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  چكيده

در قرن  عرب جسته در ادبيات داستاني در جهانبر دگاننويسن، نويسنده معاصر مصري، يكي از نجيب محفوظ
 ؛است تصوير كشيده بهنظير  با مهارتي كمآن كشور را  حوادثفراز و فرود  هايش مصر و او در رمان. بيستم است

تصوير آمال و آالم مردم اين سرزمين  ،هاي محفوظ رمان. ه استدر رنج بود فراواناي كه از فقر و ناآگاهي  جامعه
وي از پس سيماي زنان، جامعة معاصر خويش را به نقد . هاي او هستند قصه  آفرينان  ترين نقش زنان از مهم. است

مسائل زنان در جزر و مد حوادث ه بررسي تحليلي ب ـ است با شيوة توصيفي  آن بر جستاراين . كشيده است
 دستاورد .ددهارائه او هاي  الي برخي رمان هالب عرب معاصر را ازو تصويري از زن  زدادپرهاي نجيب محفوظ ب قصه 

تصويري ، ـ محفوظي ها رماندر گسترة ـ  در جامعهاو چيستي و رسالت  وزن اين پژوهش بيانگر آن است كه از 
و چيرگيِ مباني نهاد خانواده  ناپايداريِ ،از فقر، فساد اخالقيهمواره  كه او  طوري ؛ بهنشده است درست و گويا ارائه

نظام  روي كمو  روي زيادهدر ميان  او،هاي  زنان مصر در رمان .ه استدوب رنجكنندة سياستمداران فاسد در  تباه
 برزخ و در مدرنيتهره نقطة گذار از سنّت به در چنبآنها . هستند حال پريشانو خاطر  آزردههميشه ، جامعه ارزشي

با حقايق هم هاي اجتماعي و نظام خانواده هستند كه  از ارزش نو يوجوي تعريف در جستميان قديم و جديد، 
  .مانند ؛ اما آنها بيشتر از دستيابي به اين آرزو ناكام ميباشد سويي داشته شان هم ي گذشته و هم با تاريخ كنونيتاريخ
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  مقدمه

مكاتب رشد سريع دانش در مغرب زمين، ظهور 
شناسي، مسئلة استعمار و  شناختي و روان نوين جامعه

ازجمله عواملي بودند هاي جهاني اول و دوم،  جنگ
در  هاي مردمي ا و جنبشه سبب برپايي انقالبكه 

اين ستيز . نددشهاي كهن اجتماعي  سنّت ضد جهان
 ناسازگارهاي  موجب طرح ديدگاه ،در نظام اجتماعي

از جايگاه زن در جامعه  اي در تعريف تازه يو متفاوت
اين  چارچوبو كشمكش براي تعيين   ستيزه. شد

از آغاز قرن بيستم  ،هاي زن تعريف و حدود آزادي
هاي  گروه. گسترش يافت بسياري از كشورهادر 

هاي  جمعيت«مانند  ،خاص هاي نامختلف با عنو
برآن شدند تا زن را  »فمنيسم«و  »مدافع حقوق زنان

 ةچيررها سازند كه نظام  شا از حصارهاي تاريخي
جهان عرب . ندده بودكرتحميل  اوبر  مرد و جامعه

از نخبگان  هيگرو. نيز متأثر از اين تحوالت بود
 ،جامعة عرب با ديدگاهي غربي زياده رويِنوگراي 

جماعتي . زنان شدند اندازه از  شهاي بي در پي آزادي
از پيامدهاي اين  ،كار و سنّتي نيز محافظه

هاي اجتماعي، مانند گسست نظام خانواده  دگرگوني
نمونة . هاي اخالقي بيم داشتند گرد از ارزش و عقب

توان در  مي را ها ه اختالف ديدگا و اين هياهوي عظيم
كه در برابر  ي ديدناسازگارهاي تند و  واكنش
تة قاسم شنو ةالجديد ةالمرأو  ةتحريرالمرأهاي  كتاب
ـ 1908(خواه مصري  اديب و نويسندة آزادي ،امين

اين دگرانديش و مصلح مصري،  .به راه افتاد) م1863
هاي اصالحي كساني چون  با اثرپذيري از انديشه

الدين اسدآبادي و محمد عبده و با نگاهي  سيدجمال
هاي ديني؛ خواهان  بر خوانشي تازه از برداشت  مبتني

هاي مربوط به حقوق اجتماعي زنان  ه اصالح ديدگا
قاسم امين در اين دو كتاب، در پي آن بود كه . بود
. نگاه جامعه به جايگاه زن باشد گوكنندهباز

هايش، سبب انگيختگي  هاي وي در نوشته ديدگاه
. اي در محافل علمي، ادبي و ديني شد گسترده

ها، مقاالت و  گروهي از نوانديشان در خطابه
به پشتيباني از او پرداختند و گروهي هايشان  كتاب

نيز، با انبوه رسوبات باورهاي سنّتي كه در ذهن 
گونه تفكر  خواندن اين  دين داشتند؛ به هياهو و بي

ها كه همه گوياي گمان  اين نپذيرفتن. پرداختند
برابر جايگاه زنان بود؛ تا آنجا  جامعة سنّتي عربي در
نخستين كتاب ادب ، ةتحريرالمرأپيش رفت كه كتاب 

وگوها  معاصر عربي نام گرفت و بيشترين حجم گفت
  .دنبال داشته است ها را به و پاسخ و پشتيباني

همزمان با اين فراز و فرودهايي كه در جهان 
 نويسنده ،نجيب محفوظ ؛افتاد عرب اتفاق مي

سال  در نوبل ادبي جايزه برنده و معاصر مصري
سالگي نوشتن  17او از . دزاده شدر قاهره م 1911

اي پركار بود و آثار  نويسندهوي ؛ دكررا آغاز 
او نخستين . روايي فراواني از خود برجاي گذاشت

رسالت . دست آورد  عربي بود كه جايزة نوبل را به
ها و تغييرات  محفوظ بررسي هوشمندانة انديشه
رئاليسم و  فناجتماعي مصر و مردمش با 

اي  شيوه هايش به قصه در او  .ناتورئاليسم بود
گرايانه، كوشش كرد تا ادراكاتش از جهان  عيني

پيرامون را با پيوندهاي انسان امروزين دنياي عرب 
  به. انساني اجتماع كنوني، برابر سازد  و شخصيت

هاي  آفرينان داستان دليل، شيوة حضور نقش  همين
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او در مسير قصه با بحث و نبرد دروني زندگي 
شود؛ و سلسلة حوادث  قرّر و معين مياجتماعي م

