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  هاي آل احمد و منفلوطي فرهنگي ديدگاه نقد اجتماعي و
  در ارتباط با مسائل زنان
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  چكيده
هاي آينده،  امروزه، مسائل و معضالت مربوط به زنان، به دليل جايگاه ويژه و محوري ايشان در خانواده و پرورش نسل

و مصطفي ) 1348ـ1302(جالل آل احمد . فكران مبدل شده است هاي اصلي انديشمندان و روشن به يكي از دغدغه
مصلحان اجتماعي و نويسندگان معاصر در عرصة ادبيات فارسي و عربي، نيز  ، دو تن از)1924ـ1876(لطفي منفلوطي 

اند، به طرح مسئلة زنان  اي كه به مسائل اجتماعي و فرهنگي داشته مثابة شرايط جامعة خويش و ديدگاه ويژه هريك به
ـ تحليلي به مقايسة آثار اين  نوشتار حاضر كه با روش توصيفي. اند پرداخته و ابعاد گوناگون آن را به نقد و نظر نشسته

هاي بسياري در نحوة نگرش ايشان به مسائل زنان است كه در شـش   دو نويسنده پرداخته، حاكي از وجود مشابهت
آموزي قابل بررسي بوده و در عين شباهت  هاي اجتماعي، حجاب، ازدواج و علم زدگي، آزادي، نابرابري محور كلي غرب

  .هاي نوشتاري تقريباً متمايزي ارائه شده است در سبك در مفاهيم، به فراخور شرايط،

  كليدواژگان
 .نقد اجتماعي مصطفي لطفي منفلوطي،، زن جالل آل احمد، ادبيات تطبيقي،
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  مقدمه
زمان بـا   ادبيات از زمان يونان باستان در آراي افالطون پديدار شد و همة هاي اخالقي دربار نظريه

نـوزدهم   ةهاي اجتماعي مرتبط با ادبيـات را در اوايـل سـد    نظريهظهور رمانتيسم، بستر پيدايش 
 .]1 ، ص31[ميالدي در اروپا فراهم كرد 

دانشـي   منزلـة  بـه  شناسـي  جامعـه كـم   كـم  ،هاي اجتماعي گيري و تكامل نظريه در پي شكل
علمـي   شناسـيِ  جامعه. آميخت سرعت با علوم ديگر در مستقل، از بستر فلسفي خود جدا شد و به

، 30[متعـددي تقسـيم شـد    هاي  تدريج تكامل يافت و به شاخه به بيستمو  هاي نوزدهم در قرن
هنـر، سـاخت و    شناسـي  هـاي جامعـه   يكـي از شـاخه  منزلة  ادبيات به شناسي جامعه. ]25ـ8 ص

را بررسـي  هـا   آن كاركرد اجتماعي ادبيات و ارتباط ميان جامعـه و ادبيـات و قـوانين حـاكم بـر     
دهد ادبيات نيز مانند خانواده، آمـوزش و   ادبيات نشان مي شناسي جامعه« .]56 ، ص18[كند  مي

يعني ريشـه در زنـدگي اجتمـاعي انسـان      ؛يك نهاد اجتماعي است ...حكومت، اقتصاد و پرورش،
علمي محتواي اثر ادبي و ماهيت آن در پيوند با ديگـر   ةادبيات مطالع شناسي جامعهواقع  در. دارد
  .]525 ، ص36؛ 56 ، ص18[» زندگي اجتماعي استهاي  جنبه

اين نوع نقد، اساساً به عوامل بيروني آفرينش اثر ادبي توجـه دارد، زيـرا معتقـد اسـت بـراي      
طور دقيـق و   اجتماعي را بههاي  شناخت باورها، هنرها، زبان و رسوم بايد انسان و نهادها و پديده

هـاي   تـأثير ميـراث   كند و در خانواده و تحت گي مياز آنجا كه انسان در جامعه زند. علمي آزمود
ماننـد   ،پـذيرد، ادبيـات نيـز    رسد و هنجارهاي آن را مي تمدني و فرهنگي به رشد و بالندگي مي

اجتماعي سازگاري انسان بـا آن و آرزوهـايش در جهـت     ة، پيش از هر چيز با حوزشناسي جامعه
شـود   به همين دليـل اسـت كـه گفتـه مـي     شايد . ]78 ، ص14[كار دارد  و سازي آن سر دگرگون

همچنـان  . دكن منعكس مياي  ادبيات بيان حال جامعه است و وضع موجود جامعه را در هر دوره
بدل زندگي و آن را در حد مدارك اجتماعي و تصاويري فرضـي   ةكه برخي ديگر ادبيات را نسخ

كلـي تـاريخ اجتمـاع را    هاي  تهتوان از ادبيات نك دانند و معتقدند مي اجتماعي ميهاي  از واقعيت
  .]110 ص ،17[ دست آورد اجتماعي به يسند منزلة به

حـال   عنـوان نويسـندگاني متعهـد و درعـين     به ،2و مصطفي لطفي منفلوطي 1احمد  جالل آل
و آن را در آثـار   شـده خود متأثر ة زيادي از بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جامع اندازةمنتقد، تا 

طـور   اند كه از جهت زمـاني بـه   اگرچه اين دو نويسنده در شرايطي زيسته. اند دهكرخود منعكس 
هـاي   كامل منطبق بر يكديگر نبوده، به دليل نزديكي زماني و وجود شرايط تقريباً مشابه، پديـده 

ايـن  گـزينش ايـن دو نويسـنده براسـاس      .ده استشاجتماعي مشابهي نيز در آثارشان منعكس 
  :ه استگرفت انجامموارد مشترك 

