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  پردازي هوشنگ گلشيري: در داستان »نقش زن«سير تحول 
  يك شاخصة سبكي و فكري

  *پناهي فردين حسين

  چكيده
هاي فردي و اجتماعي او و بايدها و نبايدهاي مربوط بدان،  ها و موقعيت مسألة زن، و نقش

هـايي   هاي مهم در ادبيات داستانيِ معاصر است و با توجه به مؤلفـه  از موضوعات و مؤلفه
ها و  هاي حاكم بر مكتب ن و مؤلفهها، موازي چون زمينه و بطن فرهنگي و اجتماعي داستان

هاي فكري و اجتماعيِ هر نويسنده، نقش و  نويسي، و نوع نگاه و تجربه هاي داستان جريان
هـاي   از شاخصـه  كه تواند داشته باشد، چنان هاي مختلفي مي ها شكل هويت زن در داستان

حـول نقـش و   نويسي است. از اين روي، مطالعـة سـير ت   مهم سبكي و گفتماني در داستان
متنيِ مهم و قابل اعتمـادي بـراي بررسـي     مؤلفة درون پردازي معاصر، هويت زن در داستان

هاي  سير (و چگونگي) تحولِ داستان معاصر است. از اين ميان، مطالعة نقش زن در داستان
هوشنگ گلشيري با توجه به جايگاه مهم و اثرگذار او در داستان معاصر، از اهميت خاصي 

نويسـي   ار است و شاخصة سبكي و فكريِ قابل اتكايي براي بررسي سـير داسـتان  برخورد
پـردازي   گلشيري است. در اين مقالـه پـس از بررسـي سـير تحـول نقـش زن در داسـتان       

هاي گلشيري  در داستان» سير تحول نقش زن و ميزان نمود فرديت زن«گلشيري، برآنيم تا 
پـردازي   متني در بررسـي و تحليـل سـير داسـتان     اي قابل اتكا و درون عنوان شاخصه را به

كار بگيريم. نتايج تحقيق بيـانگر تحـول معنـادار نقـش و هويـت زن در سـير        گلشيري به
هـاي   بنـدي داسـتان   كه مبناي قابل اتكـايي بـراي دوره   نويسي گلشيري است، چنان داستان

ي را نشـا   هاي درون اوست و از سوي ديگر، تقابل دهـد كـه    ن مـي ساختي و رواييِ خاصـ
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هـا و   هاي موجـود در مدرنيتـة ايرانـي در ارتبـاط بـا نقـش       شكل معناداري برآيند تقابل به
  هاي زنان است.  هويت

  پردازي، زن، فرديت، تكنيك، گفتمان روايي هوشنگ گلشيري، داستان :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
هاي فردي و اجتماعي او و بايدها و نبايدهاي مربوط بـدان،   ها و موقعيت مسألة زن، و نقش

هايي است كه در داستان معاصر از آغاز  از موضوعات مهم در ادبيات معاصر بوده و از مقوله
تا كنون، آشكار يا پنهان همواره به عنوان يك مسأله مطرح بوده اسـت. آشـنايي ايرانيـان بـا     

اي كه از نقـش و موقعيـت زن در اروپـا حاصـل كردنـد، از جملـه        اخت نسبيغرب و شن
برانگيز زن در روزگار پيش از مشـروطه و پـس از آن    هاي مطرح شدن مسألة چالش محركه

هاي سنتيِ زن و يا ايجاد تغيير و تحول در آن، از آن زمـان بـه    ها و موقعيت بود. حفظ نقش
: 1387دل شد (ر.ك: حميـدي و عـاملي رضـايي،   عرصة جدال قلمي و فكري نويسندگان ب

هايي از دو جانب موافق و مخالف همراه بود تا  ها يا تفريط ها گاه با افراط ). اين تقابل56ـ48
كه بعدها به موازات تغييرات فكري و گفتماني در جامعة ايران، با تحـول نثـر فارسـي و     اين

كـه نقـش و    داستان فراهم شـد، چنـان  در » زن«آفرينيِ جدي  ظهور رمان، عرصه براي نقش
اش در ادبيات كالسيك يافت و با فاصـله گـرفتن از نقـش     جايگاهي متفاوت با نقش سنتي

واري چون معشوق، دايه  هاي غالباً نمونه خيالي و نامتعين معشوق در شعر عاشقانه و يا نقش
نوان يك كنشـگر  ع هاي داستاني، عرصه براي حضور زن به ها و منظومه و زن جادو در قصه

فعال در دنياي داستان مطرح شد. وقوع اين امر با گسترش جهانيِ رويكردهـاي مـدرن بـه    
كه به نظر ايان وات، از دورة رنسانس به بعد  هاي فردي مرتبط بود، همچنان ها و هويت نقش

جاي سنت جمعـي شـكل گرفـت كـه      اي به جايگزين كردن تجربة فردي به گرايش فزاينده
  ). 19: 1389مهمي براي طلوع رمان بود (وات،زمينة  پس

بـه يكـي از   » فرديـت «گيري مدرنيسم در هنر و ادبيـات،   در اواخر قرن نوزدهم با شكل
منتقد انگليسـي، در   )Norman Cantorمباني مهم هنر و ادبيات آوانگارد تبديل شد. كانتور(

چنين برشمرده است: تأكيد  اينهاي مدرنيسم را  مدلي كه آن را مدل مدرنيسم ناميده، ويژگي
بر فرديت، غلبة جنبة خـود ارجـاعي بـر جنبـة بازنمايانـه، تأكيـد بـر انفصـال و تجزيـه و          

هـاي مرسـومِ اخالقـي و اجتمـاعي      گرايي، گريز از هنجارها و چـارچوب  ناهماهنگي، نخبه
 (خانواده و...)، گرايش در جهت احساس فاجعه و يأس، و تأكيـد بـر فروپاشـي اجتمـاعي،    
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). در ادبيـات  33ــ 32: 1383هاي مدرنيستي (به نقـل از: چايلـدز،    فكري يا شخصي در متن
نويسـي   معاصر ايران ظهور جريان داستان مدرن پس از افول رئاليسم، فصل نويني از داستان

طرزي جـدي مطـرح شـد،     هدايت به بوف كوررا به ارمغان آورد. اين جريان كه در ابتدا با 
سندگاني چون ابـراهيم گلسـتان، بهـرام صـادقي و غالمحسـين سـاعدي       بعدها در آثار نوي

هـاي مدرنيسـتيِ هوشـنگ     گرايـي  كه با تكنيك تجربيات ديگري را پشت سر گذاشت تا اين
) به اوج خود رسيد. يكي از عوامل مهم سـوق يـافتن گلشـيري بـه     1379ـ1316گلشيري (

ن مسأله باعث شد كه گلشـيري بـر   هاي مدرنيستي، تمركز ويژة او بر فرديت بود. اي روايت
كه تصويري كـه   اي داشته باشد، چنان اش درنگ ويژه فرد و تمايزهاي او از هويت اجتماعي

ها بـا   دهد در جهت آن است كه وجوه متفاوت (و گاه متناقض) آن ها نشان مي از شخصيت
پـردازي،   اي به شخصيت شان را نشان دهد. اين رويكرد گلشيري، شكل ويژه نقاب اجتماعي

هـا، از   هايش داده است؛ مكان و زمان و حتـي پـردازش شخصـيت    مكان و زمان در داستان
گـذرد و زمـان و    هاي داستان مـي  هاي متكثّرِ شخصيت هاي تودرتو و پيچيدة ذهنيت دريچه

ها اجازه دهند. پايـة جريـان    يابند كه تكثّرهاي ذهنيِ شخصيت جا عينيت مي مكان تنها تا آن
هـا و آمـد و    هاي گلشيري نيز برمبنـاي همـين تكثّـر ذهنيـت     ن ذهن در روايتپوياي سيال

  هاي متعدد است.  ها و تجربه ها، ذهنيت شناختي در فضاها، زمان شدهاي زيبايي
ظهور مدرنيسم در داستان معاصر ايران، زمينة مناسبي براي تبلور فرديت زن در ادبيـات  

آفرينـي   مهيا نشده بود. قابل توجه است كه نقـش فراهم كرد كه تا پيش از آن چنين فرصتي 
هاي هر يك از نويسندگان مطرحِ معاصر، سبك و سياق خاص خود را دارد و  زن در داستان

شـود و از   ها مربوط مـي  اين مسأله از يك سوي به زمينه و بطن فرهنگي و اجتماعي داستان
نويسـي نيـز    هـاي داسـتان   نهـا و جريـا   هاي حاكم بر مكتب سوي ديگر، به موازين و مؤلفه

هاي فكري و اجتماعيِ هـر نويسـنده نيـز در     ها، نوع نگاه و تجربه گردد. عالوه بر اين بازمي
هايش مؤثر است. بر اين اساس، بررسي  طرز نگرش او به زن و نوع بازنمايي زن در داستان

ار است نقش و موقعيت زن در داستان معاصر از گستردگي و پيچيدگيِ خاص خود برخورد
اي است. از اين ميان، مطالعة نقـش زن در   و بررسي اين مقوله نيازمند تحقيق بسيار گسترده

كـه گلشـيري تـأثير     ويـژه آن  هاي گلشيري از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت، بـه     داستان
  انكارناپذيري در تحول و تكامل داستان معاصر داشته است. 

