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   معاصرادبياتدر » عفّت«
  ∗الحسن سيد عين

.  خوب بودن و ظاهر خود را آراستن بود شنوندةيمعن به و زن بودن ي زنانگ،در سابق
.  نداشتندي خانوادگيها  در بحثي و حتّيط اداريردها را در محم با ياجازة برابرزنان 
 را انجام يدار هل و بچ منزي و فقط کارها،نشستند ي در خانه ميستي بود که زنها بايزمان
ها دچار  زنبرخي از  هنوز ،ميا  که داشتهييها شرفتي با وجود پ،زيمروز نا. دادند يم

ده ين عقامتخصّص. شود يت آنها در خارج از خانه ميال هستند که مانع از فعيميد قديعقا
 نظر به .کند يک ميث را تفکنّر و مؤجنس مذکّ به طف مربوي وظا،دارند که اجتماع

 .ع استينفس ندارد و رام و مط به اعتماد ثست که جنس مؤنّنيطور  ني ا،متخصّصان
 يعنوان تماشاچ بهها  عنوان افراد شجاع و فاتح و زن به ردها، م مختلفيها کتاب در

کردند  ي ميديشه در مقابل حوادث احساس ناامي هم،دخترهارو  از اين. اند ر شدهيتصو
ساختند و  يشه موشک مي پسرها هم،ي هنگام کودک.آمدند يکمکشان م بهو پسرها 

عروسک و اسباب   با،که دخترها ي درحال؛کردند ي ميان بازي سپاهيها مجسمه با
 ،ن همه اشتباه استياگر ا. کردند يشکل لوازم آشپزخانه خود را سرگرم م به ييها يباز
  .ح آن بشوديد تصحيبا

رود که هرگونه فکر و ذکر را  يم از هر اجتماع انتظار ،از نقطة نظر دانشمندان
. بخش آن جلب کندج ثمرينتا بهنده را يمنصفانه و بدون تعصّب بسنجد و توجه نسل آ

شه بر افکار نو ي گوش و هوش را هم، خوديسودگ و فري با تمام کهنسالياجتماع انسان
کند و  يدا نميت پيد باشد باهم موفقيآنچه که هست و آنچه که با. بندد ي مهدة تازيو عق
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ن هم در ي و مرد و زن بيگري با احساس ديکي احساس ،جه فکر نو با فکر کهنهيدر نت
  .جنگ و جدال هستند

ک ياز . ب بوده استيب و غري عجيياي آسي در کشورها،ن مرد و زنيروابط ب
دن يده است تا از دي خود تراشيي و هنرنماييبايطرف اگر مرد مجسمة زن را با کمال ز

رار داشته است که زن خود را از نگاه کسان صگر همان مرد اي از طرف د،آن لذّت برد
  .ست که زن دل و زبان بت را هم داشته باشد ا مثل آن، پرده نگه دارديدور و تو

 ، نهانخانة عالم درون زنياي از زواياريست که اگر هنوز بسي تعجب نيپس جا
ست که  انيق زنان از ايف عمأس و تياما مشکل واقع. وف مانده باشندشرمکيمکتوم و غ

 ره ،قتيدند حقيندچون «راهه رفتند و يب به ،ن تکاپو و جستجوي از مردان در اياريبس
اد يقدر ز  آن،ز دربارة زنيآم د مبالغهيض و عقايضد و نق يها  چنانچه گفته.»افسانه زدند

وهم است که ت بهخته ي و آميرعلمي و غيرمنطقين افکار چنان غيو متداول است و گاه ا
 يها ن گفتهي از اياري ما بسة هم،ههشب يب. کند ير و افسوس ميمتحرا طرف  ير بهر متفکّ

