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ايران و مصر دو تمـدن بـزرگ و كهـن    . ادبيات آينه تمام نماي فرهنگ و تمدن و بيانگر شيوه تفكر و زندگي هر ملتي است
دين اسالم عنصر مشتركي است كه به پيونـد ايـن   . اند جهان هستند و در طول تاريخ روابط فرهنگي، سياسي و اجتماعي داشته

تـوان بـه    عناصر مشترك فرهنگي و انديشگاني بويژه در حـوزه ادبيـات، مـي    براي تبيين. دو كشور عمق بيشتري بخشيده است
  . مقايسه تطبيقي ادبي مشترك دو كشور پرداخت

شود و نويسندگان معاصر هر دو كشور تحـت تـأثير    نويسي در هر دو كشور جرياني نوپا تلقي مي از آنجا كه رمان
توانـد در ايـن زمينـه موضـوعي      اند، مـي  رايش پيدا كردهتحوالت سياسي، اجتماعي و آشنايي با فرهنگ غرب بدان گ

  .درخور پژوهش باشد
القصـرين   بـين (و رمـان مصـري   ) محمـد افغـاني   شوهر آهو خانم علي(در اين رساله كوشيده شده نقش زن در رمان ايراني 

ازي و نـوع انديشـه   ها، به شيوه شخصيت پـرد  بررسي و تحليل شود و عالوه بر بررسي شگردهاي هنري رمان) محفوظنجيب 
  . ها درخصوص جايگاه زن پرداخته شود ن پديدآورندگان آ

 هـاي  اي است و نتيجه تحقيق حاكي از آن است كـه شخصـيت   تحليلي، با رويكرد مقايسه-روش تحقيق اين رساله توصيفي
آميز به آزادي، آرزوها،  تحقير اي مردساالر تحت ستم هستند؛ اين جوامع با نگاهي اند كه در جامعه هاي مذكور زناني اصلي رمان

از آنجا كه نويسندگان ايراني و مصري به موازات پيشرفت . كنند نگرند و حق و حقوق آنان را پايمال مي عاليق و اميال آنان مي
 شـود،  و پسرفت ميهن ايمان دارند و رعايت حقوق زنان، با به تصوير كشيدن ستمي كه بر آنان از سوي مردان و جامعه روا مي

اين جامعه را زير سؤال بـرده    هاي نامتعارف شوند، ارزش اي كه براي او قائل مي شان با مشخصات ويژه و با طراحي زن آرماني
پروايي، ايستادگي در برابر ظلم و زورگويي  مشخصاتي مانند شجاعت، بي. خوانند و جامعه را به تجديد نظر درباره زنان فرا مي

  .گيري و غيره ، وفاداري، مهرباني، برخورداري از آگاهي سياسي و اجتماعي و قدرت تصميمپرستي، استقالل جامعه، ميهن
آنان شخصيت . كنند اند بر واقعي بودنشان تأكيد  اند و نويسندگان كوشيده مثبت و منفي  ها داراي صفات قهرمانان اصلي رمان

  .شان نيز متفاوت است يپويايي دارند ولي با توجه به تفاوت مشخصات دروني هر كدام، پوياي
 نالقصري محمد افغاني، نجيب محفوظ، شوهر آهو خانم، سووشون، بين زن، رمان، علي :كليدي  واژگان

  مقدمه
را كـه در آن   اي تواند تمام نكات منفي و مثبت جامعـه  شخصيت زن موجودي بسيار حساس و عاطفي است و مي

خواهيد به  اگر مي: است بزرگي گفته. گونه تحريف منعكس كند تر و بدون هيچ كند با صداقت هر چه تمام زندگي مي
و بر همين اساس،  )198: 1378اربابي، (. »ببريد، نگاهي به روابط زن و مرد آن جامعه بيفكنيد ميزان تكامل يك جامعه پي

تواند با ترسيم شخصيت او، تاريخ جامعه، نواقص، و تناقضات آن را به خوبي  زن تنها موجودي است كه نويسنده مي
  .بيان كند

ما بسيار پيچيده است و جوانب اخالقي، فكري، فرهنگي، اقتصادي، سياسـي در يكـديگر تـأثير      در جوامع  زندگي
رمان تنهـا  . هاي مختلف اعم از عاطفه، فكر و احساسات است، ربط دارد ه شامل جنبهدارد و با زندگي انسان امروز ك

همچنين . ها، راه حلي براي آن پيدا كند تواند تمامي اين موارد را در خود بگنجاند و با توصيف آن ژانري است كه مي
  )31: 1993الهواري، (. هاي ذات بشري را به تصوير بكشد تواند تمام جنبه رمان مي

بر اساس موضوع آن  –موضوع اصلي اين پژوهش، بررسي تطبيقي دو رمان فارسي با دو رمان مصري : بيان مسأله
 1340رمان ايراني شوهر آهو خانم نوشتة علـي محمـد افغـاني    . درباره نقش زنان از ديدگاه نويسندگان رمانهاست -
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ش، نوشته نجيب محفوظ كه موضوع هر دو  1334/ م 1956ميان دو كاخ / م با رمان مصري بين القصرين 1962/ ش
رمان اجتماعي است؛ در ماجراهاي هر دو رمان، وضعيت زن در چهـارچوب شـكل سـنتي خـانواده هـر دو جامعـه       

  .نماينده شده است
  هاي اصلي سؤال

  هاي مورد نظركدامند؟ هاي زن آرماني در رمان ترين ويژگي مهم
 چيست؟) نجيب محفوظ(با نويسنده مصري ) محمد افغاني علي(وجوه تشابه ديدگاه نويسنده ايراني 
 نسبت به زن چيست؟) سيمين دانشور(با نويسنده مصري ) علي محمد افغاني(وجوه تمايز نگرش نويسنده ايراني 

  .اي است كتابخانه-و ابزار گردآوري مطالب اسنادي. روش انجام تحقيق توصيفي تحليلي است :روش تحقيق

  معرفي نويسنده
. ش. هــ  1304او در سـال  . كسوت عرصـه ادبيـات داسـتاني معاصـر اسـت      محمد افغاني از نويسندگان پيش علي

او نخستين نويسنده ايراني است كه موفق شد در اين رمان، زن ايراني را به طور كامـل و بـا تمـام    . )7: 1373كازروني، (
آيا تا كنون كسي وجود «: گويد افغاني مي. شدها و آرزوهايش به تصوير بك ابعاد وجودي، تفكرات، تمايالت، حسادت

گذرد، بنويسد و در جايي ثبـت   را كه بر زن ايراني مي توزانه است كه اين وحشيگري آشكار و اين ماجراي كين داشته
  )141: 1342علوي، (. »كند؟

  معرفي رمان
قراردادهـاي مسـلط بـر     هـا و  اين رمان شكل سنتي خانواده ايراني و وضعيت زن ايراني را در چهـارچوب سـنت  

رمـان شـوهر آهـو خـانم     . )83: 1379ميرصـادقي،  (گـذارد   خانواده و جامعه به خصوص در طبقه متوسط به نمايش مـي 
  . )170: 1371سپانلو، (رود  به شمار مي» غمنامه زن ايراني«

  معرفي شخصيت اصلي زن در رمان
دار و ذليـل كـه بـا     رد؛ سيماي زني زحمـتكش، خانـه  گذا او سيماي اصيل و واقعي زن ايراني را به نمايش مي: آهو

اسـت و   وفاداري و پاكدامني عمري را در خانه شوهرش گذرانده، با خوب و بدش ساخته و براي او فرزنداني آورده
  . آورد در عوض همه اين زحمات، شوهر بر سر او هوو مي

  شناسي تيپ
زنـدگي  . ظاهر آهو خـانم نيـز بـه سـبك سـنتي اسـت      حتي . نكرده است دار و تحصيل آهو خانم زني سنتي، خانه