اجتماعيِ مسألة نمود فرديـت زن در داسـتان    در اين مقاله با توجه به اهميت تاريخي و
عنوان يك عيار فكري و يك مؤلفة گفتماني)، با تكيه بر نوع و چگونگيِ حضـور زن در   (به
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هـاي   هاي گلشيري و ميزان نمود فرديت زن در آثار او، به بررسي سير تحول داستان داستان
پردازيم و با  هاي او مي ر داستانهاي زن و ميزان نمود فرديت زن د گلشيري در نوع بازنمايي

شود، ارتباط  پردازي گلشيري در ارتباط با اين مسأله ديده مي توجه به تحوالتي كه در داستان
هاي گلشيري بررسـي   ويژه فرم و تكنيك) در داستان مايه و سبك (به آن را با تغييرات درون

كه  ويژه آن ي گلشيري هستيم، بهنويس بندي سير داستان ها در پي دوره كنيم و بر اساس اين مي
، عـالوه بـر   »آفريني زن و ميزان نمود فرديـت او در داسـتان   نوع و چگونگي نقش«بررسي 

متنـي و قابـل اتكـا بـراي ارزيـابي سـير تحـول         اي درون جايگاه تاريخي و اجتماعي، مقوله
اتكايي بـراي   هاي اوست. اين تحقيق نتايج قابل بندي داستان پردازي گلشيري و دوره داستان
شناسي ادبيات داستاني معاصر و تاريخ ادبيات معاصـر ايـران در بـر     هايي چون جامعه حوزه

  .خواهد داشت
  

  . زن در داستان معاصر2
آفرينـي چنـد زن    ) نوشتة ميرزا باقر خسروي، بـا نقـش  1278( شمس و طغرارمان تاريخي 

هـاي حضـور زن در    عرصـه (طغرا، آبش خاتون، ماري ونيزي، هما و فردوس) از نخستين 
هـاي   گونه و داسـتان  هاي رمانس نوعي حد واسط داستان داستان معاصر است. اين داستان به

هاي بعد اسـت. بعـدها بـا     معاصر است و در پيوند با جريان داستان رمانتيك ايران در دوره
 ) و1306( پريچهـر )، 1305( همـا هاي رمانتيك و خلق آثاري چون  گسترش جريان داستان

) از علي دشتي، حضـور زن  1344( جادو) و 1324(فتنه ) از محمد حجازي؛ و 1310( زيبا
ها يا طبقة اجتماعي خـاص در   ها زناني با ويژگي تر شد. در اين داستان ها پر رنگ در داستان

شـوند و   شوند و به مظهر عشق، مهرباني، آرامـش و جـذابيت تبـديل مـي     داستان مطرح مي
آفرينـي   ورزي و مبـارزه نقـش   هايي چـون مـاجراجويي، عشـق    خصلت ها يا مردان در نقش

كه از نگاه زن و تالشي براي نمود  ها بيش از آن هاي عاطفي زن در اين داستان كنند. نقش مي
هايي است كـه گفتمـان غالـب بـر ايـن سـبك        فرديت زن باشد، بيشتر نمايش زن در نقش

اي عـاطفي و   عنـوان سـوژه   ا معمـوالً بـه  نويسي براي زن تعريف كرده بود كـه زن ر  داستان
هـا زن هنـوز بـه نقـش      كند؛ بـه عبـارت ديگـر، در ايـن داسـتان      برانگيز مطرح مي احساس

هاي سياسي و اجتماعي ايرانِ  خودآگاهش در داستان نرسيده است. با تغييراتي كه در گفتمان
هاي سياسي  جنبه هاي عاطفي و رمانتيك با تدريج روايت هاي بيست و سي روي داد، به دهه

تر  هاي سوسياليستي، اين ويژگي پررنگ ويژه با ظهور جريان و اجتماعي در هم آميخت و به
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) و 1331(هـايش   چشـم هـايي چـون    شد و به ظهور رمانتيسم اجتماعي منجر شد. داسـتان 
هاي بارز رمانتيسم اجتماعي است. در اين  ) هر دو از بزرگ علوي، از نمونه1376( مرد گيله
آفريني زن با رويدادهاي سياسي درهم آميخته است و در كنـار شخصـيت    داستان، نقشدو 

آفرينـي زن بـه شـكلي سـيال      كه نقـش  زن، مردي اهل مبارزة سياسي نيز حضور دارد، چنان
اسـت. درآميخـتن   » آور رويدادهاي سياسي و التهاب«و » حضور عاطفي و زنانه«اي از  آميزه

هـاي   ها ايجاد نشود، از زيبـايي  اي خطّي ميان آن مرز يا توالي كه اين دو حس متفاوت، چنان
 توان ديد.  مي مرد گيلهپردازي است كه اوج آن را در  اين سبك از داستان

با بروز تغييرات سياسي و اجتماعي در جامعة ايران و افزايش خودآگاهي سياسي از دهة 
هاي قبل، ظهور  يِ متفاوت از دورههايي با مفروضات فكر گفتمان تدريج خرده سي به بعد، به

كه موضوعات اجتماعي بـه   نويسي فراهم شد، چنان كردند و زمينه براي تحول بيشتر داستان
نويسي تبديل شد، منتهي نوع حضور زنان در آثار  هاي داستان موضوع غالب در بيشتر جريان

هاي  توان به داستان هر يك از نويسندگان سبك و سياق خاص خود را دارد. از اين ميان مي
زاده بـه   گذاران داستان رئاليستي در ايران اشـاره كـرد. جمـال    عنوان يكي از پايه زاده به جمال

سالگي و بعدها اقامت دائـم در اروپـا و دوري از وطـن،     15دليل سفر به خارج از ايران در 
ني نداشـت.  جز چند بار سفر به ايران، ديگر حضور مستقيمي در بطن فرهنگ و جامعة ايرا

شـده از زن در   زاده بيشتر برآيند همان تصوير سـوژه  هاي جمال از اين روي، زنان در داستان
زاده است و تصوير جامعي از زن ايراني نيست (ر.ك: نصـر   روزگار كودكي و جواني جمال

زاده از ايران و نوع نگـاه او بـه جامعـة     ). دوري جمال124- 118: 1388اصفهاني و ميرزايي،
هـا و نقـدهايي دربـارة او بـوده اسـت (ر.ك:       ي و همچنين زن ايراني، موضـوع بحـث  ايران

) امـا در  45: 1383؛ تسليمي،1381نژاد، ؛ پارسي1373؛ رضوي،1342؛ مهرين،1365دستغيب،
تصوير زاده به نقش و جايگاه زن در جامعة ايران و تأليف كتاب  هر حال، نگاه انتقاديِ جمال

  )، بيانگر اهميت موضوع زن نزد او بوده است. 1357زاده، (جمال زن در فرهنگ ايراني
هـايش، شخصـيت زن    هاي چوبك با توجه بـه ماهيـت ناتوراليسـتي داسـتان     در داستان

اش به  اي از محيط و موقعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيكي عنوان برساخته به
هـا و قيـد و    هـا، حسـرت   يـت هـا، محروم  شود. چوبك با نشان دادن رنج تصوير كشيده مي

غريزه و طبيعت «عنوان  هاي زن، با تمركز بر آنچه چوبك آن را به بندهاي خرافيِ شخصيت
دهد، زندگي زنان را در  نشان مي» هايش ها در دنياي داستان هاي شخصيت ها و نقش موقعيت

ه نـوعي  ك كند، چنان زدگيِ اجتماعي ترسيم مي هاي جنسي، فقر، خشونت و واپس پرتو نقش
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شود. از اين نظر، نگاه چوبـك بـه    هاي او ديده مي همدلي با شخصيت زن در ژرفاي داستان
تـر اسـت (دربـاره چوبـك ر.ك:      اي انسـاني  زن در مقايسه با اسالفش به شـكل تمايزيافتـه  

؛ يـاد صـادق   1378؛ دسـتغيب، 24ــ 13: 2012؛ چتـاك اوغلـي،  275ـ268: 1372پرور، قانون
  ). 1380چوبك،

هـاي مدرنيسـتي،    پردازي زن در مواجهه با تكنيك هاي مدرن، شخصيت استانبا ظهور د
هـاي   هـاي هـدايت ـ صـرف نظـر از داسـتان       شكل ديگري بـه خـود گرفـت. در داسـتان    

هـاي   زده در داسـتان  هـاي واپـس   ها، در ادامـة همـان نقـش    اش كه نقش زن در آن رئاليستي
كـه بـر نقـش     درن او، بـيش از آن هـاي مـ   رئاليستيِ نويسندگان پيشـين اسـت ـ در داسـتان    

هـاي   هاي دروني شخصيت ها و تقابل گراي زن تأكيد شود، زن در جهت تبيين تعارض واقع
آفرينـي زن در   كنـد. در ايـن حالـت نقـش     آفريني مـي  اصلي داستان (عموماً از مردان) نقش

عنـي  يابد و حتّي گـاه زن نـه در م   تر معنا مي ساخت گسترده چارچوب يك ساختار يا ژرف
هـاي درونـيِ شخصـيت     معمولي و واقعي بلكه در معنايي انتزاعي و حاصل تضادها و تقابل

) با ايجاد تقابلي معنادار، زن گاه در 1315( بوف كورشود، مثالً در  اصلي داستان، ساخته مي
يابـد. در مـواردي،    شكلي اثيري و آرماني (زن اثيري) و گاه در شكلي پليد (لكاته) نمود مي

(مثـل  » ها نشانه«به شكلي نامتعين در قالب » مادر«شكلي پيچيده و روانكاوانه، الگوي  بهالبته 
شـناختي داسـتان    ساخت روان (مثل ژرف» ساختار كالن اثر«) يا بوف كوردر » بوگام داسي«

گونـه   يابـد. ايـن   هـاي او نمـود مـي    هـايي خـاص در داسـتان    )) با داللـت 1321(تاريكخانه
هاي جديدي بـراي زن در ادبيـات داسـتاني     ها و قالب داستاني بيانگر نقشهاي  آفريني نقش

مايه در داسـتان معاصـر اتفـاق افتـاد. ايـن       موازات تحول فرم و درون مدرن ايران بود كه به
هاي گلشيري  داستان هايي كامالً مدرنيستي در شكلي تمايزيافته با اسلوب رويكردها بعدها به

  پي گرفته شد.
  