مثالً.ميا دهير شنپرتناقض را مکر :  
 )يرانيا المثل ضرب. (ه استين مکرش گريزن هفتاد و دو مکر دارد و آخر .۱
 )له و دمنهيکل. (١ نباشدييشان را بقاي اي و وفاييعهد زن را وفا .۲
 )رهي معيري (يياند گو ک جنسي ز ،زن و آتش  ييچون آتشند از تند خو ،انزن .۳
 )يرانيالمثل ا ضرب. (٢کند يرنگ م طان را همي ش،زن .۴
 )ي طوسياسد. ( دو دل باشد و ده زبان،زنان را .۵
 )يالمثل ايران ضرب. (نت زن سکوت استين زيبهتر .۶
 )يال ادر (يا بال هرگز مبادا خانه يب  يا هر کاشانه بهزن بال باشد  .۷
 )يالمثل ايران ضرب. ( درد سر کمتر است،ها کمتر باشد هرچه تعداد زن .۸
انه و يتاز بهاج ي است و احتي چون روح مرد وحش،رنديبگزن د يتمام مردان با .۹

 )يالمثل ايران ضرب (.شالق دارد
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 )يالمثل ايران ضرب. (خورد ير هرگز زنگ نمين شمشير اوست و اي شمش،زبان زن .۱۰
 )يالمثل ايران ضرب. (زنان شلخته است پر از ،مجهنّ .۱۱
 استخوان ما هم در ،نبودزن بخش  ن و آراميريگر و زبان ش اگر دست نوازش .۱۲

 )يرود  محمد حبله،ليالتمث جامع. (مات خاکستر شده بوديآتش نامال
  )نهج البالغهـ  )ع(يحضرت عل (رمانههست بقي لنةاحيامرأة ر .۱۳
اخالق است و  به بسته ،ملّت خصوصاًک ي ي بشر عموماً و زندگانيات اجتماعيح
عفّت . باشد ين آنها عفّت ميتر   استوار است که مهمي چنديها هي پاير روبز ياخالق ن
توان گفت که اغلب  يرفته م  همي روي ول،باشد يان زن و مرد مشترک ميم اگرچه در
 را فة مهمين وظيشتر جلوه نموده و اي که دارد بيا واسطة فسون حسن و جاذبه ه ب،در زن
 را ي ملّت، داشتن عفّتابتوانند  يها م  پس زن. زن ادا کرده استهخ بشر همواريدر تار

ن روح يتواند بزرگتر ي م، که عفّت دارديزن.  را خراب کنندي عالم،ا نداشتن آنبزنده و 
را که او ي ز؛ک ملّت بدمدي يکالبد اجتماع بهعصمت و اخالق و شهامت و خلوص را 

ا يتواند کشور عفّت را سرتاسر آباد و  ياه حسن اوست که مپست و تنها سسلطان دل ا
 يتواند در قوا يز مين نفوذ نيهم بهار و نفوذ را مالک است و ين اختيزن ا. ديران نمايو

ان افراد آن يم  و سفالت اخالق دري از ناپاکيد که اثرير نماي چنان تأثيت ملّيمعنو
  .نماند يباق

فروش  بهدر بازار  ناموس خود را ،ا سابقة فسادي معاش و اجياحت به که يزنان
 . ندارنديگريز ديار موقت چي بسييآرا  و چهرهي جز ظاهرپرست،ي از خوب،آورند يم
ک ملّت ي يها ن جوانياند بهتر  توانستهيعفّت ي و بيناموس يجة بينت ها در  از زنياريبس

 آنها يهست بهن را مسموم و آتش شاي روح معصوم ا،خاطر پول بهب داده و تنها يرا فر
  ست؟ي خالدار چيباي زيا مارهابن صورت فرق آنها ي در ا؛بزنند

 يها  افق،راني ايسينو  در داستاني غربادبيات نفوذ ، دوميپس از جنگ جهان
 ةعد. ر شديت سرازعسر به ي افکار نو بر صفحات ادب،جة آنيدر نت. دآوردي پديديجد
شرفت حساب يار پي را معي و تجددطلبينوآور ،دورهن يسندگان اي از نويبزرگ
 جدا از ي مثل صادق چوبک بودند که راهي کسان،ن گروهياز جملة ا. کردند يم
ر آنها در ي را خلق نمودند که نظييها ش گرفتند و داستانيپدرن خود يشيسندگان پينو
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ند يکند که خوشا ي را مطرح ميليچوبک مسا. شود يده نميش از آنها دي پي داستانادبيات
 را از يو چهرة واقعاست کرده  كزَ بيا  جامعه مثل فاحشه،زعم او به .ستيهمه کس ن
 يکند که وجود يدار مي دي از زنان، چوبکيها خواننده در داستان. ده استينظرها پوشان

