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  عشق درادبيات داستانی ايران درتبعيد
  

  اسد سيف
  )2008( 1386زمستان  : چاپ اول

  آلمان –کلن . انتشارات فروغ : ناشر
  .کلن –چاپخانه مرتضوی : چاپ

  برگ 405 
  

  :درنخستين برگ دفتر آمده است
  ».به دوسِت خوِب زندگی ام هانيه تقدیم می شود«
  

داستان کوتاه مورد  4015رمان و  84این مجموعه در«ر رسيدم، وقتی درحين مطالعۀ پيشگفتار به این خب
و حوصلۀ نویسنده دچار شگفتی از پشتکار  هرچه پيش رفتم. به فکر فرو رفتم  ». ...بررسی قرار گرفته اند

  ست درتآیيد خبری  ، گواهیبا نشانه های مستندوسعت و گستردگی اثر  .شنا شدمبا زحمات اسد بيشتر آو شدم 
  : يشگفتار آمده استدر پکه 
  » ...نوشته شده  1995اولين فصل ازنخستين جلد کتاب که درتاریخ ... « 

  : به تنهائی در تبيينمحتوا پرکم نظيروکه خالف سرفصل کتاب، این اثر این نيزبگویم
 چشمۀکه  ست"زن ستيزی"ننگ آوِر موضوع برگيرندۀدر ، بل که"عشق درادبيات داستانی درتبعيد نيست"

ادبيات تبعيد  نویسنده نشان دادن عشق در قصِد ارآنجا که ولی. است سر گرفته ادبيات دوران کهن از آناصلی 
با استفاده  ،موضوع، ارجاع به ادبيات کهن را به درستی تميز دادهو قدمِت   ِیسابقۀ اجتماع به ضرورت  بوده
تاریِخ ، اجتماعی - ردن رفتارهای فرهنگیعریان کبا آميخته، ورا درهم کهن، کهنه و ن منابع غنِی ادبياِت از

  .سراسر مردساالری و تبعيض را با تمامی نکبت های فریب کارانه اش به چالش گرفته است
، اسد در ردیف ناقدانی ست که با جوهر نقد کشورمنقدان خارج از نویسندگان و که درميان جا دارد یادآور شوم

نيش و نوش سرو مقوله های  با. ارش صميمی و صادق استدرزمينۀ ک. فضيلت قلم را می شناسد. آشناست
  ست دقيق ینقدم. لخت و عریان حرف ميزند و مينویسد. درست فکر ميکند . می خورد ولی نميزند .کار ندارد

  .دراین وادی پرآشوب که  با عقِل نّقاد سرو کاردارند انگشت شمارند. که هدفش روشنگریست
    ...   و اسد سيف مهدی استعدادی شاد، بهروز شيدا، مهدی فالحتی و تيره گل،من، هر زمان که از بانو مليحه 

 باشد،یا نيشی دربين ازسبک برخوردشان بی آنکه اهانتی .  می آموزم. به راستی لذت می برم نقدی می خوانم
همۀ زمينه ها ما در ادبياتِیبدون تردید گسترش این شيوۀ سالم درفرهنگ .  اميدوار ميشومتبعيد  دربه آیندۀ نقد 

  . مؤثرخواهد بود
مفهموم کلی و  و نقد ازپيام واقعِی که نویسندگاِن پراکنده درسطح جهانحتما بزرگواران بسياری هستند بين 

 حرمت حفظ ، تنها، جهتیآور یاد ضرورت این.  غافلمآثارشان مينویسند که من از تآثير مثبت آن آگاهند و
    .ميباشد خادمان فرهنگ

  
  .شامل دو فصل ، به اضافۀ منابع و توضيحات ونمایه نام ها که درپایان کتاب آمده استکتاب 

    .را توضيح ميدهدو فصل دوم محتوای پنج موضوع  موضوع  فصل اول دربرگيرنده یازده
  

  :  فصل اول با
یونان  –انی و بعد از توضيح کوتاه با اشاره به کهن ترین فرهنگ جه شروع ميشود»  عشق، پدیده ای انسانی«

  :مينویسد  - و روم قدیم 
دراین فرهنگ، چه کسی با که، درچه وضعيتی و با چه نتيجه ای عشق . دایی بودعشق ورزیدن امری خ« 

. همجنسگرایی نيز حتا کمتر ازامروز به تابو آغشته بود. ورزیده، بی هيچ پرده پوشی و تابویی ابرازشده
  11ص » .بودمختصر این که ؛ عشق یک بازی خدای گونه 
تا .  زن نيمه انسان و مرد، به صورت انسان کامل معرفی ميشود. این امر خدایی در اخالق دینی بهم می ریزد

  . آنجا پيش ميرود که خدا نيز در سيمای مرد با سرکوب و تحقير زن،  به نفی تاریخ تکامل می پردازد
نشانه های شرم و یا «دانسته  ع ایمان مرتبط با اشاره به تمدن مصر نيز عشق ورزیدن را با موضونویسنده، 

  همان » گناه، همچون رابطه جنسی دراین آثار کمتر دیده ميشود
  :دسویمين اسد،  احساس دوست داشتن را ازصفات الهی می داند و
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 درهمين سال ها بود که پيمان زناشوئی و. احساس دوست داشتن درکليت خویش ميبایست متوجه خدا باشد«
بيش از هزاره ای  که دین یهود  با داشتن حق تقدم این نکته ضروری ست اشاره به همان .ونيت یافتکليسا قان

ا به اسناد نب  .زمان را دردسترس ندارد و مناسِک مذهبِی درباره ازدواج از مسيحت، سند مکتوب و روشنی
ه دشتدوین و مکتوب  دین یهود از ميالد مسيح ، قوانين مذهبی قرن دوم بعد در وروایتی که درپی ميآید  موجود
  :است

به نوشتن ) yehuda Hanasi(ميالدی، اجتماعی ازکاهنان یهودی، تحت نظر یهودا هاناسی  200درسال «
کانن (این کتاب از مجموعه ای ازقوانين نوشته شده ...  ... مبادرت نمودند ) Mishnsh(کتابی به نام ميشنا 

