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 چکیده
توجه  شو حقوق  زن  دین مبین اسالم به. روا شده استها  زن در طول تاریخ ستمبه 

ان در تـالش بودنـد نـداي    فکـر  روشـن  ،در اوایل قـرن بیسـتم   .ه استکرداي  ویژه
نجیب محفـوظ   ،انفکر روشناین میان از  .مظلومیت زن را به گوش همگان برسانند

اش از مظلومیـت زن و   گرایانـه  واقـع هـاي   رمـان در  ،ویـژه  بهدر آثارش و  است که
تالش است با استفاده از  در این مقاله درگر  پژوهش. سخن گفت شاجحاف حقوق

در را زن بـه  نقد فمینیستی و در چهارچوب عناصر فمینیستی، نگاه نجیب محفـوظ  
 .کنـد بررسـی   است، اش  هگرایان واقع ۀهاي مرحل رمانکه یکی از ، یۀنها و یۀبدارمان 

هاي اصـلی رمـان و عنـوان     میان شخصیتچنین بر اساس نقد فمینیستی ارتباط  هم
  .کندبررسی را  یۀو نها یۀبدا رمان

  .، نجیب محفوظ، فمینیستییۀو نها یۀبدا رمان، :ها کلیدواژه
  

  مقدمه. 1
نهضـت آزادي و  . اسـت اجتماعی دیگـر کشـورهاي عربـی    ـ   مصر کانون تحوالت سیاسی

 ،تـر از آن  پـیش در اوایل قـرن بیسـتم و کمـی     .شدنهضت آزادي زنان از مصر آغاز  ویژه به
دفـاع از حقـوق    خصـوص  درمـذهبی  ـ   هاي ملی ها و جریان از طیف بسیاريان فکر روشن
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 ،ياسـدآباد الـدین   جمـال آنان سـید   ۀآزادي و آموزش آنان ندا سر دادند که از جمل زنان و
نجیـب   ،در ایـن میـان  . بودنـد  صف و حافظ ابراهیمنا یملک حفن ،ینقاسم ام ،محمد عبده

هـاي   رمـان وي در  .محفوظ در قالب داستان و رمان درصـدد دفـاع از حقـوق زنـان برآمـد     
 ۀکـانون توجـه وي زنـان طبقـ     .خوبی به تصـویر کشـید   بهخود ستم به زنان را  ۀگرایان واقع

شـان  مرفه از نظر وي بـه برخـی حقـوق مشـروع و نامشروع     ۀزنان طبق ؛متوسط جامعه بود
محفـوظ بـه   . داند میرفته  پایین جامعه را قشر محوشده و ازبین ۀطبق اما زنان ،اند یافتهدست 

متوسط جامعه اهتمام ورزید که اگـر ایـن قشـر از زنـان بـه آزادي و       ۀاین دلیل به زنان طبق
  .کنندامعه کمک جزنان دیگر توانند به  می حقوق مشروع خود دست یابند،

محفـوظ   یـدگاه و سـپس د  ایم هپرداخت یعرب ینیسمو فم ینیسمفم یفمقاله به تعر یندر ا
 يهـا  یژگـی ، و)یـان آغـاز و پا ( یـۀ و نها یۀبدابه  یو از نگاه کل ایم کرده یزن را بررس دربارة

 یگـاه جا ي،پدرسـاالر / يرا که شامل مردساالر ییها یژگیو و بررسیرمان را  ینا ینیستیفم
زنانـه کـردن    ي،ازدواج، مادر ي،گر روسپی/ یخودفروش ی،جنس يسازء یفرودست زنان، ش

 یـابی رمـان ارز  یـن در ا ینیسـتی اسـت بـر اسـاس نقـد فم     یو تجاوز جنس ينگار فقر، هرزه
کـه   ،اسـت  یـۀ و نها یۀبدازن در  ةمحفوظ دربار یبنج یدگاهد یانمقاله ب ینهدف ا. ایم کرده
 یتزن، بـه وضـع   دربـارة محفـوظ   یـدگاه شـناخت د  یـق از طر و یانـه، گرا است واقع یرمان

  .ردب یمخواه یدر زمان نگارش رمان پ يزن مصر یاجتماع
  

  تحقیق هاي پرسش. 2
  چیست؟ یۀو نها یۀبدازن در  دربارةدیدگاه نجیب محفوظ . 1

 هاي اصلی رمـان و عنـوان رمـان    شخصیت میاننقد فمینیستی چه ارتباطی  سبر اسا. 2
  وجود دارد؟) آغاز و پایان( یۀو نها یۀبدا

  چرا؟ تري دارد؟ بیش ةجلو یۀو نها یۀبداهاي فمینیستی در  ویژگییک از  کدام. 3
 ،اسـت مصـر آن زمـان    ۀکه در واقع شرح وضـعیت زنـان جامعـ    ،در این رمانمحفوظ 

  .است کردهبیان را مصر ۀ بسیاري از حقایق اجتماعی جامع
  

  ها فرضیه. 3
گرایانه و بـه دور از   واقعدیدگاهی  یۀو نها یۀبدازن در  دربارةدیدگاه نجیب محفوظ . 1

و در  ه استزنان مصر را به تصویر کشید ۀبسیاري از دردهاي جامع او. استرمز و نماد 
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ستم بر زنان را با  کوشیده استوي در این رمان  .ه استمقام دفاع از حقوق زنان برآمد
 کـه  یزیرا حقایق تلخ ه است؛و در این زمینه بسیار موفق بود ذکر کندبیانی بسیار ساده 

  ؛کرده استبیان پروا  بیه شد میزنان اعمال  بارةدر
هاي  شخصیتو  )پایان آغاز و( یۀو نها یۀبداعنوان  میان ،بر اساس نقد فمینیستی. 2

سرآغاز بدبختی و فالکـت زن   یۀبدامنظور از  .اصلی رمان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد
حتی شرافت ؛ از دست داد چیز را همه شبا از دست دادن پدر »نفیسه«زیرا  ؛مصري است

. کنیم میرا مشاهده  ويپایان عمر نفیسه و خودکشی  یۀنهادر  روي  این ازرا و  شو کرامت
 وکه عنوان بـر محتـوا داللـت کنـد جـز      و این محتواي رمان است ةکنند بیانعنوان رمان 
  ؛استواقعی  ۀهاي مرحل رماناستثناهاي 

 خودفروشی، پدرساالري،/ مردساالري ،نهایۀ و بدایۀهاي فمینیستی  ویژگی میاناز . 3
 یژگیر واچهزیرا سیر حوادث رمان بر این  ؛تري دارند بیش ةازدواج و تجاوز جنسی جلو

شود که خود منشأ  میبار زنان مشاهده  ذلتدر مردساالري وضعیت . تري دارد بیش ۀکیت
  .ستم بر زنان و سپس حوادث دیگر در رمان است

  
  تحقیق ۀپیشین .4

المرأة فـی  از جمله  است؛ پیرامون نجیب محفوظ نوشته شده فراوانیمقاالت  ها و کتاب
اثـر فاطمـه    محفوظ یبدر آثار نج یسمسمبول العشماوي و یهاثر فوز محفوظ یبأدب نج

مقالـۀ  و  اثر سلیمان الشـطی  محفوظ یبفی أدب نج هیالرمز والرمزو  الزهرا محمد سعید،
زاده کـه در   قلـی  هخدیج أثر» النسوي النقد ضوء فی “نهایۀ و بدایۀ” محفوظ نجیب روایۀ«

در . ه اسـت کردموضوعات پدرساالري اشاره  هویژ بهاي از نقد فمینیستی و  گوشهآن به 
 نهایـۀ  و بدایـۀ به نقد فمینیستی در  اند، نجیب محفوظ ۀکه در زمین ،این آثار و آثار دیگر

به دلیل  امادهند،  میبشري را زنان تشکیل  ۀجامع ةنیمی از پیکر ،در واقع .پرداخته نشد
همواره در موقعیت  است منافع مردان شکل گرفته راستاياي که در  جامعهبودن در   زن

زنـان در   ،بنابراین. اند و حقوقشان نادیده گرفته شده است داشتهنابرابري با مردان قرار 
یکی از تحوالت مهم در . داقدام کنن شانسراسر جهان به پا خاستند تا براي احقاق حقوق

طلبـی در   برابـري هـاي رو بـه رشـد     حرکتهاي نظري، عملی و  کوششهاي اخیر،  دهه
روش تحقیق این مقاله  .شود میجنبش فمینیسم یاد  منزلۀزنان است که از آن به  ۀجامع