 يگري و ذلّت سهم دي او جز بدبختيها زنان در نوشته. درنادقبول قابل غيرمضر و 
 نقل صبور سنگ و ريتنگس بلندش چون هاي  در داستاني که وييها نهنمو. ندارند

ال و يخک جامعة پري يدهد ول ي را نشان نميرانيوقت رنگ و روح جامعة ا چي ه،کند يم
د زنان ي آفاق و امثال آنان شا، چون شهرويه زنانك چنان. کند ي ميناشناخته را معرف

 يفّت اوست که اعتبار و شرافت وعو  غرور ،يراني سلطنت زن ا.ستندي نيرانيا
ده دارند که ي از منتقدان عقي برخ،دربارة سبک چوبک. رود يان نميم وقت از چيه

گذشته از » اتوراليسمن« است که توضيح درخور. بوده است» ناتوراليسم«نشاندهندة 
لي و اساس مکتب تحصّ، يک اصل اساسي دارد که آن برخشونت و گاه استهجان کالم

مثالً معتقد بودند که .  اروپا شکل گرفته است۱۹شناسي مرسوم در قرن  علم جرم
گري و سست عهدي و خيانت   موجد روسپي،هاي بعدي کليسم يا سفليس در نسللا

  :نويسد  محمد علي سپانلو ميچنانچه .شود مي
 آن را ،دن کيت دخل و تصرفينکه در واقعي بدون ا،د چوبکياس دة حسيزاو”

 فرض يدين اهتمام چوبک را کلاياگر . دهد يتر جلوه م ب زنندهتر و اغل  پررنگ
  درشيها هشتر قصّيافت که چرا بيم ياش در خواه جامعه بهک نگاه ي با ،مينک

  .١“خورد ي غوطه ميشتل تعفّن و پ، از فسادييجو
تي بوده است و از قوانين ها پيش يک جامعة سنّ  که ايران از قرند درنظر داشتيبا
  :يردذسادگي بپ به را ادبياتتواند چنين  چطور مي اين سابقه  با، نموده استيرويپديني 

  ستي را راه نيي عفت چون تو وم عشقيدر حر
 ات بشريجنا ،)يليخل (اسرار شب چون يد متعديها ر داستانين پنجاه سال اخيدر ا

 ،)محمد مسعود (در تالش معاش ،)محمد مسعود (حات شبيتفر ،)يع انصاريرب(
 ،)وبکصادق چ (ريتنگس ،)نيآذ به (تيدختر رع ،)محمد مسعود (رف مخلوقاتاش
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جالل آل  (ياديزن ز ،)تيصادق هدا (ه خانميعلو ،)صادق چوبک (صبور سنگ
باغ بلور  ،)ن دانشوريسبم (يرة سرگردانيجز ،)ن دانشوريسم (سووشون ،)احمد

مطالعة  از. اند رح نموده مطيصورت بهرا  يرانيره احوال و اوضاع زن ايغ و) مخملباف(
 است که در آن ينيران سرزميکند که ا ي احساس ميرانيراي غةک خوانندي ،ها ن داستانيا

خطرات رابطة  به چشم بسته نسبت  وکنند ي ميگناه در منجالب فساد زندگ يدختران ب
دست  به همه در آن دست يي که گويختگي گسر و افسايزدگ م از شهوتي ب ويجوان
 يشخصيت ي نه دارا،رانيزن در ا. دار کنند ب را لکهيتا دامن عفّت اشخاص نجدهند  يم

