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چکیده
معــارص  نویســنده های  از  یکــی  حســن  شــریزاد 
کــرد اســت کــه از مهــان آغــاز بــا ســبک و رویــه ای 
وی  هنــاد.  نویســندگی  جهــان  بــه  پــا  متفــاوت 
حمدودیت هــای  و  تابوهــا  شکســتن  هــم  در  بــا 
جامعــه ی ســنتی، توانســت گوشــه هایی از اســباب 
درماندگــی و عقب ماندگی هــای مــردم و دردهــا و 
حمنت هــای الیه هــای فرودســت اجتــامع خــود را 
ــات  ــه ادبی ــد ب ــنده ای متعه ــازد. او نویس ــکار س آش
و جامعــه اســت و از ایــن روی، ادبیــات را رهــا 
ــح  ــد و ترصی ــرز می دان ــد و م ــد و بن ــه قی از هرگون
ــزی  ــچ چی ــی می نویســم هی ــد کــه: »مــن وقت می کن

ــدارم«. ــول ن را قب
اندیشــه ها و افــکار و دیدگاه هــای ایــن نویســنده 
ــت. وی در  ــده اس ــته هایش پراکن ــه الی نوش در الب
زمینــه ی داســتان کوتــاه و رمان نویســی قلم فرســایی 
کــرده اســت. افــزون بــر آن، نوشــته های دیگــری در 
زمینه هــای تربیتــی، فرهنگــی و فکــری دارد کــه هــر 
یــک بیانگــر ابعــاد خمتلــف شــخصیت ایــن نویســنده 
اســت. در ایــن مقالــه بــر آنیــم تــا عــالوه بــر آشــنایی 
ــه های او را در  ــکار و اندیش ــن، اف ــریزاد حس ــا ش ب
موضوعــات خمتلــف مــورد بررســی و حتلیــل قــرار 

دهیــم.

ــه ها،  ــکار و اندیش ــن، اف ــریزاد حس ــا: ش کلیدواژه ه
کــودک و زن، مبــارزه با ســنت گرایی، روشــنفکری. 

کورته
کــورده  نووســەرانی  لــه  یەکــێ  حەســەن  شــێرزاد 
کــه هــەر لــه ســەرەتاوه بــه شــێوەیەکی جیــاواز پێــی 
ناوەتــه نێــو جیهانــی ڕۆمــان و چیرۆک نووســییەوه. 
ئــەم نووســەره بــه تێک دانــی تابــۆکان و چەارچێــوە 
بەرتەســکەکانی کۆمەڵــگای ســوننەتی، توانــی چەند 
خەڵــک  دواکەوتوویــی  هۆکارەکانــی  لــه  الیەنــێ 
و دەرد و ئازارەکانــی تاقمــی ژێردەســتی کۆمەڵــگا 
بەرمــەاڵ بــکات. شــێرازاد حەســەن نووســەرێکی پێبەنــد 
ــه  ــا ل ــژه ڕەه ــه وێ ــەر بۆی ــه و ه ــژه و کۆماڵگای ــه وێ ب
هــەر جــۆره قەیــد و بەنــد و ســنوورێک دەزانێــت و لــەم 
بــارەوه دەڵــێ: »مــن کاتــێ کــه دەنووســم چیــدی هیــچ 

ــه«. ــووڵ نیی ــتێکم قەب ش
ئــەم نووســەره بیــروڕا و بۆچــوون و ڕوانگەکانــی خــۆی 
ئاخنیوەتــه نێــو نووســراوەکانییەوه. ســەبارەت بــه زۆر 
بابــەت بیــر و بۆچوونــی لــه چیــرۆک و ڕۆمانەکانیــدا 
دەبینیــن؛ وەک لەبــارەی خــودی ڕۆمــان و چیرۆکــەوه، 
و  فەرهەنــگ  منــاڵ،  و  ژن  پــەروەرده،  بــواری  لــه 
ئەندێشــەدا زۆر بیر و باوەڕی دەربڕیوه که پیشــاندەری 
ــاره  ــەم وت ــەم نووســەرەیه. ئ ــدی کەســایەتی ئ فرەڕەهەن
بــه شــێوەی تەوســیفی – شــیکارانه بیــروڕا و بۆچــوون 
بوارانــەدا  لــەو  حەســەن  شــێرزاد  ڕوانگەکانــی  و 

ــەوه. لێکدەدات
وشــەگەلی ســەرەکی: شــێرزاد حەســەن، بیــروڕا، ژن و 
منــاڵ، بەربەرکانێــی کۆنەپەرەســتی، ڕۆشــگەری و 

ڕۆشــنبیری. 
1- y_pashabadi@yahoo.com )نویسنده مسؤول(
2- Dadkhah1340@yahoo.com
3- . karimifard@yahoo.com
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1- مقدمه
نویسـندگی مهـواره شـیوه ای پویـا  و ابـزاری توانمنـد بـرای اندیشـیدن و انتشـار دیدگاه ها 
اندیشـمند  نویسـندگان  از  یکـی  حسـن  شـریزاد  اسـت.  بـوده  انسـان  اندیشـه های  و 
معارصاسـت کـه آرا و نظراتـش را در زمینه هـای گونه گـون زندگـی و مسـایل اجتامعـی، 
فرهنگـی و اخالقـی در البـه الی آثـار ادبـی خویـش بـه رشـته ی حتریـر در آورده اسـت. 
وی نویسـنده ای متعهـد اسـت کـه هـّم و غـم او، جامعـه و مردمـی اسـت که در میـان آنان 
زیسـته اسـت و زندگـی و هنـرش را وقـف نامیـش درد و رنج هـا، حمنت هـا و فقـر آنـان، و 
حتلیـل و کنـکاش در آن کـرده اسـت. او الیه هـای خمتلـف اجتـامع را رشحـه رشحـه کـرده 
و در کشـف و آشکارسـازی زخم هـای درون آن کوشـش بسـیار داشـته اسـت. در ایـن 
نوشـتار بـر آنیـم تـا شـخصیت شـریزاد حسـن و آرا و اندیشـه های او را از راه خوانـش 

آثـارش بررسـی کنیـم. 

2- پیشینه ی پژوهش 
می توان گفت شـریزاد حسـن و آثار و اندیشـه های وی در ایران و ادبیات فارسـی عمدتًا 
ناشـناخته باقـی مانـده اسـت. هرچـه تعـداد اندکی از آثـار وی به فارسـی برگردانده شـده 
و البتـه بیشـرت در فضـای جمـازی منتـرش شـده اسـت، چنـان کـه چهـار اثـر از وی بـا نـام 
»آدم هـای  آن یکـی اتـاق« توسـط انتشـارات رهـرو مهابـاد منترش شـده و مقدمـه ی مفصل 
و پرمایـه ای نیـز از سـوی مرتجـم بـر آن افـزوده شـده اسـت، اما با ایـن حال در میـان اهل 
قلـم و فضـای ادبـی ایـران هنـوز جایـگاه واقعـی خـود را نیافتـه اسـت. ئاسـؤ هاشـم در 
مجلـه ی ڕەخنـەی چاودێـر )شـامره 115-125(سلسـله گفتگوهایـی بـا شـریزاد حسـن 

منتـرش کـرده اسـت کـه در آن پـرده از بسـیاری از اندیشـه ها و افـکار نویسـنده برداشـته 
اسـت )هاشـم، 2008(. مهچنـنی مریـوان هه له بجه یـی حتـت مهـنی عنـوان، در جملـه ی 
لڤیـن دربـاره ی ایـن نویسـنده، سـبک او و اندیشـه هایش مطالبـی را منتـرش کـرده اسـت 