 اند؛ زيسته مي مشابهي دو در شرايط سياسي و اجتماعي تقريباً هر -
 اند؛ داشتهخويش  ةهر دو ديدگاهي انتقادي به جامع -
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 اند؛ فكر عصر خويش بوده دو از نويسندگان برجسته و روشن هر -
 .اند دو مسلمان بوده هر -

صـرف  اي  ز آثـار ترجمـه  ا ـ 1گرفته پيرامون آثار اين دو نويسنده صورت ةاساس بررسي اولي بر
معلوم شد موضوعات تقريباً همساني در آثار هر دو نويسنده منعكس شـده كـه   ـ  نظر شده است

و تضاد  فقر مسائل سياسي، مسائل اخالقي، مسائل اعتقادي و مذهبي، مسائل زنان، :ند ازا عبارت
ناممكن به نظر  اين مسائل در اين مجال اندك ةاز آنجا كه طرح كلي .سوادي طبقاتي، جهل و بي

كه در آثـار هـر دو   ، يكي از مسائل مهم منزلة زنان به ةاز ميان اين مباحث، مسئل رسد، ناگزير مي
پژوهش حاضر بر آن اسـت تـا از    .دشانتخاب  ،نويسنده به صورت گسترده و دقيق پرداخته شده

 وكنـد  نان را از ديدگاه هر دو نويسنده بررسـي  ز ةمسئل ـ اييامريكمكتب ـ  منظر ادبيات تطبيقي
 نظراز ، ايران و مصر، وجوه تشابه و تمايز آن را ةضمن تبيين جايگاه و وضعيت زنان در دو جامع

 ايـن  يي بـه گـو  پاسـخ نوشـتار حاضـر در پـي     ،اين اساس بر. كندسبك و مفاهيم، نقد و ارزيابي 
  :سؤاالت است
خـويش   ةز مسائل سياسي و اجتمـاعي جامعـ  احمد و منفلوطي تا چه ميزان ا  آل -

 اند؟ متأثر شده
 مسائل زنان كدام است؟ ةترين محورهاي مورد توجه دو نويسنده در حوز مهم -
 ؟داردهايي  ديدگاه اين دو نويسنده در محورهاي مشترك چه ابعاد و ويژگي -
  سبك نوشتاري دو نويسنده در بيان مسائل مشترك چگونه است؟ -

هاي متعددي در زمينة ادبيـات و آثـار جـالل آل احمـد در ادبيـات       پژوهشاگرچه تا كنون 
اي كلي داشته و به صـورت اختصاصـي بـه موضـوع      فارسي صورت گرفته، در بيشتر موارد جنبه

تـوان بـه رسـالة كارشناسـي      ها مي از جمله اين پژوهش. مورد بحث در اين مقاله نپرداخته است
، »مباحـث اجتمـاعي در آثـار جـالل آل احمـد     «نـوان  بـا ع ) 1382(ارشد آقاي جـالل عباسـي   

هـايي بـه    دربارة ادبيات و آثار منفلوطي نيز پـژوهش . المللي امام خميني، اشاره كرد دانشگاه بين
عـالوه بـر ايـن، بررسـي     . نگـري فراتـر نرفتـه اسـت     صورت مستقل انجام شده كه اغلـب از كـل  

ويژه بررسي موشكافانة مسـئلة زنـان از ديـدگاه     هاي اين دو نويسنده، به اي آثار و ديدگاه مقايسه
رغـم اهميـت و گسـتردگي آن تـا كنـون مـورد توجـه و بررسـي قـرار           ايشان، امري است كه به

هـاي اجتمـاعي دو منتقـد در     از آنجا كـه بـراي بررسـي و ارزيـابي دقيـق ديـدگاه      . نگرفته است
ان امـري ضـروري بـه نظـر     مسئلة زنان، مطالعة زندگي و شرايط سياسي و اجتماعي جامعة ايش

رسيد، پيش از پرداختن به بحث اصلي، مختصري از زنـدگي و شـرايط سياسـي و اجتمـاعي      مي
  .شود ارائه مي شده نويسندگان بحث

                                                        
طور كامـل مطالعـه و بررسـي     اين پژوهش، كلية آثار تأليفي هر دو نويسنده به دادن شايان ذكر است براي انجام. 1

  .شده است
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  آل احمد و منفلوطي ةاجتماعي دورـ  اوضاع سياسي
 آل احمد ةدور

ه كـ پـس از آن . تران اسـ يـ ه در ايـ قاجار ةان دوريـ زمـان بـا پا   ن زندگي جالل، هميآغازهاي  سال
 يم سـلطنت ير رژييتغ برايخود را  يها رد، رضاخان تالشك كاحمدشاه تهران را به قصد اروپا تر

تا اينكـه بـاالخره در    .]162، ص32[ ه شدت بخشيدكيد از تريبه تقل يومت جمهوركجاد حيو ا
در  ياسـتبداد رضـاخان   ةدن رضاشـاه، دور يه اعالم و با به قـدرت رسـ  يانقراض قاجار 1304سال 

ده بـود، بـا   ين و مذهب به قدرت رسيت از ديه در ابتدا در لباس حما، كرضاخان .دشران آغاز يا
برخـي  . ردكـ جـاد  يشور اكدر  يديش قدرتش اختناق شديومت و افزاكح يها هيردن پاكم كمح

