
ر د های خانوادگیبررسی و تحلیل گسست روابط زناشویی و بزه
 بزرگ علوی و نجیب محفوظمجتبی های داستان

 

 

 
 رانیا زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یزد حدوا ،یفارس اتیزبان و ادب وهگر یدکتر یدانشجو   یعرزا نیرسن 

 رانیا زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسالم زد،یواحد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب رادیاتسا   *نیاحیدری  یداه

 رانیا زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسالم زد،یواحد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش   ق زادهمود صادحم

 

 

 

 

 
 heidari_hadi_pnuk@yahoo.com      ایمیل نویسنده مسئول: 05/48/0044رش:  یپذ 40/40/0044افت:  یدر

 ده   یچک 
 

و نجیب محفوظ به  یبزرگ علوهای مجتبی تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاههدف: 

های منفی گسست روابط زناشویی و نویس نامدار، در ارتباط با جنبهعنوان دو داستان

در تحقیق حاضر با  روش پژوهش:ار داستانی خود انجام شد. در آثهای خانوادگی بزه

تحلیلی، دیدگاه دو نویسنده در ارتباط با  -ای و روش توصیفیاستناد به منابع کتابخانه

واده خان ها:یافتهشود. های خانوادگی، بررسی و مقایسه میگسست روابط زناشویی و بزه

شناسان و تحلیلگران آید و همۀ مردمدر جامعه به حساب میها ترین رکنیکی از اصلی

اند. با توجه به مهم بودن این مقوله، در جامعه بر لزوم حفظ و پایستگی آن تأکید کرده

ه مطلوب و مسائل مرتبط با خانواده در دو وج گسترۀ ادبیات داستانی هم شاهد بازتاب

-های گوناگون و برگزیدن شیوهخصیتو محفوظ با خلق ش یبزرگ علوایم. نامطلوب بوده

سد ربه نظر می گیری:نتیجهاند. های متنوع روایی، به نقد و تبیین این مهم پرداخته

-شه، نقش کلیزنان، کاربست هژمونی خشن مردانه علیه زنان یکاال انگارفرهنگ مردساالر، 

ای هبه عنوان دالیل اصلی گسست روابط زناشویی و بزه ای زنان و وابستگی آنان به مردان،

 مطرح شده است. ها در این داستانخانوادگی 
 

 

 ،یخانوادگ یهابزه ،ییمحفوظ، داستان، روابط زناشو بینج ،یبزرگ علو :هادواژهیلک 
 گسست روابط

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 خانواده درمانی کاربردی

 
 0202-0044شاپا )الکترونیکی( 

http://Aftj.ir 
 545-508 |2 پیاپی 4شماره  | 0دوره 

 0044 پاییز

 د:ینکر استناد یل زکبه ش ن مقالهیبه ا

 

 درون متن:

 (0044، و صادق زاده نیا حیدری زارعی،)
 

 

 

 

 در فهرست منابع:

صادق .، و هادی، دری نیاحی.، نسرین، زارعی

 گسست لیو تحل یبررس (.0044) .محمود، زاده

در  یخانوادگ یهابزهو  ییروابط زناشو

 بیو نج یبزرگ علو یمجتب یهاداستان

، فصلنامه خانواده درمانی کاربردی. محفوظ

0(4 :)508-545. 
 

https://orcid.org/0000-0002-3708-1903
https://orcid.org/0000-0003-3405-4624
https://orcid.org/0000-0001-5588-4577


  545 |                                                                                    3شماره      | 2دوره     |0011   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 مقدمه

همواره مورد توجه است. در جوامعی که نهاد خانواده در کانون خانواده به عنوان یکی از ارکان جامعۀ انسانی 

های کمتری هستیم. برعکس، هرگاه نهاد ها و آسیبهای بعدی شاهد بزهکاریاهمیت قرار دارد، در الیه

هایی در سطوح گوناگون جامعه ایجاد هایی خرد یا کالن شود، به همان میزان، بزهخانواده دچار گسست

)ساروخانی،  «ن زیستی، اقتصادی، روانی، حقوقیه واحدی اجتماعی است با ابعاد گوناگوخانواد»شود. می

اگر آموزش  گیرد. در چنین شرایطی،های متنوعی از زندگی انسانی را دربر میبنابراین، بخش ؛(0498

طعاً شاهد فرزندان از درون خانواده صورت بگیرد و نیز، زن و شوهر ارتباط مطلوبی با هم داشته باشند، ق

ابل قو درک و شعور زیستی الزم برای هر فرد به میزان  تری خواهیم بودمناسبات بینافردی و گروهی مطلوب

ط مربوها نیز ها، به پیوندهای میان آناز دید سگالن، واژۀ خانواده گذشته از شخصیت. آیدتوجهی فراهم می

، تندخانه نیسشود که همگیرندۀ خویشاوندانی میشود و البته توسع معنایی آن تا بدانجاست که دربر می

 .(0495)سگالن،  ولی دارای نیاکانی مشترک هستند

گیری و تداوم نهاد خانواده اهمیت دارد. مطالعۀ روابط زوجین به آشکار شدن قواعد روابط زناشویی در شکل

، بررسی هاد. در بیشتر جامعهکنکند، کمک شایانی میساختاری که پیوندهای زناشویی در آن سامان پیدا می

ی های خانوادگی دارد. کیفیت و چگونگکیفیت این روابط نقشی بنیادی در ارزیابی و سنجش فراگیر ارتباط

های گوناگون ارتباط زوجین همچون روابط زناشویی را باید مفهومی چندوجهی دانست که دربر دارندۀ زمینه

برای  اصلیسه رویکرد  .(0445 ،نمچنیف و ایلاگر ،یریلاپ) استتعهد سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و 

د کیفیت نکه باور دار اسپنیر . دیدگاه لیوایز و0گیرد: مورد نظر قرار می زناشویی روابط سازی کیفیتمفهوم

 . فینچام و برادبوری 0. (0442 ،گناگ) شودشادمانی تعیین می روابط زناشویی بر اساس ترکیبی از سازگاری و

. 4. تاسبر این باورند که کیفیت این روابط بازتاب دهندۀ ارزیابی فراگیر فرد از رابطۀ زناشویی  (0982)

 رویکرد سیستمی بوئن است.نیز، اسپنیر و  ای از رویکرد لیوایز وآمیزه که (0989) دیدگاه مارکس

گسترۀ ادبیات هم راه پیدا کرده است؛  ای دارای اهمیت، درمفهوم خانواده و روابط زناشویی به عنوان پدیده

ساس، بر این اپیوندد. زیرا یکی از کارکردهای متون ادبی، بازنمایی رویدادهایی است که در جامعه به وقوع می

ند اند تا بتوانهایی متنوع پرداختههای خود به خلق شخصیتها در آثار داستانی و رمانبسیاری از نویسنده

وی و علدر این بین، مجتبی بزرگ روی خانواده بپردازند و از آن سخن بگویند.پیشهای گوناگون به چالش

نجیب محفوظ به عنوان دو نویسندۀ مطرح در ایران و مصر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نهاد خانواده 

اند، هو ظهور یافتهای این دو نویسنده بروز ها و داستاناند. افرادی که در رمانو مناسبات زناشویی سخن گفته