آهـو  . دهنـد  ها و احساسات خود را به يكديگر بروز نمي آيد؛ زيرا محبت زناشويي ميران با آهو نيز سنتي به شمار مي
  .كند صدا مي» مشهدي«به اطاعت كوركورانه از همسر اعتقاد دارد و مثل زنان سنتي، همسرش را 

  ليصفات مثبت و منفي شخصيت اص
شناسـي آهـو خـانم و     وظيفـه ) 505. (»كش، پـاك طينـت و قـانعي بـود     در اصل زن پرهيزكار، زحمت«آهو خانم 

» مراقب و گوش به زنگي«او زن ) 61. (بخشد اش آرامش الزم را مي به نظم و ترتيب، به كانون گرم خانوادهاش  عالقه
جـو،   او مسـالمت ) 218. (ها بسته باشـد  پنجرهشود كه تمام درها و  است؛ هر شب قبل از خواب، خودش مطمئن مي

) 283(مقتصـد،  ) 263(آزار،  نـژاد، بـي   پـاك ) 79.(ها خالي است  طينت و دلش از غيبت و حسادت قلب و پاك خوش
است، در برابـر ديگـران از او    و با وجود همه ظلمي كه همسرش به او كرده) 225(دوست است  دار و همسر خويشتن
  .كند دفاع مي
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كه باعث شـد، سـيد هـوو    -به عقيده خود آهو ايرادش ) 180. (اوست ميران، سادگي اش، به عقيده سيد يصفت منف
) 302(» مانند چيني شكستني«كرد و از عشقي كه  اين بود كه به همسرش آنچنان كه بايد رسيدگي نمي -سرش بياورد

  .است، مراقبت نكرد
مرد، خداي كوچك زن : كند ز همسر را امري مسلم تلقي ميهاي غلط از مذهب، اطاعت ا آهو با استناد به برداشت

  ) 515(است، هر چه بكند بر او ايرادي نيست 
ها به عهده مـادران اسـت،    بنابر اين زنان هم در تثبيت وضعيت نابرابرشان در مقابل مردان نقش دارند؛ تربيت نسل

ند خودش، چون زن اسـت، بايـد مطيـع و منفعـل     دهد كه مان آهو با اين رفتارها و تفكراتش به كالرا دخترش ياد مي
تواند حق و حقـوق   كند كه چون مرد است، زمام امور خانواده در دست اوست و در آينده مي باشد و به بهرام القا مي
  .زنش را زير پا بگذارد

  ايستايي/ نوع شخصيت اصلي از نظر پويايي 
ي نزد سيد به نشانه شفاعت، الگـوگيري از همـا در   درخواست كمك از كرباليي عباس و ميرزا نبي، فرستادن مهد

هـا   پرداختن به ظاهر خود براي جلب توجه همسر و خواهش و التماس به او كارهايي بود كه آهو خانم در ابتدا بدان
اي كـه خـود آن را انتخـاب     افزايـد و در راه مبـارزه   مهري همسرش بر صبر و تالشـش مـي   شود گويي بي متوسل مي

  .سازد قدم مي بتاست، ثا كرده
تفـاوت و خونسـرد    گيرد نسبت به سيد و هما بي بيند، تصميم مي نتيجه مي نتيجه و بلكه بي اما وقتي همه آنها را كم

وقت  خواهد ديگر پيش آهو نرود، آن رسد كه هما از سيد مي روزگار به جايي مي. باشد و آنها را به حال خود بگذارد
و گذشت را كنار بگذارد و راه مقاومت را پيش بگيرد و از حـق مسـلم خـود دفـاع     گيرد كه از تسليم  آهو تصميم مي

  .شود اما اينبار هم با خشونت همسرش مواجه و از خانه و زندگي چندين ساله رانده مي. كند
هايش به شهر سراب برود؛ ولـي وقتـي از    گيرد به اتفاق بچه گزيند و تصميم مي گيري را مي آهو خانم دوباره كناره

كنـد و بـا جسـارت هرچـه      شود، عزمش را جـزم مـي   تصميم ميران مبني بر ترك كرمانشاه و رفتن به تهران باخبر مي
كنـد و سـيد را    رساند و جنجالي بر پا مـي  تر براي دفاع از حق پايمال شده خود و فرزندانش، خود را به سيد مي تمام
در آرامش در كنار همسر و فرزندان، به زندگي سـابق خـود    -پس از فرار هما با راننده ماشين-و ) 807(گرداند  برمي
  .گردد برمي

  پردازي در شخصيت اصلي نماد
همچنين نويسنده در پايان رمان تاريخ رفتن هما را به تاريخ رفتن شـاه  . هاي مظلوم ايراني است آهو خانم نماد زن

  .ستكند كه زندگي جديدي در انتظار ايران و آهو ا دهد و اشاره مي ربط مي

  نام شخصيت اصلي
شبيه است؛ براي استخراج مشك از آهو، بايد غده آن به قدري بزرگ شـود كـه باعـث    ) حيوان(آهو خانم به آهو 

آهو . كند كند و غده را از بدن خود خارج مي درد آهو شود و او با ساييدن بدن خود به سنگ، پوست خود را پاره مي
بـه همـين دليـل    . شـده اسـت   ناپـذير  قدري بزرگ شده كه باعث دردي تحمـل خانم نيز همينطور است؛ بحران او به 

شخصـيت   تواند از زني منفعل و بي شود و مي هاست در باطن او دفن شده است، پديدار مي هاي خوبي كه سال صفت
  .گير تبديل شود و خود و خانواده خود را از مهلكه نجات دهد به زني متشخص و تصميم

  پردازي نگاري يا خيال  ر اساس واقعيتخلق شخصيت اصلي ب -هـ
كاري شوهر با زنـش بـه خـوبي اطـالع دارد؛      افغاني در اين رمان از عوالم رازگونه زنان، دعواهاي دو هوو و كتك
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. هاي آن را جلو چشـمانش مجسـم كنـد    هاي رمان بشود و شخصيت تواند وارد جزئيات صحنه كه خواننده مي طوري
. آيـد  هـا و رفتارهـاي هـر شخصـيت، آدم كامـل و صـحيح پديـد مـي         از مجمـوع صـفت   انـد؛  هاي افغاني واقعي آدم

  )7: 1386افغاني، (. است از خير و شر هاي مطلقاً خوب و بد نيستند؛ بلكه وجودشان آميخته هاي او شخصيت شخصيت
شت و خون و هاي اين رمان ساخته و پرداخته ذهن نويسنده نيستند، همگي وجود خارجي دارند و با همه گو آدم«

العاده  اند، هيچ چيز غيرعادي و خصوصيات خارق هاي پر آشوب كه با ما آشنا و مأنوس در اين جان. اند پي خود زنده
  )9: 1386افغاني، (. هاي واقعي زن ايراني است رمان شوهر آهو خانم سرشار از نمونه )971: 1340پرهام، (» نيست

ديده جامعه  كش و ستم سنتي ايراني است و چهره واقعي زنان زحمتآهو خانم زني ملموس و واقعي و نمونه زن 
او كدبانويي تمام عيار، صبور و فداكار است كه در چهارچوب جامعـه مردسـاالر، حـق و حقـوقي     . كند را مجسم مي

ا، هـ  جاي رمان، خواننده را بـا مـرارت   افغاني در جاي. شود از طرف همسر تحقير و خوار شود ندارد و اين باعث مي
خواننده حضور شخصيت اصلي را در  )216: 1384واحد، (. كند است، آشنا مي هايي كه آهو متحمل شده ها و سختي رنج

اكبـر رادي، رمـان را   . كنـد  ها و دردهاي او را با تمام وجود درك مي و غم و غصه) 222: همان(كند  كنار خود حس مي
اربـابي،  (. است، چهره واقعي و كامل زن ايراني در اين رمـان بيافرينـد   است كه افغاني موفق شده ستوده و بر اين عقيده

1378 :219(.  