و حوار ي جز آنچه در چهار د، از اوضاع جهان؛يتيثي است و نه صاحب منزلت و حيتير
 و فکرش پر است ، است مگر از خرافاتيش تهماغد.  نداردي اطالع،گذرد ياش م خانه
ت وجود دارد و يآنچه که در واقع. ستين ني چن،قت حالي حقاما. ل و اوهامياز اباط

. اج نبوده استي برحسب احت،افته استي شهرت سميسم و رئاليلئادينام ا بهآنچه که 
  :يعتي شري دکتر علگفتة هب

آل و  دهي و اي ذهنيها آرمان بهرا ک مصلح ي ،رک متفکّيسم يآل دهيم که اينيب  يم”
 يها تيخواند و واقع ي ناممکن ميتعال ميازهاي و نها يکي مقدس و نيها ارزش

 آن محال است يدهد و نف ي ميناهنجار و موانع موجود و آنچه را جبراً رو
 يط ذهنيک محيکشد و در  يها کنار م تيگردد و خود را از واقع يده ميناد
 ؛ستيط نيکند که خود در آن مح ياس نمسشد و احياند ي و مقدس مياليخ

ط موجود است و برعکس ي و محسوس و شراينيع يها هديخود غرق در پد
 و يخواه نش و تالش و آرماني صعود روح و بةشي انديست پروازهايرئال
در  و دارد ينگه م» آنچه هست«کشد و او را در سطح  ي ميدر آدمرا  ييجو کمال

ان و يت و عصياقسازد و قدرت خلّ ي موجود محصور ميها قالب ارزش
ر و نوع ط جامعه و طرز تفکّيخ و شراير جبر تاريي و تغيق زندگي عميدگرگون

م يکند و تسل ي انسان را فَلَج ميشگي و همي فعليها ها و هدف ازها و خواستين
  .١“آورد ي آنچه هست بارش ميرايها و پذ تيواقع
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اما در موارد . اند  بس ارجمند داشتهيت نقشي صادق هدايسندگي نوي در زندگ،زنان
 ي ناشييها يبان و دچار بدبختيگر بهدهد که چطور زنان دست  ين مت نشاي هدايياستثنا

 ي برامحلِّل مانند گرفتن ي دستورات شرعيت از بعضيهدا. اند از تعدد زوجات بوده
ان دارند ين ماي در ي سومشخص بهاز يزن و شوهر ن. کند ي انتقاد م،ع بعد از طالقورج

 يغة طالق جاريآورد و سپس صدرکاح خود ن بهزن را ابتدا » محلِّل«که تحت عنوان 
  : المثلي ف.ش را ادامه دهدية خود زندگيکند تا زن بتواند با شوهر اول

 يگريز دين چي ايغه داشتم که هردو را مطلقه کرده بودم ولي دوتا ص،ش از اويپ”
. دميمن از خودم خجالت کش! ديد ديچشم مجنون با به را يليند که ليگو  يم. بود
 جوان و جاهل بودم اما آن ، سالم بوديحاال من که س… !ه پنهانشما چاز 

  .١“رنديگ ي دختر نه ساله مي هفتاد ساله را بگو که با هزار جور ناخوشيمردها
قرار شد که ربابه را عقد بکند و بعد او را طالق . مان بود هدر محلّ… الک بقّي”

گول .  او هم قبول کرد.او بدهم به تومان پنچاضافة  هبدهد و من همة مخارج ب
  .٢“!…دد خوريمردم را نبا

 که محلِّله گرفتن البتّ. سنجد ي درست آن نميمعنا به را يت احکام شرعيد هدايشا
وجود آوردن وحشت از طالق  به جز ي در اصل هدف، استي اسالمي شرعيك حكم

مسألة  از ي ناشةرت مردانيک غينداشته است و منظور دشوار کردن طالق در اثر تحر
  . بوده استمحلِّلاخذ 