3 .هاي گلشيري  ل نقش زن در داستانسير تحو  
هاي اولية گلشيري، هرچند به لحاظ ماهوي در ادامة همان نقـش   نقش زن در اغلب داستان

آفرينـي   شده از زن در آثار اسالفش است؛ اما با توجه به جنبة مدرنيستيِ آثار او، نقـش  سوژه
اصـوالً گلشـيري بـه    زاده يا چوبك نيسـت و   زن در آثارش از نوع نقش زنان در آثار جمال

هـاي اوليـة    ها نيست. در داسـتان  دنبال گزارش رئاليستي از وضعيت زنان يا ديگر شخصيت
كردگـان، نويسـندگان و يـا     هاي اصلي اغلب مرداني از طيـف تحصـيل   گلشيري، شخصيت
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كند؛ يعنـي   اي متقابل ايجاد ميها و زنان رابطه كارمندان هستند. گلشيري ميان اين شخصيت
از طبقـه متوسـط و صـاحب جايگـاه اجتمـاعي و گـاه مرفـه، كـه در پـس نقـاب           مرداني 
گذراننـد. در ايـن    شان هر از گاهي را با مشروب و مواد مخدر و زنان روسپي مـي  اجتماعي
ها زن معموالً شخصيتي فرعي و فاقد تيپ فكريِ خاصي است كه در كنار شخصيت  داستان

شـب  هـاي   كند. در داسـتان  د) ايفاي نقش ميهاي) اصلي داستان (كه مردان باشن (شخصيت
به خدا مـن فاحشـه   ) و 1347( هاي نازك تجير پشت ساقه)، 1347( عيادت)، 1347( شك
هـايي   ) جز معدود زناني، نقش بقية زنان غالباً جنسي است. حتـي در داسـتان  1355( نيستم
يابد و به يكي  تري مي ) كه زن نقش پررنگ1353( خانه جبه) و 1350( كريستين و كيدچون 

هاي جنسي  شود، باز بخش قابل توجهي از نقش او به كنش از دو شخصيت اصلي تبديل مي
ـ صـرف نظـر از     كريسـتين و كيـد  يابـد. در داسـتان    و حتي خيانت به همسـر تقليـل مـي   

گرايـي   اش دارد ـ از نظر فـرم، بـا تكنيـك     هايي كه با بافت فرهنگيِ مخاطبان ايراني گسست
چـالش كشـيدن سـبك     م تنيدن خطوط روايي و تغييرهاي متعدد راوي، و بهپيچيده و در ه

هاي رئاليستي، فرمي تكنيكي و پيچيده را بـه نمـايش گذاشـته     گري رايج در داستان گزارش
هاي مدرنيستي است؛ امـا در نمـايش نقـش زن، بـا      هاي قابل توجه روايت است و از نمونه

ويـژه   هـاي داسـتان، بـه    ارضات دروني شخصـيت دادن تع كه نويسنده در پي نشان وجود آن
هاي كريستين و ديگر زنان اين داستان محصـور   ها و كنش كريستين است اما همچنان نقش

ه   - شده در نگاهي مردوار است و در نگاه نويسـنده  هايي سوژه در نقش راوي همچنـان توجـ
تان صراحتاً به ايـن  كه گلشيري نيز درمورد اين داس شود، همچنان مبتني بر جنسيت ديده مي

هاي غالباً جنسـيتي بـراي    ). تكرار نقش835: 1378جنبة جنسي اشاره كرده است (گلشيري،
هاي اولية گلشيري، مؤيد اين نكته است  هاي زن در بخش قابل توجهي از داستان شخصيت

هاي اولية او چندان در قالب نقش اصليِ خـود، در نقـش انسـاني و     كه زن در اغلب داستان
شود؛ بـه عبـارت    شده در ذهنيت مردوار) مطرح نمي هاي سوژه دور از نقش آگاهش (بهخود

ها چندان به دنبال نمايش فرديتي خـاصِّ زن نيسـت و آنچـه     ديگر، گلشيري در اين داستان
ها نموده شده، فرديتـي (آن هـم بـا خوانشـي      تحت عنوان فرديتي مدرنيستي در اين داستان

يافتـة تعارضـات و    اي برسـاخته، و تجسـم   عنـوان سـوژه   خاص) از مـردان اسـت و زن بـه   
  شود.  هاي مرد داستان ظاهر مي هاي درونيِ شخصيت كشكمش

تـري از زنـان مواجـه     هـاي متفـاوت   هاي گلشـيري، بـا نقـش    در برخي ديگر از داستان
ها و تمايالت رازآميز زن در مركز توجه داسـتان   ) ذهنيت1351( گرگشويم. در داستان  مي
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اند. در اين داستان، اختر همسر پزشـك   ها به حاشيه رفته كه ديگر شخصيت ارد، چنانقرار د
وآمدهاي گرگي عجيب در نزديكي خانـة محـل خـدمت همسـرش در      داستان، كه از رفت

كم ترس از ديدن آن گرگ، جاي خود را به حـالتي مـأنوس و    ترسد، كم شدت مي روستا به
شـود،   تان كه گرگ بر سر راه او و همسرش ظاهر ميدهد و در اواخر داس توأم با آرامش مي

صـداي  «كـه دكتـر    شود و يا ايـن  رود و همراه با گرگ ناپديد مي يكباره از ماشين بيرون مي
). ايـن داسـتان را بايـد در دسـتة ديگـري از      238: 1380(گلشـيري، » جيغش را نشنيده بود

تان آميختـه بـه باورهـا،    هاي گلشيري قرار داد، كـه ذهنيـات متكثّـر شخصـيت داسـ      داستان
شود و اين سـبك در برخـي    ها بازنموده مي ها و يا خرافات محل زندگي شخصيت اسطوره

، معصوم اول شود (ر.ك: هاي گلشيري از نيمة دومِ دهة پنجاه به بعد ديده مي ديگر از داستان
 نامـه  جـن )، 1358(معصـوم پـنجم   )، 1354، معصوم سـوم، معصـوم چهـارم (   معصوم دوم

توان گفت كه ارتباط گلشيري با تجارب و ادراكـات عامـه در جهـان     )). در واقع مي1376(
هـايش   ها صورت گرفته است. برخالف ديگر داستان هايش، از خالل اين نوع داستان داستان

گرايي است (كه اين خود با نقـد و نظرهـايي نيـز مواجـه شـده       كه در سطح بااليي از نخبه
هايي از باورهاي عامه نيز نمود يافته است؛ امـا   ها جلوه داستان))، در اين 24: 1382(عامري،
معناي تغيير جهان فكري گلشيري نيست؛ زيرا بيشتر، عناصر و فضاهاي داستاني تغيير  اين به

ها نيز همچنـان بـر نمـايش فرديـت تـوأم بـا ترديـد،         كرده است و گلشيري در اين داستان
اش، اين بار به نمايش  هاي قبلي اما برخالف داستانهاي متكثّر تأكيد دارد  شكاكيت و ذهنيت

هـاي زن؛ و در يـك كـالم،     هاي دروني در شخصيت هاي متكثّر و پيچيده، و تناقض ذهنيت
تـوان آغـاز فصـل     ها را مـي  نمايش فرديت زن نيز تا حدي توجه دارد. در واقع اين داستان

كـه بـرخالف برخـي     انهـايش دانسـت، چنـ    جديدي از نگاه گلشيري به زنـان در داسـتان  
عنوان انساني بـا ادراكـات    اي غالباً جنسي، بلكه به عنوان سوژه اش، زن نه به هاي اوليه داستان

  شود.  پيچيده و فرديت خاص خود مطرح مي
) 1371( هـاي در دار  آينـه هـاي گلشـيري را در رمـان     اوج تكامل نقش زن در داسـتان 

مراتب  هاي به صيت اصليِ زن در اين داستان، نقش، دو شخ»مينا«و » صنم بانو«توان ديد.  مي
هاي اولية گلشيري دارند و حتي جايگاهي برتر و درخورتر از  بهتري از ديگر زنان در داستان

) دارند. در اين داستان، جدا از پختگي فكري و 1348( شازده احتجابدر رمان » فخرالنساء«
هاي ناروا را  ذشت مينا كه بار گران تهمتاجتماعيِ صنم بانو و مينا، گلشيري با تشريح سرگ

خاطر آرمانش (و يا آرمان شوهرش) تحمل كرده، جايگاه درخوري به زنان داده است. در  به
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راوي از زبان صنم بانو بـه اجمـال، بـه نقـش زن در داسـتان معاصـر       - اين داستان، نويسنده
  نگاهي انداخته است: 

گفت ببـين مـن در ايـن بخـش بـه زن در      پوشه را باز كرد. صفحات ماشين شده بود، 
، بخـش زن اثيـري   1320تـا   1300ام. بخـش اول، از  هاي معاصر ايران پرداخته داستان

ام. زن در اين دوره هيچ نمود عينـي نـدارد،   گرفته» بوف كور«است. معلوم است كه از 
هـاي قدماسـت و يـا دسـت      حتّي وقتي لكاته است. زن اثيري هم همان معشوق غـزل 

هاي هدايت هـم   ش زني كه در مينياتورها هست. آن زن حي و حاضر را در داستانباال
بينيم. در عروس پشت پرده و داش آكل كه معلوم است. در زني كه مردش را گـم   نمي

خواهـد. ايـن كـه     شود: زني كه شالق مرد را مي كرد، زن بر اساس يك فكر ساخته مي
ايه است، گاهي حتّي مادر مهربان است كـه  كند در س پزد و حتّي كار مي شويد و مي مي

البته مرده است و دستش يا بال چارقدش به ياد مانده است و تـا خـودش بعينـه ديـده     
ها بند است يا تابعي است از پسري زنداني. هدايت راستش، البتـه   نشود دستش به بچه

  )112: 1371به نظر من، زن را با همة ابعاد نديده است، بقيه هم... (گلشيري،

د       اين مطالب هرچند از زبان شخصيت داستان است امـا در واقـع بيـانگر توجـه و تعمـ
كه در جاي ديگـري از   ويژه آن نويسي است، به گلشيري در لزوم تغيير نگاه به زن در داستان

اش بـا  هـاي اوليـه   ها (طاهر و مينا)، از يكي از داستان اين داستان، از زبان دو تا از شخصيت
تـرين و   ). مهـم 80ــ 79جنسيِ زنان، با طنز و طعنـه يـاد كـرده اسـت (همـان:       آفرينيِنقش
» ابراهيم«ترين نقش در ميان زنانِ اين داستان، متعلق به صنم است؛ معشوق ساليانِ دورِ  پخته

ها به محبوب رؤياييِ ابراهيم بدل شده است  (شخصيت اصلي داستان)، كه در طول اين سال
اش را در داسـتاني آورده   تان نويسنده است) هـر تكـه يـا ويژگـي    و ابراهيم (كه در اين داس

كه اين محبوب ذهني فراتر از وجود واقعيِ صنم در فرانسه است. در اين داستان  است، چنان
هاي مينـا و صـنم    به موازات نمايش فرديت و ذهنيات متكثّر ابراهيم، در پردازش شخصيت

هـاي   ه بوده است و برخالف برخـي داسـتان  ها مورد توج نيز فرديت و نمايش درونيات آن
مـورد بـر توصـيفات جسـمانيِ      هاي چهل و پنجاه گلشيري، به جاي تمركزهاي گاه بي دهه

