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چکیده

ادبیات تطبیقی راهی برای بهتر شناختن خویشتن است و با اطالع داشتن از آثار ادبی جهان و مقایسة 
آن ها با یکدیگر می توان افق نگاه و اندیشة گسترده تری به دست آورد. محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ، 
دو نویسندۀ برجستة معاصر ایران و مصر هستند که ادبیات داستانی این دو کشور مرهون فعالیت های ادبی 
این دو داستان نویس بزرگ است. پرداختن به مسایل و مشکالت جامعه و مردم، به ویژه طبقات متوسط و فقیر 
جامعه، سیاست و اجتماع، استعمارستیزی و نگاه به زن، از جمله همسانی های این دو نویسنده است که سعی 
کرده اند در داستان های خود آن را بیان کنند. با بررسی بافت و طبقات اجتماعی مشخص شد که هدف اصلی 
دو نویسنده، رهایی مردم خویش از بند فقر، فالکت و بی عدالتی است و طبقة متوسط ستون اصلی جامعه 
هستند. همچنین، با مطالعة آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ دریافتیم زنان بازیچة هوسرانی مردانند 
و در اکثر داستان ها، نقش زنان، نقشی تحقیر شده و منفی است. در این داستان ها، نگاه دو نویسنده به زنان 

به جز مادر، نگاهی تیره و منفی است.
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مقدمه
محمــود دولت آبــادی و نجیــب محفــوظ تحولــی بــزرگ در داستان نویســی معاصــر ایجــاد کردنــد و 
از برجســته ترین نویســندگان معاصــر ایــران و عــرب بــه شــمار می آینــد. در ایــن راســتا، محققــان زیــادی 
دربــارۀ آثــار و ادبیــات ایــن دو بــه تحقیــق پرداخته انــد و آراء و اندیشــه های آن دو را مطالعــه نموده انــد. از 

ــة ایــن پایان نامه هــا عبارتنــد از: جمل

ـ نقــد و بررســی ســه اثــر الشــحاذ، عبــث األقــدار، همــس الجنون نجیــب محفــوظ. اثر عظیــم اطهری. 
دانشــگاه آزاد اســالمی تهران )13۸۷(.

ـ الثالثیة فی الضوء النقدی النسوی، اثر نسرین رنجبران دانشگاه عالّمه طباطبایی.

ـ بررســی رئالیســم در ادب واقعــی انتقــادی نجیــب محفــوظ نوشــتة صالح الدیــن عبــدی. دانشــگاه تریبت 
مدرس.

ـ نقــد فیمینیســتی و انطبــاق آن بــا آثــار برگزیــدۀ محمــود دولت آبــادی، اثــر ســمانه واصفــی. دانشــگاه 
ــت معلم. تربی

1. هدف پژوهش
ــا محــور  ــوظ ب ــب محف ــادی و نجی ــار محمــود دولت آب ــی، آث ــق بررســی تطبیق ــی تحقی هــدف کل

ــت. ــان اس ــی آن ــای اجتماع دیدگاه ه

2. پرسش های پژوهش
ـ کدام طبقة اجتماعی بیشترین نمود را در آثار دو نویسنده دارند؟

ـ آیا تطابقی میان دیدگاه های اجتماعی دو نویسنده در مورد زن و مظاهر اجتماعی وجود دارد؟
ـ تفاوت های عمده دو نویسنده در باب بافت اجتماعی کدام است؟

3. ادبیات تطبیقی
پیشــینة ادبیــات تطبیقــی در غــرب بــه فرانســه برمی گــردد و »بــه صورت اصطــالح امــروزی تقریبــاً از 
قــرن 19 در فرانســه بــه کار گرفته شــد. در ســال 1۸۲۷میــالدی این اصطــالح را ویلمن در ســخنرانی هایش 
در دانشــگاه ســوربون بــه کار بــرد« )الخطیــب، ۲۰۰3م.: ۲۲(. در آغــاز قرن بیســتم، دانشــگاه های آمریکا نیز 



115بررسی تطبیقی رویکردهای اجتماعی در داستان های. نجیب..؛ محمود شهبازی و... 

در ســال 19۰۴ و 19۰۸میــالدی و دانشــگاه های روســیه از ســال 191۷ تــا 19۲9میــالدی و دانشــگاه های 
ژاپــن از ســال 19۴5 تــا 19۴۸میــالدی بــه تأســیس ایــن رشــتة ادبــی پرداختنــد و انجمن هایــی را بدیــن 
نــام دایــر کردنــد. بدیــن گونــه، در مدتــی نزدیــک به نیم قــرن ادبیــات تطبیقــی راه درازی پیمود. از فرانســه 
ــة ســرزمین های دوردســت گردیــد )ر.ک؛ حدیــدی،  ــه کشــورهای همســایه روی آورد و روان برخاســت، ب

ـ۴(. ۲ :13۷3
اهمیــت ایــن رشــته، چنان کــه امــروز حــس می شــود، در گذشــته احســاس نمی شــد. هــر روز کــه 
ارتباطــات گســترش می یابــد، جهانیــان، به ویــژه فرهنــگ دوســتان بــا یکدیگــر بیشــتر آشــنا می شــوند و 
امــکان فهــم و تعامــل و دسترســی بــه منابــع و آثــار افزایــش می یابــد و حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی وســیع تر 
می شــود. ادبیــات می توانــد در حــل تعارض هــای اجتماعــی نقــش تعیین کننــده داشــته باشــد و باعــث 
شــود تــا اقلیــت نتوانــد اکثریــت را تحــت فشــار قــرار دهــد، ادبیــات و نویســندگان در آشــنایی و گفتگــوی 
جوامــع مختلــف بــا هــم نقــش حایز اهمیــت و تعیین کننــده دارنــد. اهمیــت ادبیــات تطبیقی بدان ســبب 
ــر  ــرا ه ــی دارد؛ زی ــرده برم ــی پ ــات مل ــری ادبی ــای فکــری و هن ــه »از سرچشــمه های جریان ه اســت ک
جریــان ادبــی در آغــاز بــا ادبیــات جهانــی برخــورد دارد و در جهت دهــی آگاهــی انســانی یا قومی مســاعدت 

مــی ورزد« )کفافــی، 13۸۲: 5(.

4. جستاری در زندگی محمود دولت آبادی
ــواده ای  ــبزوار، در خان ــاد« س ــتای »دولت آب ــی در روس ــال 1319 شمس ــادی در س ــود دولت آب محم
کشــاورز متولــد شــد. در بیســت ســالگی بــه تهــران آمــد و بــه شــغل های مختلفــی پرداخــت و از جملــه 
مدتــی در تئاتــر فعالیــت کــرد. در ســال 13۴۲ و در ســن بیســت ویک ســالگی داســتان »ته شــب« را چاپ 
کــرد. او برجســته ترین نویســندۀ آثــار اقلیمــی ایــران اســت و با جّدیــت خاصی دنبالــة کار نــگارش را گرفت 
کــه ســرانجام بــه خلــق اثــر ارزشــمند کلیــدر منجــر شــد. در ســال 135۲شمســی بــه زنــدان افتــاد و در 
ســال 1355 آزاد شــد. او بــرای نوشــتن آثــار خــود وقــت زیــادی بــه خــرج می دهــد و بــرای نوشــتن رمــان 
کلیــدر بــه میــان ایــالت ُکــرد شــمال خراســان رفــت و بــرای شــناخت مــردم جوامــع روســتایی و کارگری 
ایــران، ســفرهای متعــددی کــرد. او در داستان نویســی متأثــر از نویســندگان رئالیســت قــرن نوزدهــم و و 
اوایــل قــرن بیســتم روســیه اســت. از جامعــة کشــاورزی و کارگــری روســتاها آگاهــی فــراوان دارد و در خلق 
ــدگاه  ــدگاه وی شــبیه دی ــر برانگیختــه می شــود و دی شــخصیت ها، کمتــر دچــار نقــص می شــود، کمت
مــردان مقــاوم و صبــور قصه هــای اوســت. ســبک نــگارش او ســاده و جــذاب اســت. او همیشــه داســتان را 
بــرای خواننــده تعریــف می کنــد و لحــن شــیرین نقال هــای شــاهنامه را دارد. نثــر او از گفتــار مردم ســبزوار 
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و متــون ادبــی گذشــته گرفتــه شده اســت و کامــالً بــا حــال و هــوای داســتان تناســب دارد. جایــی کــه الزم 
اســت، نثــر او پُرشــور و کوتــاه و جای دیگــر، آرام و مالیــم اســت )ر.ک؛ عابدینــی، 136۸، ج ۲: 15۴؛ طاهری، 