ت ها این بوده اسها ارتباط برقرار کنند. هدف نویسندهتوانند با آنبه قدری ملموس هستند که مخاطبان می

هدف و مسألۀ  حلی مطلوب دست پیدا کنند.که دردها و مشکالت را به خوبی شرح دهند تا در نهایت به راه

میان زن و شوهر در خانواده و نیز، اعضای دیگر خانواده های ارتباطی اصلی تحقیق حاضر این است که شکاف

 ها پاسخ داده شود:شود تا به این پرسشعلوی و محفوظ کاویده میبررسی شود. بدین منظور، آثار بزرگ

 های خانوادگی در نگاه دو نویسنده چیست؟ ترین عوامل گسست روابط زناشویی و بزه. اصلی0 

 ی شخصیت و کنش زنان چه جایگاهی دارند؟گیردهی و شکل. مردان در جهت0
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 روش پژوهش

ر مقاله . ساختانوشته شده است ایتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه -این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی

به این صورت است که ابتدا توضیحاتی دربارۀ مفهوم خانواده و اهمیت آن در خانواده ارائه شده و سپس، 

زبان( و نجیب محفوظ )نویسندۀ مصری( به عنوان دو علوی )نویسندۀ فارسیمجتبی بزرگرویکردهای 

 های خانوادگی بازنمایی شدهشخصیت ادبی شاخص در خاورمیانه در ارتباط با گسست روابط زناشویی و بزه

 نان واست. بدین منظور، پنج عنوان در نظر گرفته شده است که عبارتند از: نگاه جنسی و ابزاری به ز

گی ای زنانه و وابستکاالانگاری آنان؛ اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان و هژمونی خشن مردانه؛ نقش کلیشه

های چمدان، آنان به مردان؛ خیانت در ابعاد گوناگون مالی، جنسی و ... . جامعۀ آماری تحقیق حاضر، کتاب

ها، میرامار و گدا از های کوچۀ مدق، دزد و سگبعلوی و کتاها و میرزا از بزرگهای زندان، ساالریپارهورق

  .نجیب محفوظ است

 

 هایافته

 و رو هستیم که موضوعات اجتماعیدر حوزۀ ادبیات داستانی فارسی و عربی با نویسندگان بسیاری روبه

 برعهدهمتعهد را  ادیبیاند تا نقش اند. به عبارت دیگر، کوشیدهرا در آثار خود دخالت داده محورخانواده

نباشند. نویسندگانی از این دست، به واسطۀ  تفاوتبیهای اجتماعی عصر خویش، و نسبت به دغدغه بگیرند

 ادیبدهد که این ویژگی برجسته، همواره نامی جاودان و ماندگار خواهند داشت. چنین رویکری نشان می

 لمسائبیند و با انعکاس این ری خویش میهای آنان را گرفتاداند و گرفتاریخود را از جامعه و مردم جدا نمی

-و نجیب محفوظ، داستان علویها، به نوعی در پی اظهار همدردی با آنان است. مجتبی بزرگدر داستان

ائل مسای هستند که در آثار خود بارها به مرتبهمصری در شمار نویسندگان صاحبایرانی و شهیر  اننویس

 اند.اشاره کرده مرتبط با خانواده

 نگاه جنسي و ابزاری به زنان و کاالانگاری آنان. 1

ها برجسته شده، اعتراض به نگاه جنسی و ابزاری به زنان است. مردان یکی از موضوعاتی که در آراء فمینیست

ست، انگارۀ نادرکنند و بر اساس این پیشبا حمایت قانون، سنت و مذهب، زنان را به عنوان کاالیی تصور می

بخشی به زنان هستند تا همچون ها خواهان اصالح این رویکرد و تشخصکنند. فمینیستمی با او برخورد

های گوناگون زندگی از جمله برقراری مردان به شخصیتی مستقل دست پیدا کنند و حق انتخاب در زمینه

 .نیازهای جنسی مردان محسوب نشوندروابط عاطفی داشته باشند و صرفًا کاال و ابزاری برای رفع 

علوی، این نگاه نامطلوب به زنان محسوس است. شخصیت مذکر در از بزرگ عروس هزار داماددر داستان 

کند. نوازد و از این راه کسب درآمد میها ویلن میخانهها و قهوهاین داستان، فردی نوازنده است. او در کاباره

کند و کیفیت رفتارش را با زنان شرح میراوی با سفر در ذهن این شخصیت، زندگی گذشتۀ او را بازنمایی 

کند. راوی علت ازدواج ساززن با سوسن را نه عشق و مسائل دهد و نگاهش را به این جنس تبیین میمی

ا برقرار هشود تا پیوند زناشویی میان آنداند. این متغیر باعث میعاطفی، بلکه عالقۀ مرد به صدا و آواز او می

دهد و به تدریج از این زن اش را به سوسن و صدای او از دست میساززن عالقهشود. پس از مدت کوتاهی، 

. طلبانه و ابزاری استگیرد. معیارهایی که نوازنده برای انتخاب سوسن در نظر دارد، کامالً منفعتفاصله می

کیفیت  زن وآنکه به شخصیت این گیرد، صدای او است، بیتنها معیاری که او برای انتخاب سوسن در نظر می
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اسمش سوسن بود. زن او شد. سوسن خوشگل نبود، چه اهمیتی »بینش و رفتار او توجهی داشته باشد: 

دارد؟ برای آوازش عاشق او شده بود. در همان روزهای اول چند مرتبه برای او آواز خواند، اما این آواز آن 

خترهای فرنگ عاشق موسیقی و جمال او شد. چقدر از دآواز زمان بچگی نبود. آن موسیقی دیگر تکرار نمی

ها را رد کرده بود. فقط به عشق آواز این دختر، اما این دختر که حاال زن او شده نشده بودند، اما او همۀ آ

خواست، اما ساززن توانست بخواند. سوسن هم او را دوست نداشت. سوسن عشق میبود، دیگر آنجور نمی

 .(0499علوی، )بزرگ «خواست که آن دختر نداشتآواز می

ای ندارد و در تنهایی گوید که همراه و حامیاز زنی به نام نرگس سخن می میرزااز مجموعۀ  دردربهداستان 

کرده، اینک تنها شده است. برای او هیچ همدمی وجود گری میکند. او که در گذشته روسپیزندگی می

یت صارتباط برقرار کند، بلکه به آرامش ذهنی برسد و شخای دهد با پرندهندارد و به این دلیل ترجیح می

خوردۀ خود را ترمیم کند. او دردهایی دارد که قادر به در میان گذاشتن آن با مردان دیگر نیست. از زخم

ا آورد که بهایی را به یاد میبرد. او در خلوت و تنهایی، سالرو، تنها به موجوداتی غیر از انسان پناه میاین

کرد. خاطراتی که همراه با درد و رنج بوده و وقایع خوبی را به یادش ش زندگی مشترکی را تجربه میهمسر

کند که دلیل انزوای این روزهای زن، تجربۀ زناشویی ناموفق در دوران گذشته نویسنده اشاره میآورد. نمی

سرکنده خود را از دیاری به  دری که مثلهای دربهاین حادثه را نرگس هرگز فراموش نکرد. در سال»است: 

کرد، همیشه آرزویش این بود که ساری داشته باشد و با او اختالط کند. اطرافیانش ... از دیار دیگر پرت می