)هه له بجه یـی، 2006و2007(. گذشـته از این هـا جـز ترمجـه چنـد اثـر از وی و برخـی 
مطالب کوتاه و برداشـت های  شـخصی درباره ی شـخصیت شـریزاد یا آثارش، پژوهش 
درخـوری صـورت نگرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش در پـی آن اسـت تـا شـخصیت، آثـار و 
اندیشـه های ایـن نویسـنده را بشناسـاند و از ایـن رهگـذر، راه را بـرای آشـنایی و ارتبـاط 

بیشـرت ادبیـات فارسـی بـا ادبیـات کـردی مهوارتـر نامید.
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3- زندگی شریزاد حسن 
شـریزاد حسـن در سـال 1950م در شـهر اربیل)هه ولـری( در کردسـتان عـراق بـه دنیـا 
آمـد. پـس از گذرانـدن دوره هـای حتصیلـی، بـرای ادامه حتصیل بـه بغداد رفت و در سـال 
5-1974 دوره ی کارشناسـی را در رشـته ی زبـان و ادبیـات انگلیسـی بـه امتـام رسـاند 
)حسـن، 2012(. وی پـس از فارغ التحصیلـی بـه کارهـا و فعالیت هـای گوناگونی روی 
آورد، از آن مجلـه، در سـلیامنیه به عنـوان معلـم مشـغول بـه کار شـد )هه له بجه یـی،2007: 

.)33
او از کودکـی، حتـت مراقبـت وسـواس گونه ی مادرش بزرگ شـد و در ششـم ابتدایی 
در مکتـب، قـرآن را ختـم کـرد )هاشـم)و(، 2008( و تـا زمانـی کـه دوره ی دانشـگاه 
را بـه پایـان رسـاند؛ یعنـی تـا سـن بیسـت و چهـار سـالگی، در موقعیت هـا و جمالـس و 
مراسـم خمتلـف بـرای قرائت قـرآن فراخوانده می شـد )حه سـه ن،2009: 11(. به گفته ی 
خـودش در اوایـل آدمی بسـیار مذهبـی بوده اسـت )یعقوبی)الـف(، 1382: 9(. از مجله 

فعالیت هـای ادبـی ایـن نویسـنده می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
به مدت چند سال رسدبری جمله های »ئاوات« )آرزو( و »هیفی« )امید( بود.

در تابسـتان سـال 1997م بـرای کنفرانـس بنی املللـی نویسـندگی از سـوی انجمـن 
و  »زبـان  بـا موضـوع  آنجـا سـخنرانی یی  در  و  دعـوت شـد  فنالنـد  بـه  قلـم1  بنی املللـی 

داد.  ارائـه  نویسـنده«  شـخصیت 
رشکت در فستیوال تابستانی ادبیات »ادنربه« در اسکاتلند، در تابستان 2007. 

لورنـس  دی.اچ.  داستایوسـکی،  چـون  نویسـندگانی  از  داستان نویسـی  در  شـریزاد 
در  و   )36 )هه له بجه یـی)ج(،2006:  اسـت  پذیرفتـه  تأثـری  بکـت  سـاموئل  به ویـژه  و 
از الگوهـای مهـّم او بـوده اسـت )هاشـم)ه(،  نیـز گانـدی  حـوزه ی فکـری و اخالقـی 

 .)2008

4- آثار شریزاد حسن
آثار شـریزاد حسـن که غالبًا متشـکل از داسـتان کوتاه، رمان، شـعر و ترمجه اسـت، بارها 
بـه چـاپ  رسـیده اسـت؛ از مجلـه، در سـال 2007 جمموعـه ای دو جلـدی از داسـتان های 

1- Pen Club
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ایـن  اول  منتـرش شـد. جلـد  اربیـل  در  آراس  انتشـارات  از سـوی  کوتـاه و رمان هایـش 
جمموعـه شـامل چهـار جمموعـه داسـتان کوتـاه اسـت کـه عبارتنـد از: ته نیایـی1 )شـامل 
نـه داسـتان کوتـاه(، گولـی ره ش2 )شـش داسـتان کوتـاه(، گه ره کـی داهولـه کان3 )پانزده 
داسـتان کوتـاه( و پیره په پووله کانـی ئیواران4 )شـش داسـتان کوتـاه(. جلد دوم نیز شـامل 
سـه رمـان اسـت کـه عبارتند از: پیده شـتی کارمامزه کـوژراوه کان5، ته می سـه رخه ره ند6، 

و حه سـار و سـه گه کانی باوکـم7.
پـس از انتشـار ایـن آثـار، رمان هـای دیگـری از او منترش شـد، کـه برای مثـال می توان 
بـه ژنیـک به سـه ر مناره وه8 )2012( و دواشـه وی دابه زینی عیسـا )2016( اشـاره کرد. 
شـریزاد مهچنـنی در جمموعـه ای بـا نـام دارشـه قه کانی نیشـتامن و دواهه میـن ورته ورتـی 
مـن )2016( برخـی از اشـعار خـود را منتـرش کـرد. از دیگـر آثـار ادبـی شـریزاد حسـن 

می تـوان بـه جمموعه داسـتان کوتاه مارلین )1996(، خه ونـی جالجالوکه کان9 )2006(، 
ژنیکـی منگـن10 )2006( و آیینه هـای رسابی اشـاره کرد. شـریزاد حسـن در مصاحبه ای 

بـه ایـن داسـتان اخریش اشـاره کرده اسـت، امـا در میان آثـار منترش شـده اش آن را نیافتیم 
)حسـن، نقـل از: کیخـروی،1381: 180(. او مهچنـنی داسـتانواره ی کوتاهـی بـه نـام 
پورتریتـی مـه ال هه مـزه11 )2009( دارد کـه بـه گونـه ای، مقاطعـی از رشح حـال خـود و 

شـخصی بـه نـام »مـال محـزه« را کـه شـخصیتی روشـنفکر در مهسایگی شـان بـوده، در آن 
گنجانده اسـت. 

شـریزاد حسـن در موضوعـات سیاسـی و اجتامعی نیز صاحب تألیفـات و ترمجه هایی 
اسـت. از تألیفـات او بـه آثـار زیـر می تـوان اشـاره کـرد: مه راقـی پـه روه رده و ... شـتی 

1- تنهایی
2- گل سیاه.

3- حمله ی مرتسک ها
4- پریپروانه های غروبگاهان

5- دشتستان غزاالن شهید
6- دره ی مه آلود

7-حصار و سگ های پدرم
8- زنی بر فراز مناره

9-رؤیای عنکبوت ها
10- زنی که تودماغی حرف می زند.