چنانچه در . ده استي بخشي زن و مرد هردو را حقوق مساو،يدستورات اسالم
  .٣»هاًر کََءآسوا النثُِر تنْ اَمکُ لَلُِّحيا الَون آمنيِذا الَّهي اَاي«: م آمده استي حکقرآن
که زوجة رعنوان تَ بهراث و ي شما که زنان ميست براي گروه مؤمنان حالل نيا”

  .“ل ندارند همسر شما باشنديکه خود آن زنان م يد درحاليخود قرار ده
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 دگذار ي را در انتخاب شوهر آزاد م)س( دخترش حضرت فاطمه)ص(امبر اسالميپ”
د و از پدرش يآ ي م)ص(مبريش پي پيدختر ابن خالد انصار» خنساء« که يو هنگام
 در )ص(امبري پ،ش درآورده استيعقد پسر عمو بهاجبار او را  بهکند که  يت ميشکا

 يتوان ي ميل داري با هرکه م،ستيعقد پدرت درست ن: ديگو يکمال صراحت م
  .١“يازدواج کن

مکاتب . شتر در معرض بحث قرار گرفته استي ب،ري اخيها در سالستم حالله يس
 يها بحث به ،»نکاح «يبردار لمي مخصوصاً پس از ف،زي در هند نيمختلف اسالم

ن موضوع ساخته شده که يلم دربارة هميک فيز يران نيدر ا. اند  پرداختهيگوناگون
. عمل آمد بهحات الزم يان آمده و در پاسخ آن توضمي به از اثر گمراه کنندة آن يسخنان

  :اظهار نظر فرمودندچنين ن مورد ي در ا،ي مطهرياستاد مرتٰض
ن مطلب يمن ا. انت استيز خي ني ملّ، از جنبةيلم گذشته از جنبة اسالمين فيا”

گر از نظر ي و دي از نظر قانون اسالميکي. دهم  يورد بحث قرار ممرا از دو جنبه 
 ي مجازات عاطف،ل اما از نظر او.ي اجتماعيها انيها و جر تيلم با واقعيتطابق ف
 آمارها . از تکرار طالقيري جلوگي احساسات براي مجراز است ايريتدب. است
 از طالق يري در جلوگيا العاده ن قانون اثر فوقيدهد که ا يها نشان م جربهو ت
  .ته استشدا

 در )ص(مبر اسالميپ. است» حالل مبغوض«طالق از نظر اسالم : حالل مبغوض
ها  ن حالليتر مبغوض”: اند فرمود ت کردهيفاق روا باالتّيو سنّعه ي که شيتيروا

هرگز د و يازدواج کن”: فرمود )ص(حضرت و هم آن“ نزد خداوند طالق است
  .“لرزد ي از طالق ميد که عرش الهيطالق نده

ق عاطفه ي از طالق که از طريري جلوگير اسالم براي از تدابيکي: ير عاطفيتدب
 زن ياگر مرد.  استمحلِّل مجازات است قانون ينوعقت يکاربرده و در حق به

د از انقضاء عده با او ازدواج ا بعيخود را طالق داد و بعد در عده رجوع کرد و 
 نوبت ي پس برا،گر او را طالق داد و باز در عده رجوع کرديکرد آنگاه بار د
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 بار چهارم با آن زن ازدواج کند يگر حق ندارد براي د،سوم طالق را تکرار کرد
 يعيطور طب بهکرده باشد و آن ازدواج  ازدواج يگريمگر آنکه آن زن با مرد د

د دائم باشد نه يگر قطعاً باي دآن ازدواِج. ا فوت زوج شده باشدي طالق و بهر نجم
شرط طالق  بهل توانند از او ي نميعني باشد يعي و طبيد عادي و هم با،موقّت

  .١“د عمالً همبستر شده باشديد زن با شوهر جدي و هم با،ازدواج کنند
ا ي سپس ،تطالق فقط دوبار اس”: ديفرما ي م۲۲۹ه ي آ، بقرهةدر سورة مبارک

  .٢“ رها کردنيکين بها ي نگهداشتن و يستگيشا به
 که در ياتيواقعو انات ي از نظر جريعنياما از نظر دوم : جامعة خودمان به ينگاه”

