاخصه یک

016. 

 