ـ15(. ـ1۷1 و شــهپرراد، 13۸۲: 15 1۷۰ :13۸۲

5. جستاری در زندگی نجیب محفوظ
نجیــب محفــوظ در ســال 1911میــالدی در قاهــره دیــده بــه جهان گشــود. در ســال 1935میــالدی از 
دانشــگاه قاهــره در رشــتة فلســفه فارغ التحصیــل شــد. نویســندگی را از ســن 1۷ ســالگی آغازکــرد و اولین 
رمــان او ســال 1939میــالدی منتشــر شــد. نجیــب محفــوظ در طــول عمــر طوالنــی خــود فقــط دو بــار 
کشــورش را تــرک کــرد. او غیــر از رمــان و داســتان، چنــد فیلمنامــه نیــز نوشــت و در ســال 19۸۸میــالدی 
جایــزۀ ادبــی نوبــل را از آن خــود کــرد. مشــهورترین اثــر او کتابــی بــا عنــوان بچه هــای محلــه مــا اســت. او 
شــهرت نویســندگی خــود در دوران جوانــی را مدیــون »ســید قطــب« می دانســت و او را یکــی از اولیــن و 

معروف تریــن منتقــدان ادبــی کشــورهای عربــی می دانســت )ر.ک؛ محمدســعید، 13۷۸: ۸(.

6. پردازش تحلیلی موضوع
6. 1. بافت طبقاتی در آثار دولت آبادی

ــه رســوم  ــوع ناحیــه ای و اقلیمــی اســت کــه در آن هــا، توجــه اساســی ب ــادی از ن داســتان های دولت آب
و ســنت ها و فرهنــگ عامــة مــردم ناحیــة خاصــی دارد و کیفیــت زندگــی، اوضــاع و احــوال اقلیمــی و بومــی 
و قومــی، وضعیــت و موقعیــت طبیعــی و جغرافیایــی ِده یــا شــهر و ایالتــی را تشــریح و تصویــر می کنــد. 
گرچــه دولت آبــادی خــود ایــن مســئله راچنیــن بیــان می کنــد: »اینکــه دولت آبــادی بــرای طبقــة خاصــی 
می نویســد؛ نــه! چــون مــن اگــر خــودم را مقیــد کنــم کــه بــرای طبقــة خاصــی بنویســم، آن وقــت ناقــص 
هســتم. منتهــی اینکــه طبقــة خاصــی در مــن وجــود مشــخص تری دارد، موضوع دیگــری اســت« )چهل تن، 

13۷3: ۲۰(. اینــک بــه تصویــری از روســتا در آثــار او توجــه می کنیــم:

»از کوچه هـا، از دشـت و از َدورِ آبگیـر همهمـه ای گنـگ و سـبک همـراه با صداهایی شـناس به 
گوش می رسـید: ُعر کشـیدن گاو، شـیهة مادیان، برخورد ُسـم قاطر، دری گوسـفند، غریو مرغابی و 

نعرۀ یـک مـرد« )دولت آبـادی، 13۸3، ب: 9(.

ــادی رعیــت محــروم و زجردیــده و محرومیــت کشــیده دهــات و  شــخصیت های داســتان های دولت آب
قصبــات دورافتاده انــد؛ مردمانــی صبــور و زحمت کــش کــه صبــح تــا شــام تــالش می کننــد و دســت آخــر 
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بــه ســختی می تواننــد نــان بخورنمیــری بــه دســت بیاورنــد و بــه زندگــی فالکت بــار و ســخت خــود ادامــه 
دهنــد )ر.ک؛ میرصادقــی، 13۸۲: 3۲6(. داســتان های دولت آبــادی بیــان مشــکالت ایــن قشــر از جامعــه 
اســت کــه بیشــتر مــورد بی مهــری قــرار گرفته انــد؛ پــر اســت از ســختی، کشــمکش، تجــاوز، بی عدالتــی 

ظلم: و 
»من کسـی هسـتم بـا روحیة دهقانی که نه دبیرسـتان تمـام کرده ام، نه دانشـگاه تمام کـرده ام؛ 
نه اسـتاد داشـته ام، نه مرشـد داشـته ام، نه به اصطالح مراد داشـته ام؛ و نه محفل داشـته ام و نه کسانی 
داشـته ام کـه از بـاال بـه مـن چیزی یـاد بدهند؛ پـس من دقیقـاً از مغز اسـتخوان این زندگـی بیرون 

آمده ام« )چهل تـن،13۷3: 5۰(.

ــد  ــش از موع ــنایی پی ــد. آش ــان می کن ــت بی ــا را بی کم وکاس ــد و آن ه ــردم را می شناس ــج م درد و رن
ــادی در  ــه دری کاری دولت آب ــج و محنــت زودرس، درب ــا مصائــب و ســختی های زندگــی و رن ــادی ب دولت آب
دوران جوانــی و نوجوانــی از قبیــل پرداختــن بــه انــواع شــغل ها از تئاتــر گرفتــه تــا آرایشــگری و فروشــندگی 
ــادی مــواردی،  ــه او چشــانید، ســبب شــد کــه در زندگــی دولت آب بلیــط کــه ســردی و گرمــی روزگار را ب
همچــون آســایش و دلگرمــی و امیــد به نــدرت امــکان بــروز پیــدا کنــد. همیــن عوامل باعث شــد که بیشــتر 

داســتان های دولت آبــادی واقعیــات تلــخ زندگــی را بــه تصویــر بکشــد. 

نویســنده بــا داســتان هجــرت ســلیمان فقــر شــدید و بــی عدالتــی جامعــه ای را بــه تصویر می کشــد که 
در آن زمــان رایــج بــود. داســتان بیابانــی طرحــی از ایــن بی عدالتــی در جامعــه اســت. زمانــی کــه »ذوالفقــار« 
بــرای گرفتــن حــق خــود از »الّهیــار« بــه شــهر مــی رود و مأمــور مــی آورد. بعــد از دیــدن الّهیــار، مأمــور تحت 
تأثیرچرب زبانی هــای وی قــرار می گیــرد و ذوالفقــار کــه بــرای گرفتــن حــق خــود او را آورده اســت، مــورد 

ــرد: ــرار می گی ــری ق بی مه
»گروهبـان گفـت: اگه از من می پرسـی، بایـد موکولش کنیم به فـردا. امروز دیگه فایـده ای نداره، 
چـون خانم الّهیارخان حالشـون خوب نیسـت. هم اینم که اداره تعطیله. ذوالفقـار حس کرد گروهبان 

عوض شـده اسـت...« )دولت آبـادی ، 13۸۴: ۸۷(.

ذوالفقــار نمــاد انســانی اســت کــه بــرای گرفتن حــّق خــود از هیچ تالشــی فروگــذاری نمی کنــد. انتخاب 
نــام ذوالفقــار بــرای ایــن شــخصیت، اشــاره بــه ذوالفقــار امیــر مؤمنــان علــی)ع(دارد کــه بــرای گرفتــن حــق از 
نیــام کشــیده می شــود، ولــی پیوســته در مقابــل ایــن شمشــیر نیــز کارشــکنی های فراوانــی می شــده اســت. 
نویســنده در ایــن داســتان، محیطــی پــر از بــی عدالتــی را ترســیم می کنــد. او کــه از دل مــردم برآمده اســت، 
در زندگــی خویــش همــان کارهــای را انجــام داده کــه رعیــت داســتان هایش انجــام می دهنــد. او ســرد و گــرم 
روزگار را چشــیده اســت؛ بــه همیــن دلیــل مشــکالت اجتماعــی، عمــدۀ مــواردی اســت کــه دولت آبــادی در 
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ــادی، آشــکار می شــود کــه تمــام هــّم و غــم  ــار دولت آب ــا مطالعــة آث ــردازد. ب ــه آن می پ داســتان هایش ب
وی نیــز بیــان مشــکالت توده هــای مــردم اســت کــه در ایــن میــان، طبقــة روســتایی وضــوح  بیشــتری 
دارد. از جملــه مســایلی کــه زندگــی روســتاییان را در ایــن دوره تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، فقــر و بدبختی 
اســت کــه دامنگیــر آن هــا شــده اســت. دولت آبــادی چــون خــود از دل مــردم برخاســته اســت، به خوبــی 
مشــکالت آن هــا را دیده اســت، بنابرایــن، روح او آرام نمی گیــرد و برمی خیــزد و می نویســد، شــاید بتوانــد 

گرهــی از مشــکالت مردمش بگشــاید:

 »در واقـع، مـن معتقـدم کـه مـردم ما پیـش از ما، نـه کمتر از ما، که بسـی بیـش از ما 
رنـج برده انـد و تباهـی دیده انـد؛ یعنی این سـرزمین یک لختـه درد اسـت، لحظه به لحظه اش 
کـه نـگاه بکنیـد، فاجعـه ای اسـت کـه فاجعـة بعـدی را دارد آبسـتن می شـود و در حرکـت 
متوالـی فاجعـه، مـردم هسـتند کـه مالیده می شـوند و تبدیـل می شـوند بـه لخته لخته های 
تـازه ای از درد. بنابرایـن، مـن انتظـار نـدارم به عنوان یک انسـان ایرانی در همچه سـرزمینی 
و بـا همچـه تاریخـی بـا عافیت زندگـی کنم... اگر کسـی بخواهد وجـود خـودش را جزئی از 
وجـود کّل جامعـه و مردمـش صمیمانـه بـاور داشـته باشـند، به جـز از رنج و عـذاب و فاجعه 
و زحمـت گزیـری نـدارد و انتظار هیچ عافیت و آسـودگی نباید داشـته باشـد و عشـق یعنی 

همیـنـ  کـه بس افتـاد مشـکل ها...« )چهل تـن،13۷3: 36ـ3۷(. 