  تأثير شخصيت نويسنده در خلق شخصيت اصلي رمان
بـراي   هايي كـه  شود به اتفاق يهايي است كه مربوط م اين رمان حاصل تجارب خود نويسنده و بعضي از يادداشت
قلـي پـدر    ميـران سـرابي، همـان حسـين     سـيد . است خانواده پدرش افتاده و به دست خود پدر و اقوامش نوشته شده

، مـادر افغـاني اسـت و بـه تبـع آن بهـرام، كسـي نيسـت غيـر از خـود           »آهـو «است و قهرمان اصـلي رمـان    نويسنده
ام حضـور داشـتند، متـأثر شـدم؛ مـثال       هاي كساني كه در زندگي شخصيتمن از «گويد  خود افغاني مي. است نويسنده

  )367: 1388كريمي مهر، (. »خواند، الهام گرفتم نقش ميرزا نبي را از يكي از همكاران پدرم كه سواد داشت و شاهنامه مي
شـناخت از   يهـاي رمـان كـه آنهـا را مـ     او با شخصيت. است نويسنده، تمام اتفاقات رمان را مشاهده و درك كرده

شـان را لمـس    هايشـان و نحـوه زنـدگي    هايشـان، حـرف   نزديك آشنايي داشـت؛ طـرز برخـورد و تفكرشـان، قيافـه     
  )8-7: 1373كازروني، (.است كرده

اش را به دسـت بيـاورد و بـا     داده شود و با اصرارش بر اينكه زندگي ازدست كلي عوض مي شخصيت آهو خانم به
خـور بـه زنـي     آيد و از موجودي مطيع و توسري اش به در مي ايان از پوسته انفعاليبرگرداندن همسرش به خانه، در پ

  .شود پويا و داراي اعتماد به نفس تبديل مي

  نقش شخصيت اصلي
  آهو خانم داراي چندين نقش است

  نقش خانوادگي -1
كار يـك بنـد،   «. است شتهآهو خانم هرچند او در بيرون از خانه فعاليت ندارد؛ در خانه نقش بسيار مؤثر و مهمي دا

چروكش كرده  اي و چروك نمك خشك و قهوه آب. در خمير ترنجيده بود. عنفوان جواني آن را از زيبايي انداخته بود
بـا وجـود   ) 448. (»در يخبندان زمستان كبـود و شيارشـيار شـده بـود    . جلوي ساج سوخته و برشته گرديده بود. بود
رفـت، خوشـحالي آهـو بـه ايـن بـود كـه         دانش، وقتي هما به كالس خيـاطي مـي  ميران به آهو و فرزن اعتنائي سيد بي

  )441. (ميران و هوويش بفرستد هاي غذا را درست كند و براي سيد وعده
از آغـاز تـا پايـان    ) 448(؛ »ها حتي يـك دم آسـودگي نداشـت    به خاطر احساس مسئوليت در مقابل آينده بچه«او 

ها و بر طـرف كـردن مشـكالت     اش به بچه رسيدگي. همواره در اولويت استداستان، درست مادري كردن براي آهو 
آينده فرزندان، تنها عاملي است كه در پايان رمان باعث . كند آنان بر توجه به همسر و مراقبت از عشق او غلبه پيدا مي
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ميـران   اج مجـدد سـيد  با اينكه ازدو. شود ايجاد تحول در شخصيت آهو و تبديل كردن او به شخصيتي فعال و پويا مي
اشـكي كـه از   «كوشيد خود را غمگين نشان ندهد؛ زيرا به عقيده وي  مي) 265(، »مانند چكش بر مغز آهو فرود آمد«

  )272. (»كند چكد قطره مذابي است كه قلب كودك را سوراخ مي مژگان مادر مي
  نقش سياسي -2

فقط در پايـان  . ربط بود اش كامال بي نيز با زندگي اتفاقات سياسي. آهو خانم از سياست كشورش كامال به دور بود
اي است به رفتن شاه رضا پهلوي از ايران و آغاز زندگي جديـدي   رمان، رفتن هما از زندگي آهو براي هميشه، اشاره

  .براي آهو
  نقش اجتماعي -3

ها، زنان را با خـود   مهمانيمردان براي رفتن به . آهو خانم در حدي متعارف با محيط بيرون از خانواده ارتباط دارد
و بـراي همـين آهـو در     -زيرا عقيده داشتند زن بايد در حصار خانه حبس باشد و به كارهاي خانه برسد-بردند  نمي

زنـان،  ) 76. (وقت با زنـان اخـتالط دارد   هاي مردانه، از پس پرده حضور دارد مگر اينكه خانوادگي باشد؛ آن ميهماني
هـاي   براي عـيش و تفـريح يـا مناسـبت     يكبار ؛ او در محافل و مجالس زنانه كه هرچندوقتكنند مجالس زنانه برپا مي

  .شود شود، از برخي مسائل باخبر مي مذهبي برگزار مي
  نقش اقتصادي -4

كند تا اينكه همسرش بـه همـت او    روز در نانوايي كار مي اوايل ازدواج، در زماني كه مشكل مالي دارند، آهو شبانه
  .گيرد شان رونق مي رسد و زندگي ي و فروش نان به مرحله رياست صنف نانوايان ميگرد از دوره

هـا و   پـاره  پينـه كهنـه   بـافي، وصـله   اند، آهو از طريق كارهايي چون گيـوه  دار شده پس از مدتي با وجود اينكه خانه
  )702( .كند كند و در موقع لزوم با آن به همسرش كمك مي انداز مي هاي روزانه، پس جويي صرفه

انـدازي كـه از راه توليـدات خـانگي      آهو نسبتاً از استقالل اقتصادي برخوردار است و حتي در موقع نيـاز، از پـس  
  )590. (بخشد است، به همسرش مي دست آورده به

  زن آرماني
گري و زيبـايي   است؛ صفاتي چون عشوه هاي خوب آهو و هما ترتيب داده نويسنده زن آرماني را از مجموع صفت

دمد و مهربـاني و   انگيزد و در كالبد او اكسير جواني مي كه مرد را برمي» با قوت و قدرتي سحرآسا«انند زيبايي هما، م
  )291. (دهد مي» به او آرامش دل و تسلي خاطر«بخش مرد و فرزندان اوست و  باوفايي مانند صفات آهو كه هستي
  معرفي نويسنده رمان بين القصرين

» جماليـه «در منطقـه   1911در سـال  ) 9: 2006وادي، (، »شاهزاده رمـان عربـي  «يا » پيشواي رمان«نجيب محفوظ، 
  )15همان، ( .سنتي و متدين چشم به جهان گشود اي قاهره و در خانواده

  معرفي رمان
مرحلـه  القصرين  رمان بين. نجيب محفوظ است) گانه سه(اول از مجموعه الثالثيه   رمان)ميان دو كاخ(القصرين  بين

دهد؛ از ايمان به خداوند در زمينه دين گرفته تا ايمان به سعد زغلول در  ايمان مطلق و تبعيت كامل از آن را نشان مي
محفوظ در اين رمان، سير تحـول وضـع    )257: 1994وادي، (. در زمينه خانوادگي ساالري زمينه سياست و ايمان به پدر

هاي غلط از مذهب اسالم و اصول متعارف جامعـه را   ي با برداشتزن و جامعه مصري و كشاكش زن و جامعه مصر
  )11: 2005العشماوي، (. كند منعكس مي

  



 1575/      )بين القصرين: جلد اول(سيماي زن در رمان شوهر آهو خانم و الثالثيه 

  معرفي شخصيت اصلي زن رمان
يكـي از تـاجران بـزرگ    –الجـواد   أمينه، همسر احمد عبـد . كند أمينه در اين رمان، بحران زن مصري را خالصه مي

او اوج وجودش . است) ياسين(و يك فرزند ناتني ) ، عايشه و كمالخديجه، فهمي(و مادر چهار فرزند تني -عطاري
برد، قدرت  در حاشيه حوادث خانوادگي به سر مي )132: 1976، ...عبد ا(كند،  را در متالشي شدن در اراده مرد حس مي

