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  چکیده

 تمدن با ناپلئون ي حمله دنبال به ،18 ي سده انیپا در دار شهیر هاي سنت و چندهزارساله یتمدن با مصر،

. کـرد  فـراهم  کشور نیا در را »تجدد« و »سنت« ییارویرو ي مقدمه ،ییآشنا نیا. شد آشنا ییاروپا نینو

ـ ا از حاصل یِفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع تحوالت بازتاب  یداسـتان  آثـار  در تـوان  یمـ  را ییارویـ رو نی

 گانـه،  سـه  ي مجموعـه  از رمـان  نیدومـ  عنـوان  به محفوظ، بینج قصرالشوق. کرد یبررس مصر معاصر

 و يمردساالر تقابل.دیکاو آن در را تهیمدرن و سنت جدال از حاصل يامدهایپ توان یم که است یداستان

 و يفـرد  ي،آزادیـی گرا-غـرب  روشـنفکر،  یسرگشتگ و تیوه بحران اجتماع، در زن حقوق و حضور

 اسـاس،  نیبـرا . اسـت  شـده  پرداختـه  آن بـه  حاضر پژوهش در که هستند ییامدهایپ ن،ید و علم تقابل

 و عقل اشراف، و متوسط ي طبقه تقابل صورت به که جامعه روشنفکر عنوان به کمال، یروح يتضادها

 و) سنت( استبداد تقابل ي جهینت ابد،ی یم بروز اسالم نید و ییاروپا علم ها، آرمان و یواقع يایدن عشق،

 تقابل نیا یمنف امدیپ ،یزندگ ییمعنا یب و گرایی پوچ ،یاخالق انحراف و است مصر در) تجدد( استعمار

 تجـدد  و سـنت  بـرزخ  در را شداد ي خانواده و کمال ،گرایی غرب. اوست چون یروشنفکران یزندگ در

 بـه  نسـبت  قصرالشـوق  در تجـدد  مثبت جینتا از زن حقوق و يفرد يآزاد شرفتیپ. است کرده گرفتار

  .است نالقصری نیب

  

  محفوظ بینج قصرالشوق، تجدد، و مصر،سنت یداستان اتیادب: ها واژهکلید

                                                           
 Email: hafez_m@ymail.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1
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  همقدم

 شـده  رو روبـه  »سـنت « نام به سرسخت یبیرق با گذاشته پا که يکشور هر در »تهیمدرن«

 و هـا  سـده  یطـ  در کـه  داشته یزندگ يبرا یاصول و ها تعاد رباز،ید از یملت هر. است

 خـود  کـنش  و نگـرش  يالگو را آن و شده بندیپا ها آن به آزمون و تجربه ها هزاره دیشا

 از همـواره  ،)تجـدد (تـه یمدرن و سـنت  تقابـل  نـام  بـه  يا مسـأله  نیبنابرا. است داده قرار

 فرهنـگ  عمـر  هراندازه انیم نیا در. است بوده امروز انسان یزندگ هاي جدال نتری مهم

 دتریشـد  آن در تجدد و سنت تعارض باشد، تر محکم آن سنت هاي شهیر و تر شیب یملت

  .بود خواهد دارتر دامنه و

 و فـراز  از پـس  کـه  دار شهیر هاي سنت و چندهزارساله یتمدن با است يکشور مصر

 دنبـال  بـه  ،هـا  یعثمان و کیممال ي دوره در رکود و سکون ها¬سال و یخیتار يفرودها

ـ ا. شـد  آشـنا  دیجد يایدن با ،18 ي سده انیپا در ناپلئون ي حمله  ي همـه  بـا  ییآشـنا  نی

ـ ا در را یفرهنگـ  و یاجتمـاع  ،یاسیس نیادیبن تحوالت خود، یمنف و مثبت هاي جنبه  نی

 اعـم ( رفتیپذ صورت راه نیا در که هایی تالش و تحوالت نیا از. داشت یپ در کشور

  .برد نام تجدد و سنت ییارویرو عنوان به توان یم) ها فتمخال و ها موافقت از

 تـوان  یم را یاجتماع-یفرهنگ ییارویرو نیا از حاصل هاي تعارض و ها جدال نمود

 کـه  محفـوظ  بینج ي گانه سه. گرفت سراغ بارز یشکل به مصر معاصر یسنوی داستان در

 معاصـر  هـاي  داسـتان  نیتررگذاریتأث از یکی است، دار دنباله و یاپیپ رمان سه ي مجموعه

 و کهنـه  هاي تقابل و تضادها طرح آن ي همای درون نتری مهم گفت توان یم که است یعرب

  .است تهیمدرن و سنت و غرب و شرق نو،

 هـاي  مؤلفـه  از یبعضـ  یبررسـ  به محتوا لیتحل ي وهیباش که است برآن پژوهش نیا

ـ تأک بـا  محفوظ، بینج ي گانه سه در سنت با تقابل در تهیمدرن  قصرالشـوق  رمـان  بـر  دی

ــردازد ــه. بپ ــایی مؤلف ــوق طــرح چــون ه ــر در زن حق ــاالر براب ــنت يمردس  ،يآزاد ،یس

 که اجتماع روشنفکر عنوان به قهرمان یروح هاي جدال و نید و علم تقابل ،ییگرا غرب

  :که داد پاسخ ریز هاي پرسش به بتوان تا انجامد، یم تیهو بحران به
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 و افتـه ی نمـود  چگونه مصر ي جامعه در تجدد و سنت ازتابب داستان، نیا اساس بر -1

  است؟ ساخته ریدرگ را هایی مؤلفه چه

 بـه  روشـنفکر  یسرگشـتگ  و تیهو بحران دیتشد و يرگی شکل موجب یعوامل چه -2

  ؟شود یم داستان قهرمان در تهیمدرن و سنت تقابل امدیپ عنوان

  

  ي پژوهش پیشینه

اش به ي او به دلیل شهرت و جایگاه نویسندگی»انهگسه«آثار نجیب محفوظ و از جمله 

بـراي  . ي نوبل بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت ویژه پس از کسب جایزه

به معرفـی و نقـد   )1378(سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ نمونه محمد سعید در کتاب 

قفـص  در کتـاب   1یوي رمزگرایی و الگرتو دیولنویسی محفوظ از زاویههاي داستاندوره

. انـد هـاي محفـوظ پرداختـه   به تحلیل جایگـاه زن و نقـش آن در رمـان   )2011(الحریم 

اي از مجموعـه ) 2012( نجیب محفوظ، من الجمالیه الی نوبـل چنین األلفی در کتاب  هم

هاي محفوظ ي زندگی، آثار و اندیشهمقاالت علمی و ادبی نویسندگان مختلف را درباره

  .اگون جمع کرده استهاي گوندر دوره

بحـران فکـري و   «هـاي  هایی با عنوان، میرزایی و اکبري مفاخر مقالهگانهسه يدرباره

تحلیـل مکتـب ادبـی    «و ) 1387(» ي نجیـب محفـوظ  روحی قهرمـان در رمـان الثالثیـه   

ي نخست به یکی از موضوعات مـورد  مقاله. اندنوشته)1388(» ي نجیب محفوظگانه سه

گانـه پرداختـه   ي سهدر مجموعه) کمال(عنی سرگشتگی قهرمان داستان بحث این مقاله ی

اما به ابعاد گوناگون آن، از جمله تقابل سنت وتجدد و پیامدهاي آن توجه نکـرده  . است

ي نجیـب محفـوظ و   )گانهسه(تطبیق محتواي «ي نصر اصفهانی و همکاران، مقاله. است

را بـا  ) 1392(» گاه عناصـر داسـتانی  پـور از دیـد  شهرنوش پارسی) طوبی و معناي شب(

جنيـب حمفـوظ فـی ضـوء  ةثالثيـي رنجبـران بـا عنـوان    نامهپایان. اندرویکردي تطبیقی ارائه داده

هـیچ  . گانه نظر داشته استي سهبا رویکردي فمینیستی به مجموعه) 1388(ي النقـد النسـو 

هـاي  مؤلفـه  و»تجـدد «و » سـنت «هاي انجام شده به بررسـی رویـارویی   یک از پژوهش

  .اندنپرداخته قصرالشوقمدرنیته در رمان 
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  مبانی نظري پژوهش

دانـد کـه از   هایی از زندگی یـا سـازمان اجتمـاعی مـی    را شیوه» مدرنیت«آنتونی گیدنز، 

. )3: 1392گیـدنز، ( ي هفدهم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذي جهانی یافت سده

داري بخشد، سرمایهنی که جهان مدرن را شکل میي دگرگو از نظر مارکس نیروي عمده

و وبِـر   دانسـت گرایی مـی دورکیم ماهیت نهادهاي مدرن را اساساً متأثر از صنعت. است

هاي بشـري و دیوانسـاالري   متجلی در تکنولوژي و سازمان فعالیت» عقالنیت«بیشتر بر 

م را پایان یافتـه تلقـی   مدرنیس برخالف نظر اندیشمندانی که. )10-11: همان( تأکید داشت