تر جامعه داستاني بيشتر، نمايشي از طبقات پايين
هاي نوين زندگي  ه پديد است كه ماهيت پرتضاد

نخستين وي . كند اجتماعي را بيشتر آشكار مي
هاي  بررسي واقعيت برايخود را تجربة جدي 

 با. نوشت االقدار عبثبا نام در داستاني سرزمينش 
ش در ا در مراحل چندگانة نويسندگي ،آنكه وجود
مصر و  ؛آزمايي كرد طبع گوناگونهاي  روش

هايش  داستان هميشگيِموضوع  ،آن هاي دگرگوني
قلم توانا و ذهن سيال نجيب محفوظ، در . بود

انگيز  شگفتاي  ي به اندازهيخلق شاهكارهاي روا
توانيم مصر و  هرگز نمي« گفت؛است كه بايد 
ـ  و مراحل قرن بيستم را بفهميم تاريخ جديد آن

بدون آنكه  ـ از حوادث بزرگ است كه قرني پر
نجيب محفوظ را بخوانيم، هرچند صدها كتاب در 

» .باشيم تاريخ و اقتصاد و سياست را خوانده
  )26 :م1995النقاش، (

 هاي قصه مصر موضوع  ،شد گفتهكه   گونه همان
ها  قصه اين هاي  او شخصيت. نجيب محفوظ بود

هاي قاهره و اسكندريه و ديگر  چه از ميان كو ،را
ها  ها در روايت شخصيت. گزيد مناطق آن برمي

كني كه  احساس مي«اند كه  پرداخته شدهچنان نيكو 
اي كه از واقعيت سرچشمه  در مقابل كاري نشسته

چراكه از خالل . گردد گيرد و به واقعيت برمي مي
گيرند ت شكل مين و با دقحقايق و زمان معي .

هاي او تصويري از جامعة عرب را با  شخصيت
اي كه دارند، به نمايش  تمام اختالفات ريشه

  )152 :م1991ابوعوف، (» .گذارند مي

 يها توجهي از شخصيت درخوربخش  ،زنان

. اندهاي كوتاه محفوظ را دربرگرفته قصه  ها و  رمان
 متنرا در  آنهااو مسائل جاري در زندگي 

سايه شان  زندگياست كه بر  دهويموضوعاتي كا
يوم مقتل در داستان  ،نمونه راياست؛ ب افكنده

توان سه مقولة زن، اقتصاد و  هرگز نمي ،الزعيم
داستان د؛ يا در كر جداسياست را از هم 

در  تبلور انحطاط اخالقي جامعه را ،الخليلي خان
تصوير  به ،»عليات فائزه«قالب شخصيت زنانة 

هاي  در رمان پديد،زنان جامعة نو .است دهكشي
گونه بر متن حوادث  به دو بيشتر ،نجيب محفوظ

ي ياه ه هرز ،زنان از گروهي .شوند مي آشكار
اللص ، ةالجديد ةالقاهرهاي  مانند شخصيت ؛هستند

با  كه در جامعه یةو نها یةبداو  و الكالب
. اند ه آورد رويدرآمدزايي خويش به  فروشيِ جسم
و  یةالسكرهاي  مانند شخصيت ،اي نيز دسته
اسير  بسا ؛نداهرچند عفيف و پاكدامن القصرين بين

. مردان هستند چيرگيهاي موروثي و  نظام ارزش
او بدون جانبداري ميان گذشته و  ،صورت هر در

سرگرداني زن را ميان  آينده، در پي آن است كه
 .دكنكم بر جامعه ترسيم حا روي كم و روي زياده
برآن است كه برخي از مسائل مطرح  جستار اين

اي از  ه الي برگزيد هالب از شده در حوزة زنان را
  .دو تحليل كنهاي نجيب محفوظ بررسي  رمان

  

  پيشينه پژوهش

اي  ه هاي اين نويسندة نامدار عرب، در پار داستان
پردازي  ها، از نگاه سبك نگارش و قصهاز پژوهش

هاي  برخي ديگر نيز شخصيت. است بررسي شده
داستاني آن را از ديدگاه طبقات اجتماعي و 
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 به. اند هاي سياسي قرن كنوني بررسي كرده تئوري
ها در ادامه به گفت  دليل فراواني اين پژوهش 

  .شود هايي بسنده مي نمونه
لنجيب محفوظ  یةالنقد االعمال  في ةالمرأ -

ن عبدي، الدي ، كبري روشنفكر و صالح)1383(
 .11نشرية علوم انساني، ش 

التطوراالدبي لنجيب محفوظ  عن  لمحة -
 .1، توفيق، االدب، سال چهارم، ش )م1959(

، الخراط ادوار، )1382(عالم نجيب محفوظ  -
 .73نشريه علوم انساني، ش 

، رياض )م1969(نجيب محفوظ  مظلةتحت  -
 .92، ش فةعصمت، المعر

، )م1996(رد علي نجيب محفوظ  -
 .60احمدعباس صالح، الكتاب، ش 

، محمد )م1997(نجيب محفوظ  یةسرد -
 .3، ش 16بدوي، فصول، مجلد 

، )م1974(الحب في ادب نجيب محفوظ  -
 .1، ش 29سالفه العامري، اآلداب، سال 

لنجيب محفوظ  فیةالمكونات الثقا في ةقراء -
 .، محمد جبريل، عالم الكتاب)م1990(

انديشه  باتا  شده است كوشش جستار اين در
 ترين برجسته از هايي ه گزيد بيني در و باريك

و  زن هاي شخصيت محفوظ، نجيب هاي رمان
 اجتماعي منظري از را آن به مربوط هاي واقعيت
گفت اين نكته نياز است كه برخي از  .كنيم بررسي

ه  آثار اين نويسنده به زبان فارسي برگردانده شد
شود؛ اما در اين  مياست؛ كه در ادامه به آنها اشاره 

  :جستار، به كتاب اصلي نويسنده توجه شده است
 حسين: ، مترجم)1388( خانة بدنام  .1

  .نشر روزگار: آبادي و فرشته افضلي، تهران شمس 
: ، مترجم)1383( دادوبيس دلداده فرعون  .2

 .نشر ماهي: نژاد، تهران اهللا فاتحي عنايت

: ، مترجم)1369( جمهور روز قتل رئيس  .3
 .نشر ققنوس: يوسف عزيزي بني طُرف، تهران

محمدرضا : ، مترجم)1387( كوچه مدق  .4
 .نشر فرهنگ و انديشه: پور، تهران مرعشي

: ، مترجم)1388( يك شب و هزار  .5
 .نشر مرواريد: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران

بهمن : ، مترجم)1380( ها دزد و سگ  .6
 .نوسانتشارات قق: رازاني، تهران

: محمد دهقاني، تهران: ، مترجم)1383( گدا  .7
 .انتشارات نيلوفر

: پرنديان، تهران: ، مترجم)1378( گذر قصر  .8
  .انتشارات روزنه

  

سيماي زن در  اجتماعي و پديدتحوالت نو

  هاي محفوظ رمان

انگيزي شگفت روش  به كنوني،دنياي مدرن قرن 
. ه استدكرمناسبات اجتماعي بشر را دگرگون 

  همه ،يك كالم فلسفه، هنر، عشق و عاطفه و در
دستخوش  ،سرعت و ابزار هاي عصرِ چيز با تكانه

عرصة  در اي تحوالت تازه ،اين موج. تغيير شد
كشورهاي  پديد آورد و مسائل اجتماعي قرن بيستم

دگرگوني در باورها . مصر را درنورديد  ويژه ، بهعربي
حضور طوالني  تأثيردستاورد  ،و سبك زندگي

استعمار در اين كشور و نيز پيامدهاي جنگ جهاني 
همگام با اين قضايا، گسترش شعارهاي . دوم بود

مانند تساوي حقوق زن و مرد، جامعة  ،تند سياسي
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شدت   اي از نظريات مشابهي كه به طبقه و دسته بي
اي را در  ه هاي تاز ها و نگرش ه ديدگا ،بود شيوع يافته

اي  ه نويسند، نجيب محفوظ. يدمردم سبب گرد
 داستان،تا به زبان  هايش كوشيد قصه  در  ،متعهد
او زبان «. نگار اين دگرديسي اجتماعي باشد تاريخ

روايتي كه زبان زندگي  ؛نوشتة ادبي را احيا كرد
صالح، (» .روزمره را با زبان فرهنگي درهم آميخت

طعم  ،نجيب محفوظ«قلم سحرانگيز  )63 :م2010
او كليد شخصيت . چشاند واقعي مصر را به ما مي

دهد و ما را به ناپيداي  مصر را در دستانمان قرار مي
النقاش، (» .شود روح اصيل مصري رهنمون مي

وداع انسان  غمبارمسائل انساني و  )27 :م1995
هاي سنّتي، موضوع  اي از ارزش ه معاصر با پار

تا تغيير  ه استكوشيد«او . محفوظ بودند هاي قصه  
در را  نمادين در محيط سياسي و اجتماعي

هاي اخالقي در هاي فكري و علمي و ارزش زمينه
» .در ذهن متبلور نمايد هايش داستان طول

  )8 :م1994عبدالمعطي، (
 نگاهي ؛اين بحث خواهد آمد ادامةآنچه در 

و  محفوظنجيب هاي  برخي از رمان بهاست 
خورده زنان در  زخم هاياز ارزشكوتاه برداشتي 

تا به كمك واكاوي فضاي  آثار؛ گسترة آن
، تصويري روشن از اوضاع زن اوهاي  روايت

  .عربي قرن بيستم ترسيم شود
  

  زن و بحران هويت جديد

هاي نجيب محفوظ  يكي از نوشته ،ميراماررمان 
به نظام ارزشي  را است كه تغيير نگرش زن

 »زهره« ،در اين روايت. است دهكرتصوير  جامعه
دختري است كه از  تحسينِ شايستةشخصيت 

 ـ شا هاي زندگي روستايي و ناسازگاري گزندها
كه نمادي از سنّت كهن اجتماعي مصر شمرده 

اي  كدهمهماناو خدمتكار . است گريخته ـشود  مي
زهره . كند در طول قصه ايفاي نقش مياست كه 

 زمينش را رها كرده و به كار خدماتي روي آورده
براي تغيير طبقه اجتماعي و وي  تالش .است

نجيب . است گريز از فقر حاكم بر طبقه دهقاني
در ضمن چنين رويكردي شايد قصد  ،محفوظ

د كه زنان كناست اين نكته را گوشزد  داشته
در عرصة  ،فرداي مصر در تكاپوي هويت تازه

 برابر درتري را  شكل متفاوتفعاليت اجتماعي 
حضور  ،بدون شك آنان .گزيدد نبرخواه ،گذشته

صورت  به - ها رغم ناسازگاري علي ـ  خود را
در جامعه و باور مردان تحميل خواهند  تري جدي

كه زهره براي دستيابي به زندگي   گونه همان .دكر
  .بود دهكررد  كشي مردان را بهره ،شرافتمندانه

اين زن  گرداگردهاي  رسالت اصلي شخصيت
كردن نقش او در قصه  بارور داستان،در متن 

 عالم، عامر حسنيهايي مانند  شخصيت. است
باهي، سرحان بحيري و حتي  وجدي، منصور

ماريانا، همه نمادهايي از طبقات جامعه هستند كه 
آنها . هم ندارند تناسب چنداني با ؛توان گفت مي

در همسايگي  ،تضادها آورِ در يك همزيستي رنج
است تا در  دهيمحفوظ كوش. اند هم حضور يافته

متن، امكان طرح چنين  ساالري مردمساية 
. ي را فراهم آوردناهمگونموضوعات 

با وجود  داستان،هاي اجتماعي  شخصيت
ي كه در موقعيت اجتماعي ژرف هاي ناسازگاري

در يك نكته  كمابيش ،اند گذشته باهم داشته
اشتراك نظر دارند و آن نگاه ناباورانه به زهره 
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تكامل  ،آنها از ديدگاهن شخصيت ز. است
نجيب . ددارناجتماعي كافي براي استقالل 

 برداشتيش اين ها رماندر بسياري از  ،محفوظ
  .است دهبيان كر هار، بازن در برابرجامعه را 

او از  .زهره بر جبر جامعة خويش شوريد
كه خانواده  سر باز زدپذيرش ازدواج با پيرمردي 

اما در محيط تازة ناهمگون  ؛دكر بر او تحميل مي
آسوده  ـ؛ كه نماد مصر جديد است ـ مهمانكده

هاي  هاي زن رمان شخصيت بيشتراو همانند . نبود
در  همواره ماجراهاي داستان،در جريان  ،محفوظ

زهره از ديد . معرض تهديد و تعرض است
 او. رسد مي نظر  پذير به آسيب ،همسايگان جديد

 شايسته ترحم مردانز گاهي نيو  شود ميتحقير 
دار و  زمينحسني عالم كه شخصيتي . گردد مي