11- تصویر ماّل محزه
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لـه  شکه سـتیک  کاکـه ره ش«(،  »محمـد  پرسـش های  بـه  )پاسـخ  ئه نفـال2  دیکـه ش1، 

رابردوو...په ندیـک بـو داهاتـوو3، سـوالکه ره کانی سه ربه سـتی4، تابلویه کـی ناتـه واو5، 

و  قیزکردنـه وه  بـۆ  رشـتنه وه...  تیـزاب  لـه  مقـاالت(،  )جمموعـه  هه لناکـه م6  بی کتیـب 

پـای  لـه  نامه یه کـی غه مگیـن  خەیاڵـی هـه ژار8 )جمموعـه مقـاالت(، و  شـه رانگیزی7، 

کچـان9. په رچه مـی  برینـی 

ترمجه هـای شـریزاد حسـن در موضوعـات متنوعـی چـون شـعر، داسـتان، نامیشـنامه، 
روان شناسـی، هنـر، اطالع رسـانی، جامعه شناسـی و سیاسـت اسـت، کـه از مهم تریـن 
آن هـا، قەڵـەڕەش و زه نگـه کان10 )منتخبـی از شـعر غـرب( )2002(، چـۆن ده بیـت بـه 
باشـرتین هاوریـی خـۆت؟11 )2003(، گه نجـه ئازاکـه ی سـەر جۆالنەکـە )منتخبی از 

داسـتان کوتـاه غـرب(12 )2003(، جه نـگاوه ری رۆشـنایی13 )2007(، فریشـته یه ک له 
بابـل داده به زیت14 )2007(، نامیشـنامه مارا - سـاد )2007(، و نامیشـنامه مه رگه سـاتی 

شـاه لییـر15 )2007( را می تـوان نـام بـرد. 

برخـی از آثـار شـریزاد حسـن بـه عربـی ترمجه شـده اند، از مجلـه »حمله ی مرتسـک ها«، 
کـه بـا نـام »حـیُّ الفزاعـات«، و چنـد داسـتان کوتاه او بـه دسـت آزاد برزنجی ترمجه شـده 
اسـت. مریـوان هه له بجه یـی نیـز برخـی از داسـتان های او را بـه زبـان فرانسـه برگردانـده 
اسـت. او مهچنـنی چنـد اثـر دیگـر از شـریزاد حسـن، از مجلـه رمـان حصـار و سـگ های 
نـام  بـه  در جمموعـه ای  نیـز  عبـداهلل کیخـروی  اسـت.  برگردانـده  فارسـی  بـه  را  پـدرم 

1- اشتیاق به پرورش و... چیزهای دیگر
2- انفال

3- شکستی از گذشته و عربتی برای آینده
4- دریوزه گران استقالل

5- تابلویی ناقص
6- بدون کتاب می مریم- البته »هه لناکه م« لفظًا به معنای »حتمل نمی کنم« و »به رس نمی برم« است، اما به عنوان 

معادلی سازگارتر »می مریم« ترجیح داده شد.
7- از پیشاب رخیتن... تا انزجار و نفرت

8- خیال بینوا
9- نامه ای حزین در برابر بریدن زلف دخرتان

10- کالغ و زنگ ها
11- چگونه می توانید هبرتین دوست خود باشید؟

12- جوان شجاع روی تاب
13- جنگجوی روشنایی

14 فرشته ای در بابل فرود می آید
15- مرگ شاه لری
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آدم هـای آن یکـی اتـاق، رمـان مذکـور و یـک داسـتان کوتـاه بـه نـام لـوزان، یـک گفتگـو 
بـا شـریزاد حسـن بـه نـام آن مرد هنگام خشـم زیباسـت، و متن سـخنرانی شـریزاد حسـن 
در کنفرانـس نویسـندگان جهـان در فنالنـد )1997( را بـه فارسـی ترمجـه کـرده اسـت. 
مهچنـنی رمانـی از شـریزاد حسـن بـه نـام ته مـی سـه ر خه ره نـد با عنـوان مه بـر فـراز دره از 

سـوی نـرش افـراز بـه فارسـی منترش شـده اسـت.

5- اندیشه های اجتامعی و فرهنگی شریزاد حسن 
5-1- کودکی و خانواده

شـریزاد حسـن بـه دوران کودکـی و تأثـری فـراوان آن بر ادیب، توجـه ویـژه ای دارد. او در 
موارد زیادی از دوران کودکی اش سـخن گفته اسـت و مهچنان وابسـتگی روحِی زیادی 
بـه آن دوران دارد. او آشـنایی بـا دوران نخسـتنی زندگـی هـر شـخص را بنیـاد شـناخت 
شـخصیت وی می دانـد و اساسـًا معتقـد اسـت بدون بررسـی و تعمـق در زندگی کودکی 
هـر کـس، خـواه ایـن شـخص بیـامر باشـد یـا تندرسـت، بینـوا باشـد یـا پادشـاه، هنرمنـد و 
صاحـب ذوق باشـد یـا یک آدم عامی، حمال اسـت بتوان رس از زندگـی امروزش درآورد. 
او دربـاره ی دوران کودکـی چنـنی می گویـد: »من شـخصًا در گذشـته، پربچـه ای ناآرام 
و سـیه بخت و درمانـده بـودم، پـرورده ی فرهنگـی کـه پایه هایـش بـر تـرس و رشم و منـع 

اسـتوار بود« )حسـن، 2012(.
شـریزاد در خانـواده ای پرمجعیـت و کامـاًل پدرسـاالر بـزرگ شـده بـود و پـدر حاکـم 
نتوانـد  وقـت  هیـچ  شـد  باعـث  کـه  چیـزی  بـود؛  بی رمحانـه  سـلطه ای  دارای  و  مطلـق، 
از  بسـیاری  لـذا  شـود،  آگاه  شـخصیتی اش  ارسار  از  و  کنـد  درک  به خوبـی  را  پـدرش 
او  می دانسـت.  فهـم  غریقابـل  را  خـود  بـا  برخـورد  در  پـدرش  رفتارهـای  و  حـرکات 
شـخصیت پـدرش را در بسـیاری از داسـتان ها، در قالـب یـک پلیس منعکس کرده اسـت 
)یعقوبـی)ب(،1382: 5( امـا در عـوض، بـا مـادرش ارتبـاط نزدیکـی داشـت. او مـی-
گویـد: »مهیشـه شـناختن مـادر از روی بـو، صـدا و رنگ آسـان تر از شـناختن پدر اسـت« 
)هاشـم)الف(، 2008(. برای شـریزاد حسـن، مادر رسچشمه ی بسـیاری از زیبایی های 
دنیـا اسـت )هاشـم)د(، 2008(. او در زندگـی حرفـه ای خـود، مـادرش را عامـل اصلی 
و  خیال پردازی هـا  بـا  کـه  می دانـد،  سوررئالیسـم  و  خیـال  دنیـای  سـمت  بـه  گرایـش 
او  داد )مهـان(.  بـه سـمت خیال پـروری سـوق  را  مبالغه آمیـزش شـریزاد  حکایت هـای 
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دربـاره ی خانـواده و جایـگاه آن در زندگـی حرفه ایـش می گویـد: »خانـواده بـرای مـن 
تصویـری کوچک شـده از میهـن بـوده اسـت« )هاشـم)ک(، 2008(. 

5-2- مبارزه با سنت گرایی و برخی آداب و رسوم جامعه
شـریزاد حسـن در داسـتان حصـار و سـگ های  پـدرم، وضعیتی شـبیه رشایـط زندگی اش 
در خانواده پرمجعیتشـان را به تصویر کشـیده اسـت و علیه این نوع خانواده و نظام حاکم 
بـر آن، شـوریده اسـت. او در لفافـه ی این داسـتان، وضعیت کلی جامعـه ی پریامون خود 
را مـد نظـر داشـته اسـت، لـذا می تـوان گفت علیـه جامعـه ی توتالیتاریسـتی و تـک بعدی 
قیـام کـرده اسـت. از مهم تریـن موضوعاتـی کـه آن را بـه بـاد انتقـاد گرفتـه، نبـود رابطـه ی 
حمبت آمیـز میـان اعضـا، رسکـوب شـدید متایـالت افـراد جامعـه به ویـژه دخـرتان و زنـان، 
قوانـنی ظاملانـه و دسـتورات  یـا مهـان حاکـم مسـتبد،  پـدر  بی چـون و چـرای  سـلطه ی 
سـختگریانه و سانسـور شـدید حاکـم بـر حمیـط، و بـه طـور کلـی ظلـم و سـتم های  ریـز 
و درشـتی اسـت کـه در حـق اعضـای خانـواده )جامعـه( روا داشـته می شـود. مهچنـنی 
سایه روشـنی از مهـنی موضوعـات در رمان هـای  دشتسـتان غـزاالن شـهید و کنـداب در 

مـه نیز دیـده می شـود. 