  .تحلیلی استـ  توصیفی
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  تعریف فمینیسم و فمینیسم عربی. 5
فرانسـوي  ] هاي زبان[ گرفته شده است که در feminine ۀاز ریش )feminism( فمینیسم ةواژ

  feminaالتینـیِ  ۀو به معناي جنس مؤنث است که خـود از ریشـ    femininو آلمانی معادل
  .)33: 5تا،  بیحکمت، ( أخذ شده است

هاي عمومی، در  نامه لغتتر  در بیش. به زبان فرانسه افزوده شده است 1837این واژه در 
یافتـه   سـازمان جنبشـی  «یـا  » هواداري از حقوق زنان«: فمینیسم چنین آمده است ةمقابل واژ

با توجه به مطالب فوق  .)33 :1381 نجم عراقی،(» یابی به حقوق برابر براي زنان براي دست
فمینیسم یک اصطالح فرانسوي و به معناي دفاع از حقوق زنان از طریق تحقـق  «: یابیم درمی

مریکـا  اچه در قـرن نـوزدهم در    به آن« و) 97 :2008، ینۀ من المؤلفمجموع( »باشد میبرابري 
 ،در واقـع  .)49: 1375آلیسـون،  ( »شـد  مـی معروف بود اطـالق   “جنبش زنان”تحت عنوان 

هاي مدعی ِتمـدن غربـی و اوج مظلومیـت     ملتها و  دولتگري  ستمظهور فمینیسم بازتاب 
  .زن در این کشورها بوده است

خصوصاً بعـد   ؛آغاز فمینیسم مصادف با فعالیت جنبش زنان در فرانسه ،ها نوشتهدر اکثریت 
اسـتیفاي حقـوق   ”تحـت عنـوان   ] م1792[ “ماري ولستون کرافت”معروف  ۀاز انتشار بیانی

هـاي مشـابه    فعالیـت گیـري فمینیسـم در غـرب، ایـن بیانیـه و       شـکل  ۀنقطـ  ... است “زنان
  .)8 :همان( باشد می... ، انگلستان، روسیه و مریکااخواهی در  آزادي

حرکت فمینیستی در انگلستان بـه   ۀدر واقع اولین کتاب مهم در زمین« ،این بیانیه یا کتاب
این جنبش در سراسر تاریخ طوالنی خود خواهـان   .)10 :2005 واتکنز،لس ا( »رود میشمار 

بـه برابـري    بـاور انداختن  تبعیض جنسی و جا ةبراندازي نظام مردساالر، از بین بردن سیطر
  .جنسی بوده است

سایر کشـورها نیـز    به رفته رفته ،شده بود آغازکه در جهان غرب  ،هاي فمینیستی حرکت
و خواهان  نندکخود اعتراض  ۀو باعث شد زنان این کشورها علیه موقعیت مظلومان یافتنفوذ 

  .زنان عرب نیز از این قافله عقب نماندند .حقوق برابر و سایر حقوق انسانی خود شوند
الـدین اسـدآبادي و    جمـال  دسـت سـید    بـه بیداري فکري عـرب در اواخـر قـرن نـوزدهم     

کـه در   ـ  سو و کسانی چون متفکر معروف عرب احمد فـارس الشـدیاق   یکشاگردانش از 
هراً ظـا  ،کتاب اخیر. از سوي دیگر، آغاز شد ـ   را نوشت الساق یالساق عل کتاب 1855سال 

 ،یکی دیگر از ایـن متفکـران پیشـرو    .اولین کتابی است که آزادي زن عرب را ندا داده است
در سـال   ینالبنـات و البنـ   یمفـی تعلـ   ینالمرشح االم بود که با انتشار کتاب يالطهطاو هرفاع

، آمـوزش و آزادي زن  1905در سال  یزبار یصفی تلخ یزاإلبر یصتلخو سپس کتاب  1872
  .)305- 304 :1359 سعداوي،( قرار داد را مورد تأکید
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یکی از زنان  .این فکر سهم داشتند ۀاز همان آغاز نهضت آزادي زن، زنان عرب نیز در اشاع
 )1918- 1886( و ملک حفنی ناصـف ... پس از او زینب فواز ... بود  هالتیموری هعائشپیشرو 
 بـا قاسـم امـین معاصـر بـود     او ... شهرت داشـت  ) جوگر بیابانو جست(ه البادی هباحثکه به 

  .)306: همان(

با گذشت زمان و ارتقاي آگاهی، زنان دیگري در این زمینه گام برداشتند و  ،ترتیب  بدین
انجام دادند و توانستند بـه   شانهای خواستههاي وسیعی را در ارتباط با حقوق زنان و  فعالیت

  .هاي بسیاري دست یابند موفقیت
اسالمی ـ نهضت عربی   ـ  در جهان عرب از آغاز بیداري) ینیسمفم( با نگاهی به جنبش زنان

درنیسمی که با ماین جنبش بدون شک واکنشی است بر ] یابیم که درمی[ در آغاز قرن بیستم
هاي عربـی شـد؛ طبیعـی اسـت      حکومتاستعمار و وابستگی و استقالل ظاهري وارد برخی 

زن نیز تأثیر بگذارد، زنی  در ،اشته بودهاي جامعه تأثیر گذ گروهبسیاري از  درکه  ،این شوك
 مـرد شـرقی گرفتـار بـود     ۀماندگی، جهل، فقر، بیماري و نگاه پدرساالران عقبها در  قرنکه 

  .)328 :2003 ،الحیدري(

دهـد، بلکـه در    نمینظام مردساالر رخ  ةدر زندگی واقعی و تحت سیطر فقطتحقیر زن 
نامه نیز بازتاب یافتـه و بـه تقویـت نظـام      مانند رمان، شعر و نمایش ،هاي مختلف ادبی گونه

  :گوید میباره ن در این ایکی از ناقد. مردساالري پرداخته است
. شـدن زنـان دارنـد     تلقیت یاهم کمتاریخ ادبیات و تاریخ نقد ادبی، هر دو حکایت از 

آثار نویسندگان و شعراي ندرت  به ،که معموالً مرد هستند ،کنندگان تاریخ ادبیات تدوین
در تصویر کلی آنان از سیر تاریخی  ،دانند و به همین دلیل میطراز آثار ادبی مرد  زن را هم

هاي نقد ادبی نیز وضـع   نظریهاند، در  ثانوياي و  حاشیهادبیات، زنان صرفاً حائز نقشی 
ـ  ةپـردازان مـرد یـا اصـالً توجـه خاصـی بـه نحـو         نظریه. بهتر از این نبوده است  ۀارائ

اند یا اگر هم به این موضوع  نداشته) ادبیات داستانی ویژه به( هاي زن در ادبیات شخصیت
 انـد  دادهشـود انجـام    مـی ید تلویحی ستمی که بر زنان روا یاند، این کار را با تأ پرداخته

  .)141: 1382 پاینده،(

  .کند میدر ادبیات، نقد فمینیستی با افشاي این وضعیت اعالم موجودیت 
لذا آثار معتبر و اصیل  ؛داند مینقد ادبی فمینیستی ادبیات را مولود دیدگاهی مردساالرانه 

هاي جنسیتی در کارکرد  قالبها و  کلیشهکند تا نشان دهد که چگونه  میادبی را بازبینی 
نقد ادبی فمینیستی، آثار زنان را به عنوان زبان بدیل بررسی و . آن آثار دخیل بوده است

دادن   زیرا بررسی سرکوب اجتماعی و کوچک جلوه ؛کند میها را دوباره کشف  آنغالباً 
  .)355: 1382 ،چاکراورتی اسپیوك( ادبیات زنان، یک ضرورت است
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  زن دربارةدیدگاه نجیب محفوظ . 6
دست آورد و توانست با   هب شهرت بسیاري نویسی داستانادبیات و  ۀنجیب محفوظ در زمین

نویسـی، تقریبـاً    داستاندر « او .مصر را برمال سازد ۀهاي جامع واقعیتخود  ةآثار بسیار ارزند
یکی از منتقـدان اشـاره کـرده    . مصر است ۀدار گرایش پیوند با واقعیت محیط و جامع طالیه

مصر را به طور کامـل و بـا تمـام     ۀتر نویسندگان قبل از نجیب محفوظ، جامع است که بیش
ها به این محیط، نگاهی جزئی و  بودند، بلکه نگاه آن وجود و شعور خویش احساس نکرده