او را نمادي از جامعة  ؛ودر مي شمار  به مالك
داند و با نگاهي  خوردة روستايي مي زخم

  :دستيابي بر جسم اوست آمادة ،آلوده شهوت
برگشتم كه تخت را  دخترك روستازادةبه طرف «

اندامي نيكو و . كرد ها مرتب مي ها و روتختي با مالفه
قبالً  ،باشم اگر درست گمان كرده ي داشت وقو

تا راز  صبركنمحال بايد  هر  به. بودوضع حمل نكرده 
  )93 :م2001محفوظ، ( ». ...بفهممو رمز اينجا را 

به  ناگزيراو را  نسبش،او زيباست و حقارت «
با كرد و  ن من خواهداپاي هاي بي بازي تحمل عشق

  )103 :همان( ». ...زندگي بر وفق مراد استهمة اينها 

آميزي كه به آيندة  با ديد ترحم وجدي نيز عامر
بلوغ  نداشتنِاز  هميشگيدارد؛ در هراس  زهره

 مهمانكدهاجتماعي او، حضور او را در فضاي 
آور  او تعرض و خواهندگي شرم. داندشايسته نمي

و يورش او را به حريم تنهايي زهره » طلبه مرزوق«
  :رو ناخشنود است اين از ؛ديده است

با كمال خونسردي و  .طلبه مرزوق آمد«
  :برائت در جايش نشست و گفت

 ...!ـ دهاتي، پاپتي مياد و پاپتي ميره

  :با ناراحتي گفتم
 ...بذار به حال خودش باشه! ولش كن ـ

  :با خشم گفت
چهره مظلوم و ژاكت ، !ـ مثل گربة هار ميمونه

اون ، بهش داده گولت نزنه اي كه مادام خاكستري
 !...يه گربة وحشيه

 و تنهاييِ! و من به خاطر تو اندوهگينم زهره
پانسيون جاي مناسبي . كنم اكنون تو را درك مي

در اولين  ـحامي تو ـمادام  و ؛براي تو نيست
سؤال ببرد؛ ابايي  از اينكه پاكي تو را زيرفرصت 

  )48 ـ49 :همان( ».ندارد

است كه با  كوشيده ميرامارنجيب محفوظ در 
كالف جامعة در گذاري را ، هايي جديد ه خلق گر

 مهمانكدهسردرگم نشان دهد كه در ماكت كوچك 
اخالق، سياست، موسيقي و هنر . است داده يجا

 اند تا اين ه ها جاري شد همه بر زبان شخصيت
راستي ورود  ؛كه دبيايدر ذهن خواننده  پرسش

در شيب تند اين ) عاصرنماد زن م(يكبارة زهره 
داشت؟  خواهد در پيچه پيامدهايي را  ،همه تغيير

از قصه، سرحان بحيري، مرد عياش  اي ه پاردر 
روشنفكر مĤب هم در ميان بيم و ترديد، عاطفة 

اما قهرمان قصة محفوظ  ؛گيرد زهره را به بازي مي
  :ترديدي ندارد ،ادامة راه براي
 است كه بار اول ديده يا ه زهرهمان و اين «
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او  آخر،اين روزهاي . بدون نشاني از اندوه. بودم
فنجان . است پخته كرده شرا بيشتر از همة عمر

را از دستش گرفتم و نوشيدم و ناراحتيم را با 
  .لبخندي پنهان كردم

فردا صبح خواهم : با صدايي طبيعي گفت
 )283 :همان( ». ...رفت

براي  ،بحراني بخشتصميم زهره در اين 
گذارد  را برجا مي پرسشاين  ،ورود به افقي نو

چه تعريفي از  ،فردا ناهمگونيجامعة پر از  ؛كه
  ؟دكر زن براي او خواهد

  
  انگاهي زنآفقر و نا

قاق زمانند  ،هاي نجيب محفوظ در برخي از رمان

المحرمتي  ناماليمات زندگي و بي تأثير، قد
بر  داخليگان  پيشه اشغالگران خارجي و سياست

نام  ،دقم. است شده تصوير ،جامعه و زن
اي در قاهره است و حوادث آن براي  كوچه

از   هاي پس در سال ،هاي مصر ترسيم آشفتگي
زنان اين . است جنگ جهاني دوم، برگزيده شده

 هگرفتار ب ،اي خاص گونه بهيك  هر ،رمان
اي  ه بيو ،»سنيه عفيفي«. هستند ريختگي اخالقي هم 

او . حاشيه قصه حضور دارد است كه در سالمند
اما از  دارد؛ خوب  اي اندازه تاوضعيت مالي 

واپسين  اوضاع بحراني جامعه مطلع است و در
امنيتي  است از خأل هاي عمرش نتوانسته سال

جوي مردي و او در جست. در امان بماند ،جامعه
از بذل  كه ؛ چنانكه در پناه امن او بياسايداست 

 ميانجيِ ،»ام حميده«. ورزد نمي اموالش دريغ
ه نظر او بست هاي اخالقي از ارزش .محبت است

ه آورد دنبال   كه بهشده به منافعي تفسير و معنا 
هاي زن و مرد  در كنار همة شخصيت. است

 بوده تلخ محفوظ نامة غمقهرمان » حميده« ،ناستاد
اما  ؛مند است او از اندام زنانة زيبايي بهره. است

ده و كرمالي و فكري رشد  فقرِ زارِ لجن در دلِ
  .است وپا زده دست

هاي او در  آرام و با گردش آرام ،خروج حميده
شايد نجيب . شود اطراف كوچه آغاز مي هاي همحل

 الي البه حميده را در ،خواسته محفوظ مي
اي آشنا  با دنياي تازهبه آرامي  ،هاي غروب گردش

» عباس حلو«. زاده شده استكند كه در جامعه 
تي است كه خالصانه به حميده عشق ني مرد پاك

 ،عباس حلو .اند شدههم نامزد  آنها با. ورزد مي
خاطر  تهيدست است و حميده از عقدة فقر آزرده

او تمام خوشبختي فردا را در پول و ثروت . است
آوردن اين   دست  داند و عباس براي به مي

در ميان حسرت و اندوه به دامان  ،خوشبختي
حميده در . برد ارتش انگليس پناه مي ي دررگكار

شده  آشنا ،»ابراهيم فرج«با  ها ادامة همين گردش
كار اين . شود مي سوي پرتگاه سقوط كشيده  به و