5-3- گرایش به روشنفکری دینی و مبارزه با برداشت های  تنگ نظرانه از دین 
شـریزاد حسـن در بسـیار از آثـارش بـه صـورت جسـته و گرخیتـه این موضـوع را وجهه ی 
مهـت خویـش قـرار داده اسـت. در داسـتان حصار و سـگ های  پدرم، شـخصیت اصلی؛ 
یعنـی پـدر، نامزهایـش را مرتـب می خوانـد امـا انـگار از دیـن فقـط مهـنی یـک قلمـش را 
- و البتـه آن هـم فقـط بـه صـورت ظاهـری- دریافتـه اسـت. شـریزاد بـا ایـن فضاسـازی 
می خواهـد ابـراز دارد کـه نـامز ظاهری و بی مغز و بی حمتـوا دردی از اجتـامع دوا نمی کند، 
بلکـه تنهـا بـه شـکل گریی گروهـی دینـدار قـرشی و ظاهربـنی می-انجامـد کـه در هنایت 

خـود وبـال جامعه می شـوند. 
شـریزاد بـا آفریـدن و نامیـش شـخصیت پـدر در ایـن رمـان، قرشی گرایی را بـه چالش 
کشـیده اسـت و بـه طـور کلـی می تـوان گفـت، کلیـت ایـن رمـان مبـارزه بـا توتـم و تابـو 
اسـت بـا زبانی داسـتانی )سـوزنی،1382: 20(. »پدر« در این رمان، خـود را با پیامربان 
از مجلـه سـلیامن و ابراهیـم مقایسـه می کنـد و هنگامـی  کـه زنانـش از او خواهـش می کننـد 
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کـه دیگـر زن نگـرید، ضمـن اشـاره به ایـن امر می گویـد: »بچه و ذریه ثـواب و عنی خری و 
برکـت اسـت... و هـر مـردی در درون حصـار خـود یک پیغمرب اسـت... مـن می خواهم 
ایـن حصـار دیـر یـا زود خـود بـه یـک شـهر کوچـک تبدیـل شـود« )حه سـه ن،2005: 
2/21(. بنابرایـن در نـگاه نویسـنده چننی افرادی برداشـتی سـطحی و خوانشـی ظاهری 

از دیـن و اعـامل نیـک دارند.
شـریزاد بارهـا و به ویـژه در داسـتان تصویـر مـال محـزه، دنیایـی را کـه در آن پرسـش و 
کاوش و گـامن دربـاره ی برخـی مسـایل از دیـد صاحبـان قـدرت نـاروا شـمرده می شـود، 
بـه چالـش می کشـد. او جامعـه ای را کـه در آن پـدر و مادرهـا در خانـه، و اهـل دیـن و 
آیـنی در مسـاجد، و معلـامن در مـدارس، افـرادی چشـم و گـوش بسـته را حتویـل جامعـه 
می دهنـد، بـه بـاد انتقـاد می گرید )حه سـه ن،2009: 6(. شـریزاد حسـن در رمـان کنداب 
در مـه نیـز سـطح سـواد و فرهنـگ معلـامن و اهـل دانـش، و وخامـت وضعیـت را بـه 
تصویـر کشـیده اسـت. از دیـد او بسـته بـودن فکـر، و حالـت دگامتیک در معلـامن جامعه، 
مایـه ی مشـکالت و معضـالت بغرنجـی بـرای نوآمـوزان شـده اسـت. او با فراهـم کردن 
فضایـی بـرای شـخصیت های  اصلـی در ایـن رمـان؛ یعنی»فرهـاد« و »شـریین«، که منجر 
بـه قربانـی شدنشـان در چنـنی وضعـی می شـود، عواقـب عقب ماندگـی و تنگ نظـری را 

نشـان داده اسـت.

5-4- مبارزه با نظام طبقاتی 
شـریزاد حسـن ریشـه ی طبقاتـی شـدن جامعـه را در خانواده هـا جسـتجو می کنـد. به نظر 
او، افـراد در خانـواده بـه انـواع حاکمیت هـا و سـتم ها تـن در می دهنـد و از مهـان آغـاز 
زندگـی زمینـه ی پذیـرش چنـنی وضعیتی در آن هـا فراهـم می گـردد. ضدوخوردهایی که 
در خانواده هـا میـان افـراد یـا بـه عبارت دیگـر، میان رسپرسـت و زیردسـتان رخ می دهد، 
در بـریون؛ یعنـی در فضـای جامعـه، بـه برخوردهـای گسـرتده تر طبقه هـای بـاال و پایـنی 
رمـان  در  قـادر«  »شـیخ  و  »بایـز«  میـان  کشـمکش های  در  چنان کـه  می شـود،  کشـیده 
دشتسـتان غـزاالن شـهید، بـا وجـود آن که شـیخ قـادر خـود مرشـد »درویش بایز« اسـت، 
اما با او از در خمالفت و ناسـازگاری درمی آید )حه سـه ن،2005: 2/88(. آن دو مهیشـه 
بـا هـم بـر رس مسـایل گوناگون، از مجله مسـأله ی زکات اختالف نظر دارند. کشـمکش و 
تضـاد بایـز تنهـا بـا افـرادی مانند شـیخ قادر که خـود می تواند بـه عنوان نمونـه ی یک قرش 
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اجتامعـی )قـرش دین مـداران یـا علامی دینی( انگاشـته شـود، نیسـت، بلکـه او بـا اربابان و 
فئودال هـا نیـز دسـت به گریبان اسـت. اینـان به جهت پاینی بودن سـطح زندگـی و درآمد 
بایـز، پیوسـته بـه دنبـال هبره کشـی از او هسـتند. بنابرایـن مالحظـه می شـود کـه نویسـنده 
از مسـایل و  افـرادی، ریشـه های بسـیاری  بـا خلـق صحنه هـای کشـمکش میـان چنـنی 
معضـالت اجتامعـی را نشـان می دهـد و نبـود موازیـن و قوانـنی عادالنـه را عامـل اصلـِی 
فقـدان امنیـت روانـی و اجتامعـِی افـراد فرودسـت جامعـه می دانـد. بـه مهنی خاطر اسـت 
کـه بایـز مهیشـه در نـا امنـی مطلـق به رس می بـرد و »تـرس و وحشـت آن ها مدام دسـت از 