  . گيري ندارد شود، حق تصميم انتخاب ندارد، با او مشورت نمي
  شناسي تيپ

او . در اراده او متالشي شده اسـت اش  زندگي أمينه در زندگي همسرش ادغام و اراده. تيپ أمينه، تيپي سنتي است
او بـه  . پرسـد كـه بسـيار سـاده اسـت      هايش مي از دنياي خارج آگاهي ندارد و براي همين سؤاالتي درباره آن از بچه

  )49 :1959جومييه، .ج(. كند اش فكر مي  كند و فقط در مورد اعضاي خانوده سياست توجه نمي
  صفات مثبت و منفي شخصيت اصلي

هـا فـرق    او بـين آدم . دهـد  ظـن بـه دلـش راه نمـي     گاه درباره كسي سوء أمينه با همه بسيار مهربان است؛ زيرا هيچ
كنـد كـه از    ها نفرت ندارد؛ بلكه تنها دعا مي أمينه حتي از انگليسي. برخورد است گذارد؛ با خدمه نيز بسيار خوش نمي

  .دميهن بيرون برون
الجـواد، بـاوجود    احمـد عبـد  . او با كنترل نفس، توانسته است كاشانه خود را از خطـرات احتمـالي محفـوظ دارد   

كرد كه كانون گـرم خـانواده بـر محـور      گشت و در درونش احساس مي هايي كه داشت، هميشه پيش او برمي عياشي
كنـد و از   اعضاي خانواده را زير سايه خود جمع مـي رود؛ زيرا أمينه همواره تمام  چرخد و بدون او بر باد مي أمينه مي

  .گذارد تا در خانه احساس امنيت كنند و دغدغه خاطر نداشته باشند دل و جان مايه مي
بينـد، ابـا دارد كـه     اش براثر تصادف با ماشين آسيب مي او همچنين زني بسيار صادق است و وقتي استخوان ترقوه

خواسـتگار خديجـه،   . كنـد  داند، همه چيز را براي همسرش تعريـف مـي   را مي دروغ بگويد و با اينكه عاقبت كارش
پـذيرد كـه ايـن اتفـاق را از      خوي پاك أمينه نمـي . بيند برخالف اصول متعارف جامعه، پيش از خواستگاري او را مي

از دسـت  داند كه ممكن است با ايـن اعتـراف، تنهـا خواسـتگار دختـرش را       همسرش پنهان كند و با وجود اينكه مي
احمد بر خالف اعتقاداتش و براي همين صـفت نيـك أمينـه، جـواب مثبـت      . كند بدهد، براي او ماجرا را تعريف مي

  )353-352(. دهد مي
بـار در رمـان نقـش     كنـد، او بـراي اولـين    وقتي ياسين فرزند ناتني أمينه با دختر دوست پدرش، زينب، ازدواج مي

تارها و كردارهاي زينب كه در خانه پدرش، آزاد بوده و اصـول جامعـه را زيـر    گيرد و از رف مادرشوهر را به عهده مي
أمينـه از  . رونـد  روزي ياسين به همراه زينب به يكي از تئاترهاي معروف مي. كند گذاشته است، اظهار نفرت مي پا مي

و باعث تنبيه شدن  رساند روي غيرت و پايبندي به اصول و رسم و رسوم خانواده، آن اتفاق را به گوش همسرش مي
جنبه شرور او بـر  ) 358. (فهمد كه قبالً متوجه آن نشده بود او در آن شب از سرشت خود چيزهايي مي. شود آنان مي

هايي مانند نفـرت و غضـب در    بار با خصلت كند و در اين زمان خواننده براي اولين خوي او غلبه پيدا مي جنبه فرشته
كنـد؛ او فرشـته    است كه اتفاق اخير بر جنبه واقعي بودن شخصيت أمينه تأكيد مـي  شايان ذكر. شود وجود او آشنا مي

  .هاي مثبت و منفي دارد نيست بلكه انسان است و صفت
  ايستايي/ نوع شخصيت اصلي از نظر پويايي 

در هـر  . كنـد  تـدريج آشـكار مـي    هاي مختلف شخصيت او را بـه  پيشرفت حوادث، جنبه. شخصيت أمينه پوياست
كنـد طـوري كـه بـا      اي از تفكـر يـا برخـوردش را ترسـيم مـي      شود كه جنبـه  يا حرفي معني خاصي پيدا مي رفتاري

  )1994:280وادي، (. چهارچوبي كه نويسنده براي او تعيين كرده است، هماهنگي دارد
اش، عـالمي جـدا از عـالم ظلـم همسـرش بسـازد؛        أمينه در جواب به سلطه سرورش، توانسته با قدرت سازگاري
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او هـر روز عصـر مجلـس    . المي كه خودش محور و مركز آن است، عالمي كه در آن فرزنـدانش اطـرافش هسـتند   ع
به دنبال اين ) 61-60. (شان را به هم بزنند هاي نگفته كند تا حرف خوري مهيا و فرزندانش را دور خود جمع مي قهوه

أمينه بـا دختـرانش خديجـه و عايشـه خلـوت      شوند،  مجلس و پس از اينكه فهمي و ياسين از خوردن قهوه فارغ مي
  )73(. پردازند هاي محرمانه زنانه مي كند و به حرف مي

هـا و بـا سـاختن باغچـه و      ها و كبوترها و پـرورش آن  هاي كوچك براي مرغ او پشت بام خالي را با ساختن خانه
هـا بـه    پاشد و مرغ وقتي براي پرندگان بذر مي. كوچك، پر از گلهاي رنگارنگ، به بهشتي تبديل كرده است اي گلخانه

كند و احساس  نوازش مي ها را أمينه آن. گيرد نظيري وجودش را دربرمي شتابند، خوشحالي و سعادت بي سمت آن مي
دهد  كند، به او آب مي ها انتخاب مي ناراحتي يكي از آن موقع ذبح، أمينه با. شوند فهمند و متأثر مي كند كه او را مي مي

آورد كه خداوند اين نعمت را به بندگانش بخشيده است و تسلي  كند؛ ولي به ياد مي گويد و استغفار مي اهللا مي و بسم
يح او مطمـئن اسـت كـه ايـن موجـودات تسـب      . بخشـد  ، گياه و اشياء، شخصيت انساني مي خيال أمينه به مرغ. يابد مي

  )41-40(. گويند و با عالم ارواح ارتباط دارند خداوند را مي
او همواره در فشار . شود گيرد و با ترس و لرز فوراً خاموش مي هاي أمينه فقط گاهي در درونش شكل مي سركشي

  نهشود دربرابر سلطه همسر و اصول جامعه تسليم شود؛ اولـين نشـا   كند در پايان مجبور مي است و وقتي سركشي مي
ولـي در همـان لحظـه بـه يـاد       )10(. »كنـد؟  سرورم اآلن كجاست و چه مـي «: گويد سركشي أمينه زماني است كه مي

هر جا كـه هسـت   «: گويد افتد و در همان لحظه مي شان مي هاي خشن همسرش در بدو زندگي زناشويي العمل عكس
  )همان(. »سالمت باشد

انفجار سركش بود؛ ولي اين سرپيچي را پشت چهره آرامش پنهـان  أمينه از وضعيت خود راضي نبود؛ بلكه در حد 
سال، آتشفشـاني را در خـود    25در مدت . كرد كرد و اين پناهگاهي بود كه از او دربرابر شر ديكتاتور حمايت مي مي

ق دفن كرده بود و در انتظار فرصتي بود تا منفجر شود و اين فرصت با رفتن همسـرش بيـرون از قـاهره و بـا تشـوي     
 )240: 2007سـرور،  (. دسـت آمـد   جرقه اول را زد، به -كه ارادت خاصي به او داشت-ياسين كه با ذكر نام امام حسين 

خواهـد تـا بـه اتفـاق      پس از ازدواج عايشه، أمينه از سرورش اجازه مي. اين زيارت، گام اول أمينه براي آزادي است
احمد به او ايـن اجـازه را   . ن ازدواج آغاز دوران آزادي او باشددر واقع أمينه اميد داشت كه اي. خديجه پيش او برود