. مرد داللي زنان براي ارتشيان انگليسي است
او از . دهد تن به فساد مي ،هاي او ه حميده با وعد

اي كه فرج  گريزد و در بازار مكاره چه ميكو
از متن مردم  ،ابراهيم برايش تدارك ديده بود

 »تي تي«او ديگر با نام جديد . شود كن مي ريشه
  .شد مي شناخته

ابراهيم چيزي را كه در اعماق  در واقع فرج«
، ميان روشني و تاريكي در نبرد بودوجود حميده، 

 در مورد آنچهرو دخترك  اين از... بود شناخته
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چندان ترديدي نكرد و سنگيني  ،بايد انتخاب كند
كشمكش ميان ماندن در كوچه و ترك آن، آزارش 

ترس و واهمه از آيندة زندگي راهش را  نداد و بي
  )124 :1378الزهرا،  هفاطم(» .انتخاب نمود

همه، سرد و   شگفت اينكه از كنار اين«
گذشت و هيچ احساس مودتي  تفاوت مي بي

كرد  به كوچه و اهل آن در خود حس نمي  نسبت
 ». ...بود و ارتباط دوستي و همسايگي قطع شده

  )218 :م1972محفوظ، (
اي از زنان  حميده را نمونه ،نجيب محفوظ

داند كه در منجالب فقر،  قرباني جامعة مصر مي
زناني كه  ؛اند خواهندگي و ناآگاهي غرق شده

زيباتر از ميراث هزار پارة  ،آور را برهنگي شرم
سقوط حميده « .دانند خود مي فرسودةهاي  سنّت

نمادي است براي همكاري و همدستي واقعيت 
تا چنين سرنوشتي رقم  ؛اجتماعي با واقعيت رواني

هاي حميده را براي  ه انگيز ،نويسنده از ابتدا. بخورد
بعضي . دهد ترك كوچه در مقابل خواننده قرار مي

ها به نوع زندگي داخل كوچه مربوط  ه گيزاز اين ان
توقع حميده و انتظار  ،برخي ديگر أشوند و منش مي

» .اي غير از آن زندگي است او براي زندگي
گونه كه در روايت  همان )121 :1378الزهرا،  هفاطم(

هاي  كه در گردش  او هنگامي ؛است نقل شده
ديد كه در  ميرا  انيخود، دوستان يهودي و كارگر

كردند؛ هواي كوچه برايش  كارخانه كار مي
، ستودكار را مي گونه او اين. شد كننده مي خفه
تازة جهان مدرن براي زنان  پيشكشآن را كه چرا
- اي رهايي مي گونه ،آن در پيچراكه  ؛ستنادمي

  :سابقه بود بياش  ديد كه در جامعة سنّتي

را ديد كه  ـ دختران شاغل  - دوستانش«
زده  ل از گلش شكفت و سالمي شتابگ... آيند مي

. گفتندو بالفاصله از هر دري سخني به هم دادند 
هايشان را با نگاهي نافذ  ها و لباس ه او چهر

 ،كاويد و بر آنچه از آزادي و منزلت داشتند مي
آنها دختركاني از ساكنان . خورد حسرت مي

بودند كه به حكم بدبختي خويش و » دراسه«
هاي موروثي و به  خالف سنّت  جنگ به شرايط

تقليد از زنان يهودي به كار در محيط بيرون تن 
خود  ظاهرِ  به ،و به تقليد از يهوديان... بودند داده
پرداختند، برخي از آنها با كلماتي چند به دام  مي
هاي خلوت دست  افتادند و از اينكه در خيابان مي

 شرم ؛بازي كنند به بازوي مردي بياويزند و عشق
  )44ـ  45 :م1972محفوظ، ( ». ...نمودند نمي

 در تحليل انحراف زنانِ ،نجيب محفوظ
حقيقت اين است كه «: هايش گفته است رمان

ي من، ها داستانبيشترين اين زنان گمراه در 
رفتار آنها . گردد علل اجتماعي برمي  انحرافشان به

كنند متهم  اي كه در آن زندگي مي اندازة جامعه  به
گناهكاري  ،خاطر فقر  بيشتر آنها به ؛نيست

محفوظ در  )116 :م2005 العشماوي،(» .كنند مي
گزينش فساد زن را يك انتخاب  ،يشها قصه  

ناآگاهي  اي آن را گونهبلكه  ؛دانستهن آگاهانه
زن  اي دانسته كه عمومي و جهل اجتماعي گسترده

سوي سقوط   به ،معاصر را در جامعة عرب
براي » عمر«، الشحاذدر رمان . است كشانده

تغيير در رفتار . نگران است» بثينه«فرداي دخترش 
او بيمناك است . است كرده پريشانپدر را  ،دختر

اي گم  از اينكه فرزندش در طوفان حوادث جامعه
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  :سوي آيندة نامعلوم در شتاب است شود كه به
داني،  سف است كه از دنيا چيزي نميأجاي ت«

ام و تو از  يك قناري مراقبت كردهاز تو مثل 
نگاه اين در پس . اي سوتر نرفته  ماشين مدرسه آن

رغم  چه چيزي نهفته است؟ آيا بهرؤيا،  از پر
گوهايمان هست، رازي را و صراحتي كه در گفت

 ،هاي برهنه اي؟ بوي اين بدن از من پنهان نكرده
اي كه در ميان  ي در تو دارد؟ و ترانهتأثيرچه 

  .)29 :م1982محفوظ، ( »در پرواز است؟امواج 
  

  زن و فروپاشي نظام خانوادگي

هاي نجيب  هاي زن معاصر در رمان يكي از رنج
. فروپاشي تدريجي كانون خانواده است ،محفوظ

 هاي زاويهيش از ها قصه  را در  سئلهاو اين م
. است دهكر واكاوي و پردازش گوناگون،

مدق، در شخصيتي مانند حميده در قصة كوچة 
مانع دستيابي به  ،هراس از اينكه ازدواج

او از بيم . پذيرد ، آن را نميشود شآرزوهاي
، ـ چون زنان سنّتي ـ اش دادن زيبايي زنانه  ازدست

شود وظايف پرورش فرزند و  ديگر حاضر نمي
  :همسرداري را بپذيرد

) براي من(بخت  همسر تيرهيك حلو فقط «
و زاييدن و ش حاملگيه  همه شو عاقبت ميشه؛
 همين. به بچه، كنار مگسا رو شير دادن پياده توي

 ».ادامه دارهتا آخر  مانگيز تصوير زشت و نفرت
  )214 :م1972 ،انهم(

هاي  اما حكايت برخي ديگر از زنان در داستان
 تر از فساد خانواده در گداز جاناي  گونه ،محفوظ