»چـون مـردم یک سـرزمین از طریق ادبیات اسـت که می توانند بـا جزئیات بافت زندگی 
ـ عاطفـی خـود آشـنا شـوند و ادبیات اسـت کـه می تواند با دقـت و حوصله به سـاده ترین  اجتماعـی 
تـا پیچیده ترین مسـائل انسـانی و اجتماعـی بپـردازد و دریافت های خـود را با خواننده قسـمت کند. 
ـ با سمت گیری های  همچنین، ادبیات اسـت که می تواند پیش زمینة حرکت و پیشـرفت اجتماعی را 

نسبتاً درسـت فراهم کند« )محمدعلی، 13۷۲: 91(.

هنگامــی کــه آثــار ایــن نویســندۀ بــزرگ معاصــر خویــش را بــا دقــت می خوانیــم، درمی یابیــم کــه تمام 
تــالش وی در آثــارش بــر پایــة چنــد اصــل اســتوار اســت: ایجــاد جنبــش و حرکــت در مــردم بــرای رهایــی از 
وضعیــت نابســامان خویــش، تبدیــل مفهــوم »رعیــت« بــه »ملــت«، تــا آن آزادگــی راســتین بــرای مردمــش 
بــه دســت آیــد، رشــد و ترقــی بــه جــای ایســتادگی و درجــا زدن، قانــون و حرکــت بــه ســمت آن، بــه جــای 

ــردی.  ــای ف قضاوت ه

6ـ2. بافت طبقاتی در آثار نجیب محفوظ
نجیــب محفــوظ مــواد داســتان های خــود را از طبقة متوســط جامعه می گیــرد و دلیل اصلــی پرداختن 
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بــه طبقــة متوســط ایــن اســت کــه خــود جــزء ایــن طبقــه بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل، ایــن طبقــه در 
الیه هــای ذهــن او جــای گرفته اســت و خــود از مســایل و مشــکالت آنــان آگاه بــود. بنابرایــن، امــور مربــوط 
بــه ایــن طبقــه، چارچــوب نوشــته های اجتماعــی او را تشــکیل می دهــد: »مــن نویســندۀ طبقــة متوســط 
هســتم؛ زیــرا مــن خــود از ایــن طبقــه ام. دو دســته نویســنده بــرای ایــن طبقــه می نویســند، دســته ای کــه 
خــود شــخصیت آن طبقــه را دارنــد و دســته ای کــه از ناقــدان ایــن طبقــه هســتند و مــن جــزء دســتة دوم 
هســتم« )محفــوظ، 19۷۷م.، الــف: 3۲(. ایــن طبقــه، عنصــری مهــم در تشــکیل جامعــه اســت که بیشــتر 
فرزنــدان مصــر و روشــنفکران در ایــن طبقــه قــرار می گیرنــد و وضعیــت اجتماعــی و فکــری آنــان ســبب 
ایجــاد کشــمکش ها در جامعــه می شــود. ایــن طبقــه بــا بســیاری از مشــکالت اجتماعــی دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد. کار نویســنده، بــه نمایــش گذاشــتن این مشــکالت، مخصوصــاً درگیــری بین طبقــة پایین 
و طبقــة رســمی و بــاالی جامعــه اســت. از ویژگی هــای ایــن طبقــه، رویارویــی با آرزوهــا و خواسته هایشــان 
اســت کــه اکثــر داســتان های محفــوظ پیرامــون آن اســت؛ آن دســته از آرزوهــا و خواســته هایی کــه بــه 
رذیلــت و پســتی تبدیــل می شــود؛ زیــرا فضــای مناســب بــرای بیــان و توجیــه آن وجــود نداشته اســت. 
از ایــن جملــه اســت آنچــه نــزد »محجــوب عبدالدایــم« در داســتان»القاهرة الجدیــدة« می یابیــم. آنــگاه کــه 
آرزوهــا و خواســته هایش بــا فقــر روبــه رو می شــود و ســبب نابودیــش می گــردد. »احســان شــحاته« کــه 
ــدق«،  ــتان»زقاق الم ــت را شــخصیت داس ــن حال ــاند و همی ــقوط می کش ــه س ــش او را ب ــر و آرزوهای فق
»حمیــدة« دارد کــه فقــر، اصلی تریــن ســبب انحــراف و ســقوط او بــه گــرداب تباهــی می باشــد. همچنیــن، 
قضیــة تحصیــالت دانشــگاهی  از خالل شــخصیت »أحمــد عاکــف« در داســتان»خان الخلیلی« بــروز پیدا 
می کنــد. او بــرای دســتیابی بــه مــدرک علمــی تــالش می کنــد و ایــن خواســته اش بــه دلیــل بیمــاری 
پــدرش بــرآورده نمی شــود و عواقــب بــدی بــه همــراه مــی آورد. ایــن تالشــی اســت کــه نجیب محفــوظ در 
بــه تصویــر کشــیدن ایــن طبقــه انجــام می دهــد و آن هــا را چنیــن توصیــف می کنــد: »تقلیدهــا را مقدس 
می شــمارند و آن را پــدر از جــد خــود بــه ارث می بــرد و بــه آن چنــگ می زنــد... تــا آنــج کــه مــردم بــه 
ــا وجــود همــة ایــن آشــفتگی ها کــه در  شــعارهای دینــی چنــگ می زننــد...« )یاغــی، 19۸1م.: 1۰5(. ب
برخــی روابــط اجتماعــی گفتــه شــد، ایــن طبقــه ســتون اصلــی جامعــة مصــر اســت و بــه گفتــة غالــی 

الّشــکری، همــزۀ وصــل بیــن دو طبقــة زحمت کــش و طبقــة مرفــه می باشــند. 

یکــی از مهم تریــن داســتان های نجیــب محفــوظ کــه می تــوان گفــت همــة مراحــل داستان نویســی 
وی )مرحلــة تاریخــی، رئالیســم، فلســفی و نمادگرایــی( بــه نحــوی در آن نمایانگر اســت، رمــان أوالد حارتنا 
اســت. زمینــة اصلــی داســتان اوالد حارتنــا درگیــری طبقاتــی اســت. دلیــل اصلی ایــن درگیری مشــکالت 
اقتصــادی اســت کــه داســتان بــر آن تمرکــز یافته اســت؛ مخصوصــاً زمانــی کــه انســان های شــریف بــه 
ــا از  ــد. أوالد حارتن ــه می کنن ــا آبرویشــان معامل ــه ب ــا آنجــا ک ــای تباهــی کشــیده می شــوند ت گرداب ه
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پیشــرفت و عدالــت ســخن می گویــد و راه نجــات و آزادی را علــم می دانــد. 