هاي اجتمـاعي (بـا تيـپ فكـري و شخصـيتي       زنان، به نمايش فرديت خاص، توأم با كنش
زن بـيش   عبارت ديگر، نقش انسانيِ توانند داشته باشند) توجه شده است و به خاصي كه مي
هاي مفروضِ او مورد توجه بوده است. از سوي ديگر، شخصـيت   ها و هويت از ساير نقش

هاي قبلِ گلشيري، تكامل قابـل تـوجهي يافتـه اسـت.      هاي دهه مرد نيز در مقايسه با داستان
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است و بـه لحـاظ    كريستين و كيددر » راوي و سعيد«تر از  پخته هاي در دار آينهابراهيم در 
مردي بـا  ) و 1347( مثل هميشههاي  يز نسبت به شخصيت اصليِ مرد در داستاناجتماعي ن

كه به  تري با جامعه و محيط اطرافش دارد، چنان )، ارتباط بهتر و طبيعي1347( كراوات سرخ
جاي انزواي پر تـنش از جامعـه، سـعي دارد محـيط اطـرافش و جايگـاهش در جامعـه را        

هـاي   به انتخاب بزند؛ انتخابي كه بـرخالف داسـتان  بشناسد، تعريف كند و در نهايت دست 
هاي جامعه و  پيشين، صرفاً مبتني بر تمايالت و درونيات شخصي نيست بلكه جامعه، ارزش

كه با وجود خواهش صنم براي ماندن ابراهيم در اروپـا،   اطرافيانش را نيز در نظر دارد، چنان
هاي اجتمـاعي اسـت،    تعهد، جامعه و ارزشابراهيم در نهايت مينا را كه تبلوري از خانواده، 

  گزيند.  برمي
مبناي قابل اتكايي براي بررسي سير » پردازي گلشيري نقش زن در داستان«با اين وصف، 

آمـده در ايـن رويكـرد،     دسـت  هاي به كه داده ويژه آن پردازي گلشيري است، به تحول داستان
هـاي تـاريخي و سياسـي و اجتمـاعيِ      نـه هاي گلشيري و فـارغ از زمي  برآمده از متنِ داستان

هاي اوسـت و مبنـايي قابـل اتكـا بـراي بررسـي سـير تحـول سـبك و انديشـه در            داستان
هـاي گلشـيري و    سير تحول نقـش زن در داسـتان  «پردازي گلشيري است. بر اساس  داستان

كيـك  تـوان تف  نويسي گلشيري را به دو دورة مجزا مـي  ، سير داستان»ميزان نمود فرديت زن
  هايي خاص، متمايز از دورة ديگر است: كرد؛ دو دوره كه هر كدام با داشتن ويژگي

نويسي گلشيري از دهة چهل تا اواسـط دهـة پنجـاه را شـامل      داستان (الف) دورة اولِ
هـا و   اي برسـاخته در مـدار نقـش    عنوان سوژه هاي اين دوره غالباً به شود. زن در داستان مي

ي از زن بـه نمـايش       د مطرح اسـت، چنـان  هاي مر هاي شخصيت هويت كـه فرديـت خاصـ
هـاي   هـا و تعارضـات و كشـكمش    شده در مدار نقش آيد و زن غالباً شخصيتي سوژه درنمي

) است و 1348( شازده احتجابهاست. شاهكار اين دوره،  هاي مرد داستان درونيِ شخصيت
رمان، در مقايسه بـا زنـانِ ديگـر    در اين » فخرالنساء«اين جايگاه برجسته نيز با نقش متمايزِ 

  نويسيِ گلشيري همراه شده است.  هاي دورة اولِ داستان داستان
نويسي گلشيري را از نيمة دومِ دهة پنجاه به بعد بايـد جسـتجو    داستان(ب) دورة دومِ 

موازات هم دو رويكرد متمايز را در پيش گرفـت:   هاي اين دوره، گلشيري به كرد. در داستان
هايي توأم با عناصر يا فضاهاي آميخته به باورها، اساطير و گـاه خرافـات    داستان يكي، خلق

دسـت تاريـك دسـت     )،1358(معصوم پـنجم  )، 1354( معصوم دوم)، 1354( بختك(مثل 
هـايي بـه دور از فضـاها و عناصـر      ))؛ و ديگـري، داسـتان  1376( نامه ، جن)1372( روشن
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)). از ميـان ردة اول،  1371( هـاي در دار  آينـه  )،1368( نقشـبندان  اساطيري و خرافي (مثـل 
  مطرح است. هاي در دار آينهو از ميان ردة دوم،  نامه جن

اي و خرافي نيز مسألة فرديت، نمايش  هاي آميخته به فضاها و عناصر اسطوره در داستان
شود.  هاي مدرنيستيِ گلشيري همچنان ديده مي هاي متكثّر و شكاك، و ديگر تكنيك ذهنيت

ها، تجربة جديدي براي گلشيري حاصـل كـرد؛    ها در اين داستان توجه به باورها و اسطوره
هـاي گـاه تكـراري كـه در      ها و كليشه پروبلماتيك و تكرار فضاها، تجربهگراييِ  كه نخبه اين

شـود (مثـل    اش زيـاد ديـده مـي    هـاي دورة اول نويسـندگي   هاي داسـتان  زندگي شخصيت
) فايدة چنداني ندارد، بلكه در كنار فضـاها  مثل هميشهو  مردي با كراوات سرخهاي  داستان

ناپذير؛  ناپذير و تجسم هايي تعريف ات و ارزشها، تجربي و نمودهاي روشنفكري، بايد نشانه
ناپذير  ها نيز بايد حضور داشته باشند؛ بايد معنايي و خاستگاهي دسترس يعني همان اسطوره

(اسمش را بگذاريم: سنت) وجود داشته باشد تا در مواجهة آن با ادراكـات روشـنفكري، از   
تـوأم بـا   «اي سـيال و   د كـرد، تجربـه  توان ايجـا  ها مي تقابل منطقي و بده بستاني كه ميان آن

  . هاي در دار آينهخلق كرد. تجربة ارزشمندي كه بعدها ماحصل آن شد: » ارزش
هاي دورة دومِ نويسندگيِ گلشيري منحصر به فـرد   در ميان داستان هاي در دار آينهرمان 

است. اين داستان از يك سو تجربة عميق حاصل از درهم آميزي فرديت و هويـت جمعـي   
(سنت) را در خود دارد و از سوي ديگر، در ساخت فضاها و عناصـر داسـتاني متفـاوت از    

ها، خرافات، باورهاي شگفت  هاي دورة دوم است؛ يعني در آن اثري از اسطوره بيشتر داستان
سـياق همـان    جادو نيست، بلكه فضا كامالً معمولي، اجتمـاعي و شـهري اسـت و بـه     و شبه

ني خلق فضاهاي روشنفكري؛ منتهي شخصيت اصليِ اين داستان دلبخواه گلشيري است؛ يع
هاي اولية او) ديگر شخصيتي پروبلماتيك و منزوي از جامعـه بـا زنـدگي     (برخالف داستان

يافتـه رسـيده، بلكـه سـعي دارد      تنها بـه فرديـت و خـردي تكامـل     اي نيست؛ بلكه نه كليشه
به تكاملي فراتر از  هاي در دار آينهظر، هايي از سنت را نيز در خود حفظ كند. از اين ن ريشه

مانـد و همچنـان    هاي گلشيري رسيده اسـت. شـايد اگـر گلشـيري زنـده مـي       ديگر داستان
پيوست كـه ادبيـات    نويسيِ گلشيري مي به دورة سومي از داستان هاي در دار آينهنوشت،  مي

يل تنها بودن، ايـن رمـان را   رساند، اما عجالتاً به دل هاي بلندتري مي داستاني معاصر را به پايه
  ايم.  نويسيِ گلشيري قرار داده در دورة دوم داستان
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  گرايي زن، فرديت و تكنيك .4
نويسـي گلشـيري از دهـة پنجـاه بـه بعـد متبلـور شـد، امـا           هرچند فرديت زن در داسـتان 

هـاي مـرد از    ها و كـنش  هاي او با وجود تحول نسبي نقش پردازي مرد در داستان شخصيت
ها  هاي متأخّرش، از همان ابتدا مبتني بر فرديت و نمايش تعارض هاي اوليه تا داستان داستان

فرديت، شكاكيت و نمايش درونيـات  «كه  شخصيت مرد بود، چنانهاي درونيِ  و گسستگي
هـاي مختلـف گلشـيري بـه      رشتة ممتدي است كه شخصيت مـرد را در داسـتان  » متعارض

هاي گلشيري است. در ايـن   يكديگر پيوند داده است و اين البته از مظاهر مدرنيستيِ داستان
شود و تأثيرات اجتماعي  تعريف مي اش ها فرد در ارتباط با افكار و درونيات شخصي داستان

كـه تعريـف    گذرد، طوري هاي دروني مي بر فرد نيز از مجراي همين تعارضات و كشمكش
شـود و در   ها و طبقات اجتماعيِ كالسيك، بـه چـالش كشـيده مـي     فرد در چارچوب نقش

شود و نمايش  عوض بر درونيات پركشمكش و تعارضات دروني و شخصيتيِ او تمركز مي
يابد. بر اين اساس، ويژگي بارز  ي پنهان، شخصي و ناخودآگاه اين افراد نمود بارزي ميدنيا

هاي گلشيري، كه معموالً از طبقة متوسط جامعـه   هاي اصليِ مرد در بيشتر داستان شخصيت
گرايي، نگاه  گيري از جامعه، نخبه ها را به كناره هاست كه آن نيز هستند، جنبة پروبلماتيك آن

بـه  دهد، براي مثال در داستان  به جامعه و سوق يافتن به تعارضات دروني سوق ميانتقادي 
، شش شخصيت كه نويسنده، مترجم، معلّم، كارمند و ناشـر هسـتند،   خدا من فاحشه نيستم

شوند و به عيش و نوش و بـازي   طبق عادت مألوف، پنجشنبة آخرِ هر ماه گرد هم جمع مي
). ايـن داسـتان نيـز همچـون داسـتان      303ـ273: 1380ري،پردازند (گلشي با زنان روسپي مي

هـا و بيـان    هاي ميـان شخصـيت   ها و كشمكش )، با بحث47ـ21: 1362(گلشيري، خانه جبه
رود و در نهايت بدون رقم خوردن  شان پيش مي هاي دروني ها و گسستگي ها، شكست عقده