هایشـان   داسـتان هـا، جـدا از جامعـه و     هاي داستانی آن شخصیت ،محدود بود و به این دلیل
  .)11: 1378محمد سعید، ( »آید مینوعی رمان شخصیت به حساب 

بـه   ،او جزو طبقات متوسط جامعه بود .گرایانه را انتخاب کرد واقعنجیب محفوظ سبک 
به توصیف مشکالت افراد  ،هاي اجتماعی داستان ویژه ، بهشهای داستانتر  همین دلیل در بیش
اش برگرفته از غـرب   نویسندگی ةشیو اما شد،نویسندگان غربی متأثر  زا. این طبقه پرداخت

نویسی نوین عـرب   رمانپدر  در مقامفردي داشت که باعث شد   به منحصر ةنبود؛ بلکه شیو
و خاورمیانه به  یعرب ادب و نوبل را براي زبان ةکسی باشد که جایز نخستینو  دشوشناخته 

همـواره مطـالبی را در مـورد آزادي زنـان،     « اش هاي واقعی رماندر وي  .ارمغان آورده است
او پیوسته تغییر و تحـولی   . ... کند میاشتغال ایشان مطرح  ۀتعلیم و تربیت آنان و حتی مسئل

تصویري کـه او   .)23 :همان( »نظر دارد آید مد میتماعی زنان به وجود را که در وضعیت اج
زیرا خود متعلق بـه ایـن طبقـه     ؛متوسط مصر است ۀتر از زنان طبق دهد بیش میاز زن ارائه 

نجیـب محفـوظ زن را در وسـط    « .است و با مشکالت زنان این طبقه از نزدیک آشناسـت 
خـود همـراه بـا     ۀها نیز به نوب شخصیت ۀدهد و بقی میمشکلی که قصد بیان آن را دارد قرار 

  .)29: 2005 العشماوي،(» این زن در بیان این مشکل و حل آن سهیم هستند
کـه نجیـب محفـوظ نیـز ماننـد بسـیاري از        گفتنـی اسـت   ،شده بیانبا توجه به مطالب 
د نـداي  هاي خو رمانتحت تأثیر جریانات فمینیسم قرار گرفته و در  ،نویسندگان قرن بیستم

به  1385مصادف با شهریور  2006ن سرانجام در آگوست شاای. آزادي زنان را سر داده است
  .قلبی درگذشت ۀعلت حمل

  
  )آغاز و پایان( نهایۀ و بدایۀ نگاه کلی به رمان. 7

ي ا کشـد؛ خـانواده   مـی را به تصویر  يفقیر مصري ةداستان زندگی خانواد یۀو نها یۀبدارمان 
ـ کن مـی و با مشکالت بسیاري دست و پنجه نرم  اند متوسط جامعهۀ طبقنفره که جزو  پنج . دن
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اسـاس واقعیـت نوشـته     هایی است که بـر  رمانمنتشر شد، از جمله  1949که در  ،این رمان
شـویم مـرگ ناگهـانی پـدر      مـی رو  هاي که در این رمان با آن روب صحنه نخستین .شده است

اي  صـحنه آخـرین  . دارد در پـی یع بسیاري را طبیعی که حوادث و وقا یخانواده است؛ مرگ
یعنـی   ؛طبیعـی  غیـر  یطبیعـی، بلکـه مرگـ    یبار نـه مرگـ   ایناما  ؛بینیم مرگ است میهم که 

افـراد   همـۀ ، بلکه نیستدهد فقط شامل یک نفر  میحوادثی که در این رمان رخ  .خودکشی
اعضـاي ایـن    حسـنین  حسـین و  حسن، مادر، نفیسه،. اند خانواده در جریان حوادث دخیل

یـک   شوند و زنـدگی بـراي هـر    میرو  هها روب سختیبه نحوي با  یک که هر ندفقیرة خانواد
  .زند میسرنوشتی را رقم 

فقـط  وزارت آموزش و پرورش بـود کـه بـا دریافـت حقـوق انـدك،        ةپدر کارمند ساد
. ماند نمی انداز باقی خانواده را تأمین کند و چیزي براي پس ۀمخارج ماهیان ۀتوانست هزین می

امیـدها و آرزوهـا بـه شـمار      ۀپایانی براي هم شوجود او ضامن خوشبختی فرزندان و مرگ
 :اش اسـت  این طبقه بر دو رکن اساسی تکیه دارد که موجب استواري زنـدگی «آید؛ زیرا  می

ق رکـن  قیکی پشتیبانی پدر و دیگري ضمانت تحصیل دانشگاهی، و وجود اصل اول به تح
عامل اصلی بدبختی و مشکالت این خانواده،  .)83 :1378، محمد سعید( »کند دوم کمک می

  .مالی بود هاي نشدن  فقر ناشی از مرگ پدر و حمایت
به ضرورت وظایف دولـت در برابـر چنـین     ،له به این صورتئنویسنده خواسته با طرح مس

هـا را حمایـت    هخانوادگونه  اینمسائلی اشاره کند و تذکر دهد که باید قانونی باشد که نظیر 
هایی در میان امکانات و تمایالت خود دچار  خانوادهو مانع از آن شود که جوانان چنین  کند

  .)93 :همان( تضادهاي روانی شوند
کشـد؛   مـی تا کمی قبل از جنگ جهانی دوم را به تصـویر   1936این رمان حوادث سال 

 یۀمصـر در آن زمـان درگیـر قضـ     ۀجامع. زمان با بحران اقتصادي جهانی بود اي که هم دوره
  .)303: 1989 األسود،( بود ،متوسط و فقیر ۀویژه دو طبق هب ،طبقاتی

قصـد دارد حقیقـت    ،از طریق تمرکز بر زندگی این خـانواده و مشـکالت آن  «نویسنده 
و چگونگی ارتباط بین طبقات مختلف، یعنی  بکشدمتوسط جامعه را به تصویر  ۀزندگی طبق

 .)366 :1990 طه بـدر، ( »اشرافی را نشان دهد ۀمتوسط و طبق ۀطبق ،)کش زحمت( فقیر ۀطبق
اسـت  بـه آن پرداختـه    شهای داستانیکی از بارزترین موضوعاتی که نجیب محفوظ در 

  . است »زن«موضوع 
اوقـات از   گـاهی متوسط استفاده کرده و اگـر هـم    ۀتر از زنان طبق هاي خود بیش رماناو در 

هـا نـداده، در    آننقش قهرمان اصلی داستان را بـه   ،فقیر استفاده کردهزنان طبقات اشرافی یا 
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» متوسط جامعه است و طبقـات دیگـر در حاشـیه قـرار دارنـد      ۀاو به طبق ةتوجه ویژ ،واقع
  .)220: 1994 ،وادي(

 ۀواقعی یا نزدیک به واقعیـت از زنـان جامعـ    ياو از جمله نویسندگانی است که تصویر
بـه تصـویر   را دهد که منطبق با اوضاع اجتماعی زمانی است که این روایت  میارائه  را مصر

 »اسـت مشـکالتش   ۀاجتمـاعی بـا همـ    ۀگـر آن طبقـ   این زن نمایان« ،کشیده است؛ در واقع
طـور    ایـن بار مادر و نفیسه در این رمان،  مشقتبا توجه به زندگی  .)75: 2005 ،العشماوي(

مصر در آن زمـان   ۀر و نفیسه نماد ملت مظلوم جامعرسد که مادر نماد کشور مص میبه نظر 
ۀ اي که به خاطر ظلم و ستم نظـام حـاکم، فقـر و بـدبختی و سـلط      جامعه. روند میبه شمار 

  .برد میسر   بهاستعمار در رنج 
  

  نهایۀ و بدایۀهاي فمینیستی  ویژگی. 8
خواننـده را متوجـه ارزش    ،درخواهیم یافت که نویسنده ،بنگریم یۀو نها یۀبدااگر با دقت به 
مصر،  ۀچون ناقدي زبردست به بیان جایگاه و مقام زن در جامع او هم. کند میزن در جامعه 

اي که به زن نگاهی تحقیرآمیـز   جامعهپردازد،  میهمه آداب و سنن خشک و قدیمی   آنمیان 
حـال بـه بیـان     .داند که بدون او هویـت و معنـایی نـدارد    میاي از مردان  سایهو آن را  رددا