حسين زن  ننه .ستا  دهكر جامعة مصر را تصوير
بستي كه كوچه  استاد كرشه، در كوچة مدق در بن

  اي براي دردهايش نيافته چاره ؛دهكربر او تحميل 
است و پسرش  دخترش از خانه فراري شده .است

بدبختي  أمنش ،اي را كه در آن باليده كوچه ،حسين
 ؛است داند و به دامان ارتش انگلستان پناه برده مي

فساد  ؛آزارد او را مي هاز هم  اما دردي كه بيش
است كه  درماني يبهمسر و درد  آزرمِ بياخالقي 

  :به آن عادت دارد ،گيبر ميخوار افزون
استاد از او روي برگرداند و ساكت ماند و «

 هاين يك بدبختي قديمي«: گويد شنيد كه شيخ مي
و  Homosexuality: ميگن بهشانگليسي  به كه

 ولي اسم Homosexuality :ميشههجي اينجور 
عشق  ،عشق حقيقي. نميشه روش گذاشت وعشق

  )110 :همان( ». ...س به خانواده
در اركان خانواده در  ناپايداري ،نجيب محفوظ

صورتي   به »گدا«را، در رمان  كنونيدنياي 
. است روايت كرده ،تر از آنچه گفته شد متفاوت

 شزني است كه به همسر و فرزندان ،»زينب«
ها  پس از سال ،»عمر«همسرش . متعهد است

مبارزه سياسي، به بيماري ماليخوليايي فلسفي 
نگاه مرد به زن، . است مبتال شده ،انگاري پوچ

گويي . شده  عشق و خانواده نگاهي است دگرگون
روايت  ،است در ميان گيجي مرد محفوظ خواسته

شدن خانواده  هاي جامعه و متالشي سقوط ارزش
هتك حرمت از . كنددر گذر به مدرنيته را بيان 

توان از  عصمت آرامش سنّتي در خانواده را مي
  :خوبي دريافت هاي عمر به ميان حرف

 .چقدر دوست دارم به يك دل عاشق راه يابم«
داني در زندگيم كسي جز زينب را  طوركه مي همان

 سال گذشته  ام، ولي اكنون بيست دوست نداشته
ك سلسله ها به ياد دارم ي است و آنچه از اين سال
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ها و  حركات و سكنات است نه دريافت
يادم هست يك روز به تو گفتم . احساسات

اما همة اينها اكنون  ؛)...كشند هايش مرا مي چشم(
جنگم تا از  اند و امروز دارم مي خاطراتي پوسيده

 پيه و چربي خالص شوم و زينب عزيز در شرّ
اي است كه فقط يادآور خانه و  نظرم مجسمه

  )28 - 29 :م1982محفوظ، ( ». ...و كار استخانواده 

فروپاشي خانواده زينب با سقوط عمر در دام 
گي با سرعت بيشتري در روايت اتفاق  بار زن

عمر مرد مبارزه، شعر و رؤياي . است افتاده
در دام نوشانوش با مارگاريت و  ،شهر مصر آرمان
هاي عصر معجزة  از آن با ديگر رقاصه  پس

  :شدآن تسليم  فناوري بود كه
»در آمده  اكنون از پوست خود به ،تو مرد 
دنبال صدايي مرموز   زنان به اينك نفس. است

جاي  مشتي خاك بر ،خود دود و در پسِ مي
مشتي  ...شادي ديروز و حتي مدينة فاضله. نهد مي

  )66 :همان( ».خاك بود

به  ،القصرين بيننجيب محفوظ در داستان 
، »امينه« .است كامل پرداخته سنّتيِ ةروايت خانواد

 ،و ديگر اعضاي اين خانه» احمدسيد « همسر
جريان . حال تغيير هستند تصويري از يك جامعة در

د درك كنتا خواننده  افتد؛ مي ي اتفاقندكُ  روايت به
. تر هستند آفرين گاهي تحول آرام، كه تغييرات 

او در . اي از تضادهاست جمع طنزگونه احمد،سيد
. پردازد ري ميبندوبا بيبه  ،مذهبي پايبنديِكنار 

 چيرگيكوشد با تهديد و  مي همواره سيداحمد
. دكنزورمدارانه، حرمت سنّتي خود را حفظ 

امينه را در انزوا و سكوتي  ،شخصيت دوگانه او

مسخ كرده و او را آرام  آرامو  گرفتار كرده طوالني
ه امين. استكشانده به تحليل  ش راشخصيت انساني

چون و هيچ  بي ،ديگر فقط ماشيني فرمانبر است
وظيفة كنيزي شرافتمند را در اين ميانه  او تنها،. چرا

  :كند بازي مي
بعد از ازدواج به خود در اولين سال  ،بار يك«
هاي  نشيني ت داد و در نهايت ادب از شبأجر

در جواب اين كارش، مرد  ؛مداوم او گله كرد
گوش او را گرفت و با صدايي بلند و محكم 

 كه امر و هم هستم و تنها كسي مردمن م«: گفت
. هكارم ايراد بگير ازپذيرم كسي  و نميه كن نهي مي

باشي، مواظب من كه مطيع ه اين ات فقط وظيفهتو 
از اين مورد  ».نكني كه تنبيهت كنم مجبورمباش 

 ـچيز فت، فهميد بايد همههايي كه گر و درس
عادت كند تا از خشم  ـ حتي به زندگي با اجنه

  )6 :م1956محفوظ، ( ».نگاه او در امان بماند
 ،خانواده ي درفضاي چنينآور  در خفقان تهوع

آيا اميد رشد انديشه و روح نوآوري وجود 
داشت؟ آيا دروغ و تزويري كه در اين  خواهد

پديدة عجيبي است؟ آيا نگاه  پديدار شد،خانواده 
و غريزة » ياسين« پنهانيِ ، عياشيِ»كمال«كودكانة 

در مقابل  ، هميشه»عايشه«كنجكاو دخترانة 
 مطيع خواهد ماند؟ سيداحمد،فرمانروايي سنّتي 

نجيب محفوظ در بخشي از قصه، براي واكاوي 
اوضاع آيندة زن در جامعة مصر، از ديد كمال 

فرداي مصر است، به  كودك دبستاني كه نماد
روز در راه  كمال هر. موضوع پرداخته است

بازگشت از مدرسه، جذب تماشاي تابلو تصوير 
  :شود زني بر سردر مغازة سيگارفروشي مي
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در مسيرش از سيگارفروشي ماتوسيان «
روزه كه در چنين ساعتي  او به عادت هر. گذشت