رشــد و پــرورش فکــری او نیــز تأثیــر زیــادی در نگــرش وی بــه زندگــی داشــته اســت و ایــن رشــد 
ــوال  ــال و اح ــوظ ح ــب محف ــود. نجی ــده می ش ــای شــهرش دی ــتان ها و رمان ه ــان داس ــرورش از می و پ
شــهر و زندگــی شــهری را بیشــتر از روســتا می شناســد. در واقــع، »نجیــب محفــوظ از شــهر قاهــره تأثیــر 
ـ قصــر  ــن  ـ بین القصری ــه )الســکریة  ــژه در محله هــای قدیمــی از جمل ــن تأثیــر، به وی پذیرفته اســت و ای
ـ15(. بــا  ـ حــّی الحســین( بازتابــی بیشــتر دارد« )فــوزی، 19۸9م.: 1۴ ـ مرجــوش  ـ خان الخلیلــی  الشــوق 
وجــود ایــن، می تــوان نجیــب محفــوظ را نویســنده ای ملــی، اقلیمی بــه شــمار آورد؛ زیــرا اندیشــه هایش در 
امــور محلــی مصــر محصــور اســت. اگرچــه گاهــی داســتان هایش رنــگ و بــوی جهانــی بــه خــود می گیرد، 

همان گونــه کــه در داســتان أوالد حارتنــا ایــن کار را انجــام داده اســت.

6ـ3. تطبیق دیدگاه دو نویسنده در باب بافت اجتماعی
بــا بررســی بافــت و طبقــات اجتماعــی کــه محفــوظ و دولت آبــادی بیشــترین توجــه را بــه آن دارنــد، 
درمی یابیــم کــه دو نویســنده، هــدف اصلــی خــود را رهایــی مــردم خویــش از بنــد فقــر و فالکــت می دانند 
ــه آن اســت  ــر از جامع ــن قش ــه ای ــه ب ــل توج ــورند. دلی ــا می ش ــر بی عدالتی ه ــار، ب ــن آث ــق ای ــا خل و ب
ــن،  ــد. بنابرای ــا را درک کرده ان ــی آن ه ــوار زندگ ــرایط دش ــد و ش ــن طبقه ان ــود از ای ــه دو نویســنده، خ ک
ظلمــی کــه بــه ایــن قشــر از جامعــه می شــود، مایــة اصلــی داستان هایشــان را تشــکیل می دهــد. آن هــا 
فقــر و شــرایط بــد اقتصــادی را کــه بیشــترین فشــار را بــر طبقــة متوســط و فقیــر جامعــه وارد می کنــد، 
نتیجــة برنامه هــای نامناســبی می داننــد کــه حکومت هــا بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط مــردم آن را اجــرا 
می کننــد. طــرح اصالحــات اراضــی یکــی از ایــن مــوارد اســت کــه باعــث از هم گســیختگی زندگــی، به ویژه 
در روســتاها می گــردد. امــا بــا وجــود همــة مشــکالت پیــش روی ایــن طبقــه، هــر دو نویســنده ایــن طبقه 
ــا آگاهــی می تواننــد شــرایط را تغییــر دهنــد. روحیــة ظریــف  را ســتون اصلــی جامعــه می داننــد کــه ب
هنرمنــد بــودن در آن دو اقتضــا می کنــد کــه نتواننــد نامالیماتــی را کــه بــر هم میهنانشــان روا می شــود، 
نادیــده بگیرنــد. بنابرایــن ادبیــات را چیــزی جــز خدمــت بــه خلــق نمی یابنــد. دولت آبــادی از روســتا و 
روســتاییان می نویســد و محفــوظ از محله هــا و کوچه هــای پــر از فقــر مصــر. تفاوتــی را کــه می تــوان در 
آثــار آن دو مشــاهده کــرد، انتخــاب مــکان داســتانی اســت، همان گونــه کــه گفتــه شــد، محفــوظ برخالف 
دولت آبــادی بــا زندگــی شــهری بیشــتر آشناســت تــا زندگــی روســتا و روستانشــینی. محفــوظ تصویــر 
محله هــا و دولت آبــادی تصویــر روســتا را زمینــة مناســب بــرای بیــان مقاصــد ادبیــات خــود می داننــد، امــا 
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درون مایــة داســتانی آن دو چیــزی جــز پرداختــن بــه طبقــة فقیــر و متوســط جامعــه نیســت و این ســبب 
شده اســت کــه در بررســی و خوانــدن آثــار آن هــا ایــن تفــاوت مکانــی کمتــر بــه چشــم بیایــد. جامعــة 
ــادی پــر از بی عدالتــی، فقــر و ناامیــدی اســت. حکومــت، حکومتــی اســت  داســتانی محفــوظ و دولت آب
کــه بــه جنایــت کاران کمــک می کنــد و دادگاه ایــن جوامــع حکمشــان فقــط بــه صــالح گنــاه کاران اســت. 
چنان کــه در داســتان اللــص و الــکالب ظلمــی را می بینیــم کــه بــه ســعید مهــران می شــود و در مقابــل در 
داســتان بیابانــی، ایــن ذوالفقــار اســت کــه کدخــدای روســتا حــّق او را می خــورد و بــه دلیــل نفــوذ کدخدا، 

ذوالفقــار حتــی بــا شــکایت هــم نمی توانــد ره بــه جایــی ببــرد. 

6ـ4. زن و جایگاه وی در داستان های نجیب محفوظ
در آثــار نجیــب محفــوظ و محمــود دولت آبــادی زنــان از لحــاظ جایــگاه اجتماعــی تابع شــرایط اقتصادی 
هســتند و از ایــن نظــر وقتــی نجیــب محفــوظ و محمــود دولت آبــادی بــه مســئله تأثیــر رکــود اقتصــادی بر 
جامعــه، به ویــژه بــر اقشــار فقیــر جامعــه می پردازنــد. آنــان زنــان را اولیــن و بزرگتریــن قربانیــان آن می بینند 
کــه بیشــترین ضربــه بــر پیکــرۀ آن هــا وارد می شــود تا آنجا کــه حتی از لحاظ جنســی نیــز در امان نیســتند. 
از ســویی، در آثــار آن دو، یــک راه رهایــی زنــان از مشــکالت را پنــاه بــردن بــه مــردان معرفــی می گــردد. در 
هــر حــال، زن فقیــر و ثروتمنــد قربانــی اصلــی فســاد طبقاتــی بــه شــمار مــی رود، امــا زن طبقــه متوســط 
نســبت بــه دو گــروه دیگــر وضعیــت بهتــری دارد؛ زنــی شــریف کــه ســنت را رعایــت نمــوده، بــه دنبــال مرد 
نیســت و بــه طــور مســتقیم قربانــی معضــالت اقتصــادی نمی گــردد. از لحــاظ ادبــی نیــز تصاویــر محفــوظ و 
دولت آبــادی از زن طبقــة متوســط برجســته تر از زنــان طبقــة دیگــر اســت؛ زیــرا دو نویســنده، خــود متعلــق 
بــه ایــن طبقــه بوده انــد و ا ایــن رو، حــّق مطلــب را به خوبــی ادا می کننــد. نجیــب محفــوظ و دولت آبــادی 
در اغلــب داستان هایشــان نســبت بــه زنــان دیدگاهــی آمیختــه بــا مهــر و محبــت دارنــد و شــرایط و اوضاعی 
را کــه از او یــک قربانــی ســاخته، به وضــوح ترســیم کرده انــد. آن هــا در داستان هایشــان بــر ایــن بــاور هســتند 
کــه عناصــر فرصت طلــب و ســودجو موجــب ســوء اســتفاده از زن می گردنــد و او را قربانــی می ســازند. زنــان 
داســتان های نجیــب محفــوظ را از دو نظــر می تــوان تقســیم بندی کــرد: جایــگاه طبقاتــی زن در جامعــه و 

ــگاه زن در خانواده. جای

6ـ4ـ1. جایگاه طبقاتی زن در جامعه
الــف( زن طبقــة فقیــر؛ ماننــد »احســان شــحاتة« در داســتان القاهــرة الجدیــدة و »حمیــدة« در زقــاق 
المــدق و »نفیســه« در بدایــة و نهایــة. هــر زنــی از این زنــان، قربانی شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی آن زمان 
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اســت کــه ســبب اصلــی انحــراف آنــان می باشــد.

ب( زن طبقة متوسط؛ مانند »نوال« در خان الخلیلی و »بهیة« در بدایة و نهایة.

ت( زن طبقة اشرافی؛ مانند »تحیة حمدیس بک« و »کریمة احمدبیک یسری« در بدایة و نهایة.