  .مپردازی میهاي فمینیستی این رمان  ویژگی
  
  )patriarchy( پدرساالري/ مردساالري 1.8
 .ترین ویژگی فمینیستی این رمان مردساالري یا پدرساالري اسـت  مشخصترین و  بیش

مردانـه اسـت کـه از طریـق نهادهـاي اقتصـادي، سیاسـی و         ۀنظـام سـلط  « مردساالري
تـر مـردان بـه، و     مردساالري از دسترسی بیش... کند  میاش، زنان را سرکوب  اجتماعی

 »گیرد  وساطت در، منابع و امتیازات ساختارهاي سلطه در داخل و خارج منزل قدرت می
چون رکنی قوي و محکم تصویر  هم ،نگاه نجیب محفوظ به مقام پدر .)323: 1382 هام،(

 »ات خـراب شـد اي خـواهر    خانـه «یان عبـارت  نویسنده با ب ،رمانآغاز در  .شده است
خوبی و با مهارت تمام سقوط و فروپاشی ستون اصـلی ایـن    به .)164: 1991 ،محفوظ(

مادر و فرزنـدان را در مقابـل    ةخانواده را نمایان ساخته و تصویر سیاه و مبهمی از آیند
مردساالري در این رمان، تأکیـد   ۀبارزترین مشخص .کشد میچشمان خواننده به تصویر 

. استبیش از حد نویسنده در مورد نقش پدر و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ حوادث با وي 
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دهد و سرنوشتی که نصیب فرزندان ایـن خـانواده    میتمام حوادثی که در این رمان رخ 
با بیان نویسنده  ،در واقع. گیرد میشود از مرگ پدر و فقر ناشی از فقدان او سرچشمه  می

مصر را نمایان  ۀنقش پدر در آن، مردساالري حاکم بر جامعن کرد برجستهاین حوادث و 
تحصیل و در مقابل ترغیب و تشویق و شاید هم اجبار پسران  ۀمنع دختران از ادام .کند می

 ییـافتن بـه شـغل     دسـت  ،تحصیل و کسب درجات علمی باال و در نهایـت  ۀبراي ادام
حسان و عدیله انفیسه، بهیه، . ق مردساالري در این رمان استیدامصآبرومندانه، از دیگر 

تحصـیل   ۀو به تبـع آن از ادامـ   اند که قربانی این فرهنگ مسلط شده اند دخترانی ۀنمون
کـه   ،ماننـد حسـین، حسـنین و سـالم     انـد  مقابل این دختران، پسرانی ۀنقط. اند بازمانده
تحصیل  ۀشرایط را براي ادام همۀو خانواده  رددااول اهمیت قرار  ۀدر درج شانتحصیل

  .کند میها فراهم  آن
ازدواج دختر و پسر به انتخاب پـدر   ،مانن ریدر ا يمردساالر يها مشخصه یگراز د

بر طبق نظام . خانواده و بدون آشنایی و توافق قبلی از جانب دو طرف اصلی ازدواج است
به استثناي حسن، حسین ، ها زنبینیم که چه مردها و چه  می ،مردساالر حاکم بر این رمان

خـویش از خـود    ةدر انتخـاب همسـر آینـد    ،و حسنین که از نعمت پدر محروم بودند
  .شوند میبخت فرستاده  ۀاختیاري ندارند و طبق ازدواج سنتی مردساالر به خان

دختـر   شپدرزیرا  ؛سلمان با وجود اظهار عشق به نفیسه قادر به ازدواج با او نیست
 ۀاو قدرت مقاومت در برابر خواسـت . یکی از دوستانش را براي وي در نظر گرفته است

و دیگـر منبـع    دهد میرا از دست  شدر صورت مخالفت با وي کار زیرا ؛پدر را ندارد
  .زندگی نخواهد داشت ۀدرآمدي براي ادام

عمـو جبـران    من با دختـرٍ  خواهد میاو . بازي است لجلعنت بر او، پیرمرد احمق و . .! .پدرم
نیازي نیست به تو . ازدواج کنم ،که در کنار خیابان شُبرا و الولید خواربارفروشی دارد ،التونی

امـا در   ،ام و به مخالفـت خـود ادامـه خـواهم داد     کردهبگویم که من با این وصلت مخالفت 
مـرا   ،این کار را بکنماگر  .توانم به او بگویم که دختر دیگري را در نظر دارم نمیحال حاضر 

  .)202 و 201 :همان(بیرون خواهد کرد 

  :تعریف دیگري که در مورد مردساالري ارائه شده این است
منظور از مردساالري به طور خالصه هر فرهنگی است کـه مـردان را از طریـق حمایـت از     

هاي جنسیتی سـنتی مـردان را بـه صـورت      نقش. بخشد میهاي جنسیتی سنتی برتري  نقش
دهـد و زنـان را بـه صـورت      مـی گر و مصمم جلوه  حمایتموجوداتی منطقی و نیرومند و 

  .)151 :1387 ،تایسن( و ضعیف و پرورنده و فرمانبردار) منطقی غیر(موجوداتی احساساتی 
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ان بـوده  هاي جنسیتی از زن کلیشهباورهاي سنتی و  ةدهند رواجفرهنگ مردساالر همواره 
سـواد، مطیـع، وابسـته،     کـم سـاده،   اند رمان زنانی یابیم که زنانِ درمیبا دقت در رمان،  .است

بارز این زنان نفیسه است کـه همـواره تسـلیم خواسـت دیگـران       ۀنمون. ضعیف و شکننده
و  خـورد  مـی اعتماد به نفس، فریـب سـلمان را   نداشتن سادگی، نادانی و  علتشود و به  می

حالی که اغلب مـردان اهـل دلیـل و     در ؛دهد میرا از دست  اش گوهر وجوديترین  شریف
 .اسـت حسین شاهد مثال خوبی براي این امر . دارندمنطق بوده و شغل و جایگاه خوبی نیز 

اندیشد و اسیر احساسـات   میاو بسیار عاقل و منطقی است و قبل از انجام هر کاري خوب 
  .دشو میوفور در رمان مشاهده  به هاي متضاد شخصیتاین  ۀنمون. شود نمی

ي مردساالري در این رمان این است که عشق و ابـراز احساسـات    ها نمونهاز دیگر 
گویا زنان هیچ احساسی ندارند که بروز دهند و شاید هم به ایـن  . مختص مردان است

حیـایی   بـی ادبـی و   بـی محکوم به  ،دلیل است که در صورت ابراز این عواطف عاشقانه
که مقبـول بماننـد و    ایندخترها براي « .خورند میرا  »زن ِبد بودن«برچسب  شوند و می

دختر خوبی باشند، باید هرگونه میل جنسی را در خود سرکوب کننـد و جـز عشـق و    
بهیه با وجود دیدارهاي  .)104 :1385 ،آبوت( »همسري انتظار و آرزویی نداشته باشند تک

را بـه   ششدت قلب بهکه  ،شنیدن کلمات احساسی از ويبا حسنین و اش  مکرر و پیاپیِ
روح  بیدهد و همیشه سرد و  نمیترین احساسی از خود نشان  کوچکدارد،  تپیدن وامی

این یک واقعیـت  . به من نخند« :گوید میطور  ایناو در توجیه رفتار خود . کند میرفتار 
پناه  بی ةتقلید کند یک بدکارها  فیلمدختري که از عشاق : مادرم روزي به من گفت. است
  .)206 :1991 ،محفوظ( »است

انـد کـه هـیچ تـوجهی بـه       به تصویر کشـیده شـده   يا مردان هم به گونه یگر،از طرف د
هاي فـراوان نفیسـه بـراي     این مردان سلمان است که التماس ۀنمون. احساسات زنان ندارند

ایـن مـرد ترسـو و خـائن      درتـرین تـأثیري    اش کوچک نجات آبرو و شرف خود و خانواده
از دیگر مواردي است که در این رمـان بـه آن    شآزادي جنسی زن و روابط نامشروع .ندارد

اخالقی شمرده شده  چنین روابطی غیر ،مصر ۀطبق سنت حاکم بر جامع. پرداخته شده است
بـراي  بینیم که این چنین رفتارهایی  از طرف دیگر می .اند و عامالن آن محکوم به مرگاست 

حسن بـدون  . مردان چندان ناپسند نیست، بلکه نشان از مردانگی و قدرت جنسی آنان دارد
  .داند خود می ۀکند و او را معشوق روسپی زندگی می یازدواج با زن