راسم نانوشتۀ دینی که کاهنان مراقب اجرای کامل آن بودند و دربين سنن مذهبی و م(اهی شفو قوانين ) یهود
ميباشد که سنگ زیربنای یهودیت و مبنای دانش ) sedarim(فصل  تشکيل و مشتمل برشش )مردم معمول بود
  "230ص  دکتر اکبر بهرامیتآليف   .وانسان خدا را آفرید"» .روحانيون است

که شامل یهودیت متوجه کليسای مسيحيت کرده  دواج درادیان الهی راو ارآنجا که اسد سيف، رسميت یافتن از
  .  توضيح الزم به نظرآمد ، برای رفع شبهۀ خوانندگان این هم شده است

   .استمذهبی کرده  و فرمانروایان نویسنده سانسور وخفقان مسائل سکس درجوامع مذهبی را متوجه مستبدان
عمل جنسی  درمذهب فقط درارتباط با . تحت تآثير مذهب است تربيت جنسی هنوز نيز دربخش اعظم جهان«

پس هرگونه رفتار جنسی که چنين هدفی را دنبال نکند بی بندوباری، . خانواده  و توليد مثل دارای ارزش است
  25ص » .گردونه خانواده فساد استاز رابطه  عشقی نيز خارج . زشت و گناه شمرده ميشود

و  اوبا شهامتی درخورتحسين، با زیر و رو کردن تاریخ و فرهنگ. است  ستيز روان جامعۀ زناسد، روایتگر
غفلت های به جرم گناهان ومحاکمه کشانده ، بزرگان ادب و هنررا پای ميزان این سرزمينسرگذشت اسفبارزن

بغض آلود  مِن خوانندۀ کتاب فریاِد. زیرتازیانۀ نقد برسرشان فریاد می کشد نابخشودنِی توهين و تحقيِرمادران،
  . را که درگوش هایم پيچيده با تمام وجودم حس ميکنم اسد

 با درآشنائی . پيام نویسنده را گرفتتا جوهر. ا دقيق شدنوشته هسطردرسطر. ه این اثررا به دقت خواندميباید ک
  .ودرنگ احساس نم ارغ از دین و مذهب و مليت وفا رزن شدن درِد  ،تحقيرها و ظلم و ستم  ابعاِد گستردۀ

زن مجبور است بی آن که خود . درعالم سنت و دین باوری عمل جنسی برلذت بردن مرد از زن استوار است«
   54 ص» .الزم را برای لذت جوئی مرد فراهم آورد لذتی برده باشد همۀ اسباب

ت پيدا رسمي با  .دپيدا می کن تجلی "سنگسار" داستان ننگين و شرم آوِر فرهنِگ دوران توحش درين چنتبلور
  !دبه زنان تحميل ميشوازسوی پروردگار  ، به نام ولذِت جنسی  بعنوان عقوبِتدرادیان ابراهيمی  کردن
گناهان  که یاخالق بی اسراین قوانين ضدانسانی، کمتر مردی دیده شده که با تمام رذالت وشهوترانی وسردر

  !و به جزای خود رسيده باشند ی نيز از زن ها داشته اند، مورد بازخواست قرارگرفتهبسياربزرگتر
 به خاطر  ی دیگرسوميگسترد، ازپای مادران ب فرش بهشت خيالی را زیر، از طرفی، با خدعه و فریمذهب

 فرمان به قتل ش ؛ستا هستیدر" عشق"پایدارِی ه از باشکوه ترین و زیباترین فصِل ميِل جنسی و عاطفِی او ک
    !، آن  هم با چه فضاحت و بی آبروئیميدهد

وسرانی مردان به فراخی گشوده برای هميدان ، الهی انتقال قدرت به مردان ونيمه شمردن زنان، از سوی ادیان
   .از نظردورداشت بایدننيز  را روایت ها این با این حال،.  در یهود و اسالمویژه 

آیاتی .ارداشتای کنيز دراختي نه زن عقدی و عده. حضرت محمد خود درلذت جنسی فردی سيری ناپذیر بود«
  پيامبر اسالم عشق جسمانی.  ...  ...  و دررابطه با جنس زن آورده، با زندگی شخصی وی دررابطه بودندکه ا

از . به نظراو هماهنگی زن و مرد، آن دورا به عشق حق ميرساند. را در رابطه با عشق  روحانی می دانست
به یکدیگر مينگرند، خداوند نيز به نظر رحمت  هرگاه زن و شوهر"او این حدیث قدسی بر سر زبانهاست که 

هنگامی که زن و شوهر دست دردست هم دارند، گناهان آن دو ازميان دست های به هم . درایشان مينگرند
   54- 53صص» .پيوسته شان فرومی ریزد

  
   : با نام }مصری{فهمی  منصور ای از رساله چندی پيش

اوریل تراب حق شناس وحبيب ساعی درآقایان ترجمۀ با» تحول اسالموضعيت زن درسنت ودر«
دردانشگاه سوربن ازآن دفاع شده  و تاهمين یکی دو دهه  1913درسال "که . منتشرشدآلمان در 2007

  ».پيش به ورطۀ فراموشی افتاده بود
  :فاطمه مرنيسی در  خانم وهمچنين دراثرپژوهشی 

 1380چاپ دوم . تهران.  نشر نی. ه ایترجمه مليحه مغاز. »زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش«
  .را طرح کرده اند که قابل تآمل است دیگریهردو اثر روایت های 

  :فهمی مينویسد
زیرا  کنونی زنان مسلمان است ميزیسته، زن درصدر اسالم درموقعيتی فعال تر و بهتر از آنچه موقعيت... «

  51ص  همان، ».آزاد و بدون حجاب با چهرۀ باز درميان جمعيت بوده است
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آزادی  خانم فاطمه مرنيسی نشانه هایی به دست داده اند که در زمان رسالت و حيات پيامبراسالم، زن ها از
دردوران خلفا و به ویژه در دورۀ عمرابن خطاب، آزادی زن به کلی سلب شده و . بيشتری برخوردار بوده اند

   .شده است رسوم و عادت های سنتی با سختگيری های بيشتر وارد قرآن
  

از آزادگی ایشان . کتاب گفتنی های زیاد از صفات نيک انسانی وصبر و تحمل رسول خدا دارد
نه تنها زن . احترام  پيامبر اسالم به زن قابل تأمل است. روایت های تازه ای به دست ميدهد