رسش بـر نمـی دارد و ماننـد یـک شـبح پیوسـته در تعقیبش اسـت« )مهـان: 2/92(. 
نویسـنده در رمـان دشتسـتان غـزاالن شـهید، ایـن اندیشـه ها و تقابل هـای اجتامعـی 
را منعکـس کـرده، و عواقـب و آسـیب های  اجتامعـی فـراوان آن را بـه نامیـش درآورده 
اسـت. »بایـز« شـخصیت اصلـی ایـن رمـان بـا مهـرش، کـه بـه خاطـر تنگدسـتی جمبـور 
نـگاه  زیـر  رشایـط  سـخت ترین  در  کنـد،  رختشـویی  ثرومتنـدان  خانه هـای  در  اسـت 
حتقریآمیـز و اسـتهزای دینمـداراِن قـرشی و دنیـاداران زندگی می کننـد. وی با خلق چننی 
شـخصیت هایی، فسـاد رخنه کـرده در میـان طبقـه ی مرفـه، و انزجـار و نفرتـش از آن را 
برمـال می کنـد. انسـان های  رنجدیـده در نظـر شـریزاد حسـن اگـر گاهـی ثروتـی به دسـت 
آرنـد، در جامعـه بـه دیـده ی طمـع در آن ها نگریسـته می شـود و اگـر مهچنان بینوا باشـند، 
بـا دیـده ی اسـتهزا و متسـخر بـه آنـان می نگرنـد، در حالـی کـه ایـن افـراد خـود وقتـی از 
دسـرتنج خویـش بـه نـان و نوایـی می رسـند، بیـش از آن کـه بـه فکـر خـود باشـند، بـه فکـر 
یتیـامن و بینوایـان هسـتند، چنـان کـه می بینیـم »بایـز«، کـه عمدتـًا از طریق شـکار بـه تأمنی 
معـاش می پـردازد، گاهـی بـا دسـت خالـی از شـکار برمی گـردد و طعـن و متسـخر مردان 
و زنـان مهسـایه را بـا رسبه زیـری حتمـل می کنـد، امـا هـرگاه با دسـتان پر برمی گردد، شـاد 
و رسبلنـد وارد حمـل می شـود و قبـل از هرکـس بچه هـای یتیـم و بینوایـان را از دسـرتنج 

خـود هبره منـد می سـازد.

5-5- آسیب های  اجتامعی و شیوه ی برخورد با آن
شـریزاد حسـن در اکثر داستان هایش آسـیب ها و معضالت اجتامعی را به نامیش درآورده 
و بـه حتلیـل ریشـه ها و عوامل آن پرداخته اسـت. وی شـخصیت های  فراوانـی را که غالبًا 
اعضـای یـک خانـواده هسـتند، در فضـای عمومـی پرخفقـان رمـان حصـار و سـگ های  
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پـدرم حتـت فشـار شـدید و بـی امـان قـرار می دهـد، و بدیـن سـان زمینه هـای شـکل گریی 
انـواع تنش هـا و عارضه هـای روحـی روانـی و مهچنـنی نشـأت یافتـن انـواع بـزه کاری، 
فسـاد، بی عدالتـی و سـتمکاری را بـه نامیـش درمـی آورد، بـه گونـه ای کـه بـا وجـود تعداد 
زیـاد شـخصیت های ایـن رمان، به سـختی بتوان شـخصیتی سـامل از نظر روانـی پیدا کرد. 
مهـه ی شـخصیت ها حتـت فشـار سـتم و زور، و آلـوده به سـلطه ای هسـتند که آدم سـامل آن 
را برنمی تابـد، امـا آن هـا دامنگـری نوعـی الیناسـیون شـده اند. بـه عـالوه، عوارضـی چون 
»سادیسـم« )لذت جویـی مهـراه بـا خشـونت( و »مازوخیسـم« در آن هـا مشـهود اسـت و 
در حقیقـت هیـچ یـک از شـخصیت ها در ایـن خانـواده و در مقیاسـی بزرگـرت، هیـچ کس 
در چنـنی جامعـه ای از ایـن گونـه مناسـبات ناخوشـایند مصـون نامنـده اسـت. شـریزاد، 
حاکـم بـودن فضایـی ایـن چنـنی بـر »خانـواده جامعه« را رسچشـمه ی بـار آمـدن پران و 
مردانـی می دانـد کـه رگ مردانگـی در آن هـا بریده شـده اسـت. مهچنان که بچه هـا در این 
»خانـواده- جامعـه« طـوری تعلیـم یافته انـد کـه مهیشـه بـه حضـور سـلطه ی یـک »حاکـم 
پـدر« عـادت دارنـد و آن را موجـه می کنند )حسـن، نقل از: کیخـروی،1381: 167(. 
حتقـری و رسکـوب زنـان و بچه هـا در هـر سـه رمـان نخسـتش بـه وضـوح احسـاس 
پدیـده ی رسکـوب و کنـرتل و مراقبـت  پـدرم  می شـود. در رمـان حصـار و سـگ های  
شـدید بـه مرتبـه ای می رسـد کـه شـخص پـدر شـبانه بـه خوابـگاه دخرتانـش رس می زنـد 
تـا مبـادا »خواب هـای  حـرام« ببیننـد )حه سـه ن،2005: 2/22(. شـریزاد بـا خلـق چنـنی 
فضایـی، ظلـم و رسکـوب شـدید در حـق این اقشـار از جامعه را حمکوم می کنـد و عاقبت 
ننگـنی آن را کـه خودکشـی، فـرار، آوارگـی و انـواع بیامری هـای  روانی اسـت، بـه تصویر 

می کشـد.
در  بـزه کاری  انگیزه هـای  عمده تریـن  از  یکـی  را  رسکـوب  عامـل  حسـن،  شـریزاد 
جامعـه می دانـد. وی ایـن موضـوع را در رمـان حصـار و سـگ های  پـدرم، در رسارس 
داسـتان نشـان داده اسـت. یکـی از مشـکالت اساسـی شـخصیت »راوی« در ایـن رمـان، 
رسکـوب شـدن او بـه دسـت پـدرش اسـت. لـذا او جمبـور اسـت در طـول سـالیان دراز 
امیـال، آرزوهـا، و خواسـته های خـود را رسکـوب کنـد. کاری کـه مهـراه بـا انگیزه هـای 
فـراوان دیگـر در هنایـت منجـر می شـود دسـت بـه خـون »پـدر« بیاالیـد. در نتیجـه او در 
رسارس رمـان از مکانیـزم »عمل زدایـی« کمـک می گـرید تـا گنـاه کشـتن پـدر را از دوش 
خـود بینـدازد و از بـاری کـه بر دوشـش سـنگینی می کند رهایـی یابـد. »عمل زدایی نوعی 
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رسکـوب اسـت کـه بـه موجـب آن، »خـود« می کوشـد جتربیـات ناخوشـایند و پیامدهـای 
یـا  افـکار  نـریوی جادویـی منفـی اسـت کـه  ماننـد  نادیـده بگـرید. عمل زدایـی  را  آن هـا 
وسواسـی  و  ترشیفاتـی  رفتارهـای  طریـق  از  را  آن هـا  و  می سـازد  ناپدیـد  را  رویدادهـا 
مکبـث  لیـدی  از  شکسـپری  روایـت  در  عمل زدایـی  کالسـیک  نمونـه ی  می کنـد.  پـاک 
یافـت می شـود، بـه طـوری کـه او برای شسـتن گنـاه قتل ناشـی از دانَکـن، دسـتانش را به 
صـورت ترشیفاتـی بـه هـم می مالد. او با پاک کردن دسـتانش امیدوار اسـت نقشـی را که 
در مـرگ پادشـاه ایفـا کـرد، عمل زدایـی کنـد. بـا ایـن حـال تالش هـای او بـرای رسکـوب 
کـردن گنـاه، کامـاًل موفقیت آمیـز نیسـتند. در صورتـی کـه عمل زدایی کامل باشـد، فرد از 
اعاملـی کـه موجـب گنـاه شـده اند، خاطـره ی هشـیار نخواهـد داشـت« )فیسـت،1387: 
51(. بـا وجـود تالش شـخصیت داسـتان شـریزاد حسـن بـرای عمل زدایی، امـا او موفق 