او را روي کاناپـه نشـاند و    )حسـن ( / ازدواج کـردي بـرادر؟  ـ   /: سین با احتیاط پرسـید ح
نـامزد نـه ازدواج   /  نه /نامزد هستی؟ .../  تقریباًـ   : /خودش را روي تخت انداخت و گفت
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مـرد جـوان مـات و مبهـوت بـا       /! منظورم حالـت سـوم اسـت    ـ  /منظورت چیست؟ ـ  ..../
اختیار لبخندي بر لبـانش نقـش بسـت     چشمان گشادشده از تعجب به حسن خیره شد و بی

  .)240 :همان(
کـه   ،به خاطر بودن بـا بهیـه   براي خود معشوقه دارند و او را یکدوستان حسنین نیز هر

  .کنند میمالمت  ،دختري سالم است
  
  )subaltem( زنان تجایگاه فرودس 2.8

  .دارندارزش و فرودستی  که زنان جایگاه کم دهیم میراحتی تشخیص  به ،با نگاه به این اثر ادبی
 داري خانـه حال آشـپزي و انجـام کارهـاي     یا دراست هرجا از زنان سخن به میان آمده 

مشکالت خـانوادگی   ةاند و دربار نشستهکردن و گردگیري هستند یا دور هم   جاروچون  هم
داري،  خانـه وظـایف آنـان منحصـر بـه      ةمحـدود . کننـد  مـی فرزندان با هم صحبت  ةو آیند

اي کلیـدي از   نمونـه داري  خانـه «هـا   فمینیستبه باور . استداري و رسیدگی به همسر  بچه
  .)213 :1382 ،هام( »خاص زنان استتقسیم جنسی کار و سرکوب 

. داننـد  و آن را امري طبیعـی مـی   اند هاي جنسیتی خود غرق شده زنان این رمان در نقش
برند و  و حتی از کار خود لذت می پردازند میها  آنان بدون هیچ اعتراضی به ایفاي این نقش

ن محـدود بـه خانـه و    که زنـا  ،مردساالر را ۀبا این کار خود، این تصور غلط جامع ،در واقع
   .کنند می، براي خود و جامعه درونی و تقویت اند و در خدمت نیازهاي مردان اند داري خانه

  :سیمون دوبوار استاز نظر 
گیـرد، بـه همـین دلیـل زن      تعریف زن و هویت وي دائماً از ارتباط زن با مرد سرچشمه می

است، در حالی که مـرد از ویژگـی   هاي منفی  شود که داراي ویژگی می “دیگري”تبدیل به 
  .)223 :2000 ،الرویلی( گردد سیطره، جایگاه واال و اهمیت برخوردار می

خورند از نظر شخصیتی و علمی در  هاي مؤنثی که در این اثر به چشم می شخصیت همۀ
سطح پایینی قرار دارند، در عوض مـردان از تحصـیالت، شـغل مناسـب، جایگـاه رفیـع و       

انـد کـه    اي خـود شـده   هاي سنتی و کلیشه آنان چنان اسیر نقش. ندرخورداراحترام ب درخور
این صحنه از رمـان  . خود را هم ندارند ۀحتی فرصت اندیشیدن به مسائل و مشکالت جامع

  :استخوبی گویاي مطلب فوق  به
چیـزي از سیاسـت   ال ًاو اصـ . کرد کردن آنان در امور سیاسی اعتراض می  مادر به شرکت... 

نست، مشکالت خانواده چنان ذهن او را مشغول ساخته بود کـه دیگـر جـایی بـراي     دا نمی
  .)235 :1991 ،محفوظ( احساسات ملی نبود
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آنان از اوضاع سیاسی و اجتماعی اطـراف و   نبودن  ، آگاههخانبودن زنان به امور  محدود
  .شود میاز جمله عواملی است که باعث به وجود آمدن وضعیت فرودست آنان  ،وابستگی مالی
گاه تعریف شخصیتی  هیچهاي فرودستی زنان در این رمان این است که  مشخصهاز دیگر 

 کنند میآنان در کنار مردان معنا پیدا . گویی هویت مستقلی ندارند ؛شود نمیتنهایی دیده  بهآنان 
کرده افتخار  تحصیلنفیسه همیشه به داشتن پدري کارمند و برادرانی  .یابند و ارزش و اعتبار می

در ایـن  . هاست که ارزش و اعتبار یافته و داراي احترام است آنزیرا به خاطر وجود  ؛کند می
رسد نویسنده به عمد چنین  میاي است که به نظر  حاشیهقدر سطحی و  آنتصویر زنان  ،رمان
ندادن یک اسم حقیقی و مسـتقل  « این امر ۀنمون. است کردهن ترسیم هایی را براي زنا چهره

نویسنده او را فقط با نام دختر احمد بیگ یسـري معرفـی   . به تنها زن اشرافی در رمان است
 ۀهمـ  .دانیم و نه کسی او را به اسم خـود خوانـده اسـت    میاما نه اسم حقیقی او را  ،کند می
هاي  نگاهدانیم اسم پدرش است و برخی اطالعات سطحی که از رهگذر  میاو  ةچه دربار آن

  .)94 :1987 ،الشیخ( »ایم یافتهطلب و بلندپرواز رمان، به آن دست  جاهحسنین، آن شخصیت 
هـاي زن، یکـی دیگـر از     شخصـیت نبودن نـامی مشـخص بـراي اغلـب      ،ترتیب  بدین
فرزنـدان یـا پدرانشـان شـناخته      بـا نـام   اغلبزنان . استهاي جایگاه فروتر زنان  مشخصه

قـدر   آنگویا این زنان . عدیله، دختر احمد بیگ یسري مادر حسن، مادر بهیه، مادر. شوند می
در مقابل اسمی که براي اغلـب مـردان انتخـاب    . اند که نامی مستقل داشته باشند نیافتهاعتبار 

مثـل کامـل افنـدي     ،ست و نشان از هیبت و شکوه صـاحب آن دارد زیباشده بسیار بامعنا و 
نداشتن نـام مشـخص و    .علی، فرید افندي محمد، احمد بیگ یسري، حسان حسان حسان

خـوبی نمایـان    بهمردساالر  ۀیافتن با نام مردان، نهایت مظلومیت زنان را در این جامع  هویت
شود که علت نامیدن مادر و دختر بـا اسـم مـرد خـانواده      میاوقات گفته   گاهیالبته  ؛کند می

رساند؛ در حالی کـه ایـن امـر نیـز ریشـه در تعصـبات فرهنـگ         مینهایت ادب و احترام را 
گفتار، لحن و زبان نیز از جمله عواملی است که نشان از فرودستی و ضـعف   .مردساالر دارد

هـاي مـؤنثی کـه     شخصیت ۀکه از صالبت کالم برخوردار است، بقی ،جز مادر  به. زنان دارد
صـالبت کـافی در   ) بهیـه  نفیسـه و (کشـد   مـی فتارشان را به تصـویر  نویسنده نوع کالم و گ

  .شوند میکنند یا تسلیم  میان یا سکوت مردزنان در برابر آزار . شود نمیکالمشان دیده 
  
  )sexual objectiofication(جنسی   سازي شیء 3.8

 ؛زنان استسازي جنسی از مراحل اصلی در انقیاد  شیء«: که باورندمنتقدان فمینیست بر این 
  .)406 :1382 ،هام( »کند میسازي احساس جنسی را به یک واقعیت مادي تبدیل  شیءزیرا 
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در جـاي جـاي    شخوبی توانسته است با قدرت قلم و بیان سـحرآمیز  بهنجیب محفوظ 
زن در  نداشتن اختیار کاالگونگی زنان و نگاه جنسی مردان به آنان را به تصویر کشد؛ ،رمان

اش   خـانوادگی اجتمـاعی و   ۀجایگاه و طبق دلیلخویش و گزینش او به  ةانتخاب همسر آیند
تنهـا  . شود ه میرمان در سلمان دید آغازسازي از  شیءاین  ۀنمون. استمصداق بارز این امر 

کردن عطش جنسی خود بود و برایش مهم نبود   سیرابهدف او از برقراري ارتباط با نفیسه 
  .جسم او برایش اهمیت داشت فقطزیرا  ؛مقابل زیبا باشد یا نهکه طرف 

او چـون توسـط پـدر مسـتبدش      .قدر کور نبود که او را زیبـا ببینـد   آناش  شیفتهچشمان ... 
چیز محروم و خوار و خفیف بود، این فرصـت را غنیمـت شـمرد تـا از هـر       همههمیشه از 