درصدد تضعيف مذهب بود و : ناسيوناليست رضاشاه دو ويژگي دارد«كنند كه  مي محققان اظهار
 »مـردم برخاسـت  هاي  هاي مذهبي و ملي به مخالفت با توده با تضعيف بسياري از ارزش ثاني در
ن ييطبقـات پـا   يبـرا  يط نامناسـب يه شـرا كـ  ياقتصاد يها اضتيكشف حجاب، ر .]37، ص10[

ل يـ احـزاب بـه دل   يردن برخـ كـ  يرقانونيمخالف، غ يها ف روزنامهيرده بود، توقكجاده يجامعه ا
 يج اسـتبداد مطلـق رضـاخان   ياز نتا يبخشفقط .. .و ياسياحزاب س شدن ها، محو يآمد غرب خوش

  .]246 و 236ص ،22[شور بود كدر 
انـد،   برجسـته سـتوده   يِرات اجتمـاع ييـ عصر اصالحات و تغ منزلة رضا شاه را به ةچند دور هر
ومت رضاخان رونـد  كحة انيگرا غرب يها تيگر فعاليو د ين غربيبا قوان ين مذهبيقوان ييجا جابه
 رضـا شـاه  « ، زيـرا ن مواجـه شـد  يـا رد و بـا مخالفـت روحان  كـ د يشور تشدك ون را دريزاسيرنمد
امـا ايـن    ،]52 ، ص9[ »خواست با اصالحات خود، ايـران را در كسـوت تمـدن غـرب درآورد     مي

 »يك نماي ظاهري بود و بر فرايند اصالحات، عقالنيت چنـداني حكمفرمـا نبـود    صرفاً« اقدامات
  .]51، ص10[

ه كـ نـد  ا آن بـر  يبرخ. قرار داد يديشد يمردم را در تنگنا يط بد اقتصاديشرا ،دورهدر اين 
ار مـؤثر  يدوران رضاخان بس يو اقتصاد ياجتماع يشامدهاين دوران در روند پيا ياسيط سيشرا
به سـال   يرضا پهلو ن، رضاخان مجبور به استعفا شد و محمديبا فشار متفق ،سرانجام. است  بوده

 ران ويـ ن در ايدوران انتقـال قـدرت، حضـور متفقـ     ياسـ يبـاز س  يفضـا . ديرسبه قدرت  1320
رات كـ تف و ياسـ يس يهـا  تيـ فعال يبـرا  يط مناسـب يامـور، شـرا  ة شاه در ادار يِو جوان يناپختگ

اسـتبداد گذشـته رنـگ     يد و پـس از مـدت  ييـ نپا يريـ ن دوران دياما ا. ردكخواهانه فراهم  يآزاد
  .ران رقم خورديا يجديدي برا ياسيدوران س 1332مرداد  28 يودتاكگرفت و با  يگريد

د يه به نام انقـالب سـف  كاست  يقانون اصالحات ارض ين اقدامات محمدرضا، اجرايتر از مهم
به ه به دنبال آن كرا به همراه داشت  يمل ةن و جبهيان قانون مخالفت روحانيا. شود يشناخته م

  .]193 ، ص9[ ر شديه حمله و امام دستگيضيف ةمدرس
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در  يندك ن خانواده بهيل، اشتغال و قوانيازدواج، تحص ةنيت زنان در زميوضع ،طين شرايدر ا
تري مطرح و زنان به اقـداماتي   طور وسيع به، پس از انقالب مشروطه ،اين جريان. حال تحول بود

سـيس مـدارس دخترانـه دسـت زدنــد و     أچـون انتشـار مجلـه و روزنامـه و تشـكيل انجمـن و ت      
 ،خواهي در عصـر پهلـوي   با تقويت مدرنيسم و تجدد .شد يزنان بررس ين مسائل زندگيتر ياتيح

 ،29[ زدگي به خود گرفته بـود  هرچند رنگ غرب؛ شد شرايط براي تقويت حضور زنان نيز بيشتر
  .]147ـ131ص 

 ليتحص يثروتمند دختران خود را برا يها از خانواده كاند يتعداد ،الت نيزيتحص ةنيدر زم
 يبـرا  يليتحصـ  كاز زنان در تهران مدر يزيار ناچيجه شمار بسينت به خارج فرستاده بودند و در

بود  كمتوسط باال و متوسط اند ةطبق يزنان شهر يبرا يشغل يها نهيگز .ار داشتندياخت ار درك
ار كـ  ير و بـازرس مـدارس دولتـ   يعنـوان آموزگـار، مـد    شان در آمـوزش و پـرورش بـه   يو اغلب ا

سـيس  أاقدامات پهلوي چون استخدام زنان اروپايي براي دارالمعلمات، قانون ازدواج، ت. ردندك يم
 هاي اجتماعي آنان را سرعت بخشيد روند ورود زنان به اجتماع و فعاليت... سراي دختران و دانش

  .]138 ، ص38؛ 185ـ27ص  ،33[

 منفلوطي ةدور
تحوالت اين كشـور   ةو آشنايي اعراب با دنياي غرب، زمين) 1798(ناپلئون به مصر  ةپس از حمل

حكومت بر مصـر را   ةكه داعي، )1849ـ1769( علي پاشا محمد. دشعلمي و ادبي فراهم  ةدر عرص
تأسـيس  . داشت، از اين شرايط استفاده كرد و قدم در راه اصالح وضعيت موجـود در مصـر نهـاد   

دان فرانسوي براي تدريس و تـأليف، اعـزام دانشـجو بـه خـارج از كشـور       مدارس، دعوت از استا
عربـي   ةين روزنامـ نخستاندازي  زبان، دارالترجمه، چاپخانه و راههاي  ويژه فرانسه، تأسيس كالج به