 يا ان طبقهيم گذرد و در يا واقعاً آنچه در جامعه ميگذرد آ يجامعة ما م
لم ين فيا اي ،ه استلم ارائه داده شدين في همان است که در اياصطالح بازار به

ک مجازات ي که محلِّلا قانون ي آ؟ وارد کندينيبندد و توهب يي افتراهصرفاً خواست
امده و ي برنيرير عمالً از عهدة جلوگ مکريها  از طالقيري جلوگياست برا

جه ينت شود و در يدا مي پمحلِّل بهاز يشوند و ن يه طالق م سها جه دائماً زنينت در
 وجود داشته و دارند که شهي هميا  حرفهمحلِّل ي گروهيراد عادعالوه بر اف
 ي بازاري تا آنجا که حاج؟شان هم معلوم است  نرخيحتّ ،ست انيکارشان ا

 باهم دربارة يا  حرفهيها محلِّلند همان يب يمرود  ي از مساجد ميکي به که يوقت
کنندة  هيا تهياست و طور  نيا اي آ.کنند يشان و درآمدشان در ماه صحبت م شغل

  .٣“ است؟يرانيجامعة ا بهن يلم نظرش صرفاً توهيف
تحليل و  بهست که ين نيوجه ا چيه بهن بحث يسازم که هدف ا يخاطر نشان م

اند  ر منتشر شدهي اخيها  که در سالي اجتماعيها  معاصر در موضوعيها  داستانبررسي
نجا فقط يدر ا. باشد ير نميپذ اه امکانک گفتار کوتي در ،يا فهين وظيانجام چن. مبپرداز
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ت در خود منعکس يفين وجه و کيبهتر اين موضوع را به سه داستان که يبررس اب
  .زميره بري دايرومنظور را انم تو ياند بهتر م ساخته

 نيتر ناموفقو ن يتر  ما را با عقب مانده،ي محمد افغاني از علشوهر آهو خانمداستان 
ک شهر کوچک دورافتاده از ي در يراني ايها اب و رسوم خانواده و آدين اخالقيمواز
 که ييران سرايد مي س،راني اي از مناطق غرب،يا در شهر دورافتاده. سازد ي آشنا متختيپا

سر و  ي آرام و بيبا همسر خود و چهار فرزندش زندگ ،ست ايا صاحب نانوا خانه
 در ، خودي رسوم آبا و اجداد است که از آداب وي از جمله کسانيو.  داردييصدا
زوار يآهو خانم زن فرمانبردار و کن. دينما ي ميرويپسم جداً يئودال فيط عقب ماندگيشرا
 دشوار خانه و ي جز از کارها،مانده و فراموش شده است  عقبي که موجوديو

ن يک چني يها تمام جنبه. آورد ي سر درنميگريز دي از چي خانوادگيها يغمخوار
رافتاده ممکن است هنوز هم محفوظ و دي شهرهايها د در خانوادهي که شا، کهنهيزندگ

  .گردد يف مي توصيا ژهي وي با هنرمندي در داستان افغان،باشدمانده 
کنواخت ي آرام و يرازة زندگيدهد که ش ي مي رويه قابل توجةان حادثين ميدر ا

شود و او را  يم» هما «نام به يجواندختر دلدادة  يو. لدگس مي هم ازران را يد ميس
 است يا ران حادثهيد مي ازدواج با زن دوم از نظر سيعني ،ن عمليا. آورد يخانة خود م به

داند که رفتار او  يد است و نمشناک و مردي اندي و،نيوجود ا با. ي و عاديمعمول
 مجبور است ،ستيش ني بيآهو خانم که موجود درمانده و محروم. ا غلطيدرست است 

ن ي که دارد ايي و تنها آرزو،را بر خود هموار سازد ن اهانت و خفّت ي ايها رنجکه 
ن مرد يز در خانة ايهما ن. اش نراند و طالقش ندهد ران او را از خانهيد مياست که س