  .دهد كه أمينه پس از زايمان عايشه، براي كمك به او از خانه بيرون برود دهد و پس از آن نيز اجازه مي مي
آن  كـه در و پر از محبت و سـعادت و شـادي    چيز به كانوني گرم مرده و بي اي أمينه توانسته است خانه را از خانه

 اي كنـد كـه ملكـه    اوسـت؛ در ايـن اتـاق، احسـاس مـي       اتاق تنور جاي مورد عالقـه . تبديل كند زندگي جريان دارد،
ميرد و سرنوشت اين سوخت اعم از زغال و هيزم، به  شود و مي تنور به دستور وي زنده مي) آتش(«: شريك است بي

پخـتش بـا اطمينـان چشـم      همگـي بـه دسـت   او در اينجـا مـادر، همسـر و هنرمنـدي اسـت كـه       ... دست وي است
كند كه غذايي خوب بپزد و براي همين  نكته مهمي اين است كه سرورش تنها موقعي از او تعريف مي )20(.»دوزند مي

  .بيشتر به اين اتاق عالقه دارد
 طلـب و ضداسـتعمار   مبـارزي اسـتقالل   -پدر  دور از چشم–فهمي . شود سركشي أمينه به سركشي فهمي منجر مي

دهـد كـه دسـت از مبـارزاتش بـردارد؛ ولـي فهمـي         شود، به او دستور مي وقتي پدرش از اين ماجرا باخبر مي. است
شـود   بار در رمان كسي پيدا مـي  كند و براي اولين اش دربرابر پدرِ ساالر دفاع مي پرستي سرسختانه و شجاعانه از ميهن

  )490-483(. الجواد سرپيچي كند كه از دستور احمد عبد
  پردازي در شخصيت اصلي نماد

گـذارد؛ او   ، به نمايش مـي 1919و  1917هاي  أمينه نماد ميهن است؛ نويسنده زندگي أمينه را در اين رمان، در سال
دهد؛ رفتن أمينه به ضريح امام حسين و رفتن حزب  دورادور اتفاقاتي را كه براي أمينه ميفتد به اتفاقات ميهن ربط مي

ن كردن أمينه از خانه و تبعيد رهبر ملت، سعد زغلول، سلطه و فشار احمد عبدالجواد بر أمينـه و  وفد به انگليس، بيرو
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هاي آرام أمينه نسبت به رفتارهاي خشن أحمد عبد الجواد و  العمل ظلم استعمارگران انگليسي بر ملت مصر، و عكس
رزان مصـري و فعاليتهـاي سياسـي    تالشش در اينكـه زنـدگي مسـتقلي از اسـتبداد او داشـته باشـد و تظـاهرات مبـا        

  .شان در اينكه زندگي مستقلي داشته باشند شان عليه استعمارگران و تالش مخفيانه

  : نام شخصيت اصلي 
داري،  أمينـه در خانـه  . كند و اينكـه ظـاهر و بـاطنش يكـي اسـت      شخصيت او حكايت مي داري نام أمينه از امانت

  .كند گاه راز فسق و فجور همسرش را براي كسي فاش نمي او هيچ. كند داري و همسرداري امانت را رعايت مي بچه

  پردازي نگاري يا خيال  خلق شخصيت اصلي بر اساس واقعيت -هـ
ان شخصيت را فقط از طريق قوه مخيله آفريد؛ اگر نويسنده شخصيتي را از نزديـك  تو محفوظ اعتقاد دارد كه نمي

بشناسد يا درباره او شنيده يا خوانده باشد و از او الهام بگيرد، چنين شخصيتي واقعي است؛ ولـي تأمـل تنهـا چيـزي     
وقـت   آن. كنـد  ترسيم مي تر واقعي -الي اثر هنري در البه-بخشد؛ طوري كه آن را  است كه به آن بعدهاي مختلف مي

گـذارد و زبـان،    هاي مختلف مي شود و آن را در قالبي جديد در چهارچوپ موقعيت نويسنده با شخصيت همساز مي
ميـزان تـأثير شخصـيت نويسـنده و      )36-35: 1997حسن، (آورد؛  روايت، گفتگو، حديث نفس را زير سلطه خود در مي

توجـه محفـوظ را بـر     -بـه آن اشـاره شـد    هـايي  بعـدي بـا ذكـر مثـال    كه در بخـش  –اطرافيان او در خلق اين رمان 
  .كند نگاري تأييد مي واقعيت

اي كه خود نويسنده به آن تعلق دارد و در بـين   نجيب محفوظ أمينه را از طبقه متوسط ترسيم كرده است؛ آن طبقه
أمينـه از نظـر رسـوم اجتمـاعي،      )60: 1425روشـنفكر،  (. فرزندان اين طبقه زندگي كرده و با آنان اختالط داشـته اسـت  

  .آيد هاي اخالقي و پايبند بودن به اصول جامعه، نمونه بسياري از زنان مصري در آن زمان به شمار مي ارزش
او با زنان رقاصي كه بـراي برگـزاري   . كند القصرين، دنياي خاص زنان رقاص را توصيف مي محفوظ در رمان بين

اغلب زنـان  «: گويد او درباره زنان رقاص مي )48: 2007السكوت، (. آمدند، آشنا بود شان مي هاي مختلف به خانه مناسبت
هـا مسـئول منحـرف شـدن زنـان       مـردان در اغلـب موقعيـت   ...كننـد  فروشـي مـي   منحرف به دليـل فقـر شـديد، تـن    

  )110: 1980الغيطاني، (.»هستند
هـاي مسـجد امـام     هايش را بر اساس زادگاهش، محله جماليه، يكـي از منطقـه   نجيب محفوظ، مكان حوادث رمان

هاي  نام يكي از محله» الثالثيه«او براي هر قسمت از . حسين و افراد، خاطرات و اتفاقات آن مكان انتخاب كرده است
ها بـه   اين منطقه... نظير است به قاهره قديمي بيعشق من «گويد  محفوظ مي. مجاور مسجد امام حسين را نهاده است

به نظرم، بايد به جـايي  . كند ها در ذهنم تجسم پيدا مي نشينم، حوادث رمان ها مي وقتي در اين مكان. دهد من الهام مي
خاص يا به چيزي خاص وابستگي پيدا كرد تا نقطه رهايي عواطف و احساسات باشد؛ زيرا براي اديب مهم است كه 

كشـيد   الجماليه جايي بود كه هميشه مرا به خود مي«: افزايد او مي )20: همان(. »درخشاني باشد كه به او الهام دهد چيز
  )15همان، (. »و همواره مشتاق آنجا بودم

  فـروش، بيـوه   هاي پايين شهر، محفوظ با زنان مختلفي آشنا شد؛ مـادر و همسـر وفـادار، فـالگير، پارچـه      در مكان
زهيـري،  (. »دارد تا سياست تري ام نقش بزرگ زن در زندگي و ادبيات«: گويد او مي. قيد و غيره سركش بيزن زنده،  دل

2002 :111(  
  تأثير شخصيت نويسنده در خلق شخصيت اصلي رمان

شوهر خواهرش از اهالي جنوب و به مردساالري معروف ) 111: همان. (نويسنده بودند  أمينه و همسرش، همسايه
: گويد كمال، خود محفوظ است؛ خود او مي )22: همان(. عمويش با زنان روابط نامشروع داشت )21: 1998ش،النقا(. بود

و  )20: 2005قرنـي،  (» ام كمال، بخشي عظيم از شخصيت من است و من آن بخش را در شخصـيت او مـنعكس كـرده   «
در الثالثيه، اغلب « )17: 1987شـكري،  (» كند يام را منعكس م كمال بحران فكري...الجواد در الثالثيه هستم من كمال عبد«
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بحران كمال، همان بحران خـودم اسـت و جنبـه    . ام الجواد منعكس كرده هاي خودم را در شخصيت كمال عبد ويژگي
: 1980الغيطـاني،  (. »گيـرد  بزرگي از كوشش و تالش خودم؛ عشقم به الثالثيه و شوقم به آن رمان، از همانجا نشأت مـي 