 «کندآورد و مرور میدانستند که با این کلمه خاطرات چند سال زندگی با شوهرش را به خاطر میکجا می

 .(0484علوی، )بزرگ

کند. زنی که گویی خلق به بازیچه بودن جنس زن اشاره می های زندانپارهورقجموعۀ از م پادنگداستان 

 فرض ناروا، هرگونهشده است تا امیال و اهداف اقتصادی و زیستی مردان را تأمین کند و بر اساس این پیش

خانم، به خوبی این علوی با اشاره به زندگی کوچیکداند. بزرگبرخوردی با این جنس مؤنث را معتبر می

 گزیند، نه زیباییبرمی این زنشیوۀ نادرست را تشریح کرده است. معیاری که غالمحسین برای ازدواج با 

یجه، کند. در نتظاهری است و نه معرفت شخصیتی، بلکه از فردی شنیده است که این زن به خوبی کار می

سازی، ولهای او برای پج کند تا با استفاده از قابلیتکند با این زن ازدواغالمحسین، ندیده و نشنیده، سعی می

زندگی خود را سروسامان دهد. ابزارانگاری کوچیک خانم از سوی یک مرد، سنتی نادرست و جاافتاده در 

توان مشاهده کرد. راوی برای آنکه به ظلمی که در هایی از آن را میجامعۀ ایران است که هنوز هم نشانه

ه داند کای میجوید و کوچیک خانم را چون غنچهت، اشاره کند، به تمثیلی تمسک میحق این زن رفته اس

در خانۀ غالمحسین، ناشکفته باقی مانده و به عبارت بهتر، در اوج جوانی و زیبایی و تازگی، خشکیده است: 

-وچیکک خانم را ندیده بود، ولی وقتی شنید کهغالمحسین اصالً یک دفعه قبل از عروسی صورت کوچیک»

کند، آن وقت به خودش گفت که دیگر حاال خانم که با خواهرش دوست شده بود، خوب سر پادنگ کار می

غالمحسین و -پوشی که تا به حال سه نفر باید با عموم صحبت کنم و صحبت هم کرد و در خانۀ گالی

هم اضافه شد و آن،  کردند، یک نفر چهارمزندگی می -آآ در پایین خانهخواهرش در خانۀ باال و کئس

ای هستند که سکفته روند، مثل غنچهگویند که دخترها وقتی به خانۀ شوهرشان میخانم بود. میکوچیک

 .الف(0452علوی، )بزرگ «کند، برای اینکه او پژمرده شدخانم این مطلب صدق نمیشوند. دربارۀ کوچیکمی
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در  دارد کهکند و بیان میمحسین اشاره مینویسنده به شرایط سخت زندگی مشترک کوچیک خانم و غال

دو سال گذشته خوشی و سرزندگی از وجود او رخت بربسته و دچار فسردگی و انجماد روانی و شخصیتی 

های وارده از سوی شوهرش پی شده است. این وضعیت به قدری بارز است که همسایگان نیز، به این ستم

بهبود کیفیت زندگی و تکامل هویتی نیست، بلکه برای او یک زن  اند. زن برای غالمحسین، عاملی برایبرده

وصیف علوی در تکه البته، نگاه سخیفی است. بزرگ شودصرفاً در کار کردن و کسب پول بیشتر خالصه می

داند که درک مشخصی از مقولۀ زندگی شخصیتی با این طرز نگاه به زن و زندگی، او را بره و گوسفندی می

رحمی غالمحسین زمانی اوج بی ؛بنابراین، چنین مردانی از درجۀ انسانیت ساقط هستند مشترک ندارد.

، آمدکشید. پهلوهای کوچیک خانم به درد میشود که در زمان آبستنی هم، به شدت از او کار مینمودار می

م در خانۀ خاندر این دو سالی که کوچیک»فرسا بود: ولی باز هم مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت

مه گفتند ... دل هطور میهایش اینغالمحسین بوده، یک آب خوش از گلویش پایین نرفته و یا اقالً همسایه

خانم تشت نشا روی سرش گذاشته، چادرش دیدند که کوچیکسوخته. نه اینکه مثالً وقتی میبه حال او می

سوخت که چرا این زن جوان باید کار به این رود، دلشان به حالش میرا به کمر بسته و به طرف بیجاره می

اش دارد یا ندارد. در هر حال، این را داند که غالمحسین عالقه و محبتی به بچهسختی بکند ... خدا می

بایست پادنگ بزند، به طوری که پهلوهایش همیشه درد خانم آبستن هم که بود، میدانم که کوچیکمی

 اش تمام شود، نبود. معلومکه ممکن است این کار به ضرر سالمتی بچه کرد و غالمحسین ابداً به فکرشمی

کنند و پشکل هایی هستند که چرا میها برهنیست خداوند ... چرا این غالمحسین را خلق کرده است. این

 «اندازندمی

ره ، زهمیرامارداستان نجیب محفوظ هم در آثار داستانی خود به این مقوله اشاره کرده است. بر این پایه در 

گردد. نویسنده با استفاده از های برجسته است که بخشی از افکار محفوظ پیرامون او مییکی از شخصیت

میز زنان و آای خلق کرده است که بیانگر جایگاه تبعیضعناصر داستانی گوناگون، این شخصیت را به گونه

نمادی از زنانی است که تحت ستم مردان  میرامارهای اصلی آنان در جامعه باشد. زهره در داستان دغدغه

اند، سعی جو قرار دارند، اما در عوض سکوت و تن دادن به شرایطی که در آن قرار گرفتهخودکامه و لذت

حفوظ از داستان، م هاییکنند به استقالل شخصیتی برسند و زندگی جدیدی برای خود بسازند. در بخشمی

از زبان زهره، نگاه ابزاری به زنان را نکوهش کرده است. پدربزرگ او قصد دارد در برابر دریافت مبلغی، زهره 

شود. زهره دربارۀ رفتار و نگرش پدربزرگ خود رو میرا به عقد پیرمردی درآورد که با مقاومت دختر روبه

م، اما پدربزرگم فقط دنبال کسب منفعت از من بود، اما طلبه او را بیشتر از چشمانم دوست داشت»گوید: می

توانستی مثل یک مرد باشی، چرا مجبور شدی فرار کنی؟ در دفاع سراییش را ادامه داد: اگر میمرزوق مخالف

ها را بهتر های آباء و اجدادی وحشتناک آناز او گفتم: طلبه بیک، تو حال و هوای روستا و قداست سنت

تضییع حقوق زنان  .(0485)محفوظ،  «بدهد یا فرار کنداو یا مجبور بود به آن ازدواج کذایی تن  شناسی،می

 در جامعۀ سنتی مصر، موضوعی است که در این گفتگو ذکر شده است.
بارگی است. او ، مصطفی که نمود روشنفکری ظاهری است، به عادت بدی گرفتار شده و آن زنگدادر رمان 

کند. صرفاً برای تأمین نیازهای جنسی خود، زنان زند داشتن، با زنان دیگر رابطه برقرار میبا وجود تأهل و فر

گذراند و گاهی با زنان دیگر. وقتی یکی از دوستان آزماید. گاهی اوقات خود را با مارگریت میمختلف را می