ــدة« نویســنده، »احســان شــحاتة« را نمــاد ایــن گــروه  ــر: در »القاهــرة الجدی ــف( زن طبقــة فقی ال
معرفــی می کنــد. در ایــن داســتان، محفــوظ کوشــیده اســت تــا زمینه هــا و شــرایطی را کــه باعــث ســوق 
دادن احســان شــحاتة بــه ســقوط گشــته، نشــان دهــد. نخســتین مــوردی را کــه ارائــه می دهــد، شــرایط 
خانوادگــی اســت کــه احســان در آن پــرورش یافته اســت. پــدر او بعــد از ازدواج با مــادرش، تمــام دارایی های 
او را می گیــرد و آن هــا را در بــازی قمــار و اســتعمال مــواد مخــدر از دســت می دهــد و بــرای تســلی خویــش 
می گویــد: »زندگــی مــن کــه کامــالً تبــاه شده اســت، امــا برکــت زندگــی، بعــد از ایــن در احســان اســت« 
)محفــوظ، 199۰م.، ج 1: ۴3۷(. نجیــب محفــوظ عــالوه بــر شــرایط خانوادگــی، بــه بُعــد دیگــر ســقوط 
»احســان شــحاتة« توجــه می کنــد و آن آگاهــی کامــل احســان نســبت بــه زیبایی ظاهــری خــود و نگرانی 
و بیمــش بــه دلیــل چپــاول ایــن متــاع بــه دســت فقــر و نــاداری اســت. نویســنده بــرای بیــان ایــن مفهــوم 
دو عبــارت را مــی آورد کــه به زیبایــی گویــای وضعیــت ظاهــری احســان و وضعیــت فقــر در خانوادۀ اوســت: 
»امــا در خانــه، آیینــه ای حقیقــی پیــدا نمی شــد کــه آن زیبایــی درخشــان را منعکس کنــد« )همــان: ۲۰(.

در داســتان زقــاق المــدق، حمیــده را در ایــن طبقــه قــرار می دهــد. او دختــری زیبــا و مادی گــرا بــا پدر 
و مــادری ناشــناس اســت. او بــا زنــی زندگــی می کنــد کــه از زمــان کودکــی نگهــداری وی را بــر عهــده 
گرفته اســت. اهالــی ایــن کوچــه در شــرایط اقتصــادی بــدی زندگــی می کننــد کــه مصــر در دهــة ســی اُم با 
آن دســت وپنجه نــرم می کنــد. بــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم، فقــر و درماندگــی اهالــی ســاکن ایــن کوچــه، 
به ویــژه زنــان دوچنــدان می شــود. حمیــده بــا افتــادن در مســیر انحــراف می کوشــد تــا بــا بــه دســت آوردن 
مــال و ثــروت خــود را از ایــن فقــر دامنگیــر رهــا کنــد. گرچــه »جنــگ و آثــار مــادی و اجتماعــی اش اولین 
عامــل غم انگیــز مصیبت هــای کوچــه بــود کــه منجــر بــه انحــراف حمیــده شــد« )الســعداوی، 199۰م.: 
ـ۷9۴(. ســقوط حمیــده نمــادی اســت بــرای همــکاری و همدســتی واقعیــت اجتماعــی بــا واقعیــت  ۷93
روانــی تــا چنیــن سرنوشــتی رقــم بخــورد. نویســنده از ابتــدا انگیزه هــای حمیــده را بــرای تــرک کوچــه در 
مقابــل خواننــده قــرار می دهــد. بعضــی از ایــن انگیزه هــا بــه نــوع زندگــی داخــل کوچــه مربــوط می شــود 
کــه سراســر فقــر اســت و بدبختــی و برخــی دیگــر توقــع حمیــده و انتظــار او بــرای زندگــی دیگری غیــر از 
آن زندگــی اســت. او نمی خواســت زندگــی آمیختــه بــا فقــر و بینوایــی کوچــه را بپذیرد تــا وظایف مــادری، 
بــه زیبایــی اش صدمــه بزنــد. همیــن دالیــل مانــع پذیرفتــن »عبــاس حلو« بــه عنــوان خواســتگار خویش 
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ــرآورده ســازد.  ــای او را ب ــد آرزوه ــه نمی توان ــد ک ــر می دی ــاس را انســانی فقی ــده، عب ــرا حمی ــد؛ زی گردی
حمیــده از »خــود می پرســید: اگــر روزگار آرزوی او را تحقــق بخشــد زندگــی اش در ســایة حمایــت عبــاس 
چگونــه خواهــد بــود؟ او فقیــر اســت و درآمــدش کفــاف روزش را نمی دهــد. فقــط شــاید بتوانــد از طبقــة 
خانــة ســینه عفیفــی، بــه طبقــة هم کــف خانــة رضــوان حســینی نقــل مــکان کنــد و بهتریــن جهیزیه ای 
کــه مــادرش بــه او خواهــد داد، رختخوابــی دســت دوم، یــک نیمکــت و تعــدادی ظــرف مســی اســت و بعد 
از آن، جز جارو  کشــیدن و پختن و شســتن و شــیر دادن بچه شــیر دادن کاری ندارد. شــاید مجبور باشــد 
بــا لباســی کهنــه و پابرهنــه راه بــرود. ســپس بــا آنکــه منظــرۀ ترســناکی دیــده باشــد، بــر خــود لرزیــد. در 
اعمــاق وجــودش عشــق بــه لباس هــای زیبــا شــدت گرفــت و احســاس نفرتــی غریب نســبت بــه کودکانی 
را کــه پرســتاری آن هــا را بــرای زنــان کوچه برعهــده داشــت، در وجــودش بیدار شــد« ) محفــوظ، 199۰م.، 
ج 1: ۸3(. بــا ایــن بیــان، نویســنده بــر شــرایط ســختی کــه اهــل کوچــه در آن بــه ســر می برنــد، تأکیــد 

می کنــد و بدبختــی و ناامیــدی اهالــی را بــه تصویــر می کشــد.
نفیســه در داســتان بدایــة و نهایــة تصویــری دیگر از ســقوط و انحــراف این طبقه اســت. در این داســتان، 
محرومیــت از وجــود پــدر علــت مســتقیم انحــراف و ســقوط نفیســه اســت. پدر بــرای او تنهــا امیــد در برابر 
همــة عوامــل ناامیــدی کــه در وجــودش بــود، محســوب می شــد. وجــود پــدر جایگزیــن زشــتی صــورت و 

ــود.  بی ســوادی او ب

در ایــن طبقــه، همان طــور کــه می بینیــم، عوامــل و شــرایط اقتصــادی و بــه تبــع آن، اجتماعــی دلیــل 
اصلــی بــه انحــراف  کشیده شــدن ایــن طبقــه از جامعــه محســوب می شــوند و نویســنده می کوشــد تــا 
وجدان هــای بــه خــواب رفتــه را بیــدار کنــد و راهــی بــرای حــل مشــکالت این قشــر ضعیــف جامعــه بیابد.

ب( زن طبقــة متوســط: برخــالف تصویــری کــه محفــوظ در داســتان هایش از زن طبقــة فقیــر ارائــه 
ــان از خوشــی های مــادی،  می دهــد، تصویــر زن در ایــن طبقــه کامــالً متفــاوت اســت. ایــن طبقــه از زن
اجتماعــی و عاطفــی بهره منــد هســتند؛ ماننــد شــخصیت »نــوال« در داســتان »خــان الخلیلــی« کــه ایــن 
 گونــه توصیــف می شــود: »او در شــانزده ســالگی بزرگتــر بــه نظــر می رســید، قــد و قامتــی متوســط و زیبا، 
صورتــش حقیقتــاً زیباتریــن جلــوۀ او بــود و در صورتــش چشــمان درشــتش زیباتریــن بخــش از چهره اش 

بــود« )محفــوظ، 199۰م.، ج 1: ۷9۲(.