68(  
آقا بود و در آنجا زبان انگليسي و فرانسه را از طريق معلمان اروپـايي   همچون كمال، شاگرد مدرسه خليلمحفوظ، 

اش، در اين دوران، شاهكارهاي ادبيات عرب را همچـون كتـاب البيـان و     كامالً آموخت و به تشويق استاد زبان عربي
لفريد از ابن عبد ربه، المختار و المنتخب من أدب العـرب  التبيين از جاحظ، الكامل و األمالي از أبي علي القالي، العقدا

  )38: 2007السكوت، (. به اهتمام طه حسين و غيره مطالعه كرد
سـزايي   مادر نجيب محفوظ محور زندگي او در دوران كودكي بود و در شكل دادن شخصيت و فرهنگ او نقش به

) 17: 2005قرنـي،  (همواره به او توجه خاصي داشت؛ نجيب فرزند آخر خانواده بود و به همين دليل مادرش . داشت
  .كمال نيز چنين است )18: همان(از اين رو به مادرش بسيار وابسته بود؛ 

مهرباني «: گويد محفوظ مي )17: 2007السكوت، (سواد بود  التحصيل دانشگاه أزهر و بي مادر محفوظ دختر شيخ فارغ
أمينه نيـز  ) 46: همان(؛ »كرد هرباني را تا سن هشتاد سالگي حس ميگرفت و گرمي اين م مادرش وجودش را در برمي

  .رفتار است او نيز در رمان بسيار مهربان و خوش. سواد است و دختر شيخ أزهري بي
أمينـه نيـز    )24: 2005قرنـي،  (؛ »كردنـد  كردنـد و جـادوگري مـي    آمدند كه طلسم درسـت مـي   زناني پيش مادرم مي«

او نيز با طلسم، جادو . فرستاد تا از آينده خديجه و تاريخ ازدواجش او را با خبر كند مي بين خدمتكارش را پيش طالع
  .كرد هاي كوچكش محافظت مي و تعويذها از بچه

گـذارد   شده است؛ ولي در عين حال به او احترام مي خورد از اينكه أمينه زني جاهل و فراموش محفوظ افسوس مي
 )280: 1994وادي، (. بينـد  خوي او، تصوير مادر خود را مي ا كه در شخصيت فرشتهكند؛ گوي و از زحماتش قدرداني مي

هـايي هـم بـه أمينـه      دوران خود آزادتر بود؛ امـا شـباهت   مادرم برعكس أمينه نسبت به زنان هم«: گويد البته نجيب مي
  )17: 2005قرني، (. »دارد

ترين اتفاقي بود  بزرگ 1919انقالب «: گويد تاد مياش اتفاق اف كه در دوران كودكي 1919محفوظ در مورد انقالب 
دبستانم رو به روي مسجد امام حسين بود و از آن مدرسه به تماشاي تظاهرات . كه آرامش كودكي را به لرزه درآورد

القاضـي   ها را در ميـدان بيـت   شده ها و زخمي نيروهاي انگليس را ديدم و صداي شليك را شنيدم و جنازه. نشستم مي
حـزب وفـد،   «: افزايد او همچنين مي )15: 1980الغيطاني، (. »ام در رمان تا حدي منعكس شده است دوران كودكي...ديدم

آمد؛ زيرا اين حـزب گويـاي قضـاياي ملـي و      گفت كه وفدي نيست، به نظر كافر مي هر كسي مي. حزب ملي ما بود
دانـد و آن   ترين حوادث رمان مـي  را از مهم 1919ب القصرين، نويسنده، انقال در رمان بين) 76: همان. (»اجتماعي بود

شـود و   دهد و همچنين فهمي در راه اين انقـالب شـهيد مـي    را به حادثه مهمي كه براي أمينه رخ داده است، ربط مي
  .يابد رمان همانجا خاتمه مي

يك باغ ازبكيه برگـزار  آن، يكي از تظاهراتي بود كه نزد«: شود، واقعي است تظاهراتي هم كه فهمي در آن شهيد مي
شد؛ نيروهاي انگليس با وجود اينكه به تظاهركنندكان اعم از دانشجويان، كـارگران و قاضـيان اجـازه تظـاهرات داده     

  )76: همان(. »بودند، ناگهان به سوي ايشان شليك كردند و بسياري از آنان را كشتند

  نقش شخصيت اصلي
  :أمينه داراي چندين نقش است

  گينقش خانواد -1
شود اين است كه خود را درون خانه حبس كند و بـه كارهـاي خانـه     العمل أمينه به ظلمي كه در حقش مي عكس

به » سركشي«و اين در حد خود نوعي » كند در حد شيء تنزل پيدا مي«بپردازد؛ زيرا خارج از حوزه آشپزخانه و تنور 
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الجواد، عالمي براي خود بسازد كه خود، محور آن  ظلم عبد أمينه توانسته است، دور از )35: 2007سرور، (. آيد شمار مي
  .باشد

ريزد؛ ايـن امـر در    بخشد و نبودش اين نظم را به هم مي در واقع وجود أمينه در خانه به زندگي فرزندانش نظم مي
ختـرانش  بعد از صرف صبحانه، أمينه كارهاي خانه را بـين د . زمان بستري شدن أمينه براثر تصادف، كامال هويداست

حال به دليل وسواسي كه دارد پس از تمام شدن كار دختران، خود جارو و دسـتمال دسـت    بااين) 38(كند؛  تقسيم مي
  )39. (چرخد تا مطمئن شود كه كار به نحو احسن انجام شده است ها مي گيرد و دوباره در اتاق مي

هاي خميـر او، فرزنـدان    ها ضربه صبح. شود مي برنامه هر روز أمينه اين است كه صبح زود براي وضو و نماز بيدار
بعد از ظهـر بـه كارهـاي    . كند رود، سپس صبحانه درست مي هر روز صبح به پشت بام مي. كند را از خواب بيدار مي

نصـف  . كند ها به كمال در درس خواندن كمك مي شب. كند خوري برپا مي براي عصرانه مجلس قهوه. پردازد خانه مي
كند، پاهـاي   آورد و آن را با دقت مرتب مي رود، لباس و كفش او را درمي دست به استقبال همسر ميها چراغ به  شب

گذارد تا روي  كشد و جلو كاناپه مي ايستد، تشك از زير تخت بيرون مي  گذارد و ابريق به دست مي او را در تشت مي
سـال بـا همـت     25اين كارهـا را بـه مـدت    . ندآن بنشيند؛ زيرا به نظر او از ادب به دور است كه كنار همسرش بنشي

توان گفـت   مي) 14. (اند داده» زنبور«دهد و براي همين همسايگان به او لقب  ناپذير و با خوشحالي انجام مي خستگي
بـرد؛ خواننـده،    آيد، حوادث رمان را پيش مـي  مايه فكري رمان به حساب مي كه كارهاي تكراري أمينه كه در واقع بن

  .كند طريق أمينه درك مي رمان را از
محفـوظ يكـي از نويسـندگان    . مقـدس اسـت   اي كند گويا كه فرشته محفوظ، تصوير درخشاني از أمينه ترسيم مي

كند و جايگـاه او را چنـان    آيد كه شخصيت مادر را با مهارت و دقت ترسيم مي شمار مي شمار جهان عرب به انگشت
  )60: 1425روشنفكر، (. رسد برد؛ كه به مرحله تقديس مي باال مي

فرزنـدان  . دانـد  زير بودن أمينه را ميراث مـادرش مـي   نويسنده در اشاره به عوامل وراثت و محيط، مهرباني و سربه
اند؛ خديجه به  داري را از مادرشان به ارث برده و يا آموخته برداري، ترس، متدين بودن، مادري و خانه أمينه نيز فرمان

ش، عايشه به احترام به مردم و عشق به آنان، كمال به تدين و ياسـين بـه وابسـته بـودن بـه      داري، فهمي به آرام خانه
أمينه از نظر مشخصات ظاهري و باطني بسيار به مـادرش شـبيه اسـت، خديجـه و كمـال      . معروف است اش خانواده