ر همه جا و  د.  ستيز نيست بلکه برنقش زن در سازندگی حيات بشری اهميت قائل شده است
  . را به مشورت ميگيرد و از نظراتشان استفاده ميبرد حتا در ميدان جنگ همه امور زن ها

)  منظور اشراف و صحابه پيامبراند(آن ها  ...  بر برابری زن و مرد تأکيد دارد ...  « 
آن ها در روابط خانوادگی و . بهيچوجه نميخواستند در روابط زن و مرد تغييری ایجاد شود

مکيان و به ویژه عمر هنگامی به ...   های عهد جاهليت راحتتر بودند  زنان، با سنتبرخورد با 
  221 – 222صص . مدینه وارد شدند از آزادی زنان شگفت زده شدند 

  . عمر خليفه دوم و دیگر نزدیکان و صحابه برنميتابند ،راپيامبر های تازۀ تعاد و روش ها
و هموست   122ص » .ت مرگ تعيين کرده بودعمر برای کسی که مرتکب زنا ميشد مجازا«

و سرانجام پيامبر اسالم، قدرت ایستادگی درمقابل حریفان .  که سنگسار زن را نيز فرمان ميدهد
  . قوی را از دست ميدهد و زیر فشار اشراف،  تسليم و تمکين را اختيار ميکند

دودیت زنان ندانست و با مح مقابل عمر را مصلحتا حالی آزرده،  دیگر ایستادگی دراو ب... «  
  246ص » .مردساالری بدوی آزادگی پيامبر را تاب نياورد آن جامعۀ. موافقت کرد

  
اما، آنچه امروزه در جوامع اسالمی حاکم است همان نيمه شمردن زن  و مردساالری تمام عيار دوران صدر 

 زمانچه بسا دریک  . ندميکن تصاحب ی هرزن و دختری را به راحت که مرد را تا آنجا اختيارداده. اسالم است
بيش از ولی اگریک زن با داشتن هرگونه موقعيت اجتماعی برتر، . نج و شش زن را به نوبت زیرسر دارندپ

بعنوان فاحشه  برسربازارها به تاراج ميبرند وبعد را برویشحکم شریعت آ بهاول داشته باشد، یک شوهر
   !ميکنندچالش  با کفن خونين و درگوداِل سنگسار

مورد داوری " وجدان سالم وپاکيزۀ انسانی"اگر مفهوم اخالق، بانگاِه منطقی وعقالئی شکافته شود، و در
همانگونه . صحيح قرار گيرد، مردی که با داشتن زن، با زن دیگری درميآميزد وعشقبازی ميکند، فاحشه است

  بلکهو نه تنها چنين نشده، . خوانداید فاحشه بی اخالق را نيز ميبمردهای  ،که به زن های بی اخالق گفته شده
منادیان و سوداگراِن  سياهفکرِیپيدا کرده که درتوضيح  حالت تقدس،تضميِن پيام الهی با فاحشگی مردها

  .قابل تامل استروزجزا 
 را به خاطراميال طبيعی با چنان القاب کثيف و مشمئز" زن" !ستاورنکردنيب فاجعۀ وسعِت ظلمابعاِد جهل و 

! کننده، که درسنِت سنتی ها جاریست، محکوم به سنگسار کردن ومردها را به همان عمل به بهشت فرستادن
  !برای حفظ سنن جاهليِت بيگانگان این همه پا فشاری کردن !از همه مهمتر

 و کج اندیش،  که سازندۀ هستِی همين مردان را مادران" بهشت زیرپای مادران است"شعار و شگفتا که با 
سنگسار محکوم و  ترین تمایل عشق ولو از روی هوس، با لقب فاحشه و بدکاره به عقوبِتبا کوچکاند، جاوزمت

فخر لم و ستم به مادران ظ به دیرینه های  درادامۀ عادت ونازد ولی مرد به هرزگی هایش مي جانش را ميگيرند
    !کندميمباهات  و
  

با از  ولی. طرف کليسا به شدت اعمال می شدنيز از روابط زن و مرد، در مسحيتمحدودیت های عشقی در 
رنسانس و در آستانۀ عصر روشنگری کليسارا چاره ای سرگذراندن دوران سياه قرون وسطائی، درسرآغاز 

 با .ومآال زمينی شدن خدا می رفت صنعتبا شتاب رو به علم و اروپا نبود جزتمکين از نيازهای اجتماعی که
کليسا گام بزرگی . از رمق انداخته بود کليسارا پيشاپيش حکومت سياسیب جهل، ودریدن حجا رشد خردگرایی

پس از قرن هفدهم کليسا به این نتيجه رسيد که اگر لذت "... همان طوری که اسد هم اشاره کرده برداشت و
  55ص ." توليد مثل باشد ایرادی ندارد هماغوشی برای

  .د که ازبرتری طلبی مردان نشآت گرفته حکایت های تلخ داردمتآسفانه، هنورهم تاریخ جهان با نوعی استبدا
  

و  ازدیدن نقش و نگار به جا مانده بر در. زنمسر مي  Maswell Hill به پاب بزرگ محل درلندن من هر وقت
دیوار و سقف بلند کليسای آن دوران که حاال تبدیل به ميخانه شده، و جای ادعيۀ مذهبی روحانيون و بوی 

حتا جوان،  انم و دختران وپسرمی بين بلند مستانۀ زن و مرد را زیرگنبد نجوای خوش موزیک و ترنم کندر،
آید و برهرچه کهنه پرست و سنت دلم به وجد مي عاشقانه، و نياز حال راز در کنار را درگوشه و همجنسگرایان

   .ما صميمانه  ميستایر می پرستان وعاشقان !ردهک آخرعاقبِت  خوشی آرزو سياست، پرست،  فارغ ازدین و
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خواننده را " ازهرچمن گلی چيدن"بحث بسيارجالبی دارد که به قولی با " عشق درادبيات پس ازاسالم"اسد، در

ازسرای فردوسی، خواجه نصيرالدین طوسی، وحشی بافقی،  .با افکاربزرگان ادب این سرزمين آشنا می کند
 خيلی که شاید به مذاق امروزی هاائۀ تصویری از دیدگاه آنان دیدن ميکند و با ار...  حافظ، سعدی، موالنا و  

مهم ارزش . مهم نيست که ما نظر اسد را بپذیریم یانه. اما باید مطالعه کرد و ازنظرآنان آگاه شد. خوشایند نباشد
برد مي ها یهادنيای دانستنی ها وآگ سياحِتو خود به سيرگ اوست که درهربرگ این دفترخواننده را باکار بزر