 .]481ــ 383 ، ص12[نهضت علمي بـود   ةعلي در دور از اقدامات محمد الوقائع المصريةبا عنوان 
سازي مصر و تبديل آن به بخشي از  مدرن ةل پاشا نيز با داشتن انديشپس از محمدعلي، اسماعي

اقتصـادي  هـاي   اروپا، با تمام قوا در راه اصالحات قدم گذاشت و در اين راه حتي به سياست ةقار
نگراني نخبگان و متفكران مصـري   همين امر سببِ .]158 ، ص15[ساز با غرب نيز رو آورد  خطر

از همين زمان بود كه تفكر مبـارزه  ، تقريباً. دكرالت بسياري مواجه شد و حكومت وي را با مشك
تحوالت مصر سبب  ،واقع در. دشكلي حكومت تركان در مصر آغاز  طور علي و به با حكومت محمد

نتيجه ايجاد تحوالت سياسي و اجتمـاعي   چه بيشتر مردم با حقوق اجتماعي خود و در آشنايي هر
اوضـاع كلـي مصـر در ايـن دوره از حكومـت عثمـاني        .]174ــ 172 ، ص20[در اين كشور شد 
پروازانـه و خطرنـاك    بلنـد هـاي   بـه سـبب سياسـت   ، اقتصادي نظرويژه از  به ؛چندان مساعد نبود

و بـا خطـر جـدي مواجـه      اسماعيل با غرب، كشور را در حالت وابستگي به اقتصاد اروپا قرار داد
وبـاري ناشـي از نفـوذ فرهنـگ      بنـد  فساد و بيرواج ، از جهت اجتماعي نيز. ]158 ، ص15[ كرد
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از جهت اعتقادي و مذهبي نيـز  . رو كرد هغربي، وضعيت فرهنگي اين كشور را با چالش عمده روب
پرستي بر اعتقادات مردم سـايه افكنـده    گرايي و خرافه واپس. وضع چندان مناسبي وجود نداشت

فكران مصـري راه اصـالحات را    شندر چنين شرايطي بود كه مصلحان و رو. ]173 ، ص20[ بود
. كننـد اصـالح  را معضالت اجتماعي و فرهنگي مصـر  كردند و با تمام قوا سعي ند در پيش گرفت

هاي اصـيل اسـالمي و فرهنـگ     شده از جانب اين عده، بازگشت به ارزش حل مطرح ترين راه مهم
از شـرايط بحرانـي   د و كـر آن بتوان با تهاجم فرهنـگ غـرب مبـارزه     ةسنتي مصر بود تا در ساي

تحـوالت ادبـي نيـز اگرچـه بـا تـأخير از تحـوالت علمـي و         . ]178 ، ص20[ موجود نجات يافت
. دشـ و مفاهيم ادبي  ها لوباس ةتدريج سبب ايجاد تغييرات اساسي در حوز به ،دشاجتماعي آغاز 

 تـرين  گرايش به سادگي و از جهت مضامين، پيونـد بـا مسـائل اجتمـاعي مهـم      ، اسلوباز جهت 
اسـماعيل   ةپيشرفت علمي و ادبي مصر تـا اواخـر دور  . ]159 ، ص15[ ويژگي ادبي اين دوره بود

. مصر به اشـغال انگلسـتان درآمـد    1882رشد مواجه بود تا اينكه در سال  با روندي سريع و روبه
ن مصر توانستند اشـغالگران انگليسـي را از   اانقالبي ،نيز 1952در سال  ،پس از جنگ جهاني دوم
  .]484ـ483 ، ص12[و به استقالل و آزادي دست يابند  برانندخاك اين كشور بيرون 
حجـاب،   ةعثماني به دليـل وجـود قـوانيني ظالمانـه و نـابرابر در زمينـ       ةزنان در سراسر دور

هـاي   از محـدوديت  ، محروميت از تعليم و تربيـت و بسـياري ديگـر   چندهمسريازدواج اجباري، 
. ]211 ، ص24؛ 369 ، ص19[ داشتندو وضعيتي نامطلوب  نداجتماعي، مورد تبعيض قرار گرفت

ارسـالي از  هاي  تئويژه پس از بازگشت هي نهضت و بيداري در كشورهاي عربي و به ةبا آغاز دور
جهت بهبود و فرانسه و آشنايي مصريان با وضعيت زنان در اروپا، دفاع از حقوق زنان و تالش در 

انديشـي   ارتقاي سطح علمي و فرهنگي آنان در كنار بسياري از امور ديگر، موضوع رايزني و چاره
هاي فكري و فرهنگي مرتبط با مسـائل زنـان يكـي     فكران قرار گرفت و جنبش متفكران و روشن

طـه  توان بـه سـعد زغلـول،     مي از پيشگامان اين حركت. دشپس از ديگري در اين كشورها آغاز 
  .]12ـ11 ، ص26[ دكرحسين، لطفي السيد، محمد عبده و قاسم امين اشاره 

  بررسي مسائل زنان در آثار آل احمد و منفلوطي
فكران و انديشـمندان   است كه اذهان روشن ينقد وضعيت و جايگاه زنان، يكي از موضوعات مهم

عنـوان كـانون اصـلي     سـو بـه   زنان از يـك . دارد ها را به خود مشغول مي از تاريخ ملتاي  هر دوره
تواننـد   جامعـه مـي   هـر عنوان نيمي از جمعيت فعـال   تعليم و تربيت در خانواده و از ديگر سو به