فتن اعتنایی، تنها به گد، با بیتواند او را ببیندهد که مارگریت از کشور خارج شده و دیگر نمیبه او خبر می
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کند که باید به دنبال زن دیگری باشد. محفوظ با این توصیف، ابتذال فکری و شخصیتی این جمله اکتفا می

ه ب»کند: های آنان را به خوبی و منتقدانه بازگو میو رفتاری برخی از روشنفکرنماها و شعاری بودن حرف

ست؟ مصطفی رفت و پس از چند دقیقه برگشت و گفت: خبر مصطفی روی کرد و پرسید: مارگریت کجا

دفعه گذاشته و رفته؟ مصطفی با طور یکناخوشایندی است ... چه شده؟ رفته! کجا؟ خارج از کشور! همین

 .(0488)محفوظ،  «یگر را پیدا کنیماعتنایی دستی تکان داد و گفت: باید یکی دبی

و جامعه  دهد. او از شرایط نامناسبی که سنتزهره را بازتاب می، راوی دیدگاه میراماردر بخشی از رمان 

دهد گوید. شرایطی که به بزرگان خانواده این اجازه را میبرای او و زنان دیگر ایجاد کرده است، سخن می

ها بدانند. محفوظ با خلق شخصیت زهره گونه به جنس زن داشته باشند و خود را مالک آنکه نگاهی متاع

گفتگوهایی انتقادی از زبان او، این سنت ناهنجار را به چالش کشیده و به مبانی فرهنگی جامعۀ مصر  و بیان

کس مسئول زندگی من نیست. این عیب است که او بعد از مردن پدر، هیچ»گوید: تاخته است. زهره می

به خیرت کند ... بیا همراه خواهد من را بفروشد. خدا عاقبت راهی شوهر بدهد؟ میبخواهد تو را به مرد سر به

 .(0485)محفوظ،  «یا زیر و رو بشودگردم، حتی اگر دنما برویم. برنمی

 اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان و هژموني خشن مردانه. 2

میالدی، تالش برای احیاء حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و  09و  08های دغدغۀ اصلی فمینیسم در سده

( در این نگرش، آنچه اهمیت پیدا 0495بوده است. )عقدایی،  مناسبات جنسیتیعادالنه بودن ساختار 

ی کنند با ارائۀ سیمایها سعی میمنظور، فمینیستکند، نشان دادن مظلومیت زنان در جامعه است. بدینمی

 ا کاماًل مبرا و برحق نشان دهند.خشن و قهرآمیز از مردان، زنان ر

کند که زورگو، خشن و مستبد هستند و هیچ نده مردانی را توصیف میعلوی، نویسهای بزرگدر داستان

علوی غالباً از هژمونی سخت و خشن برای تصور مطلوبی از جنس مؤنث ندارند. مردان در آثار داستانی بزرگ

تواند پدر، همسر یا برادر باشد. در هر صورت، زنان کنند. این مرد میبه اطاعت درآوردن زنان استفاده می

کنیم ، خاطرات زنی را مرور میمیرزااز مجموعۀ  وتنهایکهگیرند. در داستان تحت قیمومیت مردان قرار می

یی هاداشت. خشونتشرهایی است که در کودکی در حقش روا میدارد، تَبه یاد ای که از پدرش که تنها خاطره

و همراه بوده است. این زن از عدم و حتی در دوران بزرگسالی هم با ا هکه روحیۀ این زن را از بین برد

رد. کگوید. پدر به این بهانه که نرگس کودک بوده، با او صحبت نمیگیری مناسب با پدرش سخن میارتباط

های عاطفی میان اعضای خانواده شده است. جالب آنکه، پدر خانواده همۀ این مسائل باعث افزایش گسست

رسان را به واسطۀ ابتال به مواد مخدر دانست: نامتعارف و آسیب توان بروز این رفتارهایمعتاد است و می

شنوی داشت. گویی یقین کرده نرگس در قبال آقاکمال مطیع بود. راستی که از او بیشتر از پدرش حرف»

نشست. اصیل بود. یک چنین محبتی را او هرگز خواهد. مهربانی او به دل میبود که این مرد خیرش را می

بود، حتی از مادرش اوفیک. در هر صورت به خاطرش نمانده بود. از پدرش جز تشر و تشور  ادراک نکرده

و گفت: تاش میه حرف حسابی زد. یا خمار و یا نشئه ]بود[. همهمشد دو کلچیزی ندیده بود. با او اصالً نمی

 .(0484علوی، )بزرگ «فهمیای نمیبچه

کند. مردی ، تجربۀ تلخ زناشویی خود را بازگو میچمدانعۀ از مجمو سرباز سربییکی از زنان در داستان 

های مردانگی را از دست داده و این امر، زمینۀ معتاد که به دلیل گرفتار شدن در چنگ این پدیدۀ شوم، نشانه

ی زن را ایجاد کرده است. افزون بر این، خشونت زبانی و رفتاری این مرد باعث کتک خوردن زن و تنارضای
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های دیگری را شود و بزهدبارۀ او شده است. این رفتارها باعث گریختن زن از خانه و آوارگی او میتحقیر چن

های عمدتاً فیزیکی بر زنان، عنصرهایی چون: گیری این شرایط و اعمال خشونتآورد. در شکلبه وجود می

و ایستا در شدت گرفتن های نهادهای قانونی مؤثر است. همچنین، زنان منفعل ضعف قانون و عدم پیگیری

بر  انداختها خودش را میچطور بهتان بگم تا بفهمید؟ اصالً مرد نبود. مثل دیوانه» :اندشرایط اثرگذار بوده

های داد. گیسزد، فحشم میزدم، من رو میکرد. تا من بهش دست میروی من. سر و صورت مرا ماچ می

هی من رو پیدا ...  اش فرار کردمزد که از حال رفتم. از خونهقدر با چوب کند. یک روز من رو اینمن رو می

ار زندگی من بیچاره اینجور کردم. یک سال آزگاش، باز من فرار میآورد توی خونهکرد. باز من رو میمی

 .(0499علوی، )بزرگ «دبو

، یکی از کوچۀ مدقدر رمان نجیب محفوظ هم به موضوع خشونت مردانه علیه زنان اشاره کرده است. 

یان تا ب است دارد. محفوظ با این توصیف، بر آن خود با زن ای، رفتار وحشیانههای مذهبی داستانشخصیت

ن ککند که این ویژگی منفی و رفتار نادرست با زنان در میان همۀ آحاد جامعه وجود دارد و باید برای ریشه

این رفتار نادرست « افتضاح و وحشیانه»ن کردن آن تالشی مبسوط انجام داد. او با کاربست واژگانی چو

یک  ای؟افتضاح تازۀ استاد کرشه را شنیده»یده است: و به نوعی، مردان را به چالش کش نقد کرده مردانه را

وا اش را پاره کرده است. حسنیه ناناش را گرفته و جبهها و خبر به زنش رسیده و یقهافتضاح دیگر مثل قبلی

اش فوران زده و سید رضوان حسینی کتک گرفته، به طوری که خون از پیشانی دیشب شوهرش را به باد

این توصیفات نشان از عدم  (0428)محفوظ،  «ه شکنجه کرده استمرد باخدا و پرهیزگار، زنش را وحشیان

 وجود صمیمت در روابط دوسویه میان زن و شوهر دارد.