خـورد و   يي ايستا رقـم مـي  رخداد يا تحولي خاص، صرفاً توصيفي با روايت پيچيده از دنيا
ها آنچـه خيلـي بيشـتر از دنيـاي داسـتان بـه چشـم         رسد. در اين داستان داستان به پايان مي

ها و رويدادهاي داسـتان؛   پردازي تكنيكيِ نويسنده است تا خود شخصيت خورد، روايت مي
چيده، افتد و در عوض دنياي پي يعني حركت خطّيِ قابل توجهي در دنياي داستان اتفاق نمي

هـاي   آيد و اين ويژگي را در ساير داسـتان  گسسته، متعارض و گاه مدوري به نمايش درمي
 اي براي سمور آبـي  دخمه، مثل هميشه، شب شكهاي چهل و پنجاه گلشيري همچون  دهه

ها نقش  توان ديد. در اين داستان مي شازده احتجابو حتي  مردي با كراوات سرخ)، 1347(
ش و هويتي مستقل و برآمده از دنياي درونيِ او باشد، نقشي اسـت كـه   كه نق زن بيش از آن
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 شازده احتجابيابد. حتي در داستان  هاي مردها نمود مي ها، درونيات و كنش در خالل نقش
مراتـب نقـش    هـاي دورة اولِ نويسـندگيِ گلشـيري، زن بـه     نيز (كه در مقايسـه بـا داسـتان   

ه فكـري و انديشـگيِ برتـري نسـبت بـه ديگـر       تري يافتـه و فخرالنسـاء در جايگـا    شايسته
شـازده  «پذيري فخرالنساء منوط به ذهنيـات پريشـان    هاي داستان قرار دارد) نقش شخصيت
توانـد   دهد، فخرالنسـاء مـي   جا كه ذهنيت ماليخوليايي شازده اجازه مي است و آن» احتجاب

ه نقش زن در اغلـب  توان گفت ك شناختي مي آفريني كند. بر اين اساس، به لحاظ روان نقش
هاي اصليِ مرد ارتباط تنگـاتنگي   هاي شخصيت بيني ها و جهان هاي گلشيري با نقش داستان

ساخت، نقش زن همـواره تحـت شـعاع نقـش مـرد قـرار        كه آشكارا يا در ژرف دارد، چنان
ها با وجود فرم تكنيكي و پيچيده، اما همچنان در بند تقابل شخصيتيِ  گيرد و اين داستان مي
  .اند رد/زن باقي ماندهم

باره ر.ك: خجسته  اگر اين مسأله را در ارتباط با اومانيسم نهفته در آراي گلشيري (در اين
هاي اولية  ) بررسي كنيم، بايد گفت فرد (و انسان) نهفته در داستان41ـ36: 1395و همكاران،

م انسان آزاد و كُنشـگر  توان انساني تمام عيار با تمام آن روح نهفته در مفهو گلشيري را نمي
هـاي دهـة چهـل و پنجـاه گلشـيري،       هـا در بيشـتر داسـتان    تعريف كرد. زندگي شخصيت

هـاي داسـتان    يي تكراري، روزمره و گاه توأم با پوچي است، مثل زندگي شخصـيت  زندگي
، كه در نهايـت  مردي با كراوات سرخو زندگي تكراري آقاي س. م. در داستان  مثل هميشه
شود؛ نظير سرنوشت مبهم (يا مـرگ) شـازده احتجـاب     سرنوشتي مبهم ختم ميبه تعليق و 
(فرار آن دانشـجوي   خانه جبههاي:  سرانجام در داستان )، و پايانِ بي95ـ94: 1368(گلشيري،

(رفـتن   به خدا من فاحشه نيستم))؛ 66: 1362هاي جاني و زنش (گلشيري، پزشكي و خنده
شب ))؛ 103ـ102كه نشئه بودند (همان:  يگران در حالينسرين و اختر، و ماندن ميرزايي و د

 بختك))؛ 14ـ5: 1347هاي داستان در ابهام و ترديد (گلشيري، (ماندن دائمي شخصيت شك
ها پـيش گـم شـده يـا      السادات براي يافتن پسرش كه سال (انتظار بيهوده و مأيوسانة اشرف

(ماندن اهالي روستا در تـرس   معصوم اول)) و 113ـ105: 1362ربوده شده است (گلشيري،
گـردد   گيـرد و در روسـتا مـي    ها جان مي كردند شب و ابهام در مورد مترسكي كه تصور مي

ها نمايش پي در پي فرد (سوژة) گرفتار در هيمنة  )). در اين داستان87ـ80: 1354(گلشيري،
) غايـب  The Other» (ديگـريِ «طور ضمني به يـك   هاي مختلف، به ها و ايدئولوژي گفتمان

هـاي   ها؛ و تكرار پياپي شخصيت ها و روزمرگي اشاره دارد: انساني آزاد و وارسته از سوژگي
زند، امـا گلشـيري نتوانسـته     ها نيز به اين تقابل هرچه بيشتر دامن مي پروبلماتيك در داستان
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ر عبارت ديگـر، د  است آن ديگريِ آزاد را در تقابل با سوژة موجود در داستان مطرح كند؛ به
شود كه سوية ديگري  ها با مطرح كردن يك تقابل مقدر و نهفته، چنان وانمود مي اين داستان

گاه اين نقطـة مقابـل (=انسـان آزاد) بـه نمـايش       از اين تقابل نيز آشكار خواهد شد اما هيچ
هاي گلشيري منجر  طور طبيعي به يكسويه شدن اين دسته از داستان آيد. اين مسأله، به درنمي
شـود،   ها نيز بـه همـين يكسـويگي مربـوط مـي      است و حتي مردوار بودن اين داستان شده
  اند.  ها در يك جبر اجتماعي متوقف مانده كه داستان چنان

هـاي گلشـيري،    مـوازات برجسـته شـدن نقـش زن در داسـتان      كه به نكتة قابل تأمل اين
هاي كامالً  متأخّرِ او از آن فرم هاي كند و در داستان هاي پر رنگ او نيز افول مي گرايي تكنيك

خبري نيست، بلكـه محتـوا و تكنيـك     شازده احتجابو  شب شكهاي  تكنيكي در داستان
هاي دورة دوم، نقـش كـامالً برجسـتة     روند. عالوه بر اين، در داستان موازات هم پيش مي به

هويـت   كه گـاه  شود، چنان هاي اصليِ مرد تا حدي تعديل مي فرديت در پردازش شخصيت
شـود (ر.ك:   عنـوان يـك ارزش قابـل اتكـا مطـرح مـي       جمعي (و حتّي گاه سنّت) نيـز بـه  

هاي اصليِ زن تا حد قابـل تـوجهي    ). در عوض، فرديت شخصيت92ـ90: 1371گلشيري،
يابنـد. ايـن تحـوالت     جايگاهي نسبتاً هم ارز با مردان مي هاي در دار آينهكند و در  رشد مي
هاي گلشيري ارتباط معناداري با مقولـة فرديـت دارد.    يي در داستانگرا دهد تكنيك نشان مي

كـه   هـاي دورة اول) بـيش از آن   ويـژه در داسـتان   هاي گلشيري (به منتهي فرديت در داستان
هاي جنسيتي) باشد، بيشـتر   فرديتي بنيادين و برآيند دردي مشترك در انسان (فراتر از تقابل

ويژه قشر متوسـط) اسـت؛ بـه     فكري و درونيِ مردان (بههاي  ها و رنج اي از تعارض منظومه
هـاي گلشـيري نمـوده شـده، همچنـان در       عبارت ديگر، الگوي مدرنيسمي كـه در داسـتان  

نـوعي برسـاختة    ها به كند. از اين روست كه زن در اين داستان چارچوبي مردساالر عمل مي
هـاي   راي نشـان دادن اليـه  كه ب تعارضات و تناقضات روحي و رواني مردان است، مثالً اين

گويد؛  ها، از ارتباط جنسيِ آنان با زنان سخن مي خصوصي و تناقضات دروني اين شخصيت
اي برساخته در جريان نمايش تناقضات فكري و درونيِ اين مردان تبـديل   يعني زن به سوژه

مـاعي و  كند و هويت اجت جا كه فرديت از آن جايگاه قبلي تا حدي افول مي شود؛ اما آن مي
بينيم كـه زن نيـز فرصـتي بـراي      كند، مي ها نيز تا حدي اهميت پيدا مي خانوادگي شخصيت
يابد و اين بار در كنار بيـان ارتبـاط خـانوادگي و عـاطفي زن و مـرد،       ايفاي نقشِ جدي مي

گرايـي در   شود و ايـن تغييـر، بـا افـول نسـبيِ تكنيـك       فرديت زن نيز به نمايش گذاشته مي
 شود. همراه مي لشيريهاي گ داستان
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  ديالكتيك و نقش زن  .5
هـاي زن در   ، عالوه بر امتياز آن در برجسته كردن فرديت شخصيتهاي در دار آينهدر رمان 

هاي دهة چهل و پنجـاه گلشـيري، حـالتي     بينيم كه برخالف داستان كنار شخصيت مرد، مي
ها ندارد و در عوض گلشيري سعي كرده  سويه و محدود به توصيف سوژگيِ شخصيت يك

اي به نـام   ، داستان سفر نويسندههاي در دار آينهرا در اين داستان مطرح كند. » ما به ازاهايي«
هـايش بـراي    هايي از داستان هاي ادبي و خواندن بخش ابراهيم به اروپا و شركت در نشست

مندان است. او كه در ايران همسر (مينا) و فرزنـداني دارد، در اروپـا ناگهـان معشـوق     عالقه
، شرح سفرهاي كوتاه او در اروپا و بيند. ادامة داستان نوستالژيك ساليان دورش (صنم) را مي

جـا اسـت. ابـراهيم در نهايـت      ديدارها و گفتگوهايش با صنم، و گاه بـا برخـي ايرانيـان آن   
گردد. گلشـيري در ايـن    پذيرد و به ايران بازمي درخواست صنم براي ماندن در اروپا را نمي

عـين حـال   داستان با مطرح كردن سه شخصـيت محـوري و ايجـاد روابـط متقابـل (و در      
اي در  ناگسستني) ميان ابراهيم با هر يك از دو شخصيت زن (مينا و صنم)، ديالكتيك ويـژه 