شـك   بـي . خـود داشـته باشـند    ةتوجهي در مسـير رشـد و پيشـرفت جامعـ    درخور نقش مؤثر و 
باشند و در فقر فرهنگـي و اجتمـاعي بـه     نداشتهكه زنانش وضعيت و جايگاه مناسبي اي  جامعه

ها گـواه اسـت    تاريخ ملت. تواند مسير پيشرفت و تكامل را به نحو مطلوب طي كند سر برند، نمي
انـد، شـاهد رشـد و     ها در جهت ارتقاي سطح فكري و فرهنگي زنان گام برداشته كه هرگاه دولت
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 فرازونشيب دو كشور ايران و مصـر  يخ پرتار .اند تبع آن جامعه بوده پيشرفت فرهنگي خانواده و به
مرتبط با جمعيت زنان يكـي از  هاي  دهد مسائل و چالش معاصر نيز نشان مي ةخصوص در دور به

  .اند فكران دو جامعه بدان توجه داشته كه متفكران و روشن استبرانگيز و مهمي  مسائل بحث
يـك در   ي هستند كه هرفكر جالل آل احمد و مصطفي لطفي منفلوطي از نويسندگان روشن

الي آثار خـود وضـعيت زنـان جامعـه را نقـد و       اين عرصه به سبك خاص خود قلم زده و در البه
شباهت شرايط اجتماعي و سياسي و فرهنگي دو كشـور ايـران و مصـر     ،واقع در .اند دهكرارزيابي 

از . دشـو صورت مشترك و برجسـته مطـرح    موجب شده برخي از محورها در آثار دو نويسنده به
  :شرح برشمرد دينتوان ب محورهاي فكري مشترك دو نويسنده در ارتباط با مسائل زنان را مي

زن و  .5، زن و حجــاب. 4، زن و قــوانين اجتمــاعي .3، و آزادي زن. 2، زدگــي زن و غـرب . 1
  .آموزي زن و علم .6، ازدواج

  زدگي غربزن و 
رضـاخان در ايـران و اسـماعيل پاشـا در     كردند كـه   آل احمد و منفلوطي در شرايطي زندگي مي

تأثير فرهنگ وارداتي غرب به اصـالحاتي در كشـور    خود تحت ةكردن جامع مدرن ةمصر با انديش
مختلف جامعه به جاي گذاشـت  هاي  اين اصالحات آثار و پيامدهاي بسياري در اليه. دست زدند

  .پي داشت در ،مله زناناز ج ،و معضالت اجتماعي و فرهنگي متعددي براي طبقات مختلف آن
در . اجتمـاعي مطـرح كـرد    اي هنظري منزلة زدگي را در ايران به آل احمد كسي است كه غرب

آزادي زنـان را   ةفكراني چون رفاعة طهطاوي، محمد عبده و سـعد زغلـول داعيـ    روشن ،مصر نيز
  .]12 ، ص26[ اند داشته

كـه هـر دو    ،از نقـاط مشـترك   تأثيرپذيري زنان از مظاهر تمدني غرب، يكيمسئلة در طرح 
خودنمـايي و خـودآرايي   مسـئلة  بودن تأثير از غرب و  سطحيمسئلة اند،  نويسنده به آن پرداخته

بـا ايـن تفـاوت كـه آل احمـد پيكـان مالمـت را متوجـه دولـت و          . زنان و مدگرايي آنـان اسـت  
خـود را   ةردان جامعـ با نگاهي اخالقي، م ،اما منفلوطي فراتر از نگاه سياسي ،كند مردان مي دولت

  .كند را مسئول معرفي ميها  آن و دهد ميخطاب قرار 
ـ هـاي   آل احمد، خودنمايي و ولنگاري تنها نتايجي بود كـه از سياسـت   نظربه   ةتجددخواهان

، مـردان بـود   حضور اجتماعي زنان مورد ادعاي دولـت  منزلة آنچه به. رضاخان به زنان حاصل شد
  .زنان در كوچه و خيابان منجر شد ةبندوباران به حضور بي فقطنهايت  در

ايـم، بـه كوچـه     زن را كه حافظ سنت و خانواده و نسل و خون است به ولنگاري كشـيده ... 
ايم كه سروصورت خود را صـفا بدهـد و هـر روز     وباري واداشته بند ايم و به خودنمايي و بي آورده

  .]89 ، ص7[يك مد تازه را به خود ببندد و ول بگردد 
  .به ظواهر مسئله پرداخته و از عمق مسائل غافل مانده است فقطدولت  ،وي نظربه 
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انـد   ابداً، يعنـي هنـوز بسـيار كـم    ! ليتي در اجتماع، شخصيتي؟ئواي، مس آخر، كاري، وظيفه
  .]همان[زناني از اين نوع 

يطي اما منفلوطي با بازگرداندن علت فساد زنان به مردان جامعه، به وجود آمدن چنين شـرا 
كنـد كـه    داند كه زنان را به مدهاي لباسي تبـديل مـي   مي را تقليد كوركورانه و سطحي از غرب

  :كنند ها مي آن همت خود را صرف به دست آوردن قلب مردان و ربودن عقل همة
رو تربيـت زنـان بـه     ايـن  هاي غربي پيروي كننـد و از  خواهند كه در تربيت زنان از روش مي

  .]102 ، ص34[شود  مي خودآرايي و دلربايي منحصرهاي  وهاموري مانند آموزش شي
» الدوله خانم نزهت«او در داستان . زن ايراني استهاي  از دغدغه ،به باور آل احمد ،مدگرايي