   .جوالن می دهد درفضاِی گرفته و غبارآلود تاریخ و
  :با اشاره به پيشينۀ این مسئله دریونان می نویسد" همجنسگرائی درادبيات کالسيک ایران"در بخش 

او براین . ول بودگزنفون درکتاب زندگی کورش مدعی است بين سربازان ایرانی همجنسگرائی شيوه ای متدا«
  81ص» .دراین عرصه متآثر ازایرانيان بوده اندانيان باور است که یون

، باعقوبت های وحشتناک حق و حقوقی برای این با چنين قدمت تاریخی، معلوم نيست که چرا قانونگذاران
  !جماعت قائل نيستند

  .  ددمخواننده می  جاِن بارقۀ اميد را به و تازه ای ميگشاید دریچۀاسد، باروایتی از روزبهان بقلی، 
ن بقلی که ظاهرا استاد سعدی نيز بوده دربازار روزی مادری را می بيند که دخترش را کتک ميزند روزبها«

  110ص » .روزبهان مادررا منع ميکند تا مردم زیبائی های خداوند را ببينند. تا خود را بپوشاند
عادت و رسوم  همين نقل قول ميرساند که درگذشته های دور دراین مزرو بوم، بزرگانی نيزبودند که خالف

  .زن را ميستودند و حرمت ش را به جا ميآوردند. جاری مسلط، منش های انسانی داشتند
   .گيردی کم نظيرگریبان جامعۀ مردساالری را مينویسنده با دریدن پرده ها، با شهامت

دادی اگر هدف توليد مثل باشد، امرقرار. دیده نمی شود" واقعی"درفرهنگ و ادبيات ما همسر، یعنی زن «
گاه . به طورخالصه زن درفرهنگ ما دارای خصلتی دوگانه است، یا کام بخش است، یا بارگير... ...  ... است 

منبع الهام است و گاه سرچشمۀ لذت و خوشی و هم وسيلۀ بی بند وباری، شهوت و تمنا و کامجوئی است و 
داستان عاشقانه نداریم که بدون پا درميانی و  ما درطول بيش ازهزارسال ادبيات، یک...   ...    پناهگاه مرد    

  122 - 21صص .درآن نقش ندارد –اغلب یک دایه  –ميانجيگری شحص ثالث 
  و کم کم را چشيدندی بيشترمردها لذت کاميابی ها .باال گرفت از دوران تک خدائی،  موج رواج مردساالری

موهبتی بزرگ . ، منادی زن ستيزی شدمذهب. ندديکشبه زنجير  زن ها را دراسارِت قيد و بندها .دیکه تازشدن
  .که با انگيزه ها همخوان بودبرای مردان هوسران و هرزه 

  
  عشق در ادبيات داستانی معاصر

ورمان نيز . ه می شوده، دریچه های تازه ای گشودکه با مشروط پيدایش این بخش از دوران تجدد استآغاز و
  .دایران ميگذار پا به عرصۀ هستی درادبيات

اثر مرتضی مشفق کاظمی را برگزیده و پاره هایی ازآن متن را روایت کرده " تهران مخوف"اسد، رمان 
مسائل را با  جنگ اول، مخاطبين خودبا معرفی قهرمانان کتاب، ونشان دادن فضای تهران بعد ازهمو . است
که جامعه   یبه دگرگونی های قادن اسد، درادامۀ بحث با نگاهی تيز و. آشنا ميکند ارزش های اجتماعی نوپا و

  .به سراغ ميرزاده عشقی می رودرا تکان داده  
سرگذشت زن را بهانه قرار ميدهد تا به فساد و ستم حاکم برجامعه  "ایده آل مرد دهگان"ميرزاده عشقی در «

ی و ازدواج جوان شهوترانی با اظهار عشق به مریم، یک دختر زیبای دهاتی، وعده خواستگار.  ...   بپردازد
مریم ازوعده های معشوق می پرسد او  . د دختر حامله است، رهایش ميکندمرا می فریبد و آن گاه  که ميفه او

   137ص ».کند یدرنا اميدی خود کشی ممریم . ميگوید فاحشه خانه برو و آن زندگی رنگين را درآن بياب
حاال هم که رشد  . ه در سطح جهانی ستاین سرگذشت غم انگيز، سرنوشِت همۀ زنان درجوامع عقب ماند 

آشنا شده اند، هنوز هم این قبيل  اجتماعی در سطوح گوناگون باال رفته، و زنان با ترفند مردان و فریبکاران
اگر در جامعه های عقب ماندۀ سنتی بهانه و انگيزه این زشتکاری ها . را جلو چشم خود دارند اعمال ستمگرانه

ير قومگرائی و مذهبی ست، درجوامع پيشرفته  و آزاد به نوع دیگری جریان دارد عادات و رسوم دست و پاگ
شناسائی حقوق فردی انسان  بامدنی وملی  نهادهای .به خودسوزی و تلف شدن انسان نمی کشد کار که، حداقل

تآمين . قانون هستند درجوامع غربی، زن ها حتا بی اخالق ترین هایشان مورد حمایت. کنداز مظلوم حمایت مي
فرد . غرب استدر مسکن ورفاه، سرپرستی اطفال و تربيت وآموزش بچه ها، ازپایه های بنيادی دموکراسی

، یعنی جامعه وامع این جدر . کندميقانون ازآن حمایت  .حرمتش باید حفظ شود .درجوامع پيشرفته اهميت دارد
 شخصو حقوق فردی هرطبيعی  يلمعشق و به صورت منظررهنگ و پيشرفته رابطه های جنسی ازهای با ف
 ،دیدگاه دراین .غریبه ها حتا، لذت ميبرند بهم دلدادگی دوانسان درفرهنگ غرب،غربيها از. ميشودبررسی 

مگر اینکه به صورت تجاوز باشد که آن هم قوانين خيلی . شودری برای لذت بردن دوطرف منظور ميداو
  .سخت و دامنه داری دارد
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زنان  برنامه ای ازافغانستان بخش شد که دریک بيمارستان، VoA درتلویزیونبود که  پيش شبچندهمين 
تجاوزیا ازدواج با پيرمردان و گم شدن : جوان افغانی با سرو صورت سوختۀ وحشتناک که اکثر آنها قربانی