، مدرنیته یک 2موقعیت فرهنگکنند، به نظر هومی بابا در فصل نهم اثر معروف خود، می

ي مشخص و ثابت نیست که فرجام خاصی داشته باشد؛ بلکه مدرنیته فرآینـدي بـاز   ایده

گونه که گیدنز نیـز قبـول نـدارد کـه مـا وارد      همان. )1393قائمی نیک،: رك( و ناتمام است

بـریم و هنـوز   به نظر او ما در دوران تشدید مدرنیته به سر می. ایممدرن شدهصر پستع

از نظر هانا آرنت دوران مدرن با علـوم  . )7: 1386 صفري،( ایمي دیگري نشدهوارد مرحله

ي نوزدهم آغـاز  ي هجدهم و صنعتی شدن سدههاي سدهي هفدهم، انقالبطبیعی سده

هـایی کـه از   فاجعـه ي ي بیستم قرار گرفت که با رشتهسده شد و در مقابل دنیاي مدرنِ

دوران «درواقـع آرنـت بـه دو مفهـوم     . جنگ اول جهانی آغاز شدند، شکل گرفته اسـت 

  .)26: 1390احمدي،( قایل است» دنیاي مدرن«و » مدرن

گراییِ رنسانسی قرن شانزدهم و جنـبش روشـنگري قـرن    بین انسان» فرد برتر«تولد 

برخی معتقدند کـه ایـن گسسـت    . بسیار مهمی با گذشته را بیان نمودهجدهم، گسست 

بسـیاري از  . را بـه حرکـت واداشـت   » مدرنیتـه «موتوري بـود کـه کـل نظـام اجتمـاعیِ      

از . ي غربی در ظهـور ایـن مفـاهیم مـؤثر بودنـد     هاي بنیادي در فرهنگ و اندیشه جنبش

هـاي  ، انقـالب 4گرایـی ، انسـان که وجدان فردي را از کلیسا رهانید 3جمله؛ پروتستانتیزم

 هـال، : رك( عقالنی و انسان علمی تأکیـد داشـت   که بر وجه 5علمی و جنبش روشنگري

ي  سـده تحول اندیشگانی، فیلسـوف فرانسـوي    از جمله پیشگامان این حرکت و. )1394

ي ي فلسـفه نماینده .»اندیشم، پس هستممن می«، رنه دکارت بود که با شعار معروف 17

از طـرف  » اصل انـواع «یا » تکامل بشر«ي نیز نظریه 19ي درسده. رودشمار می مدرن به
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» اصالت وجود«ي اجتماعی مارکس و انگلس و نظریه-ي اقتصاديچارلز داروین، نظریه

هایی بودند که به نوعی بر اصالت انسان و خودمحوري او تأکید سارتر و هایدگر، فلسفه

هـا بـه شـکلی    ایـن فلسـفه  . دینی در تعارض بودندداشتند و تا حدي با بینش و نگرش 

  .ي مدرنیته بودندمقدمه

ــت انســان ــداري، دموکراســی، عقالنی ــزاري(م ــل اب ــردي)عق ــی، آزادي ف ، ، فردگرای

از جمله دسـتاوردها و  ... شهرنشینی، ماشینیسم، سکوالریسم، حقوق زن، روشنفکري و 

ي استعمار مستقیم و غیرمسـتقیم  اصول مدرنیته به وسیله .روداصول مدرنیته به شمار می

شناسـان، تأسـیس   هـاي شـرق  ها در کشـورهاي شـرقی، تـالش   چون حضور اروپاییهم

به شرق راه یافـت  ... مدارس نوین، داد وستدهاي فرهنگی، علمی و اقتصادي، ترجمه و 

  .آور تحوالت بنیادین در کشورهایی چون مصر شدو پیام

نیته، بحث از دموکراسی، آزادي فردي و حقوق به دنبال آشنایی جوامع شرقی با مدر

. یابـد گرفـت، اهمیـت مـی   تر در حاشیه بود و چندان مورد توجه قرار نمـی زن که پیش

هـاي  گیري جریـان ترین دستاوردهاي مدرنیته است، به شکلي انتقادي که از مهماندیشه

جوامـع سـنتی،    ویژه دراین نگرش همراه با شک روشنفکران، به. انجامدروشنفکري می

جا که میـان  تا آن. شودها میدر بسیاري موارد موجب سرگشتگی و بحران هویت در آن

مندي از مظـاهر غربـی   هاي خودي و علم اروپایی و حدود بهرههاي دینی و داشتهسنت

  .مانندمتحیر می

  

  ي داستان قصرالشوق چکیده

اسـت  سکّریه و قصرالشوق ،قصرینالبینهاي ي سه رمان به ناممجموعه) گانهسه( ثالثیه

کنـد کـه روح زمـان و فضـاي     ي مصري را تصویر میزندگی سه نسل از یک خانوادهو 

اجتماعی و به ویـژه مناسـبات فرهنگـیِ هـر نسـل بـا دیگـري        -حاکم بر شرایط سیاسی

هاي روحی هر نسل نسبت بـه نسـل   ها و تناقضها، آرمانبنابراین اندیشه. متفاوت است

، دومـین رمـان از ایـن مجموعـه،     قصرالشـوق  . بسیار تغییـر کـرده اسـت    پیش از خود

ــت   مناســب ــه اس ــدهاي مدرنیت ــی پیام ــراي بررس ــتان ب ــرین داس ــلی. ت ــیت اص  شخص
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گیـري و  ي تصمیمدر این مرحله به سن جوانی رسیده است؛ یعنی مرحله) کمال(داستان

ي بایـدها و نبایـدها،   ي تحصیلی، مقایسـه انتخاب، مقایسه و نقد، ازدواج، انتخاب رشته

گزیند؛ نه عقایدي کـه خـانواده و   هایی که خودبرمیها، انتخاب اندیشهها و نیستهست

، بیانگر زندگی سنتی، حضور القصرینبیناگر. محیط، پیش از این بر او تحمیل کرده بود

ي هدهندنشانقصرالشوق ها و اعتقادات ناگزیر بود، پدرساالري مستبدانه، تأکید بر ارزش

بـه عبـارت دیگـر،    . تـر اسـت   تـازه هاي پیشین و رویارویی با دنیاهاي بازبینی در نگرش

  . بیانگر تقابل سنت و تجدد استقصرالشوق 

رونـد تـا معنـاي    داستان از چند اپیزود تشکیل شده که به موازات یکدیگر پیش مـی 

تناقض زنـدگی  یک اپیزود به معرفی شخصیت پدر و ترسیم ابعاد م. داستان را کامل کنند

هـا،  اپیزود دیگر بر زندگی یاسـین، پسـر بـزرگ سـید احمـد و شـبگردي      . پردازداو می

زندگی خدیجه و عایشه، دختران سید احمد، . هاي مکرر او تأکید داردها و طالقازدواج

امـا خـط سـیر    . اند، اپیزود دیگر داستان اسـت که با دو برادر از آل شوکت ازدواج کرده

بـرد و  ماجراهاي زندگی کمال، پسر کوچک سید احمـد، بـه پـیش مـی     اصلی داستان را

  .آینددیگر اپیزودها در جهت تکمیل و معنا بخشیدن به این بخش از داستان می

عشـق او بـه عایـده معنـاي دیگـري از      . بنددکمال به عایده، خواهر دوستش، دل می

ي قـدیمی  چون او در محلـه . سازدآورد و او را با دنیایی تازه آشنا میزندگی برایش می

اي مذهبی و سنتی بزرگ شده، در حـالی کـه عایـده و حسـین     القصرین، در خانوادهبین

هـایی از  هاي معتبر و بانفوذ، از وابستگان به خدیو هستند که سـال بیگ فرزندان یکی از

موجـودي فرازمینـی    کمـال در ذهـن خـود از عایـده    . اندعمرشان را در پاریس گذرانده

ایـن  . کنـد مـی  ي زندگی آل شـداد مقایسـه  د و پیوسته میان زندگی خود و شیوهساز می

ي شداد که آشنایی با خانواده.شودها موجب ایجاد شک و حیرت در وجود او میمقایسه

ي غـرب، علـم، هنـر و    اند و به دنبال آن گرایش به فلسفهبسیار متأثر از فرهنگ اروپایی

و . سـازد هاي دنیاي کودکی دور مـی روز به روز از آموزهها کمال را مطالعه در این زمینه

امـا  . شود که شباهت چندانی با کمـال دیـروز نـدارد   میانسانی تبدیل در این میان او به 

  . یابدگر او یک لحظه آرام نمیذهن فلسفی و پرسش
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  بحث و بررسی موضوع

  پدرساالري /مردساالري

ن داسـتان مـنعکس شـده، مردسـاالري در     ي مصر که در ایترین عنصر سنتی جامعهمهم

، )1986( ظهـور پدرسـاالري  مطابق با نظر جِردا لرنر در کتـاب  . خانواده و اجتماع است

هـا  ي مرد بـر زن و بچـه  ترین تعریفش به معناي آشکار شدن سلطهپدرساالري در وسیع

: 1388 جاویـد، ( باشـد ي مرد بر زن در جامعه به طور کل میدر خانواده و گسترش سلطه

89(.  