  .اند مادر به ارث برده اش را از ها و عايشه كوچكي بيني كوچكي چشم
او تنهـا كسـي   . سوزد تا راه را براي اعضاي خانواده عزيزتر از جـانش روشـن كنـد    است كه ميأمينه مانند شمعي 

برند؛ زيرا او حلقه اتصال بين آنان و پدرشان است و تنها  ها و نيازهايشان به او پناه مي است كه فرزندان براي خواسته
وقتي او اين نقش را بـه عهـده   . درميان بگذاردگونه مسائل را با احمد  تواند با نرمي و حالتي تسليم كسي است كه مي

اگرچـه   )51: 2002نجيـب محفـوظ و الفـن الروائـي،     (شـود   شده به موجودي شجاع تبديل مي گيرد، از موجود زنده فلج مي
  .كند كند اما اين نقش را به نحو احسن ايفا مي اعتراضي هم نمي گونه همسرش هيچ هاي دربرابر مخالفت

كنـد كـه چنـين مـادري      شود، آرزو مي خوري عصرانه أمينه و فرزندانش مي قهوه هاي جلسه وقتي خواننده سرگرم
هر روز پس از اينكه مردان خانواده صبحانه را خوردند، . گونه با فرزندانش همبستگي دارد داشته باشد؛ مادري كه اين
كنند و از رازهاي دلشان كه حيا  ميكنند و آن موقع تنها موقعي است كه زنان با هم خلوت  زنان شروع به خوردن مي

  .دارند دارد، پرده برمي آنان را از گفتن در حضور مردان بازمي
  نقش سياسي -2

  :آيد حساب مي شخصي به اي اش خارج است و قضيه قضيه احتالل مصر براي أمينه از چهارچوپ ملي
شـود و   كند، نگران مـي  گران مبارزه ميشود كه پسرش فهمي در راه آزادي ميهن برعليه استعمار وقتي او متوجه مي
كند كه دست از مقاومت بردارد و وقتي سربازان انگليس همسرش را به نقـل خـاك و مسـدود     از فهمي خواهش مي

رسد،  ها به شهادت مي وقتي فهمي به دست انگليسي. شود از آنان متنفر مي) 520-515(كنند،  اي وادار مي كردن حفره
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شود و هيچگـاه از اينكـه فهمـي در راه مـيهن بـه شـهادت        كند، وجودش متزلزل مي ريزش ميمانند كوهي كه «أمينه 
  )139و  138: 1976، ...عبد ا(. »يابد رسيده است، تسلي نمي

كه گويا كـه بـه شكسـت خـود اعتـراف       طوري–كند  وقتي احمد ماجراي دستگير شدنش را براي أمينه تعريف مي
بيند كه سرور و خداي او از جايگاه بااليش دربرابـر چشـمانش سـقوط كـرده      ا ميزير) 521(گريد؛  أمينه مي -كند مي

ها ضعيف و عاجز است؛ زيرا خود او نيز تلخي به اجبـار دور مانـدن از خانـه و     بيند كه او مانند ساير آدم است و مي
 -ندان دور شده اسـت از اين جهت كه در تبعيد از خانه و فرز-او احساس سعد زغلول را  -فرزندان را چشيده است

  .كشد كند و به همين دليل در استقبال از او كل مي درك مي
  نقش اجتماعي -3

  .در اين رمان به طور استثنا شخصيت اصلي به دليل حبس بودنش در خانه، فاقد نقش اجتماعي است
  زن آرماني

كـه ماننـد أمينـه از حـق و     كند كه زن آرماني از نظر نجيب محفوظ كسي اسـت   در نگاه اول خواننده احساس مي
اش را از دست بدهد و كامالً تسليم او باشد؛ ولي در واقـع   پوشي كند، دربرابر اراده مرد، اراده و آزادي حقوقش چشم

  .هدف محفوظ انتقاد از جامعه مردساالر است
شـد زن مصـري    القصرين نويسنده موفق در رمان بين. كند ها صحبت مي محفوظ در الثالثيه درباره سير تحول نسل

ترسـد، اسـير خانـه اسـت و فقـط از طريـق        هـا مـي   به تصوير بكشد؛ زني مطيع، متدين، از جـن  20را در اوائل قرن 
خواهد نشان دهد كه أمينه ديد وسيعي ندارد؛ ولـي   مي. شود هاي همسر و پسرانش از عالم خارجي خبردار مي تعريف

اش با موقعيت ناگوار و ساختن عالم مستقلي كه  رت سازگاريعالوه بر قد–زني است كه مستحق احترام است؛ زيرا 
عيب و نقص است پس ايـراد از او نيسـت؛ بلكـه     هاي آن زمان، أمينه، همسري بي خودش ملكه آن است، طبق مالك

بـه  ) ماننـد خديجـه و عايشـه   (، زنان »قصر الشوق«ولي در رمان دوم . ايراد از شرايط فكري و اجتماعي جامعه است
مردسـاالر   نيمـه ) مانند ابراهيم و خليـل (مطيع و مردان  ، نيمه هاي اجتماعي شاركت در زندگي سياسي و فعاليتدليل م

  .كند شوند و به تبع آن، رابطه زناشويي تغيير مي مي
زنـي آرمـاني معرفـي     -هاي أمينه اسـت  كه زن يكي از نوه-وليكن محفوظ در رمان السكريه شخصيت سوسن را 

او . نويسـد  هـاي سياسـي مـي    پرده، مقالـه  ها است كه شجاعانه و بي آزاد و خبرنگار يكي از مجله كند؛ سوسن زني مي
هـاي سياسـي كـه     كند و به برابري زن و مرد ايمان دارد و براي همين با همسـرش در جلسـه   همواره عاقالنه فكر مي

  .كند پخش مي  هاي سياسي كند و اطالعيه شود، شركت مي مخفيانه برگزار مي

  :گيري يجهنت
اي كـه   شان با مشخصات ويـژه  هاي مورد بررسي با طراحي زن آرماني در رابطه با سؤال اول طرح نويسندگان رمان

زن آرماني علي محمـد  . خواهند ديدگاه جامعه مردساالري را اصالح كنند شكني، مي شوند و با سنت براي او قائل مي
دمـد؛   انگيزد و در كالبد او اكسير جواني مـي  است كه مرد را برمي» با قوت و قدرتي سحرآسا«گر و زيبا  افغاني عشوه

  .بخشد مي» به او آرامش دل و تسلي خاطر«بخش فرزندان و همسر است و  همچنين مهرباني و وفاي او، هستي
پـرده   العاده با موقعيتي نـاگوار اسـت، شـجاعانه و بـي     فوق  زن آرماني نجيب محفوظ زني آزاد با قدرت سازگاري

هاي سياسـي دارد و در آزادي   كند و به برابري زن و مرد ايمان دارد، فعاليت كند، عاقالنه فكر مي ظرياتش را بيان مين
  .كند ميهن شريك است و اعتقاداتش را دربرابر موقعيت يا شخص خاصي عوض نمي

بايد گفت كه مشتركات در پاسخ به سؤال سوم طرح رساله درباره وجوه تشابه ديدگاه نويسندگان ايراني و مصري 
اي  هاي مورد بررسي، شخصيت اصلي زنـي اسـت كـه در جامعـه     در رمان. نوردد انساني، مرزهاي جغرافيايي را درمي

آميز به آزادي، آرزوها،  آورد و با نگاهي تحقير برد؛ اين جامعه ارزش او را در حد يك كاال پايين مي مردساالر رنج مي
  .كند ق و حقوق او را پايمال مينگرد و ح عاليق و اميال او مي



 1581/      )بين القصرين: جلد اول(سيماي زن در رمان شوهر آهو خانم و الثالثيه 

  وجوه تشابه ديدگاه افغاني و محفوظ
اي كـه   هـاي پسـنديده   القصرين درباره زناني است كه با وجـود صـفت   موضوع هر دو رمان شوهر آهو خانم و بين