هـر   در. پنـاه لـذت ببـرد    بـی عشقی که در دسترسش بود، حتی از سوي دختـري زشـت و   
 داشتنی که خارج از دسترس وي بـود  دوستیک جنس مخالف و  ،او یک زن بود ،صورت

  ).197: 1991 ،محفوظ(
از . داند میپسرش  يمناسب برا ياو را همسر یله،پدر عد یوضع مال دلیلپدر سلمان به 

بود پس کـاالیی ارزان و   محروم ،دار پول يداشتن پدر یعنی یاز،امت یناز ا یسهکه نف ییجا آن
کـاالگونگی زن را در   .کس تمایلی به خریدن آن نداشت هیچکه  رفت می شمارارزش به  بی

 یقصد حسنین از ازدواج با بهیه عشق بود، عشق آغازدر . کنیم میشخصیت حسنین مشاهده 
عامل مهم دیگري که در ترغیب وي بـه ایـن   . که ریشه در میل جنسی و شهوت وي داشت

  .دختر نقش داشت، موقعیت بهتر فرید افندي از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادي بود
افسري و برخـورداري از شـرایط بهتـر، نـامزدي      ۀبعد از رسیدن به درج از همین روي،

کنـد دختـران    مـی آیـا او فکـر   «دي با بیان این مطلب کـه  فرید افن. هم زد  بهخود و بهیه را 
هـر   ؟زنـد بایـد برقصـند    میبازي او هستند و به هر سازي که او  اسبابهاي محترم  خانواده

هم زنـد؟ همیشـه مثـل      بهاش را  نامزديوقت که بخواهد نامزد کند و هر وقت که بخواهد 
 :همـان ( »کار باشـد  خیانتقدر پست و  اینکردم که  نمیپسرم با او رفتار کردم و هرگز فکر 

، که نمـادي  اش را واقعی ةو چهر) نگاه ابزاري به زنان( این جنبه از شخصیت حسنین .)301
  .کند میآشکار  ،مردساالر مصر به زنان است ۀاز ظلم و ستم حاکم بر جامع

  
  )prostitution( يگر یروسپ/ یخودفروش 4.8

خصـال و   ۀفرشـت زنان یا به صورت  نویسند میناقدان فمینیست در آثاري که مردان به باور 
آنـان اظهـار   . نداند یا به صورت زنانی روسپی که در پی امیال نفسانی خود شدهپاك ترسیم 

و آن را رواج باشـد  مردساالر چنین نگاهی به زن داشـته   ۀدارند که نباید اجازه داد جامع می
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و ارزش واقعـی زن و جایگـاه    دبپـرداز خالفت با افکـار و عقایـد آنـان    بلکه باید به م ؛دهد
  .دسازرا نمایان  شرفیع

اي از  نمونـه هایی که نجیب محفوظ به توصـیف او پرداختـه و وي را    شخصیتیکی از 
 کـرده سنتی و مردسـاالر بیـان    ۀهاي مصري و یکی از قربانیان این نسل و این جامع خانواده

. آلود جامعه اسـت  گناهاي از قربانیان فقر و فالکت اقتصادي در بستر  نمونهوي . نفیسه است
عامل در  نخستین ،اش در ازدواج با سلمان سرخوردگیدامنی و  پاكاز دست دادن نجابت و 

جا که تأمین مخارج زندگی و حـل قسـمتی از    آناز  .رود میانحراف جنسی نفیسه به شمار 
آورد،  میدست   بهوي بود و از راه خیاطی مبلغ ناچیزي  ةعهد مشکالت اقتصادي خانواده بر

  .کندتصمیم گرفت از طریق خودفروشی اقدام به این کار 
کنـد، کـاهش    مـی چه گاهی اوقات خودفروشی را تبـدیل بـه یـک ضـرورت اقتصـادي       آن

. خصوص در مورد زنانی که صاحب فرزند نیز باشند به. هاي شغلی براي زنان است فرصت
در ایـن  . دهنـد  مـی زنان تحت شرایط بد اقتصادي به اجبار تن به خودفروشی  ،بترتی  بدین

باز زنند، به زور مورد تجاوز جنسی قـرار   هاي مردان سر خواستهدادن به   تناگر از  ،صورت
بلکه در مقابل مقـداري پـول، تبـدیل بـه      ؛ها دیگر مالک بدن خود نیستند آنزیرا  ؛گیرند می

  .)651 :1975 ،راغب( اند شدهملک دیگري 

خودکشی نفیسه فریاد اعتراضی بود « ؛اند بار این جامعه غمنفیسه و امثال او، تراژدي 
 »گر که نفیسـه را بـه سـوي ایـن سرنوشـت شـوم سـوق داد        ظالم و ستمۀ بر این جامع

که خودکشی و مـرگ   اش، رسد نفیسه با خودکشی میبه نظر  .)103 :2005 ،العشماوي(
که هیچ ارزش و بهـایی بـراي    ،مردساالر مصر را ۀدنبال داشت، جامع حسنین را نیز به

  .ه استمحکوم کرده و از آن انتقام گرفت ،قائل نبود شانزنان و مشکالت
  
  )marriag( ازدواج 5.8

در این امر نیـز نـابرابري وجـود     ندازدواج نظر مساعدي ندارند و معتقد دربارةها  فمینیست
   :این گروه باوربه . برند میتري  بیش ةبهراز ازدواج دارد و مردان 

زن مجرد خـواه محـروم   ... کند  میسنتی به زن عرضه  ۀازدواج سرنوشتی است که جامع
اسـاس ازدواج   اعتنا بـه ایـن نهـاد، بـر     بیمانده از پیوند، خواه طغیان کرده بر آن، و یا حتی 

  .)229 /2: 1380 دوبوار،(شود  میتعریف 
یـافتن آنـان     ارزششدن ِزنـان و هویـت و     اجتماعیراه ِ یگانهکه  ،آنان با این طرز تفکر

 :داننـد  مـی و این امر را نوعی تبعیض جنسـی   اند شدت به مخالفت پرداخته به ،ازدواج است
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 »پرسـتانه اسـت   جـنس مردان سرپرست خـانوار رویکـردي    ۀبندي زنان برحسب طبق طبقه«
  .)45 :1385 ،آبوت(

نیز به نحـوي   شموضوع ازدواج خوریم، به برمیشخصیت زنی  ههرگاه ب ،در طول رمان
جاست کـه   اینتوجه  شایان ۀاما نکت ،شود میاین امر در مورد مردان نیز دیده . شود میتوجه 

   .تر تأکید شده است ازدواج زنان بیش بر
هاي این  موقعیتواحد هم الزام است هم سود، اما در  براي هر دو طرف، ازدواج در آنِِ

اي اسـت کـه    وسـیله طرف، موازنه وجود ندارد؛ براي دختران جوان، ازدواج یگانـه  دو 
از نظـر اجتمـاعی تحقیـر     “روي دست بماننـد ”ها  آنبتوانند جزو اجتماع شوند و اگر 

  .)45 /2: 1380 دوبوار،( اند شده

موقعیـت  « .سن و جذابیت جنسی زنان و ازدواجشان ارتباط مستقیمی وجـود دارد  میان
شـناختی   زیسـت تـر خصوصـیات    معرف زنان بـیش  زیرا ؛زنان اهمیت خاصی داردسنی در 

از دالیلـی   شزشـت  ةسن نفیسه و چهـر  .)77 :1385 ،آبوت( »وردهاي اجتماعیااست تا دست
از طرف دیگر اگر هم در زمـان  . است که باعث شد شانس ازدواج خوب را از دست بدهد

 ششت، اکنون بعد از مرگ او تمام امیدوجود دا شامیدي براي ازدواج ۀحیات پدرش روزن
  .داند؛ زیرا دیگر نه زیبایی دارد، نه پدر میارزش  بینقش بر آب شده و خود را حقیر و 

ـ   ) دو جنگ جهانی میان( آن زمان مصر ۀدر جامع بخـت   ۀدختران در سن پـایین بـه خان
بـه  . دادنـد  مـی خوب را از دسـت   یشانس ازدواج ،رفتن سن زیرا با باال ؛شدند میفرستاده 