گونه ي قطعی اینچون و چراي زن از مرد، نتیجهتنهایی، ترس، انتظار و فرمانبري بی

 ي احمـد، چیز را دربـاره  همهامینه . جوامع است که در این داستان نیز وجه بارزي دارد

نسـبت بـه   بـا ایـن حـال    . داندمی ن دیگر و شرکت در مجالس لهو شبانهروابطش با زنا

در نخستین سال زنـدگی مشـترك، یـک بـار     . کندتراضی نمیترین اعککوچکارهاي او 

هاي همسرش داشته و پاسخی که شنیده براي همیشـه او  گردياعتراضی مؤدبانه به شب

هیچ اعتراضی را بـر رفتـارم   . امر و نهی کننده. من مردم« :را وادار به سکوت کرده است

 »باش که مرا وادار نکنی ادبت کنم پس مواظب. پذیرم و تو هم ناچاري اطاعت کنینمی

ي سـنتی مردسـاالر تنهـا بیـرون رفـتن زن از خانـه       در خانواده. )328-329: 1991محفوظ،(

شود، چون ارتباط مستقیم با شرف و حیثیت مرد و خانواده دارد، اما پاك بودن کنترل می

ی کـه  در جـوامع . )105: 2011الجریتـو دییولیـو،  ( مرد به آبروي زن و خانواده مرتبط نیسـت 

در تار و پود ذهن افـراد رسـوخ کـرده، هـر     » رمگی-شبان«و » رعیتی -ارباب«ي اندیشه

  .قدرتمندي در ستم به زیردست، براي خود حقی مسلّم قایل است

  

  ، طالقزنان گرایش به معاشرت ،چندهمسري

و ي مـرد بـا زنـان    ارتبـاط آزادانـه   ، چندهمسري،ي مردساالرهاي جامعهیکی از ویژگی

هاي مرد بـا  هر یک از شخصیتقصرالشوق در  .استتسلیم زن در پذیرش این واقعیت 

ا تنهـ . هاي زودگـذر اسـت  برخاسته از هوس ي مردان به زنانزنانی در ارتباطند و عالقه

ها پیش مادر امینه سال .متعالی وحتی فراواقعی است عشق کمال به عایده است که پاك،
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همسر اولش را طـالق داد بـا تـو    ] احمد[که بعد از آن« :وددر مقام نصیحت به او گفته ب

توانست او را برگرداند، یا به جز تو همسر دوم، سـوم  خواست میازدواج کرد و اگر می

بسیار ازدواج کرد، پس خدا را شکر کن که تـو   د، در حالی که پدرشو چهارمی برگزین

   .)329:محفوظ( »ه استرا به عنوان تنها همسرش نگه داشت

چنـان در مجـالس   سالگی است، همي شصتسید احمد در آستانهکه قصرالشوق در 

ها مراوده با زبیده و جلیله، این بار چشم طمـع  پس از سال. یابدمیي فسق حضور شبانه

در ایـن مجـالس    -زبیـده -اشي جوانی که به همـراه خالـه  مطربه. به زنّوبه دوخته است

اعتباري که نزد دیگران دارد، پس از شنیدن پاسـخ   ي غرور وسید با همه. شودحاضرمی

  . شود او را از آنِ خود سازدمنفی از زنوبه، سرانجام با پرداخت بهاي الزم موفق می

م قانون محدودیت تعدد زوجات 1945مصر، نخستین کشور اسالمی بود که در سال 

از ایـن رو در ایـن   ). 167: 1384 رمضان نرگسی،(ضع و آن را منوط به اذن قاضی کرد را و

زمان چند همسر ندارند و اگر زنـی از ارتبـاط شـوهر بـا زنـان      داستان مردان به طور هم

بنابراین در این داستان، مـرد سـنتی   . شوددیگر باخبر شود، آن را تاب نیاورده و جدا می

ي چندهمسري اندکی فاصله گرفتـه و بـه دلیـل محـدودیت در انتخـاب چنـد       از پدیده

که یاسین پـس از  چنان. اشرت نامشروع با زنان و معضل طالق دچار استهمسر، به مع

هـا  دارد و همین امر موجب جـدایی آن برنمی ازدواج با زینب دست از معاشرت با زنان

ازدواج بـا مـریم نیـزاو را     .پیش از ازدواج با مریم، مدتی با مادرش مراوده دارد. شودمی

. کنـد مـی  اش، طرح دوستی تـازه دوست دوران جوانیکه با زنوبه، سازد، تا اینقانع نمی

  .کندگیرد و یاسین با زنوبه ازدواج میمریم هم از او طالق می

تنها پدري داشته که اهـل  او نه. گردداش برمیدیدگاه یاسین نسبت به زنان به گذشته

ي زن و شراب است، بلکه در کودکی نیز شاهد طالق مادر، سرکشـی او و  مجالس شبانه

ي همـه « :نگاهش نسبت به زنان بسیار منفـی اسـت  . با نامحرمان بوده است فت و آمدر

داند مگر وقتی که اسباب زنا برداشـته  هیچ زنی معنی عفت را نمی. زنان ملعون و پلیدند

... داند که اگر پدرم نبـود چطـور زنـی بـود    حتی زن پاکدامن پدرم، فقط خدا می... شود

کـه یاسـین در فسـق و فجـور یگانـه      با این). 366: همان( »فندهاي این دنیا کثیآدم ي همه
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چون در نگاه مرد مستبد، هر عملی کـه  . تواند نادیده بگیرداست، اما گناه مادرش را نمی

  .شود، براي او مجاز و حق طبیعی استبراي زن گناه محسوب می

  

  استبداد پدرانه

. شـود در جامعه توزیـع مـی   مراتبوامع استبدادي، قدرت و تسلط به شکل سلسلهدر ج

رود، در خانواده نیـز پـدر   روا در جامعه کاري از پیش نمیمشیت فرمانگونه که بیهمان

  . ي مطلق داردفعال مایشاء است و اراده

در نتیجه به ازاي . افکنداي از زور و ترس نیز فرو میهمیشه هر حق و حرمتی، سایه

: 1378مختاري، ( رودشود، یا که از میان میمیارزش هر فرد، ارزش دیگري نادیده گرفته 

ي صرف صبحانه همراه بـا پـدر   پسران خانواده اجازهي احمد عبدالجواد، در خانه. )110

سـکوت، سـر بـه زیرافکنـدن و در     اي هستند؛ را دارند، اما ناگزیر به رعایت آداب ویژه

ا ندارند، مگر زمـانی  ي حضور در کنار سفره ردختران اجازه. چشم یکدیگر نگاه نکردن

اي دورتر و مادر در فاصله. که مردان خانواده صبحانه خورده و خانه را ترك کرده باشند

نشیند تا اگر حضورش الزم شد براي انجام خدمت فراخوانده از سفره، نزدیک به در می

 با ازدواج فهمی و مـریم . ي نهایی استگیرندهي امور فرزندان تصمیمپدر در همه .شود

. که با زینب، دختر محمـد عفـت، ازدواج کنـد   کند یاسین را مجبور می. کندمخالفت می

دختـران مـن بـه    « :گیـرد در ازدواج خدیجه و عایشه نیز مستبدانه برایشـان تصـمیم مـی   

ي او بـراي  روند مگر زمانی که بـرایم ثابـت شـود اولـین انگیـزه     ي هیچ مردي نمی خانه

  .)404: محفوظ(»...من... من... من .مادي من باشدي خالصش براي داازدواج، عالقه

کـاري اسـت و   پدر بر خانواده، پناه بردن فرزندان به دروغ و پنهـان  يي سلطهنتیجه

حقیقت، علت دیگـري  کتمان .ماننداین عادتی است که خانواده تا پایان داستان بر آن می

او که در میان دوسـتان  . ریاکار پدر استفتارهاي دوگانه و شخصیت و آن هم ر نیز دارد

نگیـز و  ااي هـراس مشـهور اسـت، در خانـه چهـره     باشیگویی و خوشصمیمی به بذله

هـا  آن گـذارد و رزندان تأثیر مستقیم مـی کاري و تظاهر، بر فاین پنهان. ظاهرالصالح دارد

بـراي حضـور در خانـه خواهنـد      اياي براي پنهان کردن و چهرهچون پدر چهرهنیز هم
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ي شـوهر و  هاي یاسین، تمایل عایشه به شـراب و سـیگار در خانـه   بندوباريیب. داشت

ي پدري، نزاع خدیجه با مادرشوهر و پنهان سـاختن  پنهان کردن این موضوع از خانواده

مقدسـات از جانـب کمـال، رو آوردن بـه      عبادات و اعتقـاد بـه   آن از پدر و بعدها ترك

  .  حقیقت تلخ است هاي فحشا گویاي اینشراب و حضور در خانه

  