 ای زنانه و وابستگي آنان به مرداننقش کلیشه. 3

اند و این های موافق سیستم مردساالری، سانسور و تحقیر شدهزنان در طول تاریخ، غالبًا از سوی جریان

اند و های این قشر در جامعه شده است. زنان همواره خود را جنس دوم یافتهوضعیت، مانع تبلور قابلیت

خواسته یا -اند. مردان دههای گوناگون به دست نیاورهای خویش در زمینهفرصتی برای بروز توانایی

اند. در نتیجه، این جنس مؤنث همواره به مردان وابسته این زنان را سرکوب کرده و واپس زده -ناخواسته

ا و ههایی که آنان را در خانهاند. نقشای را برعهده گرفتهشده و کلیشههایی از پیش مشخصاند و نقشبوده

 نماید.شان را در جامعه سلب میکند و اجازۀ حضور ایپستوها محصور می

رسانی کرده و ، یکی از زنان که در طول زندگی، به همسرش خدمتچمداناز مجموعۀ  قربانیدر داستان 

شود و تا آستانۀ مرگ پیش معنای واقعی زندگی را درنیافته بود، در اتاق خود، در تنهایی و انزوا بیهوش می

شود و به درک و دریافت درستی از کیفیت قربانی این زندگی میعلوی، رود. او طبق گفتۀ صریح بزرگمی

رسد. فروغ زمانی که همسرش زنده بود، شرایط مطلوبی نداشت و همواره مورد آزار و حیات و زیستن نمی

 از پشت پنجره دریا»گرفت. او یک سال بعد از مرگ همسرش، به دلیل بیماری سل درگذشت: اذیت قرار می

خواهد اساس این خانه را خورد. مثل اینکه میکرده بود. امواج به شدت به دیوار خانه می پیدا بود. آب کف

سرنگون کند. نزدیک پنجره فروغ با پیراهن سفید و بلندی با موهای آشفته روی زمین افتاده بود. من گمان 

م، نزدیکش رفت کرد. بدنش یخ زده بود. پاهایش لخت بود. وقتی کهکردم که مرده است. هیچ حرکتی نمی

او را از زمین بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. با چشمش به دریا اشاره کرد. یک سال بعد، فروغ به مرض 

 .«همه شد. این قربانی او شدسل مُرد. او قربانی 
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ر است. های جامعۀ پدرساالها بر آن تأکید دارند، انفعال زنان در برابر زورگویییکی از مسائلی که فمینیست

د، کنندۀ کیفیت رفتار زنانه بوده است. این رویکردوانیدن سامانۀ پدرساالر، تعیینسلطۀ هژمونی مردان و ریشه

تمدن به طور غالب، پدرساالر است و در جهتی هدایت »زنان را به قشر فرودست جامعه بدل کرده است. 

ه ادی، اجتماعی، قانونی و هنری زیردست نگهای دینی، اقتصشود که زنان را در امور خانواده، فعالیتمی

رو، جامعۀ ادبی، به ویژه نوع کالسیک آن، تحت تأثیر فضای فکری از این ؛(0480)سلدون و ویدوسون،  «دارد

ر رفتار زیگیرند و کاماًل مطیع و سربهکشد که در فضای فکری مردانه قرار میغالب، زنانی را به تصویر می

مان غالب، طرد و حذف نشوند. در آثار ادبی، زنانی عمدتاً منفعل و ایستا حضور دارند کنند تا از سوی گفتمی

شده از سوی مردان خودکامه، های اعمالزدن شرایط نابرابر نیستند و در مقابل تبعیضکه قادر به برهم

ردمحور، شود. زنان منفعل در جوامع مکنند. این انفعال در دو سطح فکری و رفتاری دیده میسکوت می

ها، روی آنعاری از اراده و اختیار هستند و هیچ حقی برای تعیین سرنوشت خود ندارند. تنها راه پیش

هایی در دست مردان های مردانه است. به عبارت دیگر، زنان مطیع به مثابۀ عروسکپذیری از خواستهفرمان

 ویانه است.جهستند و مناسبات میان این دو جنس، از باال به پایین و برتری

د. کنایف آنان ارائه مین است، تصویری از زنان و گسترۀ وظحمیده که خودش یک ز، ننهکوچۀ مدقدر رمان 

بر این اساس، او اعتقاد دارد که زن باید در کنار یک مرد باشد و اصوالً هویت و شخصیت زنانه به تنهایی و 

مردان هستند که با حضور خود، به زنان شخصیت در عالم تجرد قابل بازنمایی و تصور نیست، بلکه این 

ائۀ دهد و قادر به ارای خود قرار میبخشند. طبیعی است که این رویکرد، زنان را در نقش سنتی و کلیشهمی

نکتۀ مهمی از نظرش دور نمانده بود. از خود پرسید: چرا این زن شکوه »تعریف جدید از این جنس نیست: 

یست؟! و به یاد اورد که بارها شکایتش را شنیده و این دومین یا سومین بار است بردار هم نکند و دستمی

ه توانست بای که داشت، نمیآید. فکری عجیب به سرش زد. به حکم حرفهکه اول ماه نشده به دیدنش می

 ت اندورنآسانی از آن درگذرد. او که به ویژه در این گونه موارد از فراستی وافر برخوردار بود، تصمیم گرف

های مجرد بودن همین است. تو زن تنهایی هستی مهمانش را بکاود، بنابراین، مکارانه گفت: یکی از بدی

 داری؟ گُلخانم. در خانه تنها، در خیابان تنها، و در رختخواب هم تنها، چرا دست از این تنهایی برنمیسنیه

گوید، قند در دلش آب کرده بود، اما او می های زن که گویی سخن از زبانخانم شکفت. حرفاز گُل سنیه

 .(0428)محفوظ،  «داشتاش را پنهان میشادی

شود تا نظر سعید را نسبت به خود جلب کند. او زندگی ، نور به هر راهی متوسل میهادزد و سگدر رمان 

ه خود گرفته، پندارد و حاال که با حضور سعید، شکل دیگری بخود را که عاری از مرد است، نامطلوب می

ت، هایی که انجام داده اسقصد دارد به هر ترتیبی آن را حفظ کند. برای این زن، پیشینۀ سوء سعید و جنایت

تو به معنی گفتۀ »، بلکه تداوم حضور سعید در خان و زندگی او دارای اعتبار و اهمیت است: اهمیتی ندارد

دارم ... زن پرسید: طالق؟ مرد ادی را ناخوش میدرخشد و من این شمن توجه داری و سیمایت از سرور می

خوک! اگر تو محکوم به زندان ای کرد و گفت: من که در زندان بودم، طالق گرفت ... مادهبا ناراحتی اشاره

گر ... من ترحم را دوست ندارم. از ترحم دوری کن ... زن ماند. حیلهبایستی منتظرت میدائم هم بودی، می

 کشم.دارم و رویت سرمه میابد او را تصاحب کرده است، گفت: تو را توی چشمم نگاه میمانند اینکه تا 

ای تکان داد. زن در حالی که اهمیتی شانهای؟ کرد با بیسپس با لحنی امیدوار پرسید: کار مهمی کرده