پـدر تـرك تحصـیل کـرده و      بـه اجبـارِ   ،بینیم که در همان مراحـل ابتـدایی   میهمین سبب 
هـاي الزم را   مهـارت و  بپردازندداري و آشپزي  خانهشوند تا به یادگیري فنون  نشین می خانه

دهـد و   مـی اصـلی دختـران را تشـکیل     ۀازدواج دغدغ« همسر خوب کسب کنند؛ در نقش
  .)107 :همان( »کنند میتمامی آمال و آرزوهاي خود را در ازدواج خالصه 

  
  )motherhood( مادري 6.8

در . نجیب محفوظ در به تصویر کشـیدن مـادر و نقـش مـادري مهـارت خاصـی دارد      
دار کـه   خانه یزن در نقشدادن ِمادر   نشانوي با . دارداي  ویژهمادر جایگاه  شهای رمان
ذکرش سعادت و خوشبختی فرزنـدان اسـت و بـدون هـیچ ادعـایی در راه      فکر و  همۀ

 ۀدارد، در واقع به تکریم مادر پرداخته و مقام او را تا حـد فرشـت   سعادت آنان گام برمی
  .نجات باال برده است
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اصـلی و مشـغولیت    ۀیابیم کـه پیشـ   دهد، درمی میبا تصویري که نویسنده از مادر نشان 
دادن بـه زنـدگی     سـامان بـراي  . داري اسـت  بچهداري و  خانه ،ر زناناو نیز مانند دیگ ةعمد

  .گذرد میکند، حتی از جان عزیز خود نیز  نمیفرزندانش از هیچ چیزي دریغ 
داد، تمام نیرو و توانش را صرف خـانواده کـرد و    میساس خانواده را تشکیل ا ییتنها مادر به

... شـد   نمیقدر پیر  اینقدر پیر و شکسته شد که در طول پنجاه سال هم  آندر طول دو سال 
کـردن، گردگیـري، دوخـت و دوز و     اوقات خود را با پخت و پـز، شسـت و شـو، جـارو    

خوانـدن،   درسها، ترغیب ایشـان بـه    آنکردن بازي  خصوص همراهی دو پسرش، تماشا به
هاي عجیب و غریـب   واکنشوص خص بههایشان،  واکنشدخالت در جر و بحثشان و کنترل 

  .)234 :همان( ... کرد میحسنین، سپري 

  .اند شود مخالف میاي که از مادر ارائه  کلیشهها با این تصاویر  فمینیست
فایرستون و دوبوار . تعریف و ارزش مادري از منابع بحث و جدل در فمینیسم معاصر است

اش را عامـل مهمـی در تغییـر جامعـه و بازتولیـد       کنـونی برچیدن بساط مـادري در شـکل   
 نهـادي  ةبلکه شیو ،ها معتقدند مسئله خود مادري نیست فمینیستدانند و سایر  میاجتماعی 

  .)290 :1382 ،هام( کردن مادري توسط جامعه مهم است 

 به باور آناناي از مادر این است که  کلیشهها با این تصاویر  فمینیستعلت مخالفت 
اي  وظیفهي خانگی شود؛ کسی که ا قام مادر باالتر از آن است که تبدیل به بردهشأن و م

نویسنده با به تصویر کشیدن مادر به صـورت زنـی   . رسانی به دیگران ندارد خدمتجز 
 ،از طرف دیگر. به تقویت نظام مردساالري پرداخته است ...ادعا و  بیصبور، فداکار، قانع، 

و درایت خاصی که براي وي در نظر گرفته، تصـور مـردان را   با توانایی و مدیریت باال 
با در نظر  .داند میرا معجزه  شبه طوري که حسین وجود ؛کشاند میزنان به تخطئه  ةدربار

 رسـد  به نظر میگرفتن ارزش و احترام خاصی که نجیب محفوظ براي مادر قائل است 
ها و مشکالتی است که  سختیدادن   نشانتصاویر واقعی از مادر و مادري،  ۀاز ارائ شهدف

فرهنـگ غلـط و مسـلط     علـت امـا متأسـفانه بـه    ، کنند میتحمل  شان مادران در زندگی
  .دشون نمیمردساالري هرگز دیده 

  
  )feminisation of poverty( کردن فقر زنانه 7.8

 کشـد  چون ناقدي هنرمند، فقر و فالکت این زنان را در بستر جامعه به تصویر می نجیب هم
 ۀروزي جامعـ  شاهد مثال، خواننده را از عمق فاجعـه و سـیه   منزلۀهایی به  و با تکرار صحنه
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، فقـر علمـی   .1 :برنـد  زنان در این رمان از سه نوع فقر رنـج مـی   .کند مصر آن زمان آگاه می
  .فقر اقتصادي و مالی. 3و  فقر ظاهري  .2

پـذیري قـرار    موقعیـت آسـیب  تنها آنان را از نظـر اجتمـاعی و اقتصـادي در     فقر زنان نه
ها و نیازهاي  زیرا همیشه خواسته ؛کند بلکه به جسم و روح آنان نیز صدمه وارد می ؛دهد می

نفیسه نماد زنان فقیري است کـه  . دهند دیگر اعضاي خانواده را بر نیازهاي خود ترجیح می
تحت شـرایط   بنابراین ؛دهد انجام نمی شان جامعه هیچ تالشی براي بهبود وضعیت اقتصادي

هـاي   مزد پایین کار خیاطی، هزینـه  فقر نفیسه، دست. برند بد اقتصادي به خودفروشی پناه می
. شـد نگاه سنگین مردم جامعه به زنان شاغل بسترساز انحراف جنسی نفیسه  و باالي زندگی

یعنـی   ؛را دارد شرسد این همان مطلبی است که نجیب محفوظ قصد بیان و نقـد  به نظر می
که هیچ قـانونی بـراي حمایـت از     يفقیر ۀبنابراین در جامع ؛فقر و فحشا میانمستقیم  ۀرابط

  .دگري وجود دار روسپیها وضع نشده، آمار باالیی از فحشا و  خانواده
  
  )pornography( نگاري هرزه 8.8

  :نگاري این چنین آمده است در تعریف هرزه
 ةها که دربار ها و مانند این ها، فیلم داستانی، عکسهاي  نگاري یا پورنوگرافی یعنی نوشته هرزه

کـه   يآثـار . روابط جنسی باشد و به نحوي ارائه شده باشد که احساسات جنسی را برانگیزد
. شوند یمحسوب م ينگار هرزه یزشدن نوشته شده ن  خوانده يدارند و برا یجنس یۀما درون
  .)255: 1377 میرصادقی،(جدیدي نیست و عمري طوالنی دارد  ةنگاري پدید هرزه

روابط زنـان و مـردان    ةگونه محدودیتی دربار هیچپروا و بدون  بیدر این رمان، نویسنده 
تر احساسات  البته بیش ؛کند  میتفصیل بیان  دهند به میکارهایی که انجام  همۀگوید و  میسخن 

کنند و  میکاال استفاده  در حکمکه چگونه از زنان  ایندهد و  میمردان را در این زمینه نشان 
ها معتقدند که پورنوگرافی نهایت  فمینیست ۀهم« .ندفقط به فکر ارضاي نیازهاي جنسی خود

نفیسه بـا   ۀرابط ةهایی که نویسنده دربار صحنه .)341 :1382 ،هام(» سازي از زنان است شیء
پورنوگرافی دو  ،ها فمینیستاز نظر «. استبارز این امر  ۀسلمان و دیگر افراد بیان کرده، نمون

 کـردن   نهاديبازنمایی تباهی زنان از طریق خشونت یا اجبار جنسی و : عمده دارد ۀمشخص
رسـد هـدف نجیـب     به نظر می .)341- 340 :همان( »امیال جنسی مردساالرانه ]کردن نهادینه[

تري نگاه  ایی این است که با تأکید بیشه محفوظ از این نوع نگارش و بازنمایی چنین صحنه
  .مردساالر نشان دهدۀ جنسی مردان به زنان و تباهی آنان را در این جامع
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  )sexual harasment( مزاحمت جنسی 9.8
  :شود شامل موارد زیر می مزاحمت جنسی شکلی از تبعیض جنسی است و

نظرهـاي مـوهن و    اظهـار هـا،   پرانـدن   لفظی یا جنسی، متلـک  ۀطرف پیشنهادات مکرر و یک
آمیز جنسی که توسط شخص در محل کار صورت گیرد و  تلویحاً جنسی یا اشارات تبعیض