د و يد که باآلخره او را ترک بگووش مي رد و مجبونيب مي ني سعادت و شادکاميرو
  .گردد يخود باز من يوضع نخست بهز يان همه چسنيبد

ات افراد مختلف ي خصوصيافشاموضوع  ،ور دهيد . از مافسانه و افسونداستان 
 ،ل بازرگان و بانکداري از قبييها ن داستان با چهرهيدر ا. رديگ ي دربرمران يران زميا

 ي اعضا،ياسي سهاي نگار و دالل  روزنامه،سندهي شاعر و نو،ر بنگاهيدار و مد کارخانه
 ،»يمه باجيحل« داستان ياما قهرمان اصل. هستيم مواجه ياسي و احزاب سها تيجمع

گر يده که دين دختر ترشيا. يسته نکه نخست اصالً قابل توجاست  قنبر يدختر مشهد
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بار و خوار  ديل خريت خانه از قبياهم ي بي عادي سرگرم کارها،د شوهر کردن ندارديام
مه ي الزم بود که حلي مدت کوتاهي ول،ندارداو  به يکس توجه چيه. ه استاز دکان محلّ

اکنون نام او . ها بشود اصطالح داخل آدم بهخود گرفته و  بهخود را   رنگ دورةيباج
 که ياهللا نام هيوج بهاندازد و  يراه م يمراسم عروس» يهاموراپ«است و در هتل » حهيمل«

زند  ي دست ميزيانگ تت شگفيالفع بهحه يمل. کند ينامزد وکالت مجلس است شوهر م
 ها يباز رنگين  با، ماهرانهيها ساخت و پاخت با. سازد ياشخاص برقرار م  بايعيروابط وس
 سرنوشت ينيب شيون دربارة پيزي از تلوييها يسخنران  ارث و باةها در مسئل يباز و دغل

ق  موفّ،رسد ينظر م بهآوردن آنها محال  دست به که ييزهايل آن چيتحص بهاشخاص 
 زنان ،ن زنانيکند که ثروتمندتر يدا مي پشهرت چنان ي در مدت کوتاهيو. گردد يم
 يندة خود و مصلحت و مشورت روي اطالع از سرنوشت حال و آي برا، و اشرافناياع
  .آورند يحه مي مليسو به

ر  مؤثّشخصيت خاص در جامعه و ي ثروتمند و صاحب مقاميحه در اندک زمانيمل
ز خود از يانگ د و نفرتي پليها هدف بهل يخاطر ن به يو. رددگ ي مياسيو برجستة س
اتباع  رمجاز بايتکارانه و غيب و روابط جنايع و فري تطملي از قب،هليهرگونه وس

  .کند ي نميره خودداريغ  وي خارجيکشورها
 امواج سوانح و حوادث يرو  همچنان که بريو. ز استيانگ حه عبرتيان کار مليپا

قتل  بهاهللا  هيدست وج به ؛گردد يد مي ناپدي زود هم از صحنة زندگ،دزود باال آمده بو
وسته يوقوع پ به ،ک ساليشتر از ي بي اندک، كوتاهين حوادث در طول مدتيا. رسد يم

کاران و  سهيت را نشان دهد که دسين واقعيداستان خواسته است اف مؤلّ. است
 يبردار  و کالهيباز هب و حقّينگ و فرريتوانند از راه ن يحه اگرچه مي مثل مليبازان شعبده

فتمند اب مردم شريفرو ست يدار ني عمر اشتهار آنها چندان پاي ول،اوج شهرت برسند به
  .باشد ير نميپذ  امکاني طوالني مدتيبرا

 را لحظه  است که هريراني زنان اي واقعيز از سرگذشت زندگي شورانگي داستان،هما
ن داستان يا. دهند يعصمت و عفت خود را از دست نمگذرانند و  يدر حال اضطراب م