گذشته با من کنم. غذا و شراب دارم. راستی یادت هست چقدر در خاست، گفت: االن سفره را آماده میبرمی
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تر از بازی نداشتم. زن با گوشۀ چشم نگاهش کرد و گفت: مگر چیزی مهمخشن بودی؟ وقت برای عشق

گفتم شاید دلش از سنگ است. با این وجود، هیچ کس به اندازۀ من از زندانی عشق هست؟ با خودم می

گفت: تو اتفاقی به من  ام.زن با برافروختگیشدنت غمگین نشد. به همین سبب هم به تو پناهنده شده

 .(0484)محفوظ،  «شم کرده بودیبرخوردی ... شاید هم اصالً فرامو

اش همسری پیدا کند تا از پرداخت اجارۀ خانهحمیده که قصد دارد برای صاحب، ننهکوچۀ مدقدر رمان 

-هایی زنشود. او مردان را شخصیتبافد و به هر چیزی متوسل میریسمان میمنزل خالصی یابد، آسمان

شتر خانه را بیکند که تمایل به بودن در کنار زنان دارند. این توصیفات، امیدواری صاحبدوست تعریف می

ود؛ شکند و به فردی دیگر بدل میکند. او با شنیدن مقولۀ ازدواج و گزینش همسر، روحیۀ شادی پیدا میمی

 داند. این در حالی استالی الزم و بایسته میزیرا حضور در کنار یک مرد را برای رسیدن به شکوفایی و تع

انه خحمیده برای اینکه زن صاحبکه این زن در زندگی پیشین خود، تجربۀ ناخوشیانیدی داشته است. ننه

دارد که حتی مردان فلج هم به زنان نیاز دارند و او، این احساس وابستگی را وارونه را ترغیب کند، بیان می

ای آنان ن را جلب کند. در حالی که، به واقع زنان را تحقیر کرده و بر نقش کلیشهدهد تا نظر زجلوه می

حمیده با اطمینان گفت: صحبت ننه»ها تأکید ورزیده است: رسانی به آنیعنی نگهداری از مردان و خدمت

د چقدر مرها که زن دارند، شاکی هستند. شود. فقط آنزن گرفتن که بکنی، مردها قند توی دلشان آب می

عزب هستند که آرزو دارند عروسی کنند. همین که لب بترکانم، برایت کسی زیر سر دارم، چشمانش از شوق 

پرسد: واقعًا چسبد و هی میشود. آن وقت است که مثل سقز به من میزند و لبش به خنده باز میبرق می

 .(0428)محفوظ،  «دگار استکمت پرورن حخواهد و ای... کی؟ ... کی؟ مرد اگر فلج هم افتاده باشد، زن می

هاست در بخش دیگری از رمان، حمیده در حال صحبت کردن با شوهرش است. رابطۀ میان این دو مدت

های مرد است، باز هم از توجهیکه به سردی گراییده و به انتها رسیده است. با این حال، زن که شاهد بی

خواهد اعالم کند که هنوز به او عالقه دارد. وابستگی زن رد میگوید و از معشق و عاطفه و عالقه سخن می

کند به مرد در متن ذیل کاماًل هویداست. او حیات و ممات خود را در گرو توجه مرد به خودش توصیف می

حمیده این بار چشم در چشم او دوخت »و سعی دارد به مخاطب خود بگوید که به عنایت او نیازمند است: 

کشی و به من سرکوفت کند، چرا همیشه حرف کار را وسط میها دردی را دوا نمیت: این حرفو با تندی گف

رسانم، از کل درآمدی های دیگر بهتر و سرترم. سودی که من به تو میدانی از آنزنی؟ خودت خوب میمی

ینی ، راست و حسآنکه لفت و لعابش بدهیبافی نکن و بیها داری، بیشتر است. پس باز هم فلسفهکه از آن

بگو که هنوز هم دوستم داری یا نه؟ مرد یک لحظه بر آن شد تا قاطعانه جوابش را بدهد، اما آیا زمینۀ الزم 

زدم، طور که حدس میفراهم آمده بود؟ ... موقتاً صلح را ترجیح داد. پس با لحنی هشداردهنده گفت: همان

فجر شده باشد، فریاد زد: راستش را بگو ... نکند به این خیال باز هم باید کاه کهنه باد بدهیم. حمیده انگار من

 «. میرم!افتاده باشی که مرا از نعمت عشقت محروم کنی؟ از غصه می

 خیانت در ابعاد گوناگون مالي، جنسي و .... 4

ند. ککه به همسر خود خیانت می به تصویر کشیده شده است یکی از زنان علوی،از بزرگ هاساالریدر رمان 

طلبی و استفاده کند. منفعتمی تمشور همسرشهای اقتصادی و مالی با در زمان انجام کنش با این حال، او

متوجه شدی چه گفت؟ در این ترقی ارز چند نفر سودهای »شود: ها در این زمینه به خوبی دیده میاز فرصت
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اطالع هم نبود، ها آقای اهمیت چندان بیگونه فسق و فجور که از آناند. زن خوشگل با وجود همهکالن برده

 ب0452علوی، بزرگ) «د، صاف و صادق بودشاش میبا شوهرش در مسائلی که مربوط به گشایش کار و ترقی

، همسر هادزد و سگاین موضوع در آثار محفوظ از باتاب بیشتری برخوردار بوده است. از جمله در رمان 

-اند. این موضوع، زمینۀ اصلی انتقامو اموال او را مصادره کرده و دوست نزدیکش به او خیانت کردهسعید 

هایم به من خیانت کرد. شاگردی با یکی از حقیرترین وردست»شود: وار سعید در رمان میهای سلسلهجویی

و ازدواج کرد ... سعید با اصرار ایستاد. به دلیل زندانی شدن من، طالق خواست و با اکه مانند سگ جلویم می

حله ها استادکار شد و همۀ اراذل و اوباشش مهای نقد و جواهراتم را تصاحب کرد و با آنگفت: ثروتم، پول

 .(0484)محفوظ،  «طرفدارش شدند

درپی عمر به همسر و دخترش مواجه هستیم. او که از روشنفکران جامعه های پی، با خیانتگدادر رمان 

جای عمر در جای»شود. کند، به طوری که موجب شگفتی مخاطب میکاماًل غیرمسئوالنه رفتار میاست، 

خواهد با عشق زنان خود را از بحران برهاند و گویی این عشق نوعی دارو برای درمان دردها و داستان می

به خاطر بیماری است و گوید خواهد دلیلی برای ارتباط با یک زن بیاورد، میبیماری اوست و هر بار که می

عمر با  ؛(0494)حیدری و فتحی فتح،  «بخشد خواهد با عشق مارگریت و سپس، ورده خود را بهبودمی

تواند آدم به ندرت می»گیرد: رسد و وجدان خود را در این زمینه نادیده میها به آرامش میحضور در کاباره

ن روزها دانی ایبه تمسخر گفت: جوینده یابنده است. می ها به نشئۀ عشق دست یابد. عمردر این گونه کاباره

اعتنایی گفت: دردهایی هست که از ناز و کرشمۀ شوم؟ با بیبینم، دچار عذاب وجدان میهر وقت زینب را می

 .(0488)محفوظ،  «ن بدتر استوجدا

دارد و این وضعیت، ای از اظطراب مواجه است. او شرایط روحی مناسبی نبا حجم گسترده ، همسر عمر،زینب