  حضور زن

تـر  ورود مدرنیته به مصر و تأثیرپذیري از غرب، حضـور زن در جامعـه پررنـگ   پس از 

اي شود، در نتیجه پرداختن به موضـوع زن و مشـکالت او در ادبیـات اهمیـت ویـژه     می

اگـر هـم حضـوري    . پیش از آن صداي زن خاموش و خودش نیـز غایـب بـود   . یابد می

حقـوق زن و آزادي او از نتـایج مسـتقیم    . ي رمانتیک مـردان بـود  هداشت، همان معشوق

. رونـد هاي اساسی مدرنیته به شـمار مـی  است که از مؤلفه» مداريانسان«و » دموکراسی«

هـاي محفـوظ   داسـتان  در. هاي نجیب محفوظ اسـت ترین موضوعات داستانزن از مهم

انـد،  خود و نیاز مـردان شـده  هاي مهربان، زنانی فاسد که قربانی خواست حضور مادري

تـرین عامـل   در دیدگاه محفوظ، زن اگر مهم. شوددیده می خیانتکار و زنانی مطیع زنانی

  .تردید یکی از عناصر مهم مؤثر در اجتماع استبی ،تأثیرگذار در جامعه نباشد

هاي مورد ي مصر در سالبستر مناسبی براي نشان دادن وضعیت زنان جامعهگانه سه

ترین اهداف محفوظ از نگـارش ایـن تریلـوژي، ترسـیم     یکی از مهم. ویسنده استنظر ن

هـا در  سیر تطور جایگاه زن در خـانواده و اجتمـاع، حقـوق و وظـایف زن، تفـاوت زن     

  .ها استطبقات مختلف جامعه و آزادي تدریجی او از قیود سنت

  

  ؛ حقوق و وظایفو زن متجدد زن سنتی

مـرد را سـوژه و   ) 1949( جنس دومر اثرگذارترین کتابش، نخستین بار سیمون دوبوار د

به باور او جامعـه و گفتمـان حـاکم بـر آن وجـود مـرد را       . تعریف کرد» دیگري«زن را 

دوبـوار اصـطالح    .شـمارد محوري و مطلق و وجـود زن را بیگانـه و غیرضـروري مـی    

عـامري و  ( بـرد را براي بیان عدم تـوازن قـدرت میـان مـرد و زن بـه کـار مـی       » دیگري«
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هـایی اسـت کـه از او انتظـار     ي ویژگیهمه امینه تصویر حقیقی مادر با .)78: 1390میاحی،

زن دیگـر  جاست که توانسته یاسین را، که پسر سـید از  مهربانی و تدبیر او تا آن. رودمی

  . احترامش را برانگیزد ندارد، از خود راضی نگه دارد وبه زنان  اوست و نگاه مثبتی

شود میمد از قدرت روانی و گذشت او ناشی اش با سید احیش از اندازهسازگاري ب

او بـرخالف  . بخشـد و تنها عشق شدید او به حفظ موجودیت خانواده بـه او تـوان مـی   

هـاي او را  نقـص  يو از آنجـایی کـه همـه    دهـد پسرانش، به سید صفات الوهیت نمـی 

 با نقـاط ضـعف او آشناسـت و    نگرد، بلکه کامالًداند، به او به چشم خداي خود نمی می

  .)147-148:محمدسعید( خود را با آن سازگار نموده است

هاي محفوظ، مهربان، محکم، پناه و ستون خـانواده  تر داستانشخصیت مادر در بیش

  . توان دیدهم می اخلليلیخانوبداية و �ايةهاي این شخصیت را در داستان. است

جـا  د یکی پشت بام است که فضاي آنکن اهم میچه نشاط و دلخوشی امینه را فرآن

زندان خانه تبـدیل   ها و پرندگان خانگی به بهشتی کوچک در خارج ازرا با پرورش گل

و دیگري مجلس قهوه اسـت کـه هـر     بردن به آن از عذاب اسارت بکاهد با پناه کرده تا

مع خـانوادگی  این تج«. کندبا حضور فرزندان برگزار می احمد، روز عصر در غیاب سید

ي مسایلی چـون  نتایج اجتماعی مهمی در تحکیم احساس امنیت و ثبات فرزندان درباره

 الجریتـو ( »برابري میان زن و مـرد در ارتبـاط بـا هریـک از پـدر و مـادر بـه همـراه دارد        

به ویـژه کمـال، بـزرگ و    شخصیت احمد عبدالجواد در نظر فرزندان . )123: 2011یولیو،ید

ي ایـن سـلطه در چشـم فرزنـدان کوچـک      جا که مـادر در سـایه  آن و از پرهیبت است

کوشد با سیاست زنانه، تدبیر امور منزل و بـه ویـژه تشـکیل مجلـس قهـوه،      میشود،  می

  .ها حفظ کنداقتدار خود را به عنوان مادر خانواده نزد آن

 اياو بـا آزادي نسـبی  . با مادرش بسیار متفاوت است دختر بزرگ خانواده، خدیجه،

پیوسته با شـوهر و  . دهدکه براي خود قایل است، در برابر ستم دیگران واکنش نشان می

ایـن   شـاید مسـبب اصـلی   . در مشـاجره اسـت  اهمیـت  مادرشوهر بر سر موضوعات کم

مشاجرات خدیجه نباشد، اما نگـاه سـنتی حـاکم بـر اذهـان از او انتظـار دارد در مقابـل        

 در بسـیاري از منازعـات جانـب او را    حتـی مـادرش نیـز   . همسر، تسلیم محـض باشـد  
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کنـد؛ در  افزاید که چرا مادر از او دفاع نمـی گیرد و این موضوع بر خشم خدیجه می نمی

امینه در پاسخ خدیجه . گیردمی اي طرف پسرش راحالی که مادرشوهرش در هر منازعه

 »بـودم؟ آید که مـن در برابـر پـدرت چگونـه     مگر یادت نمی« :کند کهبه او یادآوري می

ي امـور  در اداره منـد و بهـره  اشحق طبیعـی زنانـه  خواهد از خدیجه می .)669: محفـوظ (

از این رو با مادرشـوهر بـه    .نظارت بر آشپزخانه و اثاث منزل مستقل و آزاد باشدمنزل، 

مادرشـوهر   .ن آزادي نسبی را به دست آوردشود ایخیزد تا باألخره موفق میبرمیستیزه 

دانـد، دسـت   هـا بـرایش جـایز مـی    ي خود که سنتاز حقوق تثبیت شدهنیز به سادگی 

هـا برقـرار اسـت؛ جـدال سـنت و      بنابراین جـدال و تنـازع پیوسـته میـان آن    . کشد نمی

پیـروزي  . هاسـت در واقع سرکشی خدیجه نوعی بدعت و خروج از سنت. تجددخواهی

ز رسیدن به هدف کامـل  ي پدر او را اکه بار دیگر سلطهنسبی از آن خدیجه است تا این

  .کندسازد و خدیجه را ناچار به عذرخواهی از مادرشوهر میمحروم می

سـازگاري و تسـلیم در   بـا  . تر اسـت از نظر اخالق و سازگاري به مادر شبیه عایشه،

ي شـوهر از آزادي  با این حال در خانه. برابر مادرشوهر توانسته رضایت او را جلب کند

رفت و آمد با همسایگان، آواز خوانـدن و آمـوزش رقـص و     در. نسبی برخوردار است

 کشـد و گـاهی بـا شـوهرش شـراب     سیگار هـم مـی   .، نعیمه آزاد استترانه به دخترش

ي پدري گنـاهی نابخشـودنی و   در حالی که انجام هر یک از این امور در خانه. نوشد می

، شـاهد تـالش   )سنتیي نسل دوم این خانواده( بنابراین، در قصرالشوق. امري محال بود

در خانواده و حقوق شهروندي خود در جامعـه  خود فردي زنان براي دستیابی به حقوق 

  .هستیم

. اطالع بـود میالدي، نسبت به امور خارج از منزل بی 19ي زن شرقی تا پیش از سده

هـا  هـا را فراگرفـت، بـراي آن   اما با آمدن تمدن غربی، شرق آموزش زنان و تهـذیب آن 

شود و این پیشرفت اجتماعی بزرگی بود که زن، آزادي و حقوقش را بخواهد مدارسی گ

  .)98: 2010ابوشاهین،( و کم کم به آن دست یابد

 20و  19هـاي  در راه آزادي زنان مصري و رسیدن به حقوقی مشابه مـردان در سـده  

شدیاق، عبداهللا ندیم و محمـد  رفاعه طهطاوي، احمد فارس . هایی صورت گرفتتالش



  139نجیب محفوظ قصرالشوق  در» تجدد«و » نتس« بازتاب

اما قاسـم امـین کسـی بـود کـه در ایـن راه بیشـترین        . ه پیشگامان این نهضت بودندعبد

ها را متحمل شد و با نوشتن مقاالت تند انتقادي که بعـدها در قالـب دو کتـاب    مخالفت

رواج یافت، سرانجام توانست همراهان بسیاري بیابـد و   املـرأة اجلديـده و حتريراملـرأة با عنوان