ایــن گــروه از ســواد بهره منــد هســتند و یکــی از ویژگی هــای آنــان، عقــب نمانــدن از قافلــة علــم اســت 
کــه آن را وســیله ای بــرای زندگــی بهتــر و انتخــاب مــرد ایــده آل می داننــد: » و علــم را جــز زینتــی کــه بــا 
ــا وجــود  ــی، 199۷م.: ۸5(. ب ــد« )خان الخلیل ــزی دیگــری نمی بین ــد، چی ــا آن بیاراین آن زنانگــی خــود را ب
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بهره منــدی نــؤال از امکانــات زندگــی تالشــی زیــاد در راســتای علــم و تحصیــل انجــام نمی دهــد و علــم را تــا 
آنجــا می خواهــد کــه تضمین کننــدۀ زندگــی ســالم و تشــکیل خانــواده ای پر از ســر و صــدای کودکان اســت.
»بهیــة« دختــری زیبــا و کامــل، ســرزنده و بانشــاط و دوســتدار زندگی، یکی از شــخصیت های داســتان 
بدایــة و نهایــة اســت. او منســوب بــه خانــواده ای اســت که از لحــاظ مــادی و موقعیت اجتماعــی، از وضعیتی 
مطلــوب برخوردارنــد؛ ماننــد نــوال شــخصیت داســتان »خــان الخلیلــی« کــه او هــم از ایــن طبقــه اســت و 
تحصیــالت خــود را بــه پایــان نبرده اســت و بــه تحصیــالت دورۀ ابتدایــی بســنده کرده اســت. او در خانــه 
نشســته، منتظــر مــرد زندگــی خویــش اســت. تحصیــل و علــم از نظــر او امــری ظاهــری هســتند و بــرای 
آینــده غیرضــروری بــه نظــر می رســند؛ زیــرا هــدف ایــن طبقــه، دســتیابی بــه مــرد ایــده آل زندگــی خــود 
اســت. نجیــب محفــوظ در توصیــف و تشــریح زندگــی ایــن طبقــه، مهــارت خاصــی دارد. خــود وی در ایــن 
بــاب می گویــد: »مــن نویســندۀ طبقــة متوســط هســتم؛ زیــرا مــن خــود از ایــن طبقــه هســتم« )یاغــی، 
ــان ایــن طبقــه  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه زن ــوان از خــالل داســتان های محفــوظ ب 199۰م.: 95(. می ت
از لحــاظ موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی از وضعیــت مطلوب تــری برخوردارنــد و بــه دنبــال پیــدا کــردن 
زندگــی آرام و شــوهر مناســب بــرای ایــن زندگــی هســتند کــه البتــه انحــراف و ســقوطی کــه در قشــر 

ضعیــف و فقیــر جامعــه دیــده می شــود، در ایــن طبقــه وجــود نــدارد.
ت( زن طبقــة اشــرافی: شــخصیت زنانــی کــه در ایــن طبقه قــرار گرفته انــد، شــاید ناباورانــه و غیرواقعی 
ــدة، نویســندۀ  ــرة الجدی ــد. در داســتان القاه ــوان دی ــن طبقــه می ت باشــد و نوعــی نفــرت نویســنده را از ای
شــخصیت، »تحمیــة حمدیــس بــک« اســت کــه دختــری جــوان از خانــواده ای ثروتمنــد، بافرهنــگ و مغرور 
می باشــد. نویســنده در بــه تصویــر کشــیدن و توصیــف ایــن طبقــه، تحقیــر و تنفــر خــود را نســبت بــه ایــن 
طبقــه بیــان می کنــد:: »ایــن زنــان چــه زیــادن و زیبــا، امــا متأســفانه هــر زنــی در اطرافــش مــردی پرســه 
می زنــد و بیشــتر آن هــا به راحتــی بــه زبــان فرانســوی ســخن می گوینــد و آن هــا زنانــی ســتمگر هســتند« 
)محفــوظ، 199۰م.، ج 1: ۴6۷(. توصیفــی کــه وی بــرای زنــان ایــن طبقــه مــی آورد، در داســتان بدایــة و نهایة 

و مشــخّصاً شــخصیت »کریمــة احمدبک یســری« اســت: 

»شــانزده ســاله بــود. لبــاس ســفید بلنــدی می پوشــید و پرگوشــت بــه نظــر می رســید. ســرش را بــا 
روســری مینیاتوری می پوشــاند. الغراندام و ســینة برجســته و پوســتی لطیــف داشــت...« )محفــوظ، 1991م.، 

ج ۲: ۲65(. ایــن تصویــری اســت کــه از آن هــا ارائــه می دهــد.

6ـ4ـ2. جایگاه زن در خانواده
مهــارت نجیــب محفــوظ در تصویــر زنــان طبقــة متوســط و فقیــر از دیگــر طبقــة زنــان بیشــتر اســت. 
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در تقســیم بندی دیگــر، تصویــری اســت کــه او از »مــادر« در داســتان های خــود ارائــه می دهــد تــا جایــی 
کــه بــرای منزلــت و مقــام مــادر، قداســت قائــل می شــود. در داســتان بدایــة و نهایــة، اُمّ نفیســه بــا وجــود 
مــرگ ناگهانــی همســرش و شــرایط دشــوار زندگــی و نداشــتن پناهــگاه، مســئولیت خانــواده بــر دوش او 
می افتــد. دو فرزنــدش، حســین و حســنین، در مقطــع دبیرســتان هســتند و دختــرش، بیست وســه ســال 
دارد. أمّ نفیســه هیــچ مــدرک تحصیلــی نــدارد. دارایــی کــه از شــوهرش بــرای او، بعــد از مرگش باقــی مانده، 
بســیار ناچیــز اســت و بــرای گــذران مایحتــاج ضــروری زندگــی نیــز کافــی نیســت. لــذا برخــی از لــوازم 
منــزل را می فروشــد و از آن مســکن کوچکــی کــه در آن زندگــی می کنــد، بــه مســکنی کوچکتــر نقــل 
مــکان می کنــد. نفیســه، دختــرش نیــز بــه یادگیــری خیاطــی اکتفــا می کنــد تــا کمک خرجــی بــرای 
خانــواده باشــد. امّ نفیســه مســئولیت ســنگین زندگــی را یک تنــه بــر دوش می کشــد تــا آنجــا کــه »در راه 
خانــواده اش بــه ســتوه آمــد و در طــول دو ســال بــه انــدازۀ نیــم قــرن پیــر شــده بــود. الغــر 

ــود« )محفــوظ، 199۰م.، ج ۲: ۲3۴(. شــد؛ پوســت و اســتخوان شــده ب

مــادر در ایــن داســتان، مخلص تریــن و بــا اخالق تریــن عضــو خانــواده اســت کــه بــا تــالش پیوســته به 
ســبب خانــواده از شــخصیت خــود بــه عنــوان یــک زن فراتــر مــی رود و نمونــه ای واال از فداکاری و گذشــتن 
ــر، در  ــد همس ــیم بندی ها، مانن ــایر تقس ــود. س ــه می ش ــای زنان ــة فضیلت ه ــود و هم ــای خ از لذت ه
داســتان های محفــوظ بــه دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی زن را بــه طور مثــال »احســان شــحاتة« را موجودی 
بی بندوبــار نشــان می دهــد. »نفیســه« در نقــش خواهــر، در داســتان بدایــة و نهایــة دختــری اســت کــه 
ــد اقتصــادی  ــه انحــراف کشــیده می شــود، شــرایط ب ــواده می گــذرد و ب ــه نفــع خان از لذت هــای خــود ب
جامعــه و خانــوادۀ نفیســه و نیــز ظاهــر زشــت او دست به دســت هــم می دهنــد تــا ایــن شــخصیت داســتان 
بــه ســقوط و تباهــی کشــیده شــود کــه در نهایت، ســرانجامی جــز خودکشــی نمی یابــد. در پایــان می توان 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافت که نجیــب محفــوظ در توصیف و بیــان زن طبقة متوســط و در تقســیم دیگر 
مــادر مهــارت دارد. امــا در تصویــر زن طبقــة اشــرافی ناتــوان اســت و ایــن شــاید بــه دلیل کوچک شــمردن 

ایــن طیــف از جامعــه از ســوی نویســنده می باشــد.

»بیشــتر زنــان از ســتم و قــدرت مــردان در رنــج هســتند... و قلبشــان پــر از غــم و طمــع و بدبختــی و 
ناامیــدی اســت. برخــی از آن هــا شــبانه روز تــالش می کننــد تــا ســّد رمقــی بــرای خــود و فرزنــدان خــود 

بیابنــد...« )شــکری، 19۸۲م.: 1۸۷(. 
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5ـ2. زن وجایگاه آن در داستان های دولت آبادی
ــونت  ــی خش ــار نوع ــب گرفت ــان اغل ــردان، زن ــب م ــل تعص ــه دلی ــادی، ب ــتان هایی دولت آب در داس
ــده  ــور دی ــورت زن به وف ــر و ص ــمت های س ــه قس ــه ب ــتان ها، حمل ــن داس ــن، در ای ــوند. همچنی می ش
می شــود. دولت آبــادی در بــاب زن دو دیــدگاه عمــده دارد: دیــدگاه اول، زن ایرانــی را موجــودی بی پنــاه و 
درمانــده و در عیــن حــال، فــداکار می دانــد کــه از هــر ســو مظلــوم اســت و دیــدگاه دوم، قضــاوت بدبینانــه 
دربــارۀ زن اســت. رفتارهــای تهاجمــی ســلیمان زمانــی شــدت می گیــرد کــه کالم و منطــق، قــدرت خــود 
ــد: ــی می کن ــش زیردســتان را قربان ــش توانایی های ــدرت و نمای ــرای کســب ق را از دســت می دهــد و او ب