داد، زير تابلو آن ايستاد،  اين كار را انجام مي
گرفت تا  چشمان ريزش را به سمت باال مي

تصوير زني را ببيند كه با سيگاري بين دو لب 
ارغواني خود بر نيمكتي لم داده بود و از بين 

. شد لبانش حلقة پيچاني از دود سيگار، خارج مي
زن بازويش را بر لبة پنجره تكيه داده بود و پرده 

اي  خهاي از نخلستان و شا را كنار زده بود تا منظره
اين زن، او را به . تصوير اضافه شود از رود نيل به

انداخت، چون هر دو  ياد خواهرش عايشه مي
گرچه او . موهايي طاليي و چشمان آبي داشتند

سالگي شده بود، ولي تحسينش از زن  تازه وارد ده
حد و حصر بود؛ چه  موجود در اين پوستر بي

دگي با بسيار انديشيده بود كه اين زن دارد از زن
  )44: همان(» .برد تمام مظاهرش لذت مي

هايي كه اين  الي ديدني نجيب محفوظ در البه
خود مشغول داشته، كوشش  كودك دبستاني را به

شكني زن فردا را  است تا جسارت سنّتكرده 
سادگي  هاي او به روشنگري كند؛ اما نبايد از اشاره

توصيف زني با موهايي طاليي و چشماني . گذشت
اندازي دور به نيل چشم دوخته، آبي كه از چشم

هايي براي بيان حضور فرهنگ غربي  شك نشانه بي
است و نگاه حريص استعمار را براي چيرگي بر 

نكته ديگري . كند سرزمين مصر در ذهن تداعي مي
كه درخور فكر است، تحسين فروتنانة نسل فردا 

توان آن را  در برابر اين تمدن جديد است كه مي
  .وجو كرد در رؤياي كودكانة كمال، جست

  

  ارزشي زن در جامعه دولتمردان فاسد و بي

، تحوالت ةالجديد  ةالقاهرنجيب محفوظ در رمان 
تازة اجتماع مصر را با زباني گزنده به نقد كشيده 

توان  الي حوادث اين قصه، مي در البه. است
هاي سقوط اخالقي در  هاي بسياري را از علت نشانه

ها؛ شامل زن، جامعه، خانواده و  عرصههمة 
فرجام . خوبي يافت  هاي ديني و اخالقي، به ارزش

هاي اين آشوب اجتماعي نيز آشكارا  تلخ نابساماني
در ماجراهاي جاري درون داستان، درخور ديدن 

او در اين داستان، براي ورود به جامعة مصر، . است
ي دنيايي را توصيف كرده است كه هرگز به همبستگ

همچنين، ابهام در سرنوشت . گردد اجتماعي بازنمي
زناني را ترسيم كرده است كه در جداسازيِ ناگهاني 

باره از گذشتة گريزان خويش، گسسته  تاريخ، يك
زنان در اين اثر داستاني، قربانيان اصلي . شوند مي

هرزگي و هيجان غريزي مرفهان قدرتمند در قدرت 
بر زنان در اين   افزون. نظام سياسي مصر هستند

داستان؛ مردان و شخصيت، هويت و انديشة انساني 
قهرمان . آنها نيز، در رهاشدگي نوين فدا شده است

مندي مادي، از حقيقت  اصليِ مرد، براي بهره
  .اش خالي شده است وجودي
توان قهرمان اصلي اين  شك با قاطعيت نمي بي

، »محجوب عبدالدايم«. داستان را تعيين كرد
اي بسيار فقير است، او  دانشجويي از خانواده

برد، در  اينكه از فقر شديد مالي رنج مي بر  فزونا
بيني نيز، با حيرتي عجيب در طول  عرصة جهان

از نگاه اين دانشجوي . قصه حضور يافته است
مستمند، هيچ ارزش ديني و اخالقي درخور 
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هرچه فقر و تنگدستيِ او . توجهي وجود ندارد
بيشتر شود؛ دامنة ترديد در مباني عقلي، اخالقي و 

محجوب، اين . گيرد فزوني مي ديني او نيز
پريشانيِ انديشه را براي خود نوعي آزادانديشي و 

كه عاري   حالي شمار آورده است؛ در نوگرايي به
در نگاه محفوظ، . از هرگونه پايه عقالني است

انديش، نمادي براي  اين شخصيت فقرزدة پوچ
او در . زدة مصر است دادن جامعة آشوب  نشان

دامن   به  ي و بدبختي، دستاوج تنگناي گرسنگ
شود تا شايد با يافتن  گان حاكم مي پيشه سياست

شغلي مناسب، راهي براي فرار از بحران 
جا رخ داده  اوج فاجعة قصه همين. تنگدستي بيابد

، او بايد بهاي اين رهايي را با انتخابي سخت است
دردناك بپردازد؛ ازدواج با دختري كه معشوقة يكي 

 ـ  »قاسم بك فهمي« ـ ان حكومتيمنصب از صاحب
  .شده است  بوده و به هرزگي كشانده

تبار و از  ، دختري است تُرك»احسان شحاته«
اش، تن به  دليل فقرِ خانواده او به. اي نيازمند خانواده

كه   در طول روايت داستان، جايي. رسوايي داده است
كند خانوادة آنها در سرزمينشان از  پدرش نقل مي

اند؛ اين گمان تقويت  واال برخوردار بوده جايگاهي
شود كه محفوظ، شحاته را نمادي فروريخته از  مي

اي كه يادآور  امپراطوري. داند امپراطوري عثماني مي
گونة نظام سياسي است و با شكوه باستاني و افسانه

. فساد قدرتمندان حكومتي، به نابودي كشيده شد
ديد و محجوب، در اوج ناچاري و در هجوم تر

پذيرد؛ چراكه ارائة اندام  تشويش، ازدواج با او را مي
خوبي   زيباي اين زن در بزم بزرگان دولتمند، به

هنجار  توانست راهي براي نفوذ او در جامعة بي مي

محفوظ در . شهوت و قدرت آنها بگشايد  آلوده به
اوهام اين مرد، خواسته است  از ميان نجواي پر

خانوادة معاصر مصر و  عصمت كوچيده از قداست
  نيز نگاه پست مردان، با رويكردي تازه به ازدواج در

. اي قرارداد كاري را به پرسش بكشاند جايگاه گونه
غيرتي،  سقوط محجوب عبدالدايم در گرداب بي