صورت های ِدفرمه  تن و اندام و مشاهدۀاز  . ی متوسل شده بودنده خودسوزشوهران بودند، از درماندگی ب
   .دل هربيننده به درد می آمد ،آنها شدۀ

  تحول فرهنگی کشورهای عقب مانده، و آشنائی زنان با راه های مبارزه درجهت کسب حقوق مساوی با مردان
   .حل کند ست که این معضل بزرگ اجتماعی را ميتواندراه نجاتي به ویژه کمک مردان دوراندیش و روشنفکر،

دوران  غيرانسانیرسوم  این تبعيض های ظالمانه و ،را نستانند ، حقوق خودتا زمانی کهزنان  مبارزات پيگير
  .دنخواهد شزدوده از صحنۀ زندگی زنان  توحش

سنگين ترازآن است که با چند تجمع بيرمق ازپا بيفتد سر ،مذهب و سنت استبداِد پایه هایفراموش نباید کرد که 
 در فقرعمومی ومواد مخدر فحشا، فساد،، هاخودسوزیجنایتها،  با گسترشکه هم درست است  این. و تسليم شود

  !نسل را نابود کرد، چندین داوری تاریخولی آیا ميشود با آرمانگرائی به اميد . است خط محکوم به زوال نهایِت
  !دارم ازموضوع دور می شوم . برگردم سر مسئله

  
    نظر است که دنباله و براین    . .. و    جليلی مسعود، جهانگير ، محمدمحمد حجازی: نویسنده، با اشاره به آثار

ی "همسایه ها). "به آذین(تمادزاده محمود اع" دختر رعيت". ی هدایت"حاجی آقا"با " ن مخوفتهرا" سنت «
  علی اشرف درویشيان" ال های ابریس. "محمود دولت آبادی " کليدر".سيمين دانشور"سووشون. "احمدمحمود

  139ص » .ری از داستان های دیگر پی گرفتبسياو 
  
  

  عشق درادبيات داستانی ايران درتبعيد
  .است ب که شامل یکصد و بيست برگ و گزیده ای ازآثار داستانی درتبعيدکتابخش ترین ازطوالنی  این فصل

ر تبعيدیان آشنا اسد، با معرفی ده ها اثر داستانی دراین بخش، خوانندگان را با زیباترین و خواندنی ترین آثا 
  . می کند
با این توضيح . بررسی کوتاه برگزیدم جهتازاطالۀ کالم، به چند اثرکه درآینده اشاره خواهم کرد،  پرهيز برای
ها را تهيه آن بعضی ازکه درآیندۀ نزدیک وسوسه شدم  . مبرد سود آنهاهمۀ از با همان اندک توضيحاِت  اسد که

   .کنمومطالعه 
  .با دواثر زنده یاد هوشنگ گلشيری شروع می کند دراین رمان، اسد،

  "شازده احتجاب"و " آئينه های دردار"
  .اثر شکوه ميرزادگی" بيگانه ای درمن"
  .از ساسان قهرمان" کافه رنسانس"و " گسل"
  .از نسيم خاکسار" قفس طوطی جهان خانم"
  رضا قاسمیاز " چاه بابل"
  )خواندنی ست خيلی جالب و ز اسد به این اثر خانم مهستینگاه عميق و تي( مهستی شاهرخی" عشق مادری"
  . اثر منظر حسينی" سایه ها"
، بل که کم نظيرترین درتاریخ ازبی پرواترین داستان های جنسی درتبعيد نه تنها سایه ها، با زبانی عریان،(

ز لذت همخوابگی ا که راوی ست که منظر حسينی با شهامتی درخور تحسين، هرآنچهداستانی و ادبيات عشقی 
    ).روایت کرده است "سایه  ها"در  به عریانی باجسم وجاِن خود نوشيده را

ه ها از زندان های جمهوری یکی ازهولناکترین خاطر(" مصلوب"نویسنده . اثر کتایون آذرلی " آنيموس"
را بر  "وکاغذ  قلم شمع –آیينه "بنيادیفکر. نيموس، کتایون با درون خود درکند وکاو استآاما در و  )اسالمی
  .به بلوغ وخودشناسِی انسان می رسد. که اگر درست بنگریم وحکمت هریک را دنبال کنيم گزیده

  .رضا عالمه زاده" تابستان تلخ"
  .شهرام رحيميان" مردی درحاشيه"
  .اثر ژیالمساعد" ایشتار"
  .مهری یلفانی" دور ازخانه"
  . مهدی خلج" ناتنی"
کانادا یا امریکا به  که اکنون در. دانش آموختۀ حوزه درهمان شهر. وحانيون قممهدی خلج فرزند یکی از ر(

وبچه  روحانيونهای هولناکی از فساد روایت های خدعه و ریادراین رمان جالب با دریدن پرده   .سر می برد
کوم؛ مح به ویژه روایِت سنگسار زنی ؛ بازی های رایج، و زبان وقيح مدرسين و فرهنِگ بيشرمانۀ طالب

را که ملکۀ حاکم مذهب  خشونِتوگذشته ازاینکه خوانندگان را با فرهنِگ رایج حوزه ها آشنا ميکند، استبداد 
  ).به درستی توضيح ميدهد است را علمای دین مبينتک تک  ذهِن
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  .اثر روح انگيز شریفيان" چه کسی باور ميکند رستم"
  .شهرام رحيميان" بویی که سرهنگ را دلباخته کرد"
  .اثر قدسی قاضی نور" قای احمد گلساریآ"
  .اثر خسرو دوامی" دیدار"
  .ک –اثر ليال " فتح شده و ثبت شده"
  . االهه بقراط " انتقام"
انتقادی ش به تند وداستان هایی که ازایشان خوانده ام، دیدگاه . خانم بقراط قلم شيرین و نثر پخته ای دارد(

داستان  از خانم االهه .آثارش قابل توجه است این حال با. ک ميکندمردساالری حس انتقام را درخواننده تحری
   ).که در زمينه های سياسی نيزنظرات و دیدگاه های قابل توجهی دارند ارزشنمدی ست اننویس