كه انگشت نهادن بر هر يك از دو ضلع ديگر (مينا و صنم) و  داستان ايجاد كرده است، چنان
اي از دو  ترجيح دادن يكي بر ديگري عمالً ناممكن اسـت؛ زيـرا وجـود ابـراهيم برسـاخته     

ناپذير تقسيم شده است؛  شكلي جدايي اي است كه ميان مينا و صنم به نقش) ويژههويت (و 
) Thesisنفسه (=هويت و نقش صنم؛ امر نامشروط يا برنهاد= اي از فرديتي مجرّد و في آميزه

هاي اجتماعي (هويت و نقش مينـا؛ امـر مشـروط يـا      و وجه مقابلِ آن؛ يعني تعهد و ارزش
ي است كه واجد هـر دو شـيء   »Synthesisنهاد= هم«ويي ابراهيم )؛ گAntithesisبرابرنهاد=

نفسه=صـنم) و مشـروط (واقعيـت ممكن=مينـا) اسـت و ابـراهيم        نامشروط (واقعيـت فـي  
ها  ناپذير هر دوي آن شكلي گسست مثابه يك كُل، به اي از اين دو وجود است كه به برساخته

اي نوسـتالژيك، ذهنـي و    شـته گيرد. او از يـك سـوي، وجـودش ريشـه در گذ     را در بر مي
هـاي   هايي اسـت كـه ابـراهيم سـال     ناپذير دارد و صنم تجسم آن رؤياها و خواستني تعريف

(همـان:  » هاي تن او را به هر كس داده بود تكه«متمادي با آن و در حسرت آن زيسته بود و 
سـر و  ) و از سوي ديگر، مينا تجسم واقعيت موجود اسـت؛ واقعيتـي كـه ابـراهيم، هم    138

ها را به  اش باشد و عقل و منطق هر بار اين چارچوب بند خانواده پاي» بايد«فرزنداني دارد و 
گونـه اسـت كـه     اي از اين دو سوية متضاد است. اين كند، و ابراهيم برساخته او يادآوري مي

، ديالكتيكي از سه شخصيت در داستان ايجاد كرده است »ال يوصف«گلشيري براي بيان اين 
ابراهيم حد فاصل ميان آن دو شخصيت ديگر است، منتهي هيچ نقطة ثابتي ميان دو ضلع  كه
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 )traceتوان در نظر گرفت و ابراهيم به مصـداق تعليـق و رد (   مينا و صنم براي ابراهيم نمي
شود؛ مركزي كه هـيچ گـاه مركزيـت آن تثبيـت      پايان ميان اين دو وجه متقابل تبديل مي بي
، همين مسـأله  »هاي در دار آينه«ن گفت منظور گلشيري از عنوان اين رمان: توا شود. مي نمي

شـوند و هـر سـه آينـه در      اي كه به روي يك آينة بزرگ ديگر بسـته مـي   است؛ دو درِ آينه
اندازنـد و   پايان و بـدون مركـزي را درمـي    مواجهه با يكديگر آينگي و تصوير در تصويرِ بي

گاه به مركز يـا خاسـتگاهي    پاياني است كه هيچ ق و رد بيآنچه در اين بين هويداست، تعلي
شود و ابراهيم، كل يا آينة بزرگي است كه وجود او عرصة انعكـاس ايـن    معين محدود نمي

پايان است، اما ابراهيم در اين داستان توان و تحمل اين سياليِ بدون مرز را ندارد  تصاوير بي
گونه است كه ابراهيم تن بـه   هيم منجر خواهد شد و اينو ادامة آن به نابودي و استحالة ابرا
كند به طرزي ايجابي،  گزيند و سعي مي دهد و مينا را برمي امر مشروط و واقعيت ممكن مي

هـاي در   آينـه دوري كند. ابراهيم، شخصيت اصليِ رمـان  » نفسه سيال في«از امر نامشروط و 
رسد اما در نهايـت واقعيـت عينـي را بـر      ياش (صنم) م ، سرانجام به زن اثيري و رؤياييدار

  گزيند. دهد و همسرش (مينا) را برمي واقعيت ذهني غلبه مي
هاي چهل و پنجاه همواره وجه ذهني و فردي را بـر وجـه    هاي دهه گلشيري در داستان

 )Deconstructionاجتماعي و عرفي (يا سنت) غلبه داده بود، اما در اين داستان با واسـازيِ( 
هاي قبل، اين بار وجه مقابل و همواره مطرود ايـن تقابـل را    هاي دهه ايج در داستانتقابل ر

دهد.  كند و واقعيت اجتماعي (=مينا) را بر امر فردي و ذهني (=صنم) ترجيح مي برجسته مي
بينـيِ داسـتانيِ گلشـيري اسـت و      اين انتخاب در واقع نماد تحولي معنادار در فكر و جهـان 

پردازي اوست. برگزيدن مينا، به درك جديدي از  فكري و سبكي در داستانبيانگر تحوالت 
شـده در   پردازي گلشيري اشـاره دارد كـه متفـاوت از واقعيـت نمـوده      در داستان» واقعيت«

هـاي   هـا و ارزش  هاي دورة اول نويسندگيِ اوست. در ايـن واقعيـت جديـد، سـنت     داستان
اند و انتساب مظاهر  اصل قابل اتكا پذيرفته شدهعنوان يك  شكلي غيرمستقيم به جمعي نيز به

سنتي به خانوادة مينا و نه خود ابـراهيم، و ازدواج ابـراهيم بـا ايـن زن، در واقـع شـكلي از       
هاي جمعي است، مشروط به  خروج ابراهيم از انزواي پروبلماتيك و پيوند خوردن با هويت

ن يك اصل و ارزش مطـرح باشـد. در   عنوا كه فرديت مدرنيستي و اومانيستي همچنان به اين
هـا، انسـاني    هاي دورة اول، در تقابل با سوژة مقهور در گفتمـان  اين داستان برخالف داستان

شود و همين امـر باعـث شـده اسـت      نسبتاً آزاد، كنشگر و داراي قدرت انتخاب مطرح مي
 هـاي در دار  نهآيكه تحوالت مذكور در  داستان دچار يكسويگي نشود، و نكتة قابل تأمل اين
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با مطرح شدن نقش زن در اين داستان و توجه به فرديت او همراه شده اسـت؛ بـه عبـارت    
ديگر، تعادل راه يافته به اين داستان، با خروج از تقابل جنسيتي و مطرح شـدن زن در كنـار   

نويسـي گلشـيري، بيـانگر تغييراتـي      مرد ارتباط تنگاتنگي دارد. بروز اين تغييرات در داستان
هاي قابل تأملِ آن  توان صرفاً محدود به جهان متن دانست بلكه نشانه گفتماني است كه نمي

بيانگر ارتباط اين تغييرات با تفكرات و رويكردهاي جديد گلشيري در روزگار نگارش اين 
  داستان بوده است. 

نيز  ننقشبنداتري در داستان  رنگ ، به شكل كمهاي در دار آينهشبيه ديالكتيك موجود در 
زن «آمده است. در اين داستان، برزخي از جايگـاه شخصـيت مـرد داسـتان در مواجهـه بـا       

سوار كه از دور در بندرگاه در مقابل  توان ديد. زن دوچرخه را مي» شيرين«و » سوار دوچرخه
)، الگويي گـذرا و مـوقتي از آن   377: 1380شود (گلشيري، ديدگان شخصيت مرد ظاهر مي

و آرماني در ذهنِ شخصيت مرد داستان است و از سـوي ديگـر، شـيرين،    ناپذير  زن تعريف
اي (و نه  گانه نيز سه شازده احتجابهمسر او قرار دارد كه مادر فرزندانش است. در داستان 

بـه لحـاظ    شـازده احتجـاب  گانـة رمـان    ها آمده است، منتهـي سـه   ديالكتيك) از شخصيت
نيسـت و دوگانـة فخـري و     هـاي در دار  آينهاليِ ساختي (و نه فرم)، به پيچيدگي و سي ژرف

شـود، غالبـاً    فخرالنساء حاصل بيماري ماليخولياي شازده است و آنچه در اين بين ديده مـي 
هـاي   آينهبا  شازده احتجابهاي بيمارگون شازده احتجاب است. مقايسه  خاطرات و ذهنيت

، شـازده احتجـاب  رمـان   دهد كـه در روزگـار نگـارش    )، نشان مينقشبندان(و حتي  در دار
نيز همچنان بـه   شازده احتجابگلشيري هنوز به اين تكامل فكري نرسيده بود و در داستان 

هـاي متكثّـر شخصـيت مـرد داسـتان اسـت.        دنبال توصيف و بازنمايي فرديـت و ذهنيـت  
، هـاي در دار  آينـه آفريني دو زن (با دو نقش و جايگاه متمايز براي ابـراهيم) در رمـان    نقش
هدايت است. البته پيش از اين، شباهت نقش دو زن  بوف كورآفريني دو زن در  آور نقشياد
، منتها از لوني ديگر، مورد توجه محققـان  بوف كوربا  شازده احتجابو  هاي در دار آينهدر 

) كه البته به نظر ما، بنا بر آنچه گفتـه  156: 1380؛ نفيسي،89ـ83: 1380بوده است (سميعي،
 هاي در دار آينهآفريني دو زن در  با نقش شازده احتجابآفرينيِ دو زن در  ششد، مقايسة نق

  ، قياس مع الفارق است. بوف كورو 
در اشـتمال بـر نـوعي     بـوف كـور  و  هـاي در دار  آينهنظر نويسندة اين مقاله، شباهت  به

ديالكتيك است؛ اما صورتبندي هدايت از اين ديالكتيك به شيوة ديگري اسـت. در روايـت   
زند. اين انتخاب تالشـي   گلشيري، ابراهيم در مواجهه با دو امر متضاد، دست به انتخاب مي
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و معناي هستي، و خروج از برزخي است كـه ابـراهيم   » زندگي«براي دستيابي به تعريفي از 
گزيند كه در ايـن   در آن قرار دارد، درنتيجه واقعيت را هرچند كامالً دلخواهش نيست، برمي

بخـش و   تجسم واقعيت است. در عوض، ابـراهيم، صـنم را كـه رؤيـاي لـذت      داستان، مينا
اش را در داسـتاني   گونه كه قبالً هـر تكـه   اش بوده، همان نوستالژيك ساليان متماديِ زندگي