 همـة خـود   ةكند كه براي يـافتن همسـر مـورد عالقـ     ارزش زني را توصيف مي زندگي پوچ و بي
  :ده استكرآرايي با محصوالت غرب  و خودگرايي  نيروي فكري و مالي خود را صرف تجمل
جور محصوالت اليزابت آوردن كه به جاي خود، هر روز و هـر   متخصص مو و آرايشگر و همه

گرفت كه آخرين تغييرات مد چه بوده و براي سروصورت و لب و  ساعت پاي تلفن بود و خبر مي
  .]52، ص1[ ندا قديمي جايگزين كردههاي  به جاي رنگاي  تازههاي  ناخن چه رنگ

ازدواج يكي ديگر از مظـاهر  مسئلة كرده در  گرايش مردان به زنان امروزي و مدرن و تحصيل
از هـم  . شـود  مـي  پذيري جامعه از غرب است كـه آثـار آن متوجـه زنـان و بنيـان خـانواده       تأثير

 او داسـتان مـردي مصـري را   . كنـد  مي پاشيدگي خانواده از آثاري است كه منفلوطي بدان اشاره
 و بـا كسـي ازدواج   كنـد  مـي خود پشـت   ةجوي زني مدرن به خانوادو كند كه در جست مي بازگو
فطـرت   ةواسـط  بـه ، سـرانجام ، امـا . كند كه تربيت جديد او را به زني غربي بدل ساخته است مي

  :شود نمي زندگي با اين زن نيز ةشرقي قادر به ادام
د، به تمام معنا به دختري غربي تبـديل  تربيتي جديهاي  او زني است كه تحت تأثير شيوه...

  .]152 ، ص34[شده است 
دهد زنانِ به رنگ غرب درآمده را هرگز بـر زنـان عفيـف شـرقي      او به مردان هشدار مي

  .ترجيح ندهند
 ةزدگي مـردان و زنـان ايـران در زمينـ     آل احمد نيز روايتگر غرب» اييامريكشوهر «داستان 
  :اند كرده به ازدواج با دختران فرنگي روي آورده مردان جوان و تحصيل. ازدواج است

اما آخر آن خاك .. .همه مهندس و دكتر خوانده توي مملكت ريخته، اين همه جوان درس اين
  .]93 ، ص4[ايي امريكگيرند يا  مي فرنگيهاي  روند زن مي بر سرها هم

  .ندا  دختران نيز در آرزوي يافتن همسري فرنگي ،در مقابل
داسـتان،   گذشـته از . با اخالق است بارز منفلوطي پيوند مسائل اجتماعيهاي  يكي از ويژگي

هاي خود به صـورت مسـتقيم در بـاب ايـن قبيـل       به طرح ديدگاه ،او در قالب مقاالت اجتماعي
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شرق و غرب، با نگاهي كلي،  ةجامع ةزدگي نيز با مقايس غربمسئلة  در. موضوعات پرداخته است
دينـي و ضـد    ضدهاي  ويژه مصر را ناشي از غرب و آموزه اي شرق و بهبسياري از ناهنجاره ةريش

او با درك خطر تربيت زنان و دختران با اصول غربي، پدران را خطـاب قـرار   . داند مي اخالقي آن
بايـد   ،غربـي قـدم بردارنـد   هاي  دهد اگر در مسير تربيت دختران خود با روش مي داده و هشدار

  .رفته ببينند باد و شرافت و آبروي زنان خود را بر نندغيرت و عزت خود را فراموش ك
خواهيد كه شئون تربيتي دخترانتان را به تمـدن غـرب بسـپاريد،     مي اگر! پدران بزرگواراي  

چيز، شهامت و عزت و غيرت خود را كنار بگذاريد تا اينكه روزگار شما را به مصيبت  پيش از هر
  .]63 ، ص34[ آبرويي آنان گرفتار كند و بي

  زن و آزادي
آزادي، مفهوم و نوع نگـاه جامعـه بـه    مسئلة مهم دنياي معاصر و انسان امروز هاي  يكي از چالش

مختلـف  هـاي   در عرصـه  ،خصـوص آزادي زنـان   به ،بسياري پيرامون آزاديهاي  ديدگاه. آن است
هـا   ن، آيـين اديا همةاگرچه اصل اعتقاد به آزادي در افراد بشر مورد اتفاق . اجتماعي مطرح است

. شك مفهوم آزادي از نگاه اسالم و دنياي غرب مفهومي كامالً متفاوت اسـت  بي ،هاست و گرايش
و بـه   شـده فكران جوامع بررسـي   نظران و روشن صاحب از سويمهم مسئلة روست كه اين  اين از

  .پرداخته شده است ،خصوص زنان به ،آثار و پيامدهاي آن در ميان اقشار مختلف
او بر اين بـاور اسـت    .پردازد مي وجود آزادي براي زنانة ر آثار خود به طرح فلسفمنفلوطي د

ن ئودار شـ  زن بايد آزادانه زندگي كند تا بتواند روح خفته در زنـدان خـود را بيـدار كنـد، عهـده     
آزادي بهتـرين قـدرت و نيـرو بـراي     ، از نظـر او . اش شود و مراقب اعمال و رفتارش باشد زندگي

  :شود مي وبكنترل زن محس

ً
اين مسئله . صراحت به اين مسئله نپرداخته، معتقد به آزادي زنان است اگرچه بهآل احمد نيز 

هاي غلط و به انحراف كشيده شدن آرا در مسئلة آزادي زنان  در جوامع مختلف شرقي به برداشت
در اين ميـان، نويسـندگان نيـز از پيامـدهاي افـراط و      . تأثير فرهنگ غرب منجر شده است تحت