  .اثر عزت السادات گوشه گير" وناگهان پلنگ گفت زن"
  .اثر رضا قاسمی "همنوائی شبانه ارکستر چوب ها"
  .به اشرفیازسودا" کافه گوگن"
  .افسانه خاکپور" ماریکا"
  .از مهرنوش مزارعی" ليدی مکبث"و " ماهی"
  .اثر فهيمه فرسایی" کالبدشکافی یک عشق تاریک"
  .تثر مرضيه ستوده" عاشيق"
 .اثر ناصر فاخته" ماتEXاکس"
  .اثر اکبر سر دوزامی" برادرم جادوگر بود"و " طبل عشق"
  .اثر عدنان غریفی " مرغ عشق"
  .هایده صنعتی  .رمان "جوی تجلی عشقجست در"
  .نوشين شاهرخی. رمان"  تاک های عاشق"
  .اثر مسعود نقره کار"  بسوزان عشق" 
  .از بهمن سقایی"  سرزمينی بدون عشق"
  .کامران بهنيا"  عارفی درپاریس"
   .حسين آذر نوش" پروانه بودممن اگر "
  .از کامشاد کوشان" سایه ها"
  .انشوراز رضا د" محبوبه و آل"
  

  : عنوان سپس با. را می بندد" عشق درادبيات داستانی ایران درتبعيد"بخش  250اسد، دربرگ 
 ،"تو مرا کشتی، عشق تو مرا کشت! مرجان"، به تحليِل داستان"عشق، مفهومی ثابت که تکرارمی شود"
با  .وضيح ميدهدت را غفلت هااز صل بزرگیفهشداری تکان دهنده که . صادق هدایت ميپردازد" داش اکل"

    :را به رخ ميکشد ما هولناکجهل، ایستائی و سکون ویرانگرنفوذ  تآکيد بر
خوابی . بخش نخست آن خواب است. شمسی دردوبخش مينویسد 1316را درسال " بوف کور"صادق هدایت «

نان جان رؤیاها دربخش دوم چ. آن خواب است دربيداری بخش دوم واقعيِت. مست کننده  در دنيائی مه آلود
به هم ميرسند و دربرابر " نهرسورن"خواب و بيداری ما در دوسوی . ميگيرند تا واقعيِت آرمانی ما معنا شود

واقعيِت امروز انگار تکرار آن چيزی است که پيشتر . داری یکی هستندپن. ، تا آیينه هم شوندهم قرار ميگيرند
را بازتوليد ميکند  ما دیروز ما امروِز. رار ميشودقع فرهنگ ماست که دارد تکاواین درو. درخواب دیده شده

دهه اخير نادیده  بی آن که  دستاوردهای ادبيات داستانی ایران دراین چند  .بی آن که چيزی به آن افزوده باشد
پيرمرد خنزرپنزری و به همراه آن دختر لکاته ودختراثيری، اگرچه لباس روز : گرفته شود باید اقرار کرد که

  251 -  52صص» ...    .ند، اما هنوز بوف کور برشانه هاشان نشسته استا پوشيده
  

جای بوف، انتظار دارد هشتاد سالی که از انتشار بوف کورگذشته، ملت . اسد خيلی صبور و پرحوصله است
 صيانت غفلت ها و ما به نه دوست عزیز! بنشاند برشانه هاشان را رهائی ازجهالت معارِفمؤلفه هایی از

پانزده قرن بعد از . زمينگير کرده عليل و را ماواگير این اعتياِد. جهل و فرآورده های آن معتاد شده ایمتقدیس 
ساسانی، درهمين دو ! گرفتن دورآنها، توسط پادشاه عادله، و گچ روی زمين با کّل دگراندیش کاشتن مزدکياِن
آب  .به دار آویختند های مخوف ایرانن همان سبعّيت تکرارشد و هزاران زندانی را درزندا دهه پيش بود که
وارد  کَپره بستۀ ناله و فریاد مادران و یتيمان نيزکمترین خراشی بروجداِن آمران و حاکماِن. ازآب تکان نخورد

  .نياورد
با زاد و ولدی حيرت . بوف کور که صادق هدایت نمونه آورده خودمانيم! خودمان بوفيم. بوف، دردرون ماست

  !دميزاذآ آور در سيمای
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  . کندمي وارد متن ش حک شدهاثر ود را با سرفصلی که درپيشانیمخاطبين خدراین بخش اسد، 

   !می اندازد راهدردل خواننده  شک و تردید فصل ، گواینکه سرآغاز
اگرچه مقوله عشق جای گسترده ای درادبيات داستانی ایران درتبعيد ندارد، اما با توجه به آن چه دراین « 

  141ص  »ریده شده، ميتوان شاهد گام های اميدوارکننده ای بودراستا آف
اما وقتی خواننده وارد متن این فصل می شود، از گذاشتن کتاب به زمين باز ميماند، دلش ميخواهد برگ هارا 

  . پشت سرهم بنوشد و ازروایِت راویان گوناگون لذت ببرد
   ". و شازده احتجاب" ای درداره آیينه. "دو اثر زنده یاد هوشنگ گلشيری نگاه اسد، به
شازده احتجاب سال ها پيش در رژیم گذشته چاپ  .کرد منظورادبيات تبعيد  را نمی توان درردیف این دو کتاب

  .همزمان در آمریکا و ایران به چاپ رسيد 1371و منتشر شده و آیينه های دردار درسال 
با به و این دو اثربا اشاره به همو . وبات آن استرس اثریادآوری سنت های فکری و اسد،منظور  به ظن قوی
فخرالنساء " و" فخری" و" آینه های دردار"  اصلی کتاب نقش آفریناندو  "مينا" و " صنم بانو"  ميدان آوردن

    :که بگویداین بوده  ،"شازده احتجاب"قهرمانان " 
ق، زنی شهوانی، زیبا، کامبخش، لوند در معشو.  مرد تاریخی ما ترجيح ميدهد، عشق را در زنی دیگر بجوید«

 درآغوش اولی به فرزند و اجتماع. زن نخست، همسرایده آل است،  دومين زن اما معشوق ایده آل  .و ساقی
   142ص »   . ...آغوش دومی لذت تن اندیشيم و درمي
  :را نيز ازاسد دریافت کرده  خواننده قبال این هشدار 
ران، ما هميشه کوشيده ایم  تا واقعيتهای فکری خویش را باجامه ای از زبان با نگاهی به ادبيات کالسيک ای« 