  .)18-19: 1996وادي،( یدهایش به نتیجه رستالش

متفـاوت از   گفتار، رفتار و پوششی. اندي تجدد و آزاديي شداد نمایندهزنان خانواده

ي شداد شده، رفتـار زنـان و   ي زندگی خانوادهکمال که به شدت شیفته.زنان دیگر دارند

   :کندي خود را با رفتار پدر و مادر عایده مقایسه میمردان خانواده

تصویر عبدالحمید بیگ شداد و خانمش سنیه خانم به خاطرش آمد در  بدون مقدمه«

. شـأن نه آقا و نه زیردسـت، بلکـه دو دوسـت هـم    ... رفتندحالی که شانه به شانه راه می

خانم بازوي شوهرش را گرفته، تا به اتومبیل رسیدند، . کردندتکلف با هم صحبت می بی

مـادر  ( تـر از مـادرش  هرچنـد خـانم جـوان    ...بیگ کناري ایستاد تا اول خانم سوار شود

پوشی بود، و بها پوشیده بود که نشان ذوق و سلیقه و شیکنبود، اما پالتویی گران) کمال

  .)669: محفوظ( »شدو پیرامونش عطر خوشبویی پخش می... رفتبدون روبند راه می

ـ  . شودکالم میآزادانه با دوستان برادرش همعایده  ه گـردش  با حسین و دوسـتانش ب

تنها از خانـه بیـرون   . کندها مباحثه میي مسائل فرهنگی و اجتماعی با آندرباره. رودمی

در . پوشـد هاي اروپایی مـی لباس. خواندهاي فرانسوي مینوازد، داستانمی پیانو. رودمی

ي کمال غیـرممکن و  حالی که حتی تصور این آزادي و سبک زندگی براي زنان خانواده

  .ستدار اخنده

ي اشـراف بـه   پوشش زنان مصري در داستان، چادر و روبند است و تنها زنان طبقـه 

اما نویسنده به طور ضمنی به تغییراتی کـه در جامعـه در   . پوشندسبک اروپایی لباس می

جا که یاسین پس از مدتی طوالنی با زنوبه دیـدار  آن. کندحال رخ دادن است، اشاره می

در مشکی و روبند دیگر خبـري نیسـت؛ بلکـه پـالتوي سـفید      کند، در حالی که از چامی

  .پوشیده و ظاهري متفاوت دارد
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  سرگشتگی روشنفکربحران هویت و 

ي هـاي مدرنیتـه و الزمـه   تـرین ویژگـی  و تفکـر خردمـدار از مهـم   » عقل خودبنیاد نقاد«

ـ  ي ایـده گر و پیـرو فلسـفه  روشنفکر مقایسه کمال به عنوان. روشنفکري است ه آلیسـم، ب

ها تواند دیدهاکنون به سنی رسیده که دیگر نمی. اندیشدفکار میو هدایت اسازي روشن

براي معلمی و رسالت آن  او. هاي خود را بدون تشکیک و تفکر انتقادي بپذیردو شنیده

در حالی که پدر و دوستانش به دلیل ظاهرپرستی و توجه بـه  . ل استاي قایویژهارزش 

شـغلی  و معلمـی را   خواننـد ي حقـوق فـرا مـی   و را بـه رشـته  ا هاي اجتمـاعی موقعیت

کنـد و  براي نخستین بار در برابر خواست پـدر ایسـتادگی مـی   کمال . دندانمی رتبه پایین

  .شود نظر خود را عملی سازدموفق می

  

  روشنفکر آغاز بحران

ي اجتمـاعی و  او به دختري دل بسته که طبقه. شودبحران روحی کمال با عشق آغاز می

ي دیگـري  ي شداد با شـیوه کمال با دیدن خانواده. بسیار متفاوت است اش با اوفرهنگی

اي که الهام گرفته از سبک زنـدگی اروپـایی و حضـور در    شیوه. شوداز زندگی آشنا می

از یـک طـرف و پایبنـدي بـه      ل نسبت به ایـن سـبک زنـدگی   شیفتگی کما. غرب است

گیري تناقضی در وجود او شکل از طرف دیگر موجب سنتیي زندگی اعتقادات و شیوه

از آن نفـرت داشـت، در    ماندگی بود کـه عقبالقصرین رمز در نظر کمال، بین«. شودمی

: محمدسـعید ( »به آن چشم دوختـه بـود   ي شداد، رمز تمدن بود کهحالی که قصر خانواده

  .ت و تجدد استاین بحران در حقیقت رویارویی شرق و غرب یا تقابل سن. )153

هر فرد، دو عنصر دخالت دارد؛ تعریف فرد از خود و تعریـف   6دهی هویتدر شکل

» غیـر «ي قابل توجه آن است که هویـت در هـر سـطحی در مقابـل     نکته. فرد از دیگران

عباسـیه، داللـت    ياشتیاق کمال بـه محلـه   ).13: 1392 آزاد ارمکی و وکیلی،( شودمطرح می

او به دو دلیل عباسیه را در حد . ها داردي سنتی آنمحله دلزدگی ازجذابیت مدرنیته و بر

هـاي آن و  یکی پاکیزگی، معماري نوین و آرامش حـاکم بـر خیابـان    پرستد؛قداست می

نزدیـک بـود از   « :مقدس است ي معشوق برایشخانه. که منزلگاه معشوق استدیگر آن
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طور که به ضـریح  خانه بکشد، همان اجالل آن بایستد، یا دستش را براي تبرك به دیوار

  .)657: محفوظ( »ریح جز رمزي نبوده استکه بداند که ضکشید، پیش از آنحسین می

را بـه  » 7سـازي درونـی «اي فرآیند فرانتس فانون بر این باور است که امپریالیسم گونه

 گرفتنـد، ي آن، کسـانی کـه در معـرض ایـن فرآینـد قـرار مـی       راه انداخت که به واسطه

کردنـد،  فرودستی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را تنها در ابعاد بیرونـی آن تجربـه نمـی   

بنـابراین فرودسـتی   . کـرد بلکه این فرآیند درك آنان را از هویت خودشان نیز متأثر مـی 

  .)80: 1387ویک،ادگار و سج( آوردمادي نوعی فرودستی نژادي و فرهنگی را نیز به بار می

ی فرهنـگ، هنـر و کمـال    ري مثالی در ذهن خود ساخته که تجلاز عایده تصوی کمال

روابطی ظریف و دقیق میان عایده و میـان دیـن، روح، اخـالق، فلسـفه و دیگـر      «. است

بنابراین  .)607 :محفـوظ ( »دیداش بود میمعارف و علومی که مشتاق نوشیدن از سرچشمه

. کندپشیمان شده، استغفار می هکند، از این مقایسمقایسه می وقتی او را با خواهران خود

گوینـد و کمـال   خواهرانش از زندگی متأهلی، امور خانه و وظـایف مـادري سـخن مـی    

در بـاغ و تفرجگـاه و   دانـد؛ بلکـه او را تنهـا    عایده را فراتر از این امور و وظـایف مـی  

ي این شیفتگی افراطی نسبت به زندگی غربی و دلزدگی از شـیوه  .کندمیاتومبیل تصور 

ي مصـري  هاي پنهان جامعـه ي مستقیم نفوذ استعمار در الیهي خود نتیجهسنتی خانواده

  .بود

  

  روشنفکرشدت بحران 

ي بـه دسـت   قدر سنگین نیست، زیرا از آغاز هم در اندیشـه درد از دست دادن عایده آن

را  اش با زمینیـان او نشینیآوردنش نبود؛ بلکه افول و نزول معبود آسمانی به زمین و هم

چگونه ممکن است معبودي چون عایده مانند دختران و عروسان دیگر تن بـه  . آزاردمی

. اما نه روشنفکر عاقل مآل انـدیش . کمال نماد روشنفکري است لذات جسمانی بسپارد؟

البتـه وجـه   . گرایی است که نظري به عقل و نظري به احسـاس دارد بلکه او بیشتر آرمان

شود به دختـري  آلیست که موجب میوجه احساسی ایدههمان . احساسی او غالب است

ما نسبت به عقـل حسـابگر   ا. زمینی ببینداي غیري اشراف دل ببندد و او را فرشتهاز طبقه
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در نظر او پدرش، فؤاد، حسن سلیم، اسماعیل و هرکسی کـه از  . موضعی انکارآمیز دارد

زند، افرادي ر حرف میمشاغل سیاسی، وکالت، قضاوت، وزارت و جایگاه اجتماعی برت

دنبـال   در حالی که باید به. کننداندیش عمل میطلبند که بر اساس عقل مصلحتمنفعت

منـد بـه   از طرفـی بسـیار عالقـه   . هاسـت اما او به شـدت درگیـر تنـاقض   . اصل علم بود

از طرفـی  . هاسـت گرایی، سعد زغلول، گروه وفد و خواهان بیرون رانـدن انگلیسـی   ملی

ي شـداد او را فریفتـه، از طرفـی وابسـته بـه اعتقـادات و احکـام        خانواده فرهنگ غربیِ