بيانگر اوج واخواست محفوظ است به سكوت و 
هاي  مندي جامعه بر فناي انسان؛ و انديشه رضايت

در منجالب تناقضات وحشتناك تمدن  واالي انساني
شدن مردي است كه از  ويران. پرست معاصر لحظه

پيوند مدام قاسم فهمي با همسرش آگاه است و براي 
وگويي مستانه در  فرار از ننگ اين پستي، در گفت

  :آلوده را توجيه كند كوشد اين نوآوري شرم ميكده مي
ترين مشكالت  ـ حقيقتاً قوادي از پيچيده«

  .دواج عصر جديدهاز
ـ درواقع ازدواج از مشكالت پيچيدة قوادي 

  .به حساب مياد
بيني كه جوانا از  راست گفتي، مگه نمي ـ

هاشون با  كنن؟ ولي تو خونه ازدواج فرار مي
  شركاي جنسيشون ارتباط دارن؟

» . ...آورتر و بي مسئوليت يه ارتباط لذت -
   )147: م1984محفوظ، (

اين داستان، نماد معصوميت احسان شحاته در 
مجروح زن عرب معاصر از ديدگاه نجيب 

ز از يمحفوظ است كه سرگردان، براي گر
هاي تهيدستي، به دست سوداگران دشواري

او در ورود به دنياي . سياسي به تاراج رفته است
    . نو، قرباني همدستي فقر و سياست شده است

  ست تـا كوشيده ا الي اين داستان، محفوظ در البه
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شگردهاي ويژة دولتمندان فاسد را براي استثمار 
زن، در جايگاه يك امكان خوشايند براي 

مندي جسماني بازگو كرده و از انحطاط  بهره
. پيوندهاي پنهان در اين طبقه اجتماعي، پرده بردارد

درجايي از قصه، وقتي قاسم بك در مقام وزير 
رسند شود، شحاته نيز از صميم دل خ برگزيده مي

. شود؛ چراكه با فساد آميخته و خوگرفته است مي
او در رؤياي ترقّي همسرش و يافتن زندگي بهتر 

  :اي فاسد تن داده است به معامله
هايش را گزيد تا لبخند توأم با خودستايي  و لب«

دانست هر  را بپوشاند؛ و اين درحالي بود كه مي
اي كه همسرش در آن ترقّي يابد، گويي مرتبه
ش بدان دست يافته است؛ و شكي نداشت كه خود

منزلة ضمانت  تواند به درجة چهارم مورد انتظار، مي
اي باشد كه اكنون از آن برخوردار  حفظ زندگي

پس با اخالص، احساسش را با او معامله . است
  :كرد؛ و زير لب آهسته نجوا كرد

  ...ـ گمان نكنم درخواست منو رد كنه
  :ن گفتپس مرد با هيجان و اطمينا

چون آيندة ! ـ سعيتو بكن، سعيتو بكن شيرزن
  )171: همان(» .اس ما به سعي تو وابسته

آنچه در بخش انتهايي قصه، از زبان 
هاي محجوب روايت شده است؛  كالسي هم

اي  شمردن جامعه  درحقيقت، بيان نويسنده در زشت
است كه در درون خود فساد دولتمردان را تحمل 

تواند اين وزير و امثال او  جامعة ما مي«: كرده است
كه اندكي از فراموشي  را در خود هضم كند، زماني

و در جملة نهايي  ؛)209: همان(» برايش فراهم آيد
توان ترديد و نگراني را در نگاه به فرداي اين  مي

وإبتسم الرّفاقُ، أالَصدقاء «: وبي درك كردخ جامعه به
االَعداء و تَبادلوا نظرةً ذات معني، و كَأنّهم يتَسائلونَ 

دوستان « )همان(» ماذا تُخبيء لَنا أيها الغد؟«معاً 
  و با نگاهي پر معني به! گر لبخند زدند، ياران ستيزه

اي  :پرسيدند هم مي هم نگاه كردند، گويي همگي با
  »اي؟ چه چيزي را از ما پنهان كرده! فردا

  

  گيري نتيجهبحث و 

  :ددرك كرتوان نكات زير را  مي ،ز آنچه گفته شدا
دنبال   به ،كشور مصر ويژه به و جهان عرب .1

شاهد  ،قرن بيستم  تحوالت اجتماعي و انساني
ي در مناسبات اجتماعي هاي و نابساماني ها دگرگوني
هاي  اين تنشترين عوامل  عمدهاز . ه استخود بود
ورود  ،آن در پي، حضور استعمار و اجتماعي

عبور جامعه از نقطه گذار از سنّت فرهنگ غربي، 
و عمومي  گستردهفقر و ناآگاهي  به مدرنيته، وجود

ها  جامعة زنان را در اين سرزمين ،اين عوامل. بود
  .دكررو  هاي روب هاي ويژه با بحران

 نويس بزرگ معاصر رمان ،نجيب محفوظ .2
حقايق خوبي  بهتوانست، با زبان روايت  مصري

هايش ثبت  قصه  نوپديد اجتماعي مصر را در قالب 
هاي زنانه و حوادث زندگي آنها،  شخصيت. كند

هاي او را شكل  بخش درخور توجهي از رمان
 .اند داده

هاي نجيب محفوظ،  شخصيت زن در رمان .3
هم   متفاوت و گاه ضدهاي  با شرايط و وضعيت

هايش كوشش  او در روايت. كند ايفاي نقش مي
كرده است تا نمادهاي زن را از ميان طبقات 
مختلف اجتماع مصر گزينش كند؛ و از اين رهگذر 
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بتواند تصويري كلي از آنچه زنان مصر در قرن 
  .به خواننده ارائه كند ،اند رو بوده اخير با آن روبه

زنان جامعة مصر در سدة گذشته، در برزخ  .4
گروهي از اين . اند سنّت و مدرنيته درگير بوده

هاي سياسي و  زنان در ميانة اين كشمكش
دليل برخي از عوامل فرهنگي و  اجتماعي، به

نجيب . اند اقتصادي در منجالب فساد سقوط كرده
محفوظ در طول رواياتش كوشيده تا از عوامل 

  .قي پرده بردارداين انحطاط اخال
ها و پيوندهاي  هاي محفوظ، ارزش در رمان .5

حاكم بر خانواده در نمايي آشكار از جامعه و در 
ناسازگاريِ ميان جديد و سنّتي، گاه دچار 

روي شده؛ كه صدمات اجتماعي  روي و كم زياده
پذيري بيشتر، نمود  دليل آسيب آن به جايگاه زن به

  .آشكارتري يافته است
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