»به سـیخت می کشـم. گفت و ترکة دسـتش روی لب معصومه چسـبید. معصومه دهانش را 
قبضه کرد، خم شـد و پشـتش مثل گربه بیرون زده، و ترکة دسـت سـلیمان نشست روی برآمدگی 

ـ1۲(. پشـت او و غلتاندش روی زمین. سـلیمان مثل حارث شـده بـود« )دولت آبـادی، 13۸۴: 11

خشــونت در داســتان هجــرت ســلیمان، شــامل رفتارهــای ســلیمان با معصومه و ننة عباســعلی اســت. 
او رفتارهــای تهاجمــی  خــود را در قالــب کلمــات رکیــک، ضــرب و شــتم بــه وســیلة اعضــای بدنــش یــا به 
کمــک ابزارهایــی از قبیــل تســمه، چکمــه و... نشــان می دهــد: »خــودش را پرانــد روی معصومــه... موهایش 
را مثــل جــالّد بــه دور دســتش پیچیــد. مقــراض را انداخــت، موهــا و در یک چشــم بــه هــم زدن گیس های 

معصومــه را بریــد« )همــان: 5۴(. گاهــی نیــز ســلیمان معصومه را تحقیــر می کند:
»آدم... بچـه چـه می دانـد چیـه؟... سـینة دسـتش را خواباند بیخ گـوش معصومه کـه او دراز به 
دراز کنـار دیـوار فـرش شـد... دو تـا ترکـة جـوز کـه با آن هـا گاوهـاش را می رانـد با خـودش آورد« 
)دولت آبـادی، 13۸۴: 16(. »از همـو روز اول پتیارگـی تـوی رگ و پـی اَت بـود... پدر زن... نتوانسـت 

درسـت بزرگت کنه« )همـان: 9۰(.

در جامعــة داســتانی محمــود دولت آبــادی، »زن« کوچــک و بی کفایــت شــناخته می شــود. او در دنیــای 
داســتانی دولت آبــادی نیــاز بــه یــک قّیــم و سرپرســت دارد. در داســتان باشــبیرو، تنهــا تحولــی کــه در مســیر 
زندگــی حلّــه وجــود دارد، تغییــر سرپرســت های او از پــدر بــه بــرادر و ســرانجام، همســر اســت و در ســایه و 

ســلیقة مــردان، پیوســته بــا تحقیــر، تهدیــد و ســرزنش روبه روســت:

»از او بهتـر کـی را می خواهـی گیـر بیـاوری؟ نکند خیـال داری زن امام قطر بشـوی... با 
چـه رودرواسـی شـوهرش دادم. تـوی عالم رفاقت حبیـب را برایش پیدا کـردم. اما کو زن که 

بتوانـد همچـو شـوهر گرگی را بر خودش نگـه دارد؟« )دولت آبـادی، 13۸3، الف: 13و 15(.

در ایــن جوامــع کــه بــه زن بــه عنــوان موجــودی ناتــوان می نگرنــد و او را از ضعیف تریــن الیــة جامعــه 
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ــی از خودبیگانگــی  ــا دچــار نوع ــوع نگرش ه ــن ن ــر ای ــت در براب ــرای مقاوم ــد، زن ب ــه حســاب می آورن ب
می شــود و بــرای اثبــات موجودیــت خــود می کوشــد تــا رفتــاری مردانــه از خــود نشــان دهــد.

»مــرگان« در داســتان جــای خالــی ســلوچ، بــرای فرزندانــش هــم پــدر اســت، هــم مــادر. جایــی کــه 
احســاس می کنــد فرزندانــش تحقیــر می شــوند، بی توجــه بــه زن بودنــش بــه میــدان مــی رود، امــا مــردان 
قــدرت مــرگان را بــه ســخره می گیرنــد. »ســاالر« طلــب خــود را بــه محــض ناپدید شــدن ســلوچ از مرگان 
می خواهــد و وقتــی از دادن تنهــا ســرمایة زندگــی اش )مس هــا( بــه ســاالر امتنــاع مــی ورزد، در حضــور 
جمعــی از مــردان بــه او اهانــت می کنــد: »اینجــا هــم ننــة ســلیطه ات هســت کــه تنبانــش را روی ســرش 

بینــدازد و هوارهــوار کنــد؟« )دولت آبــادی، 13۷۷: ۴1(. 

»باشــبیرو«حکایت سرگشــتگی و بی پناهــی یــک زن اســت. بنــا بــه اذعــان وی، ایــن داســتان حکایــت 
ــان   ــادی، بی ــتان های دولت آب ــی داس ــن اصل ــت. مضامی ــادی اس ــود دولت آب ــی خ ــتگی و بی پناه سرگش
اعمــال و رفتــار و رخدادهایــی اســت کــه هــر زنــی در غیــاب مــرد بــا آن هــا روبــه رو می شــود. دولت آبــادی 
ــا ایــن  ــا شــبیرو« و »هجــرت ســلیمان« می نویســد، ت بدیــن منظــور، داســتان هایی چــون »ســفر«، »ب
مضمــون را بــه گونــه ای شایســته پــرورش دهــد کــه ســرانجام، منجــر بــه خلــق داســتانی بــه نــام جــای 

ــی ســلوچ می شــود. خال

دولت آبــادی داســتان هایی دارد کــه در آن هــا بــر زندگــی زنــان در نبــود مردهایشــان و بی پناهــی زنــان 
تمرکــز می کنــد، داستان های»ســفر«، »باشــبیرو« از جملــه ایــن داســتان هایند. در ایــن داســتان ها و چنــد 
داســتان دیگــر، ماننــد  »هجــرت ســلیمان«، »ازخمچمبــر«، »ادبــار«، »مــرد«، »آوســنة بابا ســبحان« زنان 
ــا شــوکت هم خوابــه می شــود.  ــار«، رحمــت ب بــه برقــراری رابطــة نامشــروع  محکــوم می شــوند. در »ادب
در هجــرت ســلیمان، معصومــه بــه دلیــل اقامــت چندماهــه در خانــة اربــاب مــورد تهمــت قــرار می گیــرد. 
ــه  ــون را ب ــد. در ســفر، مرحب خات ــالم را تصاحــب می کن ــه« غ ــا ســبحان، »عادل در داســتان آوســنة باب
ــه تجــاوز می کننــد. در مــرد، آتــش، مــادر  ــه حلّ ــا شــبیرو، افــرادی ناشــناس ب ایــن کار می کشــاند. در ب
ذوالقــدر بــا مــرد قصــاب رابطــه دارد. از دیــدگاه نویســنده، فقــر و بی پناهــی دلیــل موجهــی بر انحــراف زنان 