اگـر بـا نیـروي عقـل،     . اسـت ) ع(ي قدیمی و ضریح حسـین شرعی، آداب سنتی، محله

و را دچـار حیـرت و تردیـد    باشـد، ا  ش مغـایر ها و اعتقاداتچیزي را دریابد که با آموزه

ریح حسـین تنهـا سـمبل اوسـت نـه      ضـ «مثال زمانی که از معلم تاریخ شنید که . کند می

) ع( کرد کـه حسـین  باور نمی .بسیار متأثر شد و گریست .)618: همان( »چیزي غیر از آن

جسـته  بوسیده و از او مـدد مـی  ها تنها، رمزي را میها نیست و او سالدر همسایگی آن

  . است

تـه و  به تعبیر داریوش شایگان، سه هویت ملی، دینی و مدرن چنان در هم جاي گرف

او ایـن موقعیـت   . شوند و اغلب با هـم ناسـازگارند  تر میتداخل دارند که هر دم پیچیده

ي ایـن  نتیجه. )163: 1393شایگان،( کندتعبیر می» اسکیزوفرنی فرهنگی«سرشار از تضاد را 

دوگانگی و آشفتگی، فاصله گرفتن و دورماندن کمال از وقایعی اسـت کـه در خـانواده    

کنـد راضـی   دهد که او از محیطی که در آن زنـدگی مـی  وع نشان میافتد و این موضمی

شـود و بـه عـالم خیـال و     دچار مـی » بحران هویت«کم به از خودبیگانگی یا کم. نیست

ها یکی پـس از  آلها و ایدهشود وقتی اسطورهبحران کمال شدیدتر می .بردکتاب پناه می

ها مقدساتی که از کودکی به آنو ) ع(ضریح حسین شوند؛دیگري در ذهنش شکسته می

شنود عایده که فراتر از دختران معمـولی بـود، بـراي بـرانگیختن     میوقتی . ایمان داشت

داده اسـت و در شـب   روي خـوش نشـان مـی   ) کمـال (حس حسادت حسن سلیم به او

شنود که عایده باردار کند و بعدها میي دختران زمینی ازدواج میچون همهعروسی، هم

  .آوردچون خواهرانش فرزندي به دنیا میزودي هم است و به
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وقتـی کـه از یاسـین    . ار و درسـتکاري ي دیگر کمال، پدر اسـت؛ نمـاد اقتـد   اسطوره

هـا پنهـان   ي شخصـیت خـود را از آن  شنود که پدرشان اهل فساد است و ایـن نیمـه   می

  . دشوشود و پدر نیز در نظر او خرد میکرده، یک بار دیگر دچار تزلزل می می

 يتـرین اسـطوره  و باألخره در پایان داستان با شنیدن خبر مرگ سعد زغلول، بـزرگ 

رود و او را بـا دنیـایی از انـدوه و بالتکلیفـی بـاقی      ي ذهن کمال از میـان مـی  برساخته

ها و دردهـا آن را لبریـز سـاخته اسـت، رنـج      شود که رنجبه قلبی تبدیل می«. گذارد می

کـار در  . )762:محفـوظ (» ي در حالِ احتضـار رنج عقیدهخورده، رنج شک، عشق شکست

ي ابتـدایی  خواننده، در مکانی تاریک و نمـور و معلمـی در مدرسـه   اي حقیر و کممجله

چه پیش از این انتظـار داشـت،   اش با آنشود که پیوسته میان موقعیت کنونیمی موجب 

ه بــود و آن را دهــایش معلمــی را انتخــاب کــربــراي رســیدن بــه آرمــان. مقایســه کنــد

ي اجتمـاعی بسـیار   و فؤاد حمـزاوي کـه از نظـر مرتبـه    . دانستمیارزشمندترین کارها 

ي قضاوت بـا دختـر   تر از او بود، اکنون وکیل شده و منتظر است تا با کسب درجهپایین

اش نیـز دچـار   هاي سیاسیدر اندیشه. اندهایش شکست خوردهآرمان. وزیر ازدواج کند

شود و او را به گسیختگی تر میپاسختر و بیاش بیشهاي فلسفیپرسش .شودتردید می

  .این همان رنج انسان عصر جدید است و سازدروانی دچار می

دهنـد، از درك  که ایمان به خـدا را از دسـت مـی   پس از اینقهرمانان نجیب محفوظ 

، در نتیجـه  گیـرد اضطراب و نگرانی وجودشان را فرا می. شوندي هستی عاجز میفلسفه

کوشند بـه زنـدگی خـود معنـا و     شود و به شکلی میمعنی میزندگی برایشان پوچ و بی

  .)105: 1977محمد عطیه،( مفهوم ببخشند

مدار بـود، بـا دعـوت دوسـتش بـه      کمال که پیش از این یک دیندار متعهد و اخالق

و بـراي   شـود اي دعـوت مـی  خانـه نوشد و بعد هم به فاحشـه رود، شراب میمیخانه می

شـکند و  هایی را که تاکنون براي خود ساخته بود، یکبـاره مـی  ارزش ينخستین بار همه

  . شودپس از آن شب ارتکاب این اعمال برایش امري عادي می. ریزدفرو می

انگاري و خوشباشی بی بند و بار، بیان احوال نسلی است که اعتماد خود را به نیست

ها در یک دوران انتقالی، زمینه را براي پرداختن ایی ارزشجبهجا... از دست دادهزندگی 
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. کنـد آمـاده مـی   -به عنوان تنها معناهـاي زنـدگی  -هاي تنبه الکل، مواد مخدر و هوس

ارزشـی  سرکشی این تمایالت نشانی از آشفتگی درونی روشـنفکرانی اسـت کـه چـون     

. )369: 1387میرعابـدینی، ( شـوند ي روزمرگی میغرقه... بینندمتعالی در دور و بر خود نمی

و ناتمام بـر شـرایط آن حـاکم اسـت، بـه زودي      » ي متأخرمدرنیته«در جوامع سنتی که 

شوند، تمـامی روابـط   می ي روابط ثابت و ایستا، عقاید کهنه و محترم کنار گذاشته همه

خت چه سـ هر آن. شوندمی که بتوانند استقرار یابند، منسوخ گرفته پیش از اینتازه شکل

. )هـال  ، بـه نقـل از  70: 1973نگلـس، مـارکس و ا ( رودشود و به هوا میمیو استوار است دود 

. اسـتعمار  اد وي مصـري اسـت در دوران اسـتبد   کـرده ي جوانـان تحصـیل  کمال نماینده

  :گویدها میي جوانان نسل خود و جزئیات شخصیتی آنعبدالرحمن شکري درباره

استبداد اسـت کـه   اش دوران طوالنی ت بدبینیجوان مصري بسیار بدبین است و عل

خیلـی  ...هـایش فـراوان اسـت   آرمـان اش ضـعیف امـا امیـدها و    اراده... بر مصر گذشته 

اش خرافـات  هـاي قـدیمی  داند کدام عادتنمی...متحیر و مردد است... احساساتی است

د، رسـان قـدیم بـه او زیـان مـی     و کدام افکار جدیـدش حقـایقی مفیـد اسـت؛     آورزیان

زند و او در میان گرداب قدیم و جدید در حال غرق شدن میطور که جدید ضرر  همان

-294: 1992بـدر، (! است یا مثل توپی در پاي تقدیر، تا تقدیر او را به کجـا پرتـاب کنـد؟   

293(  

نسل پدر، آرامش خود را از روح زمان خود میگرفت که با اضـطراب و تحیـر آشـنا    

زیرا . گشتبا همین دو ویژگی اضطراب و تحیر، متمایز می در حالی که نسل پسر،. نبود

ه نسـیم  این نسل، نسلی است که بر سر دوراهی شرق و غـرب قـرار گرفتـه، نسـلی کـ     

 اش وزیده و او را در این میانه بـه رنـج افکنـده اسـت    ماندگیعقبپیشرفت و ترقی بر 

بیـدارباشِ   در«و نسـل پسـر  » در خـواب خرگوشـی سـنّت   «نسل پـدر  .)154 :محمدسعید(

  )13: جاوید( !»ي تجدد آشفته

پـذیرد،  بست روحی کمـال در اوج بحـران پایـان مـی    با سرگشتگی و بن قصرالشوق

یابـد تـا   ادامـه مـی  سـکریه  گشایی در داستان اتفاق بیفتد؛ جریان داستان در که گرهآن بی

  .اش مشخص شودوضعیت برخورد کمال با مشکالت و مسائل فلسفی
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  گرایی غرب

ترین پیامـدهاي هجـوم اسـتعمار و حضـور تجـدد در      زدگی از مهمو غرب گراییغرب

رایش بسیار بـه مظـاهر   ي شداد به دلیل حضور در پاریس، گخانواده. جوامع سنتی است

در ... . اریسی، عطر پاریسی، کلمات فرانسوي، غذاهاي غربی و هاي پلباس. غربی دارند

چون عروسی خواهران کمال، زنان مطرب قاهره مجلـس را بـه   مراسم عروسی عایده هم

 .بخشـد می رسمیت رسانند؛ بلکه ارکستري بزرگ به سبک اروپایی به مجلسشادي نمی

شـود و بـا ارکسـتر غربـی و صـرف      اي از قرآن آغاز میمجلس عروسی با تالوت سوره

حتـی زیبـاي   ! چـه لطیـف  ! قـرآن؟ « :اندیشـد و کمال با خود مـی . یابدشامپاین ادامه می