نمی شـود آن را از یـاد بـربد.
5-6- جایگاه زنان در اجتامع

بـه طـور کلی زن در آثار شـریزاد حسـن که البتـه بازتابی از جامعه ی او نیز هسـت؛ قرشی 
مظلـوم و سـتمدیده اسـت؛ بـرای نمونـه، چهـره ی مـادر در جامعـه ی ُکـردی در شـکل 
واقعـی اش، قـرشی زجردیـده، حرت کشـیده و ترسـیده اسـت و از دیـد خـوِد شـریزاد: 
»از طریـق مهـنی مادرهـای ترسـیده و به طـور کلـی، از طریـق زن هـای زجردیده اسـت که 
یـک جامعـه ذلیـل و ترسـو می شـود« )حسـن، نقـل از: کیخـروی،1381: 146(. در 
حصـار و سـگ های پـدرم، زنـان و دخرتان جـز کار کـردن و اطاعت کردن از دسـتورات 
پـدر هیـچ حـق دیگـری ندارنـد. در رمـان کنـداب در مـه، دخرتان جـوان به جرم دوسـت 
داشـتِن دیگـری، بـه دسـت پـدر از پشـت بام هـا یـا از پرتگاهـی بـه پایـنی افکنـده و نابـود 
می شـوند )حسـن،2005: 2/255(، تـا بدیـن گونـه از دیـد مهان پـدران لکه ی ننگشـان 
شسـته شـود. در داسـتان های این نویسـنده، شـاید بتوان گفت هرگونه جمازاتی، از حمروم 
شـدن از ارث گرفته تا زنده به گور شـدن و در طویله به بند کشـیده شـدن در حق دخرتان 
و زنـان روا داشـته شـده اسـت )مهـان: 4-2/23(. شـریزاد، مرصانـه خواسـتار تغیری در 
وضعیـت اجتامعـی زنـان اسـت و از برداشـتن حمدودیت هـای  فراوانـی که بـر آن ها حتمیل 
شـده، دفـاع می کنـد؛ در جامعـه ای که حداقِل اختیاراتـی که به زنان و دخرتان داده شـده، 
رفتـن بـه مدرسـه و اختیارات حمدودی در پوشـش اسـت )حه سـه ن)الف(،2006: 23(. 
بدیـن ترتیـب، شـریزاد بـا ارائـه ی تصویـری انزجـارآور از جمازات هـای  دخـرتان و زنان و 
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سـتم های  روا داشـته بـر آنـان، تنـگ نظـری نسـبت بـه زنـان و دخـرتان در جامعـه را مورد 
نکوهـش قرار داده اسـت. 

5-7- تضاد و شکاف اجتامعی و فردی
نوشـتن  در  او  انگیزه هـای  مهم تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  شـکاف،  و  تضـاد  از  شـریزاد 
اکثـر ارزش هـای  قدیمـی و پوسـیده ی  ایـن تضـاد را در  او  یـاد می کنـد.  داسـتان هایش 
رایـج در جامعـه، در جهانـی کـه لربیـز از ظلـم و گرسـنگی و بی عدالتـی اسـت، مشـاهده 
کـرده اسـت و ایـن پدیـده را در ابعـاد فـردی، خانوادگـی و اجتامعـی بـه تصویـر کشـیده 
اسـت. شـخصیت »راوی« در رمـان حصـار و سـگ های  پـدرم مـدام در کشـاکش تقابـِل 
احسـاس و وظیفـه اسـت. از یک سـوی، احسـاس او نسـبت بـه خواهـران و برادرانش و 
بی گناهی شـان، و از سـوی دیگـر، وظیفـه ی او بـه عنـوان بـرادر بـزرگ در قبـال آهنـا، در 

هیـأت نوعـی دوگانگـی بـر متـام عمـرش سـایه افکنـده اسـت.
در مهـنی رمـان، در سـطح خانـواده، تضـاد میـان پـدران و پـران، پـدران و دخـرتان، 
مـردان و زنـان آشـکارا قابـل تشـخیص اسـت. قـرش زن بـه طـور کلـی در داسـتان های 
شـریزاد حسـن کـه سـایه ی سـنگنی مردسـاالری بـر فضـای آن گسـرتده شـده، عمـاًل بـه 
طبقـه ای حمکـوم، مظلـوم و رسکوب شـده، تبدیـل شـده اسـت. از سـوی دیگـر، پـران 
غالبـًا در برابـر پـدران نادیـده گرفتـه می شـوند و اجـازه ی ابـراز وجـود نمی یابنـد، به ویـژه 
شـخصیت »پربـزرگ« در داسـتان حصـار و سـگ های پـدرم که با شـخصیت »پـدر« به 
کلـی تضـاد دارد و کّل داسـتان، عرصـه ی نامیـش کشـمکش درونـی پر بزرگ، و سـپس 

بـروز آن در قالـب کشـتن پـدر اسـت. 
الگـوی  کـه  را  خانـواده  در  شـکاف  و  تضـاد  پـدرم،  سـگ های   و  حصـار  رمـان  در 

داد: نامیـش  می تـوان  زیـر  شـکل  بـه  اسـت،  جامعـه  کوچـک 
جدول )1(: نمونه ی تضاد در میان خانواده در رمان حصار و سگ های  پدرم

گروه بگروه آ

پدرپر بزرگ )راوی(

پدرانپران

پدراندخرتان
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چنان کـه مالحظـه می شـود، در ایـن نامیـه »پـدر« یـک طـرف ثابـت ایـن تضـاد اسـت. 
بنابرایـن »پـر بـزرگ« بـا »پـدر«ش، »پـران« بـا »پـدران« و نیـز »دخـرتان« بـا »پـدران« 
در تضـاد هسـتند. در رمـان دشتسـتان غـزاالن شـهید نیـز نویسـنده تضـاد میـان طبقـه ی 
باالدسـت جامعـه و طبقـه ی فرودسـت را در قالـب الگوهایـی از هـر قـرش عرضـه کـرده 
اسـت. بـر ایـن اسـاس، در نـگاه شـریزاد حسـن، »تضـاد« یکـی از مهم تریـن ویژگی هـا و 
چالش هـای جامعـه اسـت که می تواند در سـطوح گوناگـون ظاهر گـردد و اگر در جهت 
تشـدید نابرابری هـا و بی عدالتی هـا باشـد، در هـر سـطحی مشـکالتی را بـه بار مـی آورد. 