كند؛ بـه   تر و ناپيداتر مي از پيش، در آسمان ذهنش پخش» تر چند هزار تكه«آورده بود، او را 
گزينـد امـا در    لي ناملموس و نه كامالً قطعي، واقعيـت را برمـي  شك عبارت ديگر، ابراهيم به

مقابل، هدايت انتخاب معكوسي دارد: نابودي هر دو سويِ اين ديالكتيك؛ كه هم زن اثيـري  
) و هم لكاته (تجسم واقعيت زندگيِ راوي) را بوف كور(تجسم رؤيا و معشوق ازلي راويِ 

و تبـاهيِ حـاكم بـر     بـوف كـور  حـاكم بـر داسـتان     پايـانِ  كند. تاريكي و تعليقِ بي نابود مي
؛ امـا در  »مرگ«ماية حاكم بر اين داستان است، يعني  هاي آن، در اصل ناشي از بن شخصيت

مايـة   ناشـي از بـن   هاي در دار آينهمقابل، فضاي نسبتاً روشن و اميدواريِ موجود در داستان 
بـه   هاي در دار آينهگلشيري در ». زندگي«ديگري است كه بر اين داستان حاكم است، يعني 

تواند واجد  چنان دريافت عميقي رسيده بود كه هستي (يا وجود هر چيزي) در آنِ واحد مي
 نهـاد  همانستي (عدم تناقض) و تناقض باشد و در اين بين، وجود عنصر سومي نيز براي هم

ها الزم است. منتهـي نـوع مواجهـة هـدايت و      اين دو عنصر و تبيين تعليق و فاصلة بين آن
روش ايجابي را در پيش  هاي در دار آينهگلشيري با مفهوم هستي متفاوت است. ابراهيم در 

گزيند  را برمي») واقعيت«گيرد و يكي از دو وجه تقابل (و به اصطالح، يكي از دو سوي  مي
گزيند و هر دو شـيء محـدود و نامحـدود را از ميـان      راه سلب را برمي كور بوفاما راوي 

راوي منوط به يكي از آن دو است، كه اگر هر دو در - كه وجود نويسنده برد، غافل از آن مي
نهاد) نيـز نـاممكن اسـت و مـرگ و نـابودي در انتظـار        آن واحد نباشند، تعريف سنتز (هم

شد، اما بايـد اعتـراف كـرد كـه ايـن شـيوة هـدايت         راوي است، كه همچنان هم- نويسنده
  مرموزتر از روش گلشيري است، چراكه سلب هميشه مرموزتر از ايجاب بوده است. 

، نقشـبندان ، هـاي در دار  آينـه ها ( شود: چرا در اين داستان در اين جا پرسشي مطرح مي
استفاده شده است؟ و ) در بازنمايي ديالكتيك پيچيدة حاكم بر داستان، از نقش زن بوف كور

  چرا دو زن؟ 
 هـاي در دار  آينـه ويـژه در   ها هرچند زن نقش خاص خـود را دارد و بـه   در اين داستان

اي مورد توجه بوده است امـا در سـاختار كـالن ايـن      شكل تمايزيافته نمايش فرديت زن به
گونه از  و تيپآفريني دو هويت متفاوت  يابيم. نقش هاي پنهان ديگري را مي ها داللت داستان
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اين دو زن در » برساختة«زن در دو سوي شخصيت مركزي (مرد)، در اصل منبعث از نقش 
هاي درونيِ شخصيت مركزي اسـت. بنـابراين بـا توجـه بـه نقـش        ها و تعارض تبيين تقابل

توانـد شـكل    ها، نمايش دو زن در ارتباط با او، درحالت كلي مي مركزيِ مرد در اين داستان
هـاي   هـا و خاسـتگاه   قهرمان باشد كه در مواجهه با هستي» درونيات متعارضِ«ة شد فرافكني
شكلي ديالكتيك فرافكني شـده اسـت و در ايـن ميـان،      ناچار در داستان، به ناپذير، به تعريف

شناسـي،   ناپذير در دنيـاي ادبيـات و زيبـايي    عنوان آن مطلوب يا معشوق وصف نقش زن به
، هـاي در دار  آينـه ناپـذير اسـت. در    تعارض درونيِ تعريـف بهترين عنصر براي نمايش اين 

هرچند در وجه داستانيِ آن نقش درخوري به زن داده شده است اما حتي در اين داستان نيز 
عنـوان شخصـيت اصـلي، ديـده      ساخت) رد سوژگيِ زن در مواجهه با مرد به (البته در ژرف

ر چالشي هستند كه همچنـان پـيش روي   در واقع بيانگ بوف كورو  هاي در دار آينه شود. مي
سنگ با  عنوان يك كنشگر فعالِ هم آفريني زن به دهد كه نقش مدرنيتة ايراني است و نشان مي

عنوان يك چالش در تقابل سنت و تجدد در جامعة ايراني باقي مانده است،  مرد، همچنان به
» مسـأله «عنـوان يـك    مني بـه طور ضـ  اين تقابل را به هاي در دار آينهجاست كه  اما نكته اين

، هـاي در دار  آينـه گويي بدان است. نقش مينـا و صـنم در    مطرح كرده است و در پي پاسخ
كه ابـراهيم درنهايـت    شده در مدار نقش و هويت ابراهيم نيست، همچنان نقشي كامالً سوژه

ام جـدي و  يك گهاي در دار  آينهگزيند. از اين نظر،  زند و مينا را برمي دست به انتخاب مي
هايي از گفتمان سنتي در اين داستان  شود، اما در هر حال، همچنان نشانه واقعي محسوب مي

گفتمـان روايـيِ   «با » مطرح شدن فرديت زن در روساخت داستان«شود و تقابلِ  نيز ديده مي
ساختي در اين اثـر شـكل داده    ، به يك تقابل درون»ساخت داستان همچنان اثرگذار در ژرف

در تكـوين يـك   » داستان و گفتمـان «ه از مصاديق بارز و در عين حال پيچيدة تقابل است ك
ما شاهد تقابلي پنهان ميان وجـه داسـتاني و گفتمـانيِ     هاي در دار آينهمتن روايي است. در 

هـا،   هـا و شخصـيت   موجود در اين اثر هستيم. وجه داستانيِ اين اثر همان مجموعـه نقـش  
عناصر داستاني است و وجه گفتماني، به وجه كالنِ روايي و نظام ها و ساير  رخدادها، مكان

جا، مفهومي  در اين» گفتمان«شود. ذكر اين نكته الزم است كه اصطالح  داللتيِ اثر مربوط مي
 )Discourse Analysisشناختي و متفاوت از مفهـوم مشـابه آن در تحليـل گفتمـان(     روايت

هـاي داسـتاني اسـت و در     هـم در تكـوين روايـت   است. داستان و گفتمان، دو ساز و كار م
كنند. توليـد معنـا در    شكلي متقابل عمل مي دهي و انتقال معنا در متن روايي معموالً به شكل

متن روايي، از يك سو نشأت گرفته از مجموعه رخدادهايي است كه در داستان وجود دارد 
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(=نظام داللتيِ موجود در وجه گيري و انتقال معنا از رهگذر گفتمان  و از سوي ديگر، شكل
). ايـن دو مؤلفـه در واقـع دو منطـق     169ـ161: 1388گيرد (ر.ك: كالر،  روايي) صورت مي

هاست كه معنا در متن روايي شكل  متضاد در جريان تكوين معنا هستند و از بر هم كنش آن
شـود،   زوده مـي تر باشد، بر ژرفا و عمق معنا در روايت اف گيرد و هرچه اين تقابل پيچيده مي

كه گاه ممكن است تحت تأثير گفتمان رواييِ غالب، متن روايي برخالف سـير واقعـي    چنان
از يـك سـو    هـاي در دار  آينـه رويدادها در داستان پـيش بـرود و يـا بـالعكس. در داسـتان      

هاي  هايي از گفتمان سنتي و مردساالر وجود دارد (شبيه گفتمان روايي غالب بر داستان نشانه
هايي از يك انتخاب و حركـت خودآگـاه بـراي فـرا      ة گلشيري) و از سوي ديگر، نشانهاولي

مـوازات   صورت نمـايش فرديـت زن بـه    شود، كه به رفتن از تقابل جنسيتي مرد/زن ديده مي
شكلي ضـمني (تحـت تـأثير     فرديت مرد، نمود يافته است. ديالكتيك نهفته در اين اثر كه به

هـايي برسـاخته در مـدار نقـش قهرمـان مـرد        ن را در نقـش الگوي داستان بوف كور) دو ز
كـه   ساختي را فاش كرده است، چنان كشد، در واقع راز اين تقابل پنهان و درون تصوير مي به
، اما سـاختار و نظـام داللتـي يـا     هاي در دار آينهرغم نمايش فرديت زن در وجه داستانيِ  به

ساخت  ژرف«گفتماني مردساالر است و در  همان گفتمان غالب بر داستان همچنان مبتني بر
كـه   آفريني مينا و صنم همچنان تحت شعاع شخصيت مـرد داسـتان اسـت، چنـان     نقش» اثر

اسـت. ايـن   » ابـراهيم «هـاي   ها و انتخاب بخشي به روايت اين داستان در گرو كنش تماميت
ها  رتباط با نقشهاي همچنان موجود در مدرنيتة ايراني در ا ساختي برآيند چالش تقابل درون
فـرضِ   صـورت پـيش   كه بـه  هاي زن، و بايدها و نبايدهاي مربوط بدان است، چنان و هويت

نيز نمود يافته است. در مقابل، در وجه  هاي در دار آينهغالب بر روزگار گلشيري، در روايت 
ها  فرض كه در آن عرصه براي خودآگاهيِ نويسنده و دوري از پيش هاي در دار آينهداستانيِ 

هاي معناداري از يك تعمد و انتخاب  و الگوهاي ذهني و اساطيري بيشتر فراهم است، نشانه
عنوان يـك   بينيم؛ انتخابي كه به دنبال نمايش فرديت زن و مطرح كردن او به خودآگاه را مي

عـالوه بـر ماجراهـا و رخـدادهاي      هـاي در دار  آينهكنشگر فعال و خودآگاه است. در متن 
د را     تان كه بيانگر اين مقصود است، نشانهمختلف داس هاي واضحي از ايـن انتخـاب و تعمـ