گونـه ازدواج او بـا قـرآن و    و این! تواند بدون عاقد و قرآن ازدواج کندپاریسی هم نمی

ي شداد نه چندان پیداست که خانواده .)749: محفوظ( »شودگار میشامپاین در ذهنت ماند

 آورنـد و ها را از سر عـادت و شـاید اجبـار بـه جـا مـی      سنت. سنتی و نه کامالً مدرنند

  .کوشند خود را متجدد نشان دهند می

منـدي از  ي حقـوق، رفـتن بـه پـاریس و بهـره     رؤیاي حسین پس از انتخـاب رشـته  

از نظر او پاریس مهـد هنرهـا اسـت و زنـدگی     .. هاي دانش و هنر نوین استسرچشمه

. کمـال نیـز بـا حسـین موافـق اسـت      .وجو کردجا جستتوان آزادانه در آنآل را میایده

کـه  دانـد و ایـن  هاي نـوین مـی  ا دانشهدف خود را از پیوستن به تربیت معلم آشنایی ب

... و» فکر«، »فلسفه«، »ادبیات«چون  بتواند از طریق استادان انگلیسی براي کلمات مبهمی

. با این حال نگران حدود و مرزهاي ورود به تمدن غـرب اسـت  . معانی مناسبی پیدا کند

هـاي   نامهنمایشها و از نظر او خواندن داستان. کنداما حسین چنین نگرانی احساس نمی

ي یونـان و شـرکت در   هایی مانند فلسفهسیقی غربی، خواندن کتابفرانسوي، شنیدن مو

ي دیگر نیازي به اندیشیدن دربـاره . بخش و پرفایده استهاي هنري برایش لذتنشست

  . حد و مرز ارتباط با غرب نیست

گراست و نسبت به اتفاقات جاري مصـر  پرست و ملیبرخالف کمال که بسیار وطن

ش تمایلی به پیگیري اخبار و حوادث سیاسی و اجتمـاعی  دهد، دوستانواکنش نشان می

که گرایش بـه حـزب   خیال است تا اینتر فردي الابالی و بیاسماعیل بیش. کشور ندارند
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تـو در  « :گویدگرایی کمال با تمسخر به او میي ملیخاصی داشته باشد و حسین درباره

  .م در فرانسه باشم تا در مصرتر دوست داشتاما من شاید بیش... پرستیحد بیماري وطن

جـا  آن:کـرد گفـت  که دردش را در پشـت لبخنـد کمرنگـی پنهـان مـی     و کمال در حالی

پرسـتی یـک مـرض    بلـه، وطـن  -/!ترین ملت زمین خواهی دیدپرستفرانسویان را وطن

هایی از فرانسویان را دوسـت  فرانسه را دوست دارم، و مزیت جهانی است، اما من خود

   .)676: نهما( »پرستی ندارددارم که هیچ ربطی به وطن

ي آثار نویسندگان فرانسوي چون عایده نیز شرط پیشرفت کمال در نویسندگی را مطالعه

عایده و حسن سلیم پـس از ازدواج بـه   . داندبالزاك، مادام دو استال، لوتی و دیگران می

  .پیونددها میروند و حسین نیز مدتی بعد به آناروپا می
  

  آزادي

از » خـرد «نگري اهمیت ویـژه یافـت و در کنـار    تقریباً با آغاز عصر روش» آزادي«مفهوم 

انسان در انتخـاب، تصـمیم و   . رفتي زندگی جدید و انسان نو به شمار میاصول اولیه

عقالنیـت را کـه   . بـرد دهـد و مفـاهیم را بـه کـار مـی     اندیشد، واکنش نشان میعمل می

ه خودآگاهی بدین ترتیب آزادي ب. کنددهد یا بیان میي اساسی اوست، بروز میمختصه

  .)49: مختاري( ز آزادي استو این همان تعریف هگل ا. وابسته است

. در تغییر اسـت سکریه تا القصرین بیناز  حمد عبدالجواد، جریان قدرتي ادر خانه

رفتـه رفتـه از عظمـت    قصرالشوق مظهر آزادي محض است، در القصرین بینپدر که در 

کمال با انتخاب  دهد؛تاحدي از دست می ستین خود رایابد و اقتدار نخکبریایی تنزل می

هایش و به ویژه ازدواج با زنّوبه، خدیجـه بـا   ها و طالقجیاسین با ازدوا ي دلخواه،رشته

ناسازگاري با مادرشوهر و بیماري که براي نخستین بار طعم ضعف و ترس از مـرگ را  

پـروا بـاز   هـاي بـی  آزاديهاي شـبانه و  مدتی او را از وسوسه چشاند وبه سید احمد می

هـاي  جا که بسـیاري از عـادت  یابد تا آنادامه میسکریه این تحول تدریجی در  .دارد می

سـید احمـد کـه بسـیار رنجـور شـده، تـرجیح        . کندتغییر می خانواده و حقوق افراد آن

ها پیش سال کند و امینه کهرهگذران را تماشا  ،تر در خانه بماند و از پنجرهدهد بیش می

بـه خـاطر رفـتن بـه زیـارت      ش از خانه خـارج شـود و   ادراجازه نداشت براي دیدن م
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به شدت تنبیه و از خانه بیرون رانده شده بود، اکنون هر روز براي عبـادت و  ) ع(حسین

  .رودزیارت به مسجد می

اي اي تالش براي برانداختن این تسلط بخش عمدهي مبتنی بر تسلط طبقه در جامعه

هـا بـا آزادي دسـت بـه عمـل      ت که انساندر این تالش اس. از تالش براي آزادي است

  .)44: همان( بخشندزنند و مرزهاي آزادي انسان را گسترش می می

شـاهد شخصـیت   سـکریه  جـا کـه در   آزادي زنان داستان رو به فزونی اسـت، تـا آن  

ي زن پـردازد و نماینـده  هاي اجتماعی میزنی که آزادانه به فعالیت. سوسن حماد هستیم

بـا احمـد شـوکت، همکـار     » االنسان الجدیـد «ي در مجله. است متجدد فعال در اجتماع

سوسن که از نظر طبقاتی . گذارداست و تأثیر زیادي بر نگرش سیاسی و اجتماعی او می

 اي اسـت کـه احمـد بـه آن تعلـق دارد، بـا بحـث        ي بورژوا یعنی طبقـه تر از طبقهپایین

یت احمد را نسبت به حقیقـت  ي سوسیالیسم، حقوق برابر و عدالت اجتماعی ذهندرباره

  .داندمی فتن مسیر خود را بسیار مدیون اودهد و احمد نیز یاتغییر می

  

  تقابل علم و دین

ابزاراندیش شـدن تفکـر، ریاضـی    : گاه این چهار حرکت قرار داردانسان مدرن در تالقی

 کـه ایـن حرکـت آخـري،    . دایـی از زمـان  شدن جهان، طبیعی شدن انسان و اسـطوره ز 

  .)187: 1387شایگان،( کندي زمینی کردنِ مشیت الهی را طرح می مسئله

روزي . شوددیدگاه کمال نسبت به دین در جریان داستان بسیار دستخوش تحول می

 هـا وگوي میـان آن گفتروند، در که کمال به همراه حسین و عایده به تماشاي اهرام می

که کمال در حالی« :شودي شداد به خواننده نشان داده میتفاوت دیدگاه کمال و خانواده

/ !سـبحان اهللا العظـیم  . واقعـاً زیباسـت   :زده گفتکرد، شگفتبه اطراف نگاه میبه دقت 

 - /...بینی یا سـعد زغلـول  تو هم که پشت همه چیز یا خدا را می: حسین با خنده گفت

ولی این که عادت داري مـدام   -/ .ي اولی اختالفی با هم داشته باشیمگمان نکنم درباره

هر چنـد  ... دهد، انگار که از مردان دین هستیبه تو می از او یاد کنی ظاهر دینی خاصی

  .)676: محفوظ( »ي دینیبه هر حال تو از محله. عجیب نیست
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به دنیا آمـده و  » )ع(مقام حسین«و » األزهر«نزدیک به  ي قدیمی قاهرهکمال در محله