آل احمد ضمن . اند سويه به مسئله نگريسته زنان غافل نشده و با نگاهي دو نگري در آزادي سطحي
ها را به تعادل و توازن در اين امر  انتقاد از وضعيت و جايگاه نامطلوب زنان در خانواده و جامعه، آن

اند؛  دار و محروم سواد، خانه هاي جالل عامي، كم هاي زن در داستان بيشتر شخصيت. خواند مي فرا
در مقابل، زنان ثروتمند ... . و» الك صورتي«، »زن زيادي«، »گناه«، »بچة مردم«هاي  داستان مثل

زدگـي   ظاهر برخوردار از آزادي نيز وجود دارند كه در آزادي دچار افراط و غـرب  و اجتماعي و به

 زنددان  در کده  وجدود   ضدير   تدا  کندد  زندگي آزادي با توأم فضايي در زن که است الزم
 از آزادي، کده  زيد ا  گرد د  ب عهدده  را امدور   هيه خود  بتواند و بردارگ دد بود، شده پژم ده
 .است نر ومندت  گ ي سلطه قانون ه  از و ب ت  ه قدرتي
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عوت هاي خود ضمن د آل احمد در داستان... . و» شوهر امريكايي«، »الدوله خانم نزهت«: اند شده
  :دارد نگري بر حذر مي به اصالح و بازنگري در اين امر، از افراط و سطحي

ظاهراً البد احساس كرده . زدگي يا مستلزمات آن، آزادي دادن به زنان است از واجبات غرب
بوديم به قدرت كار اين پنجاه درصد نيروي انساني نيازمنـديم كـه گفتـيم آب و جـارو كننـد و      

ما فقط به ايـن قناعـت   ... جور اين كار را كرديم؟ اما چه! نسوان برسد ةتا قافل بندها را بردارند راه
و .. .از مدارس را به رويشان باز كنيماي  كرديم كه به ضرب، حجاب از سرشان برداريم و درِ عده

  .]88 ، ص7[بعد ؟ ديگر هيچ 
انحرافـات و   در قالب نصيحت جوانان ديروز به جوانـان امـروز، بـه وجـود ايـن      ،منفلوطي نيز

گونـه كـه    وي، آزادي از نگـاه امـروز يعنـي زن بتوانـد هـر      نظربه . كند مي ها اشاره نگري سطحي
 در جامعه ظاهر شـود و   ،دوست دارد بدون مانع و محدوديت و مزاحمتي، آراسته و بدون حجاب

  :در مجالس عمومي و خصوصي دوشادوش مردان در كنار آنان حضور يابد
نهايت آزادي  بينيم زنان در مي هنگامي كه، شدت خشم بيني خود را ببريمكنيم از  مي آرزو

 خواهند خودآرايي كـرده و بـدون حجـاب دوشـادوش مـردان در جامعـه حاضـر        مي گونه كه هر
  .]52 ، ص34... [كس مانع آنان شود بدون آنكه هيچ، شوند مي

ـ  خـام و بـي  هـاي   ديـدگاه  ةو ايشان فريفت يستاما اين افكار و خياالت، توهمي بيش ن  ةتجرب
  :اند خود شده

ياهـاي جـواني   ؤهـا و ر  ايم و اين افكار جز انديشه آزادي زنان فريب خورده ةواقع ما دربار در
  .]53 ، ص34... [نيست

بندوباري زنان، مردان را نيز مسئول سلب آزادي  هاي افراطي و بي منفلوطي ضمن نفي آزادي
  :واهد از مسير زندگي زنان كنار بروند و آنان را آزاد بگذارندخ داند، بنابراين از مردان مي زنان مي

  .]102 ، ص34[ ...از سر راه زنان كنار برويد و بگذاريد آنان دنبال روزي خود باشند
از نظر او زماني است كه بتوانند با آسودگي خاطر و بدون مزاحمت مردان  انآزادي واقعي زن

  :زندگي خود در جامعه حاضر شوند ةن روزمرئوبراي كسب روزي خود و انجام ش
تراشي نكنيد تا آزادانـه بتواننـد بـه دنبـال كسـب روزي و بـرآوردن        در راه آزادي زنان مانع

  .]همان... [نيازهاي خود باشند

  زن و قوانين اجتماعي
 ،هر فرد. هاي زندگي اجتماعي در جوامع مختلف است نابرابري حقوق زنان از ديگر چالش ظلم و

بوده و در صورت ها  آن اجراي ةشده الزم حقوقي در برابر ديگران دارد كه قوانين وضع، در جامعه
حقـوقي كـه   ؛ نـد كنحق خود اقـدام   ةقوانين جهت اعاد يتوانند در پرتو تضييع حقوق، افراد مي
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همـواره گروهـي مـورد ظلـم     ، در غير اين صـورت . عدالتي وضع شود بايد به دور از تبعيض و بي
  .گيرند يم ديگران قرار

تبعيض ميان زن و مرد در قوانين و نوع برخورد متفاوت جامعه با ايشان از مسائلي است كـه  
عنـوان دو   آل احمـد و منفلـوطي نيـز بـه    . نظران مسائل اجتماعي بوده اسـت  مورد توجه صاحب

دالتي هـا، آن را ناشـي از ناعـ    انديشمند و منتقد از اين مسئله غافل نمانده و با بيان اين نابرابري
هرچند رويكرد اين دو نويسنده در پـرداختن بـه ايـن مسـئله      ؛اند خود دانسته ةموجود در جامع

  .تر و فراگيرتر از ديدگاه منفلوطي است نگاه آل احمد در اين زمينه كلي. متفاوت بوده است
  :نويسد مي با اشاره به اين مسائل زدگي غرباو در كتاب 