ــت.  ــتان های اوس داس

6ـ4ـ3.تطبیق دیدگاه دو نویسنده دربارة زن 
هــدف اصلــی داســتان های دو نویســنده، نشــان دادن ضعفــی اســت کــه وضعیــت اجتماعــی بــر زنــان 
تحمیــل کــرده اســت؛ زیــرا هیــچ یــک از آن هــا نمی تواننــد بــدون یــک ســرپناه و حامــی بــه نــام شــوهر، 
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زندگــی آرام و بی دغدغــه ای داشــته باشــند. در داســتان آوســنة باباســبحان، حّتــی عادلــه )زن اربــاب( نیــز 
ــاز پــس از مــرگ شــوهرش در دام هــوس گرفتــار می شــود و نمی توانــد  ــا اینکــه  نیــاز مالــی نــدارد، ب ب
زندگــی ســالمی داشــته باشــد. نگــرش بــه زن در آثــار دولت آبــادی ماننــد نجیــب محفــوظ نگرشــی اســت 
کــه می خواهــد نــگاه ســّنتی و پوســیدۀ قدیــم را محــو کنــد. زنــان در آثــار هــر دو نویســنده، زنانــی مطیــع 
و فــداکار در زندگــی هســتند، امــا عواملــی مانند شــرایط نامســاعد اقتصــادی و محیــط اجتماعــی پیرامون 
آنــان باعــث انحــراف یــا ســقوط آنــان می شــود. در آثــار هــر دو نویســنده، دیــدگاه مردســاالرانه وجــود دارد 
ــان  ــژه در قشــر ضعیــف و متوســط کــه داســتان های دو نویســنده حــول محــور آن ــان، به وی ــب زن و اغل
می چرخــد، بــه عنــوان بــرده ای در خدمــت مــردان هســتند. بــا بررســی آثــار نجیــب محفــوظ دریافتیــم 
کــه »نفیســه« در داســتان بدایــة و نهایــة، در ابتــدا بــه کمــک خــود و خانــوادۀ خــود می آیــد تــا کمکــی 
بــرای تأمیــن مایحتــاج زندگــی خانــواده اش باشــد، امــا بــه دلیل شــرایط بد اقتصــادی و وضعیــت اجتماعی 
خانــواده بــه مســیر انحــراف کشــیده می شــود کــه ســرانجام، بــه خودکشــی وی می انجامــد. در مقابــل 
نفیســه، »هاجــر« در داســتان جــای خالــی ســلوچ، ایــن موقعیــت را دارد کــه به اجبــار بــه همســری مردی 
درمی آیــد کــه اختــالف ســّنی زیــادی بــا او دارد و  هیــچ ویژگــی مشــترک بــا هــم ندارنــد. دولت آیــادی 
زندگــی اســف بار ایــن دختــر را بــه تصویــر می کشــد و آن را نتیجــة مســتقیم شــرایط بــد اجتماعــی و 
اقتصــادی برمی شــمارد کــه ایــن قشــر از جامعــه را فراگرفتــه اســت و محکــوم بــه پذیــرش آن هســتند. 
»أمّ نفیســه« شــباهت زیــادی بــه »ِمــرگان« در داســتان جــای خالی ســلوچ دارد. هــر دو زن، همســران خود 
را بــه دالیلــی از دســت می دهنــد و نمونــة واالی یــک زن را در داســتان بــه نمایــش می گذارنــد. در جــای 
خالــی ســلوچ، ســفر و در بدایــة و نهایــة، مــرگ عامــل خالــی شــدن جــای مــرد در خانــواده می گــردد. بــا 
بررســی فرهنــگ دو جامعــه درمی یابیــم کــه در ایــن جامعه هــا، مــرد تکیــه گاه اصلــی خانــواده محســوب 
می شــود کــه بــا رفتــن او ضربــات ســنگینی بــر پیکــرۀ خانــواده وارد می شــود، تکیــه گاه خانــواده از دســت 
ــن دو داســتان، تمــام  ــان در ای ــا زن ــا می شــوند، ام ــر از ســختی ره ــه ای پ ــا جامع مــی رود و همســران ب
تــالش خــود را بــرای بقــای خانــواده انجــام می دهنــد، مــرگان و امّ نفیســه نمونــة دو مــادر هســتند کــه از 
تمــام خواســته های خــود می گذرنــد تــا خانــوادۀ خــود را حفــظ کننــد. در ایــن دو داســتان، دو نویســنده 
ســعی دارنــد نگــرش اجتمــاع را بــه ایــن خانواده هــا بــه نمایــش بگذارنــد تــا شــاید بتواننــد تغییــری در 
ایــن نــگاه ایجــاد کننــد. بــه طــور کلــی، پیــام ایــن دو نویســنده در داستان هایشــان ایــن اســت کــه در 
جوامــع ســنت گرا بــه طــور معمــول هــر گونــه تشــّخص مســتقل را بــرای زن بــه رســمیت نمی شناســند 
و ارزش هــای زنــان را مطیــع بــودن، ناتوانــی، اختفــای شــخصیت حقیقــی برمی شــمارند؛ مثــالً در داســتان 
هجــرت ســلیمان، هنگامــی کــه معصومــه از خودشــناختی تــازه پیــدا می کنــد، توانایــی او برای تشــخیص 
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موقعیــت وی افزایــش می یابــد. بــا وجــود ایــن، تــرس از تنهایــی و از دســت دادن مــرد ســبب می شــود 
تــا خشــم خــود را فروخــورد و تحقیرهای ســلیمان را فرامــوش کنــد. در کل، در آثــار آن دو، تبعات ریاســت 
بی قیــد و شــرط مــرد در خانــواده و اجتمــاع، بــه صــورت کتــک زدن، تهدیــد و محرومیت هــای مالــی و آزار 
جنســی بــه تصویــر کشــیده شده اســت. نــگاه تحقیرآمیــز جامعــه بــه فعالیت هــای زنــان، مطلّقــه یــا بیــوه 
بــودن و در نهایــت، بــه زن بــودن، شــخصیت های داســتانی را لـِـه می کنــد تــا جایی کــه گاهــی راهــی جــز 
حــذف خــود از گردونــة نابرابــری جامعــه نمی یابنــد. بدیــن ترتیــب، در داســتان با شــبیرو، حلــه و در بدایة و 
نهایــة، نفیســه در پایــان دســت به خودکشــی می زننــد. در داســتان های دو نویســنده، زنــان جزء آن دســته 
از انســان هایی نیســتند کــه فقــر و تنهایــی به راحتــی آنــان را مغلــو کنــد. بــا وجــود ایــن، تــوان اســتقامت 
در آن هــا به تدریــج تحلیــل مــی رود و راهــی جــز تســلیم  نمی یابنــد و در پایــان، زنــان را در جامعــة خــود 

بازیچــة هوســرانی مــردان می داننــد.

نتیجه گیری
بــا مطالعــة آثــار محمــود دولت آبــادی و نجیــب محفــوظ درمی یابیــم کــه دو نویســنده هــدف اصلــی 
خــود را رهایــی مــردم خویــش از بنــد فقــر و فالکــت می داننــد و بــا خلــق ایــن آثــار بــر بی عدالتی هــا 
می شــورند و هــر دو بــر بافــت متوســط و فقیــر جامعــه تمرکــز دارنــد. دولت آبــادی از روســتا و روســتاییان 
می نویســد و محفــوظ از محله هــا و کوچه هــای پــر از فقــر مصــر. تفاوتــی را کــه می تــوان در آثــار آن دو 
ــادی  مشــاهده کــرد، انتخــاب مــکان داســتانی اســت. چنان کــه گفتــه شــد، محفــوظ برخــالف دولت آب
ــر محله هــا و  ــا زندگــی روســتا و روستانشــینی. محفــوظ تصوی ــا زندگــی شــهری بیشــتر آشناســت ت ب
دولت آبــادی تصویــر روســتا را زمینــة مناســب بــرای بیــان مقاصــد ادبیــات خــود می داننــد، امــا درونمایــة 
داســتانی آن، پرداختــن بــه طبقــة فقیــر و متوســط جامعــه اســت و این ســبب شــده اســت که در بررســی 

و خوانــدن آثــار آنــان ایــن تفــاوت مکانــی کمتــر بــه چشــم بیایــد.

بــا مطالعــة آثــار محمــود دولت آبــادی و نجیــب محفــوظ درمی یابیــم کــه شــرایط اقتصــادی، عاملــی 
تعیین کننــده در نقــش زنــان جامعــه اســت. زنــان بازیچة هوســرانی مرداننــد؛ چه در قالــب زنــان پاکدامن ، 
چــه زنانــی تن فــروش. زن فقیــر در داستان هایشــان از احتــرام در جامعــه برخوردار نیســت و قربانی فاســدان 
اســت. در اکثــر داســتان ها، نقــش زنــان، نقشــی تحقیرشــده و  منفــی اســت. در ایــن داســتان ها، نــگاه دو 
نویســنده بــه زنــان، نگاهــی تیــره اســت، امــا ایــن نــگاه، ناشــی از دوره هــای تاریکی اســت کــه انســان ها در 
آن بــه نوعــی دربنــد هســتند. بــه طور کلی، نــگاه نجیب محفــوظ و دولت آبــادی بــه زن در داستان هایشــان 
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بــه جــز مــادر، نگاهــی منفــی اســت و بــدون وجــود مــرد بــرای آن هــا ارزشــی قائــل نمی شــود. بنابرایــن، 
می بینیــم کــه بــا رفتــن ســلوچ در داســتان جــای خالــی ســلوچ، چگونــه نــگاه مــردان بــه مــرگان، زن او 
تغییــر می کنــد؛ ماننــد ایــن نــگاه در بدایــة و نهایــة، نگاهــی اســت کــه مــردم بــه امّ نفیســه دارنــد. هرچنــد 
دو زن قهرمانانــه در راه حفــظ خانــوادۀ خــود می کوشــند، امــا ایــن ناتوانی با خودکشــی »نفیســه« و شــرایط 
دشــوار زندگی»هاجــر« آشــکار می شــود. دو نویســنده بی پــروا بــا بازنمایــی خشــونت های رایــج در اجتمــاع 
علیــه ایــن قشــر از جامعــه، آن را بــه نمایــش می گذارنــد و می خواهنــد کــه ایــن نــگاه ســنتی و متحّجرانــه 

را از ایــن قشــر بردارنــد و در واقــع، بــا ایــن ترســیم از ســیمای زن، قصــد انتقــاد و روشــنگری دارنــد.
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