های خود با زنان هرزه جسم و تن او را هم درگیر و بیمار کرده است. با این حال، عمر مشغول خوشگذرانی

دم روشن فضای اتاق در آرامش سپیده»دارشدۀ همسر و دخترش توجهی ندارد: است و به عواطف خدشه

ر جای نهاده بود، نگاهی نومید و خشمگین ها بشد. زینب با چشمانی که ریزش اشک دو لکۀ آبی در زیر آن

ای که بیست سال رام مانده بود! مگر نگفتم باید یاد بگیری بر او افکند. چه زشت بود توحش خشم در چهره

دهی! صدایت را پایین بیار، که واقعیت را قبول کنی؟ بگو داری آبروی خودت را با یک زن هرزه به باد می

روی دستمالت نگاه کن، چه کثافتی! عمر از خشم دیوانه شد و فریاد کشید:  شوند. به رنگ قرمزبیدار می

کشی؟ من کنم. خجالت نمیباشد، که چی؟! دخترت وقت ازدواجش است! من دارم مرگ را از خودم دور می

هایش فروافتاد و با صدای لرزان گفت: بیست سال بدون کشم ... سر زینب به همراه اشکجای تو خجالت میب

 .(0488 ،ظوفحم) «گفت: پس تمامش کن وارکه از گند و کثافتت باخبر بشوم ... عمر دیوانهاین

 

 یریگجهینت و بحث

های خانوادگی بازنمایی علوی و محفوظ در ارتباط با روابط زناشویی و بزههای بزرگدیدگاه در این پژوهش،

گوید از زنی سخن می علویبزرگ، میرزااز مجموعۀ  دردربهدر داستان دهد که شده است. نتایج نشان می

فروشی و قمار شده و در دست مردان خودکامه همچون زندانی است. او روزگار سختی را سپری که گرفتار تن

علوی با زیرکی تام و شود. بزرگکند و همۀ تالش او مصروف بیرون آمدن از چنین شرایط نامطلوبی میمی

پردازد و یکی از عوامل مهمی آمده برای نرگس مین معضالت پیشیابی و واکاوی دالیل ایتمام خود به ریشه
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را که این دختر را به این درجه از اضمحالل شخصیتی و روحی رسانیده است، عدم ارتباط صحیح نرگس با 

بست فکری کند. خودکشی نرگس روی تخت هتل، نماد و نمودی از فروپاشی و بنپدرش معرفی می

، از جامعه های زندانپارهورقهای علوی در مجموعه داستانبزرگ جامعه است. هایی از این دست درشخصیت

، نگاه ابزاری مردان به زنان را توضیح پادنگو مردم حاضر در آن بارها سخن گفته است. راوی در داستان 

همسر، کند که در آن، معیارش برای گزینش هایی از زندگی غالمحسین اشاره میداده است. او به گوشه

کاری بودنش است. او با اینکه زنش را از نزدیک ندیده، اما به این دلیل که شنیده فعال و کاری است، اشیاقی 

طلبانه و عاری از احساس مرد به جنس مؤنث که ریشه در زائدالوصف برای ازدواج با او دارد. نگاه منفعت

ن از سوی نویسنده نقد شده است. او ای غالب این مردم دارد، در این داستافرهنگ و سنت چند سده

 کند. سازی را تقبیح میهای او به عامل و عنصری جهت پولکاالانگاری زنانه یا تقلیل ارزش

، ما با شخصیت زنی به نام فروغ مواجه هستیم که به خسرو عالقۀ چمداناز مجموعۀ  قربانیدر داستان 

کند. او یک قربانی بزرگ است. ع خود دریافت نمیای از سوی مرد مطبوشدیدی دارد، ولی محبت و عالقه

داند خسرو فرد بداخالقی کند تا حالش بهتر شود. مادر فروغ هم با وجود اینکه میخسرو با او ازدواج می

آورد. پایان داستان، بسیار تراژیک گیرد و دخترش را به عقد خسرو درمیاست، این موضوع را نادیده می

میرد. او طبق سپارد و فروغ هم، یک سال بعد در اثر بیماری سل میخسرو جان میاست، به ویژه آنجا که 

 آنکه درک عمیقی از زندگی داشته باشد.شود، بیعلوی در جامعۀ مردساالر آن زمان قربانی میگفتۀ بزرگ

 داستان جبر مکان در اینعلوی روایتی منحصر به فرد دارد. ، بزرگمردگیلهاز مجموعۀ  دزاشیبدر داستان 

 -های اجتماعی که ناشی از سیستم اربابگذاریعلوی از فاصلهدر این داستان، بزرگ .اصل و محور وقایع است

دار گوید. روایتی جالب که در آن، عشق به واسطۀ همین مسائل سطحی اما ریشهرعیتی است، سخن می

شود. باز هم در این داستان، یک میدار شده و شخصیت او نابود شود و عواطف یک انسان خدشهفراموش می

ستیز، تاب مقاومت زن قربانی اصلی است. این جنس مؤنث است که در رویارویی با فرهنگ مردساالر و زن

، مردگیلهاز مجموعۀ  نچکارهیهداستان در شود. آنکه حق و حقوقش را زنده کند، از َدور خارج میندارد و بی

. ستا شده دهیشکتصویر  به های اعیان و اشرافآبروییتور پدر و مادرها و بیهای اجباری به دسنتایج ازدواج

ران برای شوند که دیگگیری دربارۀ سرنوشت خود را داشته باشند، تسلیم جبری میآنکه حق تصمیمزنان بی

تا این کند های ناشی از ازدواج اجباری را تشریح میعلوی به خوبی آسیباند. بزرگها به وجود آوردهآن

  نیز، تکرار شده است. رسواییفرهنگ غلط به درستی اصالح شود. این مضمون، عینًا در داستان 

، عمدتًا نگاهی سنتی و کالسیک به زنان دارد و آنان را با افکاری قدیمی کوچۀ مدقرمان در نجیب محفوظ 

اند و همچنان در پیدا نکردهکند. در نگاه او، زنان رمان در بافت فرهنگی غالب جامعه تحولی توصیف می

ها استقالل مالی، فکری و گیرد. آنکنند. هویت آنان در گرو بودن کنار مردان شکل میگذشته زندگی می

ای نیست و رویدادی مثبت و قابل شخصیتی ندارند و اگر هم باشد، سطح و کیفیتی محدود دارد و به اندازه

به آن اشاره کرده،  گداموضوعات مهمی که محفوظ در رمان  یکی از توجه در زندگیشان به وقوع بپیوندد.