5-8- نویسندگی و ادبیات
نوشـتن بـرای شـریزاد حسـن، وسـیله ای، و تالشـی بـرای رهایـی جامعـه اش از فناسـت 
در  را  انسـان ها  دیگـر  و  خـود  دل-هـای  درد  و  گریه هـا  دلتنگی هـا،  سـان،  بدیـن  و 
نوشـته هایش ثبـت می کنـد. بـه گفتـه ی او: »برای من نوشـتن نوعی ختلیه و رهایی اسـت. 
آفرینـش هنـری از هـر حقیقتـی در جهـان حقیقی تـر اسـت« )حسـن، 2012(. او اظهـار 
مـی دارد کـه از مهـان آغـاز زندگـی، خود را غـرق در تنهایـِی عمیقی دیـد. در حقیقت این 
تنهایـی بـود کـه او را بـه سـمت »نوشـتن« سـوق داد. اولـنی آشـنایی او با داسـتان در سـن 
دوازده سـالگی رخ داد، زمانـی کـه بـرای نخسـتنی بـار در خانـه ی یکی از مهسـایگانش به 
نـام »مـال محـزه«، اولـنی رمـان زندگـی اش را خوانـد؛ رمـان »الفریسـه« اثـر امیـل زوال که 
بـه عربـی ترمجـه شـده بـود )هه له بجه یی)الـف(،2006: 15(. او بعدهـا شـخصیت مـال 
محـزه را در داسـتان کوتاهـی بـه نـام تصویـر مـال محزه بـه نامیـش درآورد. در آغاز، نوشـتن 
بـرای او یـک بـازی »حـرام« بـوده اسـت کـه از طریـق آن به طـور پنهانـی رازهـای خـود 
و دوسـتان و دعواهـای پـدر و مـادر خویـش را در آن ثبـت می کـرد )حسـن، 2012(. 
او معتقـد اسـت بـه نـدرت بتـوان نویسـنده ای یافـت کـه هنـگام آفرینـش یـک اثـر ادبـی 
)خـواه آگاهانـه، خـواه ناخـودآگاه( بـه حریم هـای تاریـک کودکـی، بـه غارهـای تاریـک 
روح خـود بازنگـردد. از نظـر او، بـازی نوشـتن یعنـی مانـدن مهیشـگی در دوران کودکی 
)هاشـم)ج(، 2008(. او دربـاره ی ایـن حرفـه خاطـر نشـان می کنـد کـه برای او، نوشـتن 
یـک فریـاد یا عرق ریزان روحش اسـت. این نویسـنده نوشـتن را روزنه ای برای شـناخت 
خویشـتِن خـود و انسـان های دور و بـرش و جسـتجوی راه حلی برای مشـکالت روحی 
و احساسـِی خـود می دانـد. شـریزاد حسـن نوشـتن را بازی یی برای ارضـای روح و نفس 
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خـود، فـرار از تنهایـی، و یـا بازگشـت بـه اقلیـم تنهایـی قلمـداد می کنـد. نوشـتن بـرای 
شـریزاد، گاهـی بـه امیـد افـزودن معرفتی به خرمـن معرفت خـود یا دیگران اسـت، و گاه 
گشـت و گـذاری بـه سـمت افق هـای ناپیداسـت. وی نوشـتن داسـتان و رمـان را نوعـی 
رؤیابینـی می پنـدارد؛ نوعـی کاوش در اعـامق وجود خود و مردم، و یا بازگشـتن به درون 
غـار تاریـک روح. در نظـر او نوشـتن یـک خودگویـی اسـت، بـه تأخـری انداختـن مـرگ 
خویـش از طریـق بازگویـی داسـتان اسـت، مهـان کاری کـه شـهرزاد بـرای زنـده مانـدن 
می کـرد. وی می گویـد: »در عـامل آفرینـش ادبـی، نوعـی لـذت و تذوق هسـت کـه عامه ی 
اهـل ادب آن را »مـرض مطالعـه« می خواننـد، امـا مرضـی اسـت لذت بخـش و زیبـا کـه 

عاشـق ادبیـات هرگـز دوسـت نـدارد از آن شـفا یابـد« )حه سـه ن، بی تـا: 1(. 
شـریزاد در دنیـای نویسـندگی خـود، بـه دنبـال کاوش در هنانی تریـن جنبـه از ذات 
و هسـتی انسـان اسـت. از ایـن روی در بسـیاری مـوارد، موضوعاتـی دربـاره ی گشـت 
و گـذار در ناخودآگاهـی و ذهـن و روح و روان شـخصیت ها را وجهـه ی مهـت خـود 
قـرار می دهـد. ایـن نویسـنده از خـالل داسـتان هایش بـا اقشـار ضعیـف و بینـوای جامعـه 
ارتبـاط تنگاتنگـی دارد. در داسـتان هایش بیـش از هـر چیـز بـه بازنامیـی وضعیـت زندگی 
آن هـا مهـت می گـامرد. او در ایـن بـاره اظهـار می گویـد: »از مهـان اوایـل انسـان های  تنهـا 
و فرامـوش شـده، تبدیـل بـه قهرمان هـای  داسـتان های  مـن شـدند و تـا مهـنی امـروز نیـز 
مهنی گونـه اسـت. بـه ایـن خاطـر من مـی نویسـم؛ زیـرا در هنایـت نمی توانم بیخیال شـوم 

و گسـتاخانه بی تفـاوت باشـم«. او دربـاره ی ادبیـات می گویـد: 
در  را  مقدسـش  پیـام  کـه  اسـت  نـو  ارزشـی  و  اخـالق  کـردن  جسـتجو  »ادبیـات 
بـا  نـه  بـا خـودم و  نـه  ایـن دلیـل می نویسـم، چون کـه  بـه  انسـان خواهی می یابـد... مـن 
جامعـه دارای هارمونـی و مهاهنگـی نیسـتم. هارمونـی و مهاهنگـی با جهـان کذب حمض 
اسـت. اگـر می خواهـی بنویسـی، رشط نخسـت آن، ایـن اسـت کـه در فکـر دوسـت و 

نباشـی«. دشـمنت 
نوشتن در نظر او یک کارگاه تولید است. او اظهار می دارد: 

»وقتـی می گوییـم فالن کـس »نویسـنده« اسـت، در واقـع او را در کاغـذ کادوئـی پـر 
زرق و برقـی پیچیده ایـم و یـا در جعبـه ای خـاص بسـته بندی کرده ایـم و برچسـبی بـر آن 
زده ایـم، حـاوی ایـن اطالعات که »شـیء« داخل قوطـی موجودی احساسـاتی یا انقالبی 
و یـا حداقـل متفـاوت اسـت و از آن بدتـر، وقتـی بگوئیـم ایـن »شـیء« نـه، ببخشـید ایـن 
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»شـخص« اسـمش »شـریزاد حسن« اسـت، پروسـه ی شـکالت پیچ کردن او را پیچیده تر 
کرده ایـم«. 

بـرای گریـز از ایـن »سـوءتفامهات«، راه حلـی هبرت از راه حل پیشـنهادِی خود شـریزاد 
حسـن نمی شـود یافـت: »مـن در درون قصه هایـم هسـتم. آیـا می توانیـد پیدایـم کنیـد؟« 
)حسـن، 2012(. شـریزاد حسـن معتقـد اسـت کلیـد دروازه هـای خلـق و آفرینش هنری 
توجه و دقت در ُکنه ذات خود و دیگران اسـت و این رازی اسـت که هر نویسـنده ای باید 
بدانـد )حسـن، نقـل از کیخـروی،1381: 133(. او معتقـد اسـت کـه یـک نویسـنده ی 
موفق باید در درجه ی اول »شاعر« باشد. او خود نیز در آغاز با رسودن شعر وارد میدان 
ادبیـات شـد. ویلیـام فاکنـر هم می گوید هر داستان نویسـی یک شـاعر شکسـت خورده را 
در درون خـود دارد. شـریزاد معتقـد اسـت کـه متـام کسـانی کـه در رشق و غـرب بر روی 

ایـن زمـنی زندگی می کننـد، روزی شـعر رسوده انـد )هه له بجه یـی)ب(،2006: 34(.
او در سـری نویسـندگی اش مهیشـه خواسـته  اسـت شـخصیت هایی زنـده بیافرینـد و 
معتقـد اسـت قهرمـان قصـه بایـد بـا متـام تـرس و رشم و نگرانی هایـش در داسـتان ظاهـر 
شـود و در دنیـای آفرینـش و ابـداع قایـل بـه هیـچ پیش رشطـی نیسـت )مهـان(. شـریزاد 
حسـن دربـاره ی ظهـور نویسـنده در داسـتان می گویـد: »من بسـیار به قهرمان هـای خودم 
شـبیه هسـتم. بـه حممد در گل سـیا، به حسـن در مـرغ مگس خوار، به فرهـاد در من و قادر 

و سـگ پاولـف« )حسـن، نقـل از: کیخـروی،1381: 181(. 