 )يمحمد حجاز(ر  متفکّةسندينويك  يها شهي است که از انديراني زن ايانگر زندگينما
ي است كه شايد بتوان  تلخي تراژدهما. نگارش درآمده است بهجان گرفته و با قلم او 
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 شکل يمختلف اجتماع يها شخصيت از اين تراژدي تلخ. رو شد روبهآن  در خيال با
 ال واي مرد، خانيدختر جوان و پرقدرت حسن عل» هما« چون يشخصيت. گرفته است

سرحد  بهکه  ي درحال.ت و عشقاز محب  دارد پري قلب،ني اندوهگةيحرو  با،شمنديو اند
او   باداستانن ي که در ايشخصيت. ز دارديت ني احساس مسؤلي ول،زدور يجنون عشق م

 داده که يک ازدواج اجباري بهتن . شه استي جوان عاشق پة يكچهرم يشو يآشنا م
ن ي که در ايگري دشخصيتاما . دشو منجر مي يناکام بهن فرصت يلجه در اوينت در

در طول . بکار استيک مرد فريانگر يخ حسن است که نماي ش، دارديمداستان نقش مه
باز که  ه حقّشخصيتن يا. دشو يممرتكب  ي نفع خود هر جرميم که براينيب يداستان م
دام بال  به داستان را يها شخصيتله در تمام افکار و اعمالش وجود دارد همه يمکر و ح
  .کند يگرفتار م
  :ويدگ ميهما  بهخ يش
ن است که حکم يراستش ا. ميزيره بري دايمان را رويها ن تا حرفيا بنشيب”

خطر  هان خودم را ب خان صادر شده اما ممکن است من جياعدام حسن عل
 چه يسته تو که هما خانم ،ن خدمتيدر مقابل ا. ندازم و او را نجات بدهميب
؟ هما ي قول داد:تر گف تفکّياندک باخ يش .جانم را: ؟ هما گفتيده يمن م هب

 هنوز زن من ،يبله داد.  عمل ختم شد،الحمدهللا: خ گفتيش.  بله، بله:گفت
  .“يهست
رف مخلوقات مرد است و خداوند زن را تحت ن باور است که اشيخ بر ايش
 يگريز دي چيرد جز اطاعت و فرمانبردايده و زنان هرگز نباي مرد آفريت و رهبريحما

که نشاندهندة » هيرق«و » طلعت« چون يسنده از زناني نو.شة خود داشته باشنديدر اند
  .اد کرده استي هستند يرانيدة ايزنان دلمرده و رنج کش

. ميشو يرو م هسنده را فراگرفته روبي که سراسر وجود نوين با غمستااان ديدر پا
شان  نيگانگان در سرزميان وجود داشته و آن وجود بيرانيشه در دل اي که هميغم
. گانه قرارگرفتهي اقوام بيانداز خ مورد طمع و دستي تارل که در طوينيسرزم. باشد يم

از ن ين سرزميط بر ا تسلّيه برا کي و روسيسي انگل،لو مغ، عربي از نژادهاياقوام
  :اند برنداشتهدست  يکوشش چيه
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 و حشمت ي بزرگي الزم دارد که براي حکومت،رانيده و مفلوک ايت ستمديرع”
  .“ش افراد را فراهم کنديت و آسايد امنيخودش با

م و اراده يم که زنان در داشتن تصمينيب ي م،شود ي هما ظاهر مشخصيتآنچه که از 
ت عمر  و عشق و محبي فداکارةن حال زنان از جنبيدر ع. از مردان دارندش ي بيقدرت
  .رسانند يان ميپا به صرف کرده و ، که آنها را درک کندي کسيپا بهش را يخو

باشند  يبخش م رتيات حينکه امروزه مرکز هرگونه ترقّيوجود ا ممالک فرنگ با
ز در يران نياگر عالم نسوان او  ندا مانده ار عقبيموضوع هنوز بساين  افسوس در يول

ران ي اي عموميد عفت خود را سرمشق قرار داده زندگاني است باي تجدد و آزاديآرزو
  : بخشديات ابديرا ح
 سرت ه بيت لباسـده اسـيرـ طبع بِيزدر  نه دگر کس دارديو دارتن نظافت که يا
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