كشـد و   راوي نقش زن در داستان معاصر را به نقد مـي - جا كه نويسنده توان ديد، مثالً آن مي
  .)112: 1371(گلشيري،هاي برساخته تأكيد دارد  ها و نقش بر نمايش نقش زن فارغ از تمثال
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  گيري نتيجه .6
پردازي،  مايه در داستان ازات تحوالت گفتماني در ايران معاصر و نيز تحول فرم و درونبه مو

كـه مقولـة    نقش و موقعيت زن در داستان معاصر نيز با تحوالتي همراه بـوده اسـت، چنـان   
متني مبناي قابـل اتكـايي بـراي تبيـين تحـوالت       عنوان يك مؤلفة درون به» تحول نقش زن«

عنـوان آثـاري    تكنيكي در داستان معاصـر اسـت. در آثـار گلشـيري، بـه     فكري، گفتماني و 
نگـر، نقـش و ماهيـت زن در دنيـاي      گرا و گزارش مدرنيستي و به دور از رويكردهاي برون

سير تحول نقش زن «هايش قابل تعريف است. بر اساس  مدرنيستي و منظومة فكريِ داستان
تـوان تفكيـك كـرد:     را به دو دورة مجزا مي نويسي او ، سير داستان»هاي گلشيري در داستان

هـاي ايـن دوره    شود. زن در داستان دورة اول از دهة چهل تا اواسط دهة پنجاه را شامل مي
هـاي مـرد مطـرح     هاي شخصـيت  ها و هويت اي برساخته در مدار نقش عنوان سوژه غالباً به

يافتة تعارضات و  اً تجسمآيد و زن غالب كه فرديت خاصي از او به نمايش درنمي است، چنان
هـا   هاست و مدرنيسمي كه در ايـن داسـتان   هاي مرد داستان هاي درونيِ شخصيت كشمكش
شود، در چارچوبي مردساالر با غلبة ذهنيت مردوار نمود يافته است و اين منجر به  ديده مي

لشيري نويسي گ هاي اين دوره شده است. دورة دومِ داستان بروز نوعي يكسويگي در داستان
ها با مطرح شـدن فرديـت    را از نيمة دومِ دهة پنجاه به بعد بايد جستجو كرد. در اين داستان

از » روايـت داسـتاني  «پردازي زنـان،   هاي متكثّر و شكاك در شخصيت زن و نمايش ذهنيت
تقابل جنسيتي مرد/زن تا حدي فراتـر رفتـه اسـت و از سـوي ديگـر، تحـوالتي در فـرم و        

هـا از روايـت غالبـاً توصـيفي (امـا       كه داستان ها نيز روي داده است، چنان مايه داستان درون
انـد و از سـوي ديگـر،     تكنيكي و پيچيده) از دنيـايي ايسـتا و گـاه يكسـويه فاصـله گرفتـه      

هاي  هاي گاه تكراري كه در داستان ها و كليشه گراييِ پروبلماتيك و تكرار فضاها، تجربه نخبه
كند و گاه از مواجهة ادراكات روشنفكري بـا   د، تا حدي افول ميشو دورة اول زياد ديده مي

شـود كـه اوج آن را در    ها بده بستان و تقابلي منطقي ايجاد مي هاي جمعي و اسطوره هويت
  توان ديد.  مي هاي در دار آينه

آثار گلشيري بيانگر تكاملي خوداگاه در روايت داستاني » داستانيِ«اين تحوالت در وجه 
صراحتاً به دنبال مطرح كردن فرديت زن و خارج كردن او از سـوژگي در سـاية    اوست كه
نويسـي ايرانـي و    هاي حاكم بر داستان هاي مرد، بوده است؛ اما با توجه به گفتمان شخصيت

هايي از تقابل مـرد/زن در   پردازي گلشيري، همچنان نشانه نيز نوع مدرنيسمِ حاكم بر داستان
هـاي دورة   شود. اين وضعيت به تقابل دو نيروي متضاد در داستان ميپردازي او ديده  داستان
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مثابـه روح حـاكم بـر     دومِ گلشيري منجر شده است؛ يعني تقابـل مدرنيسـمي مـردوار (بـه    
پـردازي او، كـه سرشـت اصـليِ تقابـل       پردازي گلشيري) با وجه خودآگاه در داستان داستان

هـاي گلشـيري را شـكل     اين دسـته از داسـتان   پردازيِ در روايت» داستان و گفتمان«بنيادين 
كه تقابـل   كنند، همچنان صورت دو منطق متقابل در جريان تكوين معنا عمل مي اند كه به داده

به تكوين نوعي ديالكتيك نهفته در اثر منجر شده است  هاي در دار آينهداستان و گفتمان در 
و گلشيري با وجود تعمد در مطرح كردن فرديت زن در وجـه داسـتانيِ اثـر، امـا در وجـه      

بخشـي بـه دو وجـه توأمـان نامشـروط و       گفتمانيِ آن به شكلي پيچيده و مبتني بر تماميـت 
بخشيِ  نهاد و تماميت نهايت، هم مشروط (برنهاد و برابر نهاد در قالب دو شخصيت زن)، در

پردازي گلشيري،  كند. اين تقابل نهفته در داستان هر دو را در قالب شخصيت مرد نمودار مي
دهـد كـه    برآيند چالشي است كه همچنان پـيش روي مدرنيتـة ايرانـي اسـت و نشـان مـي      

چـالش در   عنوان يك سنگ با مرد، همچنان به عنوان يك كنشگر فعالِ هم آفريني زن به نقش
تقابل سنت و تجدد در سير گذار جامعة ايراني از سنت به مدرنيته مطرح است. البته تقابـل  

پــردازي گلشــيري بــا وجــه گفتمــاني (كــه عرصــة  وجــه داســتاني و خودآگــاه در داســتان
ها و الگوهاي ذهني و جمعي است)، بيانگر تعمد و تالش گلشـيري در نمـايش    فرض پيش

  عنوان يك كنشگرِ فعال و خودآگاه بوده است. ن او بهفرديت زن و مطرح كرد
  
  نامه كتاب
  زاده، تهران: روزگار.  هاي سيد محمدعلي جمال ). نقد و تحليل و گزيدة داستان1381نژاد، كامران ( پارسي

هايي در ادبيات معاصر ايران (داستان): پيشامدرن، مدرن، پسامدرن، تهران:  ). گزاره1383تسليمي، علي (
  تران. اخ
  ). تصوير زن در فرهنگ ايراني، تهران: اميركبير. 1357زاده، محمدعلي ( جمال

  ). مدرنيسم، ترجمه رضا رضايي. تهران: ماهي. 1383چايلدز، پيتر (
 Şarkiyat، »زن در بــوف كــور هــدايت و ســنگ صــبور چوبــك). «2012چتــاك اوغلــي، چيــدم (

Mecmuasi 20  24ـ13، صص .  
تحـول جايگـاه زن در نثـر پـيش از مشـروطه (از      ). «1387حميدي، سيد جعفر و مريم عاملي رضايي (

  . 60- 46، صص 59دوران فتحعلي شاه تا مظفرالدين شاه)، تاريخ ادبيات فارسي، شماره 
هاي فكريِ نظريـة   جستاري در بنيان). «1395نژاد و مصطفي صديقي ( خجسته، فرامرز و ياسر فراشاهي

  . 47ـ27، ادبيات پارسي معاصر، سال ششم، شماره دوم، صص »هوشنگ گلشيريادبي 
  زاده، تهران: چاپار.  ). نقد آثار محمدعلي جمال1365دستغيب، عبدالعلي (
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  ). نقد آثار چوبك، تهران: ايما. 1378( دستغيب، عبدالعلي
  : همشهري. زاده، تهران اي و سخني با سيد محمدعلي جمال ). لحظه1373رضوي، مسعود (
خواني كاتبان، گردآوري حسين سـناپور. تهـران:    ، هم»ها گفتگوي دروني متن). «1380سميعي، عنايت (

  .  89ـ83نشر ديگر، صص 
 ). نقشبندان قصه ايراني (نقد آثار و افكار گلشيري)، تهران: ترجمان انديشه. 1382عامري، رضا (

شناسي، شماره  ، ايران«هاي صادق چوبك ان در داستانچند تصوير از زن). «1372پرور، محمدرضا ( قانون
  . 275ـ268، صص 18

)، The Pursuit of signs(برگرفتـه از  » داستان و گفتمـان در تحليـل روايـت   «)، 1388كالر، جاناتان (
  . 169ـ161گزيدة مقاالت روايت، مارتين مكوئيالن، صص

 ). مثل هميشه، تهران: زمان. 1347( گلشيري، هوشنگ

  ). كريستين و كيد، تهران: زمان. 1350( ي، هوشنگگلشير
  ). نمازخانة كوچك من، تهران: كتاب تهران. 1354( گلشيري، هوشنگ
  خانه، تهران: كتاب تهران.  ). جبه1362( گلشيري، هوشنگ
 ). شازده احتجاب، تهران: نيلوفر، چاپ هشتم. 1368( گلشيري، هوشنگ

  هاي در دار، تهران: نيلوفر.  ). آينه1371( گلشيري، هوشنگ
  )، باغ در باغ (مجموعه مقاالت)، تهران: نيلوفر. 1378( گلشيري، هوشنگ
  هاي كوتاه)، تهران: نيلوفر.  ). نيمه تاريك ماه (داستان1380( گلشيري، هوشنگ

  زاده و افكار او، تهران: آسيا.  ). جمال1342مهرين، مهرداد (
زاده دربـارة زنـان    هاي جمال نقد و بررسي ديدگاه). «1388درضا و طاهره ميرزايي (نصر اصفهاني، محم

  . 130- 115، صص 4هاي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، شماره  ، پژوهش»ايران
خواني كاتبان، گردآوري حسين سناپور، تهـران: نشـر    ، هم»قرباني در خانه زبان). «1380نفيسي، مجيد (

  . 160ـ154ديگر، صص 
هاي رمان از رئاليسم تـا پسامدرنيسـم، ترجمـة حسـين پاينـده.       ، نظريه»طلوع رمان). «1389وات، ايان (

  . 51ـ11تهران: نيلوفر، صص 
  ). تاريكخانه، (از مجموعه) سگ ولگرد، تهران: اميركبير، چاپ هفتم. 1342هدايت، صادق (
  هاردهم. ). بوف كور، تهران: اميركبير، چاپ چ1351( هدايت، صادق

  كوشش علي دهباشي، تهران: نشر ثالث.  ). به1380ياد صادق چوبك (