  78ص » .چيزی که نظيرآن را درفرهنگ یونانی و رومی نميتوان یافت.  تخيل بپوشانيم
  

تحليل جانانه ای از این رمان اثر خانم شکوه ميرزادگی، " ای درمنبيگانه "رمان  با گشت وگذاری در اسد،
، گذشته از که سال ها پيش این رمان را خواندم نم. ارائه کرده است را به خوانندگان کتاب خوب و خواندنی

دو آن دردائمی  واستمراِر ،قدرِت خشونت کشش داستانی و هنرنمائی آفریده های خانم ميرزادگی، ازهماهنگِی
ین نيز اضافه کنم که ا .بردم بيشتر لذت هر دوحکومت  شيوۀواشتراک فکری در –استالينی و خمينی  -  رژیم

. گذاشته  بودکنارهم  ورژیم را باهم  همين رمان تنها اثری بود تا موقع انتشار، که برای نخستين بار این دو
اشارتی رفته غفلت ازمن بوده وپيشاپيش مسئله  این در رمانی به "بيگانه ای درمن"اگر بعدها یا جلوترازانتشار

    .خواهمعذر مي
  .از ساسان قهرمان دو اثر ارزشمندی ست که اسد، به تحليل آن ها پرداخته است" نسکافه رنسا"و " گسل" 

اعترافات آنان بهانه ایست برای . شخصيت های داستان مينویسند تا خودرا تعریف کنند"  کافه رنسانس"در«
 سرگذشت زن و اخالق حاکم . یافتن ریشه های تاریخی مشکلی که باعث درجا زدن یک جامعه شده است

   158ص » ....دستمایه شکل گيری داستان است
، نشانه ها یی ازیک براهنی رضااثر  "آزاده خانم ونویسنده اش"و رمان ساسان قهرمان  "کافه رنسانس"در

  .کنندرا تعریف  شخصيت ها داستان مينویسند تا خود درهردو اثر. فکر مشترک حس می شود
  

  قفس طوطی جهان خانم
  . اثر نسيم خاکسار

ن خانم، زن نمونه ای را معرفی با اراده، دختری به نام جها و  محکم دراین رمان، با آفریدن شخصيِت  نسيم
  زنی آزاده ولی غيرمتعارف،  . ده استخانوادۀ مذهبی و زیرنظر پدری عارف مسلک بزرگ شميکند که در

 را پرورانده؛ هری که اواجتماع کوچک ش ونه اش فضای خانوادگی با زمانه سازگار است و نهکه نه رفتارش 
که  بااین حال وقتی خواننده درحال وهوای آن سال ها، ازنسيم ميشنود. ی را به بار بنشانددخترچنين  ميتواند

 اما  .، شخصيِت دختر بيست و دوساله در ذهنش بعنوان قهرمان نقش ميبنددهخواندش را دختر خود خطبۀ عقد
اطاعت و سکوتش درمقابل اسداهللا خان، تمامی بافته های . یزددر برگهای بعدی رمان این ذهنيت فرو می ر

مندی که و باور ممحک اما ازنگاه دیگر، ميرزا پدر جهان خانم، با آن مسلمانِی .ذهنی خواننده را برهم ميزند
. کندترین اعتراضی به انتخاب دخترش نهم بيزار است، این آزادگی را دارد که کم الت دارد و ازاسداهللا خاِن

 چيزی که نه در بين خانواده های روستائی و نه در. زیندرا برگ گذارد تا شوی دلخواه خودآزاد بخترش را د
که درسراسرتاریخ  آن، از پدرساالری منحوس و نکبتبار گذشته از. نداشته سابقه ميان خانواده های  شهری

  .، دراین رمان خبری نيستداردحضور مستمرنمناک ما 
سروپائی چون اسداهللا خاِن خودرو که ظاهرا پيمانکارجزء شرکت نفت است، از  پروراندن شخصيِت بی

 های اسداهللا خان به تجربه دریافته که .استان " سوخته زار"خود ازنسل و تبار  دهد کهبرميخهشياری نسيم 
ای کالن اسداهللا خانی به ثروت ه هایومنش  همان شغل گذاشتند وبا پا به عرصه دهه های سی به بعددر زیادی
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، غارتگر، بعد ازانقالب با اشغال پستهای حساس وپول ساز این ساللۀ لمپِن .دندپيدا کر دسترسی آورده وباد
  . دهندمي چپاول ثروت های ملی را هنورهم ادامه

  
  فصل دوم

  قتل فرشته خانگی
  

  : گفته است ولف ویرجينياقتل فرشتۀ خانگی را 
خانگی چيزی فرشتۀ . »یم، باید آن فرشتۀ خانگی را به قتل برسانيمبيش از آنکه ما زنان قادر به نوشتن شو«

  283ص » .ز جامه ای که جامعه ی مردساالر برتن زن کردهنيست ج
   . بزرگ انگليسی، زنی که دربهترین دوران شکوفائی ادبی اش خود را دررودخانه غرق کرد نویسندۀ

  
مبنی  های تجدد طلبی آرمانکه با ویسندگان آن دوران با اشاره به جنبش مشروطيت و روایت  آرای ن نویسنده،

برای زنان را تبليغ ميکردند و به نقد سنن   برحضور زن در اجتماع و گسترش امکانات آموزشی و تربيتی«
اینان، از جمله اولين کسانی بودند که به مقایسۀ زن ایرانی با . پوسيده و عوامل عقب ماندگی زنان ميپرداختند

بحث وتحليل را دنبال  ».استند و بر ستمی که برزن درایران ميرفت انگشت انتقاد بلند کردندزن فرنگ برخ
  272ص  .ميکند

 چند. مدارس نوین وسایر پدیده های دوران نوخواهی، اولين زورآزمائی سنت ومدرنيته بودمخالفت مالیان با 
تحوالت و دگرگونی ها آغاز . اه نشدندحریف رضاش. سالی طول کشيد که سنتگرایان به بهانۀ تقيه عقب نشستند

راه اندازی روضه خوانی دربار . به نفع مالیان چرخيد گردونۀ سياسِت دوراندرسلطنت محمدرضاشاه، . شد
رونق افتادۀ گذشته را ميدان داد بساِط از که نوعی ریشخند شاه به رفتار پدر بود به علمای دیندرکاخ گلستان، 