 کرده به وقوع پیوسهخیانت مردان به زنان است. جالب آنکه این خیانت از جانب مردان روشنفکر و تحصیل

است. شاید محفوظ با این تصویرآفرینی قصد دارد بگوید کسانی که اهل تحقیق و مطالعه و کتاب هستند 

شدن به فساد از جمله نواع فساد دچار شوند. به عبارت دیگر، از دید نویسنده، آلودهنیز، ممکن است به ا

گاه کند. موضوع دیگر، نکرده نیست و همگان را تهدید میخیانت به همسر، تنها مربوط به اقشار غیرتحصیل
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 از زندگیابزاری به زنان و کاالانگاری آنان است. شخصیت اصلی رمان یعنی عمر که متأهل است، بخشی 

 ها ازاعتناست. برای او ماندن در کنار روسپیگذراند و به همسرش کاماًل بیهای شبانه میخود را در کلوپ

دارشدۀ همسر و دخترش وقعی اهمیت بیشتری برخوردار است و به مسائل دیگر از جملۀ عاطفۀ جریحه

محبت در یک جامعه شرایط را به این  کند که نبود عشق ونهد.  محفوظ در این اثر داستانی اشاره مینمی

 آورد.های زیادی را پدید میکشاند و آسیبوضعیت می

. او آوردو به شهر پناه می کندزهره، دختری روستایی است که از ازدواج اجباری فرار می، میراماردر رمان 

 روستا گریخته و به پانسیونکند و از ها شورش مییک پیرمرد شود، شجاعانه علیه سنت خواهد همسرکه نمی

گریز دانست که در برابر ظلم جامعۀ مردساالر سکوت ی از یک زن سنتدتوان نمااو را می .آوردمی پناه

خی گردد. با این حال، نگاه ابزاری برشود و با حرکتی جسوارنه، به دنبال راه دیگری میکند و تسلیم نمینمی

-تعریف منحصربه های داستان، هریکآدمدر این رمان، ر نمود دارد. از مردان ساکن در پانسیون به این دخت

دیگری او را برای  ،جویی استیکی در پی لذت ،ورزدمی فردی از این دختر دارند. یکی پدرانه به او عشق

های با بازنمایی سردی، هادزد و سگرمان  دیگری هیچ توجهی به او ندارد. آن ،خواهدتشکیل خانواده می

شود. نویسنده در بندهای نخست، هنرمندانه کلیت رمان را نشان اجتماعی و نبود مناسبات اجتماعی آغاز می

شود و روحی که در سراسر رمان جریان دارد، آشنا میمخاطب از همان ابتدا با فضای سرد و بیدهد و می

بط سردی که میان سعید به کند که عاری از عاطفه و عشق هستند. رواخود را آمادۀ شنیدن حوادثی می

عنوان شخصیت اصلی رمان با همسر و دختر کوچکش وجود دارد. او که در زندان بوده، همسرش را از دست 

دهد. یکی ای منفی پیدا کرده و او را آزار میچیز برای سعید جنبهشناسد. همهداده و دخترش هم او را نمی

 هایاین است که نویسنده تصویری مطلوب از مذهب و انساناز وجوه تمایز این رمان با آثار دیگر محفوظ 

 مذهبی ارائه داده است. شیخی در حال خواندن نماز است و در مسجد حضور دارد. 

شود. همچنین، نویسنده ، نگاه ابزاری به زنان دیده میماه عسلاز مجموعۀ  فنجان چایدر داستان 

 کند. جنگو جنایاتی را که به وجود آورده است، نقد میاستعمارگری آمریکا و حضور این کشور در ویتنام 

ها و کشورهای گوناگون، موضوع دیگری است که محفوظ از آن یاد و نزاع و از سوی دیگر، دوستی میان ملت

اره توان بدان اشآمیز مردان علیه زنان، مقولۀ دیگری است که میکند. فرهنگ مردساالری و رفتار خشونتمی

-کشد. در نهایت، محفوظ، عشقبرد و او را میایه، پدری سر دخترش را به دالیل ناموسی میکرد. بر این پ

در  کند.های اجتماعی معرفی میها و آسیبورزیدن را راهکار اصلی پایان دادن به این حجم از بزهکاری

دفاع است که بیشود. زنی ، خشونت مردی علیه زن باردار روایت میماه عسلاز مجموعۀ  فرزند دردداستان 

تواند حق خود را آنطور که باید، زنده کند. جامعه و قوانین نیز، پشتیبان او نیستند و این شرایط، حال و نمی

و روز او را ناخوش کرده است. او قبل از بارداری هم، بارها تحقیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 

 .گذاردی و نامطلوبی میها بر زایمان او تأثیرات منفهمۀ این آسیب

 

 سپاسگزاری

های علمی خود را در اختیار نویسندگان قرار دادند تا سطح کیفی مقاله از همۀ استادان گرامی که داشته

 شود. سپاسگزاری و قدردانی میبه صورت ویژه ارتقا پیدا کند، 
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 تعارض منافع

 فع ندارد.نا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض مناب

 

 

 عمناب

 .نگاهانتشارات تهران:  چاپ دهم، .چمدان (.0499) علوی، مجتبی.بزرگ

 امیرکبیر. انتشارات ، تهران: های زندانپارهورق الف(.0452. ) __________

 امیرکبیر. انتشارات ، تهران: هاساالری ب(.0452. ) __________

 ، تهران: نگاه. میرزا (.0484. ) __________

 ر داستان الشحاذ اثر نجیب محفوظ.بررسی مبانی سوررئالیسم د(. 0494اهلل. )فتحی فتح، ذبیح.، حیدری، محمود

 .54-88(: 04)8 .مجلۀ زبان و ادبیات عربی

 . تهران: انتشارات سروش.شناسی خانوادهای بر جامعهمقدمه(. 0498باقر. ) ساروخانی،

 . ترجمۀ حمید الیاسی. تهران: انتشارات مرکز.شناسی تاریخی خانوادهجامعه(. 0495سگالن، مارتین. )

انتشارات تهران:  . ترجمۀ عباس مخبر.راهنمای نظریۀ ادبی معاصر (.0480.، و ویدوسون، پیتر. )سلدون، رامان

 طرح نو.

 نظری.انتشارات  :تهران .شناسی فمینیسم اسالمیجریان .(0495) .عقدایی، نفیسه 

 فرهنگ و اندیشه.انتشارات تهران:  پور.ترجمۀ محمدرضا مرعشی کوچۀ مدق. (.0488محفوظ، نجیب. ) 

 ققنوس. انتشارات تهران: . ترجمۀ بهمن رازانی. چاپ پنجم. هادزد و سگ (.0484. ) ________

 نی.انتشارات تهران: عامری.  ترجمۀ رضا .میرامار (.0485. ) ________

 نیلوفر. انتشارات تهران:  . ترجمۀ محمد دهقانی. چاپ سوم.گدا (.0488. ) ________
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Abstract  
Aim: The present research was conducted with the aim of investigating the views 

of Mojtaba Bozorg Alavi and Najib Mahfouz as two famous storytellers, in relation 

to the negative aspects of the breakup of marital relations and family crimes in their 

fiction works. Methods: In this research, referring to library sources and 

descriptive-analytical method, the views of two authors regarding the breakup of 

marital relations and family crimes are examined and compared. Results: The 

family is considered one of the main pillars in the society and all anthropologists 

and analysts of the society have emphasized the need to preserve and sustain it. Due 

to the importance of this category, in the field of fiction, we have witnessed the 

reflection of issues related to the family in both favorable and unfavorable aspects. 

By creating different characters and choosing different narrative methods, Bozorg 

Alavi and Mahfouz have criticized and explained this issue. Conclusion: It seems 

that the patriarchal culture, the commodification of women, the use of violent male 

hegemony against women, the stereotypical role of women and their dependence on 

men, are the main reasons for the breakdown of marital relations and family crimes 

in these stories. 
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