شـدن یـا     براي شخص مخاطب آزاردهنده باشد و باعث احساس خطر، حقـارت، مرعـوب  
رنج در مخاطب شود یا در انجام کار او اختالل ایجاد کند، امنیت شغلی او را به خطر اندازد 

  .)403 :همان( کننده ایجاد کند یط کار فضایی تهدیدآمیز یا مرعوبیا در مح

ـ . خـوریم  با توجه به تعریفی که ارائه شد، در این رمان نیز به چنین مواردي برمـی  ۀ نمون
هـاي   هاي جنسی حسـنین و خواسـته   نگاه. بینیم بارز این مزاحمت جنسی را در حسنین می

  .دکن و هراس را در دل وي تشدید میدهد و بیم  جاي او بهیه را آزار می به نا
بـار در مسـیر    او چندین. بینیم دیگري از این مزاحمت جنسی را در محمد الفل می ۀنمون

هاي محمد الفل بـراي نفیسـه    سرانجام مزاحمت .دهد و به او پیشنهاد می گیرد مینفیسه قرار 
هـا و اصـول    ارزش بـه  یتوجه بیزنان و  بهنگاه جنسی  .شود می شراحتی تسلیم بهو عادي 

 .شـود  مـی اخالقی، از جمله دالیلی است که موجب رواج این نوع آزارها در سطح جامعـه  
در گیر زنان است  دامندادن ظلم و ستمی که   نشانبیان این مطالب از زبان نجیب محفوظ و 

جوامعی که به زن فقـط   هاي حاکم بر چنین جوامعی است؛ سنتاعتراض بر قوانین و  حکم
  .نگرند و ارزش دیگري براي وي قائل نیستند می کاال در حکم

  
  )rape( تجاوز جنسی 10.8

کنـد؛ عملـی    مـی تجاوز جنسی عملـی سیاسـی اسـت کـه اختیـار بـدن زن را از او سـلب        
هـیچ   بـی انتخـاب قربـانی تجـاوز    . گرانه است که تهدید به مرگ را بـه همـراه دارد   پرخاش

آمـوزد   میتجاوز به زنان . یعنی هیچ زنی از تجاوز در امان نیست ؛گیرد میتبعیضی صورت 
  .)236 :1385 ،آبوت( دارد میم نگه ئاند و ایشان را در هراس دا مردانکه در انقیاد 

بینیم که  میدر این رمان . اند به طور طبیعی مردان عامل تجاوز و زنان قربانی عمل ایشان
 .دهـد  مـی استفاده کرده و او را فریب  نفیسه سوء ننداشت سلمان از سادگی و اعتماد به نفس

را از دسـت داده  اش   وجـودي مندترین گـوهر   که قربانی تجاوز سلمان شده و ارزش ،نفیسه
بیند؛ با تنها کسی کـه از ایـن رسـوایی     میاست، تنها راه نجات خود را در ازدواج با سلمان 

بلکـه او   ،کند نمیبا وي  اي دردي هماس ِتنها هیچ احس نهبینیم سلمان  میدر مقابل . خبر دارد
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هـا   فمینیسـت  .داند که قانون با چنین افرادي چـه برخـوردي دارد   میزیرا  ؛کند میرا تهدید 
شـوند و   میها به محاکمه کشیده  دادگاهقربانیان تجاوز در طی جریان دادرسی در «: گویند می

اهمیـت قائـل   زجـر زنـان   کسـی بـراي    .)236 :همان( »افتد میگناه جرم به گردن خودشان 
 .کنـد  مـی بلکه قانون نیز به مظلومیت ایشـان کمـک    ،اند شدهتنها مظلوم واقع  نهآنان  .نیست

او . بار جسمی براي نفیسه است خشونتترس دائمی و ناامیدي مطلق از نتایج این وضعیت 
سلمان با این کار  .گذارداش در میان  خانوادهکه این موضوع را با  ایندهد بمیرد تا  میترجیح 

ها معتقدنـد   فمینیست«. ه استپناه را نقش بر آب کرد بیناشایست، تمام رؤیاهاي این دختر 
جویی است و قربانی را از ارزش و اعتبار انسانی  سلطهتجاوز جنسی نمایشی از خشونت و 

سه گـام  ارزشی و احساس حقارت بود که نفی بیهمین  علتبه  .)235 :همان( »کند میخالی 
  .زیرا دیگر چیزي براي از دست دادن نداشت ؛در مسیر انحراف جنسی نهاد

  
  گیري نتیجه. 9

  :در پایان مقاله به نتایج ذیل دست یافتیم
متوسط جامعـه را  ۀ موقعیت اجتماعی زنان طبق کوشید یۀو نها یۀبدانجیب محفوظ در . 1

 اجتمـاعی پـدر  ۀ و در این رمان مشخص شد که نفیسـه فقـط بـا وجـود سـلط      کندارزیابی 
تري  پست ۀمرحلبودن در   زنبه دلیل  ،در غیر این صورت ؛هویت دارد )پدرساالري جامعه(

 در يتـالش و . بکشـد  یرتلخ را به تصو یتواقع ینا کوشیدرمان  ینمحفوظ در ا .قرار دارد
  .کرد یخودکش یلدل ینکه با شکست مواجه شد و به ا است یسه،نف ،قهرمان رمانش

بسـیاري از حقـایق   کرده است و مصر آن زمان را بیان  ۀاین رمان وضعیت زنان جامع. 2
  .ه استمصر در آن منعکس شد ۀاجتماعی جامع

گرایانه و به دور از رمز و  واقعدیدگاهی  ،ۀو نهای ۀبدایدیدگاه نجیب محفوظ به زن در . 3
و در مقام دفـاع   کشیده استزنان مصر را به تصویر  ۀبسیاري از دردهاي جامع و استنماد 

د را وشـ  مـی که در مورد زنـان اعمـال    یپروا حقایق تلخ بیوي  .آمده استبراز حقوق زنان 
  .کرده استبیان 
هاي اصلی  شخصیتو  )پایان آغاز و( ۀو نهای ۀبدایعنوان  میانبر اساس نقد فمینیستی . 4

سـرآغاز بـدبختی و فالکـت زن مصـري      یـۀ بدامنظور از  .تنگاتنگی وجود دارد رمان ارتباط
حتی شـرافت و کرامـت    ؛چیز را از دست داد همه شبا از دست دادن پدر زیرا نفیسه ؛است

عنـوان  . کنـیم  میرا مشاهده  اوپایان عمر نفیسه و خودکشی  یۀنهاخود را و به این جهت در 
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که عنوان بر محتـوا داللـت کنـد جـزء اسـتثناهاي       و این محتواي رمان است ةکنند بیانرمان 
  .استواقعی  ۀهاي مرحل رمان
ـ  ۀبدایهاي فمینیستی  ویژگی میاناز . 5  پدرسـاالري، خودفروشـی،   /مردسـاالري  ،ۀو نهای

ویژگـی   راچهـ زیرا سیر حوادث رمان بر این  ؛تري دارند بیش ةازدواج و تجاوز جنسی جلو
شـود کـه خـود منشـأ      میبار زنان مشاهده  ذلتدر مردساالري وضعیت  .تري دارد بیش ۀتکی

  .ستم بر زنان و سپس حوادث دیگر در رمان است
داران آزادي زن و تعلیم و تربیت وي بـوده   که نجیب محفوظ از طرف اینبا توجه به . 6
دادن   نشـان مردسـاالر مصـر،    ۀهـاي جامعـ   واقعیـت از بیـان   شکه هدف نی استگفت ،است

مـردان،   ۀسـلط  ۀباختن آینده و آرزوهاي ایشـان در سـای    رنگمظلومیت بیش از حد زنان و 
حقـارت   ةاي که به زنـان بـه دیـد    جامعهمردساالر است؛  ۀکردن نظام و جامع  محکومهمانا 

به عبـارت  . گیرد میبرد اهداف جامعه نادیده  آنان را در پیش ةنگرد و نقش مؤثر و سازند می
بلکـه بـر نقـش     ؛کنـد  مـی تنها نگاه تحقیرآمیز مردان و جامعه را به زنان محکوم  هناو  ،دیگر

اي سالم تأکید دارد؛ به شرطی که جامعه نیـز بـه ایـن مخلـوق      جامعهاساسی زن در ساخت 
آمیز نداشته باشد و زمینه و فرصت کافی بـراي آمـوزش و    تبعیضهمتاي آفرینش نگاهی  بی

  .مهیا سازدرا پیشرفت او 
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