 علمطول نکشيد  سالی چند .ی و برزن علم وکتلی راه انداختندوده خاطر درسرهرکو، این بارآسکهراه بيندازند 
   !در سراسرخاک وطن برافراشته شد سلطنت فقها
وعصرروشنگری ست که  ، ازموادخام رنسانسآن چنانکه دراروپا نيز رخ دادهای جبری تاریخ، این زایش 

  .آور ميشودانس یادتاریخی را در باروری رنس تجربه هایتوضيحی از کليت، در
  
  .آموز است باِن صميمِی اسد، بسی پندز وتند و تيز  نگاه 
دراین کشورهميشه مردان بوده اند که نوشته اند . درکشورما، به شهادت تاریخ، ما صاحب تاریخ مذکرهستيم«

ی مردانه بياموزد تا مردان بخوانند، ودراین ميان اگر زنی هوس خواندن کرد، ميتواند با خواندن این آثار ازدنيا
. زن نه حضور دارد و نه موجودیت. نيست دردست ام و نشانیتاریخ از زن ندراین  . او نيزمردانه فکرکند تا

فرصت نيافت واگرنوشت، امکان . خویش را بنویسد" تاریخ دل"هيچ زنی دراین دنيای مردساالرما نتوانست 
» .بشود "می  در روزگاری خاصخ نویس دل آدتاری" ت تا زن بتواندباید سال ها ميگذش. ه نداشتعرض

   272 – 73صص 
های فاشگوئيده های زن دارد که هریک دراین بازنگریها و ری به آثار نویسناسد، درگذر این بررسی ها، نظ

اب، این مدعا را توضيح ميدهد با این اراثر از آثار زنان در فصل دوم کتانتخاب چه. دارند بسزا سهمی تاریخی
  .دارد دیگرانسيمين دانشور و منيرو روانی پور و خانمآثار شمی هم بهکه گوشۀ چ

  
  :مينویسد" تاثير تزهای جالل آل احمد"اسد، دراین بخش، با اشاره به  

این چهرۀ منفی از . جّو شدیدی را برعليه زن شهری به راه انداخت" غرب زدگی"آل احمد با نوشتن و انتشار 
و زن غربزده و فرنگی مآب تجسم فتنه و فسادی شد که اخالق جامعه . کرد  زن شهری به داستان ها راه پيدا

  280ص » .را به اضمحالل می کشيد و دراصل، در بی هویت ماندِن زِن ایرانی پای ميفشرد
آزادی . بازشدن فضای سياسی دردهۀ سی زمينه های رشد فکری را دربين طبقات گوناگون جامعه فراهم آورد

جدال احزاب دند دروشتابزدگی بگی، بی تجربه، اما گرفتارا همۀ فشارهای مدعيان که همعات ونشریات بمطبو
  .زمينه های تحول فکری را که درحال رشد بود متوقف کرد وبه بيراهه افتادن تنها حزب سياسی منجسم،

ستان کرد آذربایجان و نهضت محلیتجربۀ شکست دو شکلگيری فدائيان اسالم، قتل کسروی وچند ترورکليدی،
های فراموش وسنت تبليغات ارتجاعیميداِن  مرداد 28ملی شدن صنعت نفت تاحوادث کودتای ننگين  و انشعابو

 سر بر وتقدیس پوسيده ها درابعاد وسيعی آرمان های نوگرائیتبليغات برعيله تجدد و. گشود شده و کنار زده را
زدگی و باغربآن دو .ها بودی آن تجربه ها وشکستدستاوردهاازشریعتی علی آل احمد و دهه ای بعد. افتاد هازبان

  .صدراسالم برگرداندند تا ملت ایران را به زمانۀجاده صاف کن موجی شدند  ... و  فاطمه فاطمه است
  این گفتۀ. شگفتا که دراین تحوالت، جماعت روشنفکر ایرانی نيز دنباله روی مذهبيون و دارودستۀ عوام شدند

  : اسد را باید پذیرفت
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بخشی از اپوزیسيون غير مذهبی نيز با ساده و محدود کردن سياست، با نفی خواهش های تن و اميال جنسی « 
  280ص » .به جنگ با رژیم برخاست

  
ها پيش شروع  که از سال ازطرف حکومت توجه وتقویت مراکزمذهبیمرداد، به موازاِت   28بعد ازکودتای 

 واقعيت این است که در. وزارت پيش رفتند  د اجتماع  شدند تازنها نيز درعرصه های گوناگون وار ،شده بود
  . درحال رنگ باختن بود ایرانی سال های پایانی رژیم گذشته، تبعيض بين زن و مرد

  ، اما چند سالۀ دوران اخير ایران، زن ها، بزرگترین قربانيان این دگرگونی ها شدند تحوالِتبا اینکه دررهگذر
اميدوار کننده  گشوده که بسی درچشم انداز آینده  و تابناک ه زن ها، افق های روشنشيوه های مبارزۀ عاقالن

 ، نهزن ها مبارزۀ روش. دميکنزای ایران نشرمسموم وخفقاننوید یک نهضِت فکری تازه را درفضای   .است
   :نشآت گرفته مادرانه دوراندیشانۀ از رفتاِر از شعوِر خردگرایانه و ، بل کهشعاریو تحریِک روی تهييج  از

  .برخوردارند آگاه و مبتنی بر خردی که تنها مادران ازفضيلت آن .ومتانت صبر و تحمل
  

  :از زنان،  که درتبعيد منتشر شده انتخاب چهار کتاب اسد، با
  از شهرنوش پارسی ماجرای ساده و کوچک درخت

  سوگ، اثر شهال شفيق
  بریده های نور از مهرنوش مزارعی

  ن از شيوا ارسطوئیبی بی شهرزاد رما
  .تحليل آثار هریک از این نویسنده ها کتاب را به پایان ميرساند با
  

که چنين بيرحمانه با لخت و عورکردن بتهای پوشالی، پرده از  اسد سيف شهامِتمن نيز با سپاس و تمجيد از
کار برده است،  انگيز بهبرتدوین چنين اثر رشگ نقاب فرهنِگ مردانه برداشته و صبر و حوصله ای که در

، جلدهای آتی را که سياهفکر متعصب بيمار و کتاب را می بندم با این آرزوکه درادامۀ مبارزه با زن ستيزان
   .قول داده است به زودی منتشر کند

  
  : از وبالگ های زير ديدن کنيد
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