، از سـوي همسرانشـان خيانـت    )دلي، معصوميت، وفاداري و عشق به همسر و فرزندان همچون مهرباني، پاك(دارند 
گذارد و در  مي» ازدواج مجدد«در رمان اول، سيد ميران، همسر آهو شخصيت اصلي رمان، بر اين خيانت نام . بينند مي

. كنـد  رمان دوم احمد عبدالجواد، همسر أمينه قهرمان رمان دوم، هر شب با زنان رقاص رابطـه نامشـروع برقـرار مـي    
بار زنان ايراني و مصـري در   ردساالر و توصيف وضعيت اندوههدف افغاني و محفوظ از اين مسئله، انتقاد از جامعه م

همسري و محفوظ با تأكيد بر فرسوده بودن اصول متعـارف   هاي آيين چند افغاني با تأكيد بر ناهنجاري. آن زمان است
  .اند طبقه متوسط مصري، ستم به زنان را به تصوير كشيده

اند؛ آهو خانم همان  هاي پيرامون خود الهام گرفته شخصيتهاي اصلي، از  افغاني و محفوظ براي آفريدن شخصيت
وچرا از همسر، بـه يكـي از    چون مادر نويسنده است، افغاني همان بهرام فرزند بزرگ اوست، أمينه، از نظر اطاعت بي

هاي مادرش نيز براي خلق شخصيت أمينه الهام گرفتـه اسـت    همسايگان محفوظ شباهت دارد؛ ولي محفوظ از صفت
شخصيت نويسـنده در شخصـيت كمـال، فرزنـد كوچـك أمينـه،       . ر فصل چهارم مفصل توضيح داده شده استكه د

  .منعكس شده است
در اينجـا  . برعكس زري و ليلي، هيچ نقش سياسي ندارند-با توجه به تحصيل كرده نبودن آنان–آهو خانم و أمينه 

. شـود  ادث سياسي و اجتمـاعي مـيهن نمايـان مـي    هاي الزم درباره حو  نقش تحصيل در زندگي زنان و داشتن آگاهي
شان كه زنـان عـامي بودنـد،     هاي مادران هايشان را از شخصيت هاي اصلي رمان ناگفته نماند كه نويسندگان، شخصيت

  .اند الگوبرداري كرده
آهو خانم شخصيت پويايي دارد؛ در پايان رمان، شخصـيت او، پـس از آگـاهي از تصـميم شـوهرش بـه فـرار بـا         

شده خود و فرزندانش  شود كه شجاعانه از حق پايمال كند و به شخصيتي نترس و جسور تبديل مي وقه، تغيير ميمعش
هاي پيش از ازدواج خود را از دسـت   شخصيت أمينه از آغاز رمان تا پايان آن يكنواخت است، او صفت. كند دفاع مي

د؛ پويايي أمينه با توجه به موقعيـت، طـرز تربيـت و،    اما اين به اين معني نيست كه شخصيت پويايي ندار. نداده است
  .نگري اوست رنگ است، بيانگر حسن تدبير و آينده اصول متعارف طبقه متوسط، هرچند كم

سـيد ميـران پـس از ازدواج دوم، از راه راسـت     . انـد  نويسندگان اين دو رمان، انتقام زنان مظلوم را از مردان گرفته
فتد و نيـز بـا آبروريـزي در پايـان     ا شود و به زندان مي نان كشيده مي  فروشي قاچاق و كمشود و به سمت  منحرف مي

آن اي كـه در آن   افسران انگليس، احمد عبدالجواد را نيز در اوج قدرتش، در صـحنه . شود رمان به خانه برگردانده مي
  .كنند كنند، خوار و ذليل مي نقل خاك وادار مياو را به  افسران،

اند كه در بود مردانِ ساالرشان به هدفشان برسـند و آرزويشـان را    ها فرصت داده همچنين به شخصيت نويسندگان
برآورده كنند؛ آهو خانم توانسته است دوباره همسرش را به خانه برگرداند و أمينه نيز پس از به شهادت رسيدن پسـر  

البته آهو . انه دخترانش و زيارت ائمه برودشود كه بدون كسب اجازه به خ ، از جانب شوهر مجاز مي)فهمي(بزرگش 
  .رساند القصرين، حوادث سياسي به أمينه كمك مي كه در رمان بين سازد؛ درحالي خانم با دست خود سرنوشتش را مي

  وجوه تمايز نگرش افغاني و محفوظ
دن بـه دوسـتان،   هاي مختلف اعم از پناه بر كند با روش شود، سعي مي آهو خانم وقتي متوجه خيانت همسرش مي

تفاوت و  شود، دربرابر اين مسئله بي رسيدگي به ظاهر و رسيدگي به همسر مشكل را حل كند و گاهي كه مأيوس مي
هرگز  -چه قبل از اينكه متوجه خيانت همسرش شود و چه بعد از آن–ماند؛ اما أمينه در طول رمان  خونسرد باقي مي

آورد و در رفتـار و سـخن گفـتن بـا همسـر       جرا را بـه روي خـود نمـي   كند، ما براي اصالح وضع ناگوار تالشي نمي
درباره اين موضوع در فصـل  (كوشد زندگي مستقلي براي خود بسازد  آرام مي دهد؛ بلكه آرام اش را نشان نمي ناراحتي

ي، از نظر گردد به اينكه آهو خانم از آغاز زندگي زناشوي ؛ اين تفاوت برمي)چهارم با جزئيات توضيح داده شده است
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پـا كـرده و    و درآمد دست اقتصادي يار و ياور همسر خود بوده و حتي پس از ازدواج براي خود كارهاي كوچك وكم
خود بوده است، عالوه بر اين او زني آزاد است و اسير خانه نيست و  به كشيده و متكي در دوران نوجواني زني زحمت

از نظر اقتصادي به همسرش وابسته است؛ او زني آزاد نيسـت و بـيش از   اما أمينه . هايي دارد از نظر اجتماعي فعاليت
البته طبقه متوسط، علت اصلي تسليم بودن او بـه اصـول متعـارف بـه     . چند بار پايش را از خانه بيرون نگذاشته است

الجواد، شـود احمـد عبـد    اوست؛ طوري كه او باعث مي  تسليم بودن به اصول متعارف، تنها صفت منفي. آيد شمار مي
محفوظ تربيت اسالمي أمينه را نيز از علل تسـليم  . عروسش را به دليل زيرپا گذاشتن اصول متعارف جامعه تنبيه كند

  .داند او دربرابر سلطه همسر مي
دانـد؛ امـا    آهو خانم از معايب و نواقص خود آگاه است تا حدي كه خود را در خيانت همسرش به او مقصـر مـي  

داند؛ هدف نويسنده تأكيد بر اين نكته است كه فرزنـدان ايـن طبقـه،     ه اصول فرسوده را عيب نميأمينه پايبند بودن ب
ناآگاهي زنان در كنار شرايط نامناسـب اجتمـاعي   . توانند معايب آن را ببينند اند كه نمي  قدر در اين اصول غرق شده آن

  .شود به ظلم بيشتري نسبت به آنان منجر مي

  مورد بررسيهاي  نگاه كلي به رمان
اي هسـتند كـه درد و رنـج،     هاي مورد بررسي آينـه  توان گفت كه رمان با نگاه كلي به چهار رمان مورد بررسي، مي

تـرين معضـل    انـد از بـزرگ   نويسندگان توانسـته . كنند سكوت، فرياد، طغيان و رهايي زنان در آن دوره را منعكس مي
پنـدارد و بـه    جامعه مردساالر، زن را قادر به اتخاذ تصـميم نمـي  . رندزنان، يعني عدم استقالل وجودي آنان، پرده بردا

هاي متعـارف جامعـه و بـه موجـودي انفعـالي و مطيـع        همين دليل او را گرفتار حريم خانواده و اسير اصول و سنت
  .كند دستورات مرد مبدل مي
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