را بیشتر مدیون مادرش اسـت   او اعتقاد دینی خود. در هواي مذهب و سنت بالیده است

اما . آموختهاي اخالقی به او میهاي پیامبران و قصهکه از کودکی معارف دینی، داستان

گـرا و متجـدد شـکل گرفتـه و چنـدان در گـرو       ي غـرب اشخصیت حسین در خـانواده 

  . ي تمدن نوین استتر به سبک اروپاییان شیفتهبیش. ي دینی نیستاندیشه

ي شداد به اصول و فروع دین چندان پایبند نیستند، خوردن گوشت خوك و خانواده

د و دهني ماه رمضان اهمیت میاما به روزه. ها امري عادي استنوشیدن شراب براي آن

هاي احیاي رمضان را پدرم شب« :گویدکه حسین میچنان. کنندآن را باشکوه برگزار می

هایی که پـدربزرگم پیـرو   کند به خاطر عشق و بزرگداشت و پایبندي به سنتبرگزار می

هـاي خـانواده از   بچه. اندها هنوز در برزخ سنت و تجدد ماندهآن .)686: همان( »ها بودآن

ها در کودکی زنی یونانی بوده؛ بنـابراین  مربی آن. دانندچیز زیادي نمی دین و احکام آن

  .)685: همان( عایده با مسیحیت بیشتر از اسالم آشنایی دارد

هاي فرهنگی غـرب اسـت، بلکـه    هاي وارداتی و جذابیتنه تنها کمال قربانی اندیشه

هـاي  امـا تعـارض  . ي شداد نیز دچار دوگانگی شخصیت و بحران هویت اسـت خانواده

تـري نسـبت بـه حسـین و     ي سـنتی عمیـق  تـر اسـت؛ چـون پیشـینه    درونی کمال بیش

شود کـه  دگی درونی موجب میپاشیهاي فکري و از همهمین وسواس .اش دارد خانواده

  .ي مقدسات و باورهایش پشت کند و همه را افسانه بداندکمال یکباره به همه

نوشـته و در آن  » اصل انسـان «اي با عنوان کمال براساس مطالعات فلسفی خود مقاله

ي دارویـن کـه انسـان را    بر اسـاس نظریـه  . هاي پیدایش انسان بحث کرده استریشهاز 

هـیچ بحـث و   بیند کمال بـی سید احمد از این که می. دانداي از میمون میشکل پیشرفته

ي خود مطرح کرده است، سـخت ناراحـت شـده و از    اعتراضی این موضوع را در مقاله

گویند؟ لعنت خدا بر علـم و  آیا این چیزي است که امروز به آن علم می« :پرسدخود می

و آدم « :پرسـد و در برابر  دفاع کمـال از نظریـه، بـا خشـم از او مـی      )761: همان( »!علما

ي علمـی  ایـن نظریـه  ابوالبشر که خدا او را از گـل آفریـد و از روح خـود در او دمیـد،     

  )762: همان( »گوید؟ي او چه میدرباره
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کند، اما در باطن بـه  از نوشتن این مقاله از پدر و مادر عذرخواهی میکمال که با این

در نظر او دین حقیقی چیزي جز علم نیست و علم تنها راهی است کـه  . آن معتقد است

ي آن بـا گذشـته و رؤیاهـاي فریبنـده، آرزوهـاي دروغ و دردهـاي       تواند بـه وسـیله  می

  .)764: همان( شدیدش خداحافظی کند

سازي با رشد و گسـترش تـدریجی خـرد نقّـاد، کـه      در جوامع اروپایی فرایند مدرن

 ي مـدنی، همـراه بـود   مالزم تحقق تدریجی خودمختاري فردي بود و با پیدایش جامعـه 

نایافتـه نسـبت بـه    ذهنیـت بلـوغ  «شـرقی  ، اما در بسیاري از کشـورهاي  )8: 1385اتابکی،(

  .شدي کارآمد از آن میو استفاده مانع از درك صحیح موضوعات روز» مدرنیته

  

 گیري نتیجه

 يمصـري بـا همـه    ي متوسـط ، تالشـی اسـت بـراي ترسـیم زنـدگی طبقـه      گانـه سه-1

 قصرالشـوق و  ي طبقاتی بـه آن گرفتـار اسـت   هایی که بورژوازي در یک جامعه ویژگی

هاي روحی و شخصیتی این طبقـه کـه کمـال    بستر مناسبی براي نشان دادن اوج تعارض

ي تضادهاي فکري کمال که بـه شـکل تقابـل عقـل و عشـق، محلـه      . ي آن استنماینده

وپایی و ها، علم اري واقعی و آرماني متوسط و اشراف، دنیاه، طبقهالقصرین و عباسی بین

در ) تجدد( و استعمار) سنت( استبدادي تقابل بروز یافت، در حقیقت، نتیجه دین اسالم

ي مصر و استبداد پدري کـه بـر   استبداد سیاسی حاکم بر جامعه. استخانواده و اجتماع 

دکی شـاهد  ي کمال حاکم بود، در رویارویی با استعمار انگلیس که کمال از کـو خانواده

البتـه نـه   . ي شداد که بر او تأثیر گذاشته بـود آن بوده و تجلی فرهنگ فرانسه در خانواده

آشـنایی و  تواند بـود، بلکـه   یک به طور کامل مفید یا مخرّب نمیسنت و نه تجدد، هیچ

و  ي حقیقی خـود غافـل  کمال را از گذشته و آینده ،اروپایی مظاهر تمدندرك ناقص از 

  .ان هویت دچار ساخته بوداو را به بحر

شـاهد پیـروزي   تجدد رو به فزونی است و مصـر   هايمؤلفه ،گسترشدر قصرالشوق -2

، آزادي فـردي پیشرفت دموکراسی و . هاي جامعه و خانواده استنسبی مدرنیته بر سنت

ود یابی به حقوق خ، تالش زنان براي دستساالري به جاي پدرساالريجایگزینی انسان
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انحرافـات   و قصرالشـوق دهاي مثبت تجـدد در  و در مقابل، کاهش قدرت مردان از پیام

عنــایی در زنــدگی مبــیگرایــی وهــاي مــذهبی، پــوچاخالقـی، فاصــله گــرفتن از ســنت 

گرایـی، کمـال و   غرب. ي تفکر انتقادي، از پیامدهاي منفی آن استروشنفکران در نتیجه

 ي شداد را در برزخ سنت و تجـدد گرفتـار کـرده، امـا ایـن بـرزخ بـراي کمـال        خانواده

. ي شـداد اسـت  تـر از خـانواده  هـاي سـنتی کمـال عمیـق    شدیدتر است؛ چون پیوستگی

ادامه یافته و به تحوالت بنیـادین در اجتمـاع منجـر     سکریهدر حاصل از تجدد تغییرات 

  .شودمی

  

  ها نوشت پی

1- Allegretto Diiulio 
2-The  location of culture 
3- Protestantism 
4- Humanism 
5- Enlightenment 
6- Identity 

7- Internalization 
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  محفوظ لنجيب قصرالشوق رواية في »ديالجد« و »ميالقد« انعکاس

  

  1بورسعید حسام

   2حسین کیانی

   3مدینه کرمی

  

  الملخص

مصـــر حبضـــار�ا الـــيت اســـتغرقت آالف الســـنوات وتقاليـــدها املتجـــذرة، يف �ايـــات القـــرن الثـــامن عشـــر وإثـــر هجمـــة 

يف » اجلديـد«و»القـدمي«هذه املعرفة مّهدت األرضية املناسبة للصـراع بـني. نابليون تعّرفت على حضارة أروبا احلديثة

الثقافيـة الناجتـة عـن هـذا الصـراع يف األعمـال القصصـية هذا البلـد ومتكـن معاجلـة التحـوالت االجتماعيـة والسياسـية و 

لنجيب حمفوظ كالرواية الثانية من جمموعته القصصية الثالثة حقالً خصباً للفحص  قصرالشوقوتعدُّ رواية . املعاصرة

 ؛ تقابـل سـيادة الرجـال واستحضـار النسـاء وحقـوقهن يف ا�تمـع، أزمـة اهلويـة»اجلديـد«و» القـدمي«عن نتاج جدليـة 

وحرية املثقف، التغريب،احلرية الفردية وتقابل العلم والدين من املواضع اليت تطرقت هذه الدراسة إليها وكشفت عـن 

الطبقيــة بــني طبقــة األشــراف كمثقــف للمجتمــع يف التضــادات» كمــال«فعليــه تتجلــى التضــادات الروحيــة لـــ.ســاقيها

واآلمـال اخلياليّـة، العلـم األرويب وديـن اإلسـالم وهـذه هـي والطبقة الوسطى، العقل واحلـب، عـامل احلقيقـة وعـامل القيم

مثـــة الشـــذوذ اخللقـــي، العدميـــة وعبثيـــة احليـــاة، مـــن التبعـــات أو اإلرهاصـــات . حصـــيلة تقابـــل االســـتبداد واالســـتعمار

. لالتغريـب أوقـع كمـال وأسـرة شـداد يف جحـيم هـذاالتقاب. السلبية للتقابالت املتواجـدة يف حيـاة املثقفـني مـن أمثالـه

ما التقليديةتسعى العلوم األروبية لتحل حمل األفكار الدينية    . وجنحت يف نواياها إىل حدٍّ

  

  

  

  

  قصر الشوق، جنيب حمفوظ مصر، القدمي، اجلديد،األدب القصصي يف  :الرئيسيةالكلمات 
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