5-9- داستان و رمان
شـریزاد حسـن دنیـای ایـده آل خـود را در داسـتان می یابـد. وی نیـز مهچـون هوشـنگ 
گلشـریی، تنهـا داسـتان نمی نویسـد بلکـه از زیبایی هـا و ظرافت هـای  آن نیـز سـخن ها 
»نبایـد  هسـتند.  هنرهـا  مهـه ی  جممـوع  رمـان  و  داسـتان  کـه  اسـت  معتقـد  او  دارد. 
فرامـوش کـرد کـه حتـی علـم نیـز وامـدار داسـتان و رمـان اسـت. متـام شـاخه های علـم 
معرفت بخـش هسـتند، ولـی ایـن تنهـا داسـتان و رمـان اسـت کـه لذت بخـش نیز هسـت« 
)یعقوبـی)ب(،1382: 9(. از دیـدگاه او، »قصـه ی کوتـاه بسـیار بـه نـوای نی یـی شـبیه 
اسـت کـه توسـط زنی تنهـا اجرا شـده باشـد، درحالی که رمـان تبدیل به ارکسـرتی بزرگ 
شـده اسـت؛ بـه یـک سـمفونی، و یـا نـه، بـه نظـر می رسـد قصـه ی کوتـاه فالش بـک یـک 
دوربـنی باشـد بـرای ثبـت هوشـمندانه ی یـک حلظـه ی درخشـان ولـی رمـان یـک فیلـم 
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سـینامیی کامـل اسـت« )قـادر،1382: 17(. 
از نظـر شـریزاد حسـن، نویسـنده  بایـد در عامل نویسـندگی قیـد و بندهـای خویش را به 
دور افکنـد و خـودش را در حمـدوده ی مکتـب یـا ایدئولوژی خاصی مقیـد نگرداند. او در 
ایـن بـاره می گویـد: »مـن پـریو هیـچ سـبک و مکتـب و ایدئولـوژی خاصـی نیسـتم. خود 
زندگـی بزرگرتیـن منبـع اسـت و بـا وجـود ایـن مهه تنـوع، زندگی بـه ایدئولـوژی خاصی 

نمی شـود«. قائل 

6- نتیجه
شـریزاد حسـن، نویسـنده ای توانـا بـا اندیشـه هایی خـاص خـود در زمینـه ی ادبیـات، زن 
و کـودک، خانـواده و جامعـه اسـت، و در داسـتان هایش بـه درونی تریـن نقطـه ی روح 
و روان شـخصیت ها نقـب زده اسـت و پـا را از حـوزه ی خودآگاهشـان فراتـر هنـاده و 
بـه ضمـری ناخـودآگاه رسـیده اسـت و گوشـه ای از ارسار و رمـوز شـخصیتِی انسـان را 
بـر کاغـذ آورده اسـت. افـکار و اندیشـه های ایـن نویسـنده را در البـه الی آثـار متعـدد و 

گوناگونـش می تـوان اسـتنباط کـرد کـه برخـی از آن هـا بدیـن قـرار اسـت:
- دوران کودکـی در نظـر او، پایـه ی شـخصیت انسـان اسـت و بـدون شـناخت آن 

درآورد. رس  اکنونـش  شـخصیتِی  پیچیدگی هـای   از  نمی تـوان 
- دربـاره ی مـادر معتقـد اسـت کـه مهیشـه می تـوان مـادر را از روی بـو، صـدا و رنگ 
بـه آسـانی شـناخت. بـرای شـریزاد حسـن مـادر رسچشـمه ی بسـیاری از زیبایی هـای دنیا 

است.
- از نظـر ایـن نویسـنده، نبـود رابطـه ی حمبت آمیـز میـان اعضـای خانـواده جامعـه؛ 
رسکـوب شـدید متایـالت افـراد جامعـه، به ویـژه دخـرتان و زنـان؛ سـلطه ی بی چـون و 
چـرای پـدر یـا مهـان حاکـم مسـتبد؛ قوانـنی ظاملانـه و دسـتورات سـختگریانه و سانسـور 
شـدید حاکـم بـر حمیـط، و به طـور کلـی، ظلـم و سـتم های ریـز و درشـتی کـه در حـق 
خفقـان  و  اسـتبداد  عوامـل  مهم تریـن  می شـود،  داشـته  روا  خانواده-جامعـه  اعضـای 

سیاسـی و اجتامعـی اسـت.
- از دیـدگاه شـریزاد حسـن، متسـک بـه ظاهـر دیـن و اعـامل هتـی و بی حمتـوا دردی 
از اجتـامع دوا نمی کنـد بلکـه تنهـا بـه شـکل گرفتن گروهـی دینـدار قـرشی و ظاهربـنی 

می انجامـد کـه در هنایـت خـود وبـال جامعـه می شـوند. 
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- شـریزاد حسـن ریشـه ی طبقاتی شـدن جامعه را در خانواده ها جسـتجو می کند. به 
نظـر او، افـراد در خانـواده بـه انـواع حاکمیت ها و سـتم ها تـن در می دهنـد و از مهان آغاز 

زندگـی، زمینـه ی پذیرش چنـنی وضعیتی در آن ها فراهـم می گردد.
- وی عامـل رسکـوب را یکـی از عمده تریـن انگیزه هـای بـزه کاری در جامعه می داند 

و اظهـار مـی دارد کـه این امـر به پدیـده ی »عمل زدایی« منتهی می شـود.
- ایـن نویسـنده جایـگاه بسـیار واالیـی بـرای زن و نقـش او در جامعـه قایـل اسـت و 
ظلـم و سـتم ها، رسکوب هـا و آزار و اذیـت مـردان علیـه آنـان را عامـل اصلـِی پدید آمدن 
ضعـف و تـرس در وجـود آنـان می دانـد. او علـت ذلـت یک جامعـه را در تـرس حاکم بر 

زنـان و مـادران و زجردیدگـی آنـان جسـتجو می کند.
- از نظـر شـریزاد حسـن، آفرینـش هنـری از هـر حقیقتـی در جهـان حقیقی تـر اسـت. 
از نظـر او، ادبیـات جسـتجو کـردن اخـالق و ارزشـی نـو اسـت کـه پیـام مقدسـش در 
اول  درجـه ی  در  بایـد  موفـق  نویسـنده ی  یـک  اسـت  معتقـد  او  اسـت.  انسـان خواهی 

باشـد. »شـاعر« 
- شـریزاد حسـن معتقـد اسـت که نویسـنده  بایـد در عامل نویسـندگی هیچ قیـد و بندی 
را نپذیـرد و خـودش را در حمـدوده ی مکتـب یـا ایدئولـوژی خاصـی مقیـد نگردانـد. وی 

دربـاره ی تعهـد نویسـنده ترصیـح دارد کـه »نویسـندگی یک تعهـد پیغمربانه اسـت«. 
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