رأي در نمايندگي مجلـس هـم    تواند بدهد نمي ت هم كهشهاد .آيد نمي قضاوت كه از زن بر
طالق هم كـه بسـته بـه     .حتي مردها را در آن حقي نيست هاست مفتضح شده است و كه مدت

  .]89 ، ص7! [كنيم مي را هم كه چه خوب تفسير 1»الرجال قوامون علي النساء«رأي مرد است 
طـرف ديگـر بـه نـوع اجـرا و      آل احمد از يك طـرف بـه قـوانين موجـود اعتـراض دارد و از      

برابـري   همسري نيز از مسائلي است كه از نظر وي از مصاديق نا چند ةمسئل. ها از قوانين برداشت
  .]29 ، ص1[پردازد  مي به آن» پزان سمنو«كه در داستان  آيد مي شمار گذاري به قانون ةدر عرص

او بـا اشـاره بـه    . دارتر است شهتر و ري اما نگاه منفلوطي در نقد قوانين اجتماعي، نگاهي عيني
يابي و بررسـي زوايـاي مختلـف وجـود ايـن قـوانين        اي از قوانين نابرابر اجتماعي، به ريشه نمونه
  .كند عدالتي و تبعيض ميان حقوق زنان و مردان معرفي مي پردازد و مردان را مسئول اصلي بي مي

كشد كه مورد خيانـت جـواني    ميدختر جواني را به تصوير ة كين او در قالب داستان، خشم و
رغـم   به ،شود، اما نگاه متفاوت جامعه به زن و مرد فاسق واقع شده و با فرزندي در جامعه رها مي

. شود جامعه او را نپذيرد و با ديد ننگ و خفت به او نگاه كنـد  مي موجبها،  آن بودن جرم يكسان
كنـد و او را   نمـي  مبتال كرده مجازاتحال آنكه جامعه جوان قاتلي كه دختر را به مرگ تدريجي 

سخت نسبت اي  از درون احساس كينه] آن زن[«: دهد نمي در رديف مجرمان و جنايتكاران قرار
جامعـه  ، زيرا با وجود اينكه سبب بدبختي زن، شوهر اوسـت  ،بشري دارد ةبه شوهر خود و جامع

  .]74 ، ص34[» كند نمي مجرم به مرد نگاه نكرده و او را مجازات ةبه ديد
اي در مقابـل زنـان    او در پاسخ به اين سؤال كه چرا جامعه و حكومـت احكـام قاطعانـه   

هـاي زنـان و مـردان از     كند، با يادآوري تفاوت فاسق صادر كرده اما مردان فاسق را رها مي
هاي عقلي، زنان را كه تابع قلب و احساسات خودنـد، در سـيطرة    كارگيري توانمندي نظر به

شدة مردان است، بنـابراين   داند و معتقد است قوانين اجتماعي وضع مردان ميقدرت فكري 
وضع قوانين مرتبط بـا زنـان در انحصـار    «. اي جز تسليم ندارند ضد زنان است و زنان چاره

                                                        
  34 /نساء. 1
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حال آنكه زنان در وجود خودشان قدرت مخالفت با آن قوانين يا گريز از آن را . مردان است
  ].332، ص 34[» ندارند
 را وضـع ها  آن ظالم داند كه برخي از مردان طماع، خودخواه و رخي قوانين را ظالمانه مياو ب

ايـن مـردان   «: كننـد  هاست عادالنه برخورد نمـي  كه ضد آناي  رو هرگز در مسئله اين كنند؛ از مي
ضد خود  ورزي و خودخواهي هرگز قانوني را بر كنند و از سر طمع مي هستند كه قوانين را وضع

چـون هـم خودشـان مـتهم      ،كنند نمي مردان همچنين در قضاوت عادالنه رفتار. كنند مين وضع
  .]33، ص34[ »هستند و هم قاضي

هاي موجـود در   ها در قوانين، آل احمد به بخش ديگري از نابرابري اما گذشته از اين تبعيض
. جامعـه دانسـت   ها را ريشه در فرهنـگ رايـج   توان آن پردازد كه مي جامعه در قبال زنان نيز مي

جشـن  «، »خواهرم و عنكبـوت «، »گناه«، »زن زيادي«هاي  فرهنگ پدرساالري كه او در داستان
  .پردازد، از اين مقوله است مستقيم به نقد آن مي به صورت مستقيم يا غير» بچة مردم«و » فرخنده

 و ]53 ، ص6؛ 51 ، ص4[تــوهين بــه زنــان يــا ضــرب و شــتم ايشــان در محــيط خــانواده  
ــران از تحصــيل   وممحــر ــردن دخت ــابرابري  ]41 ، ص1[ك ــر مصــاديق ن ــاي  از ديگ ــي ه فرهنگ

ديد منفي جامعه به شأن و جايگاه زن نيز مـورد توجـه وي    .شده در آثار آل احمد است منعكس
امور  ةالعقل بودند كه در هم ايران آن روز، زنان موجوداتي ناقص ةماند عقب ةدر جامع. بوده است

  .]54 ، ص6[ كردند مياطاعت  بايد از همسر خود
آل احمد از نويسندگاني است كه دريافت پرداختن به وضعيت زن ايراني از راه سر كشـيدن  

وي كوشـيد بـه جـاي رويكـرد بـه      . ها تا چـه حـد كهنـه و مبتـذل شـده اسـت       خانه به فاحشه
  .]179 ، ص21[ عي مسئله را مورد توجه قرار دهداجتماهاي  هاي ناتوراليستي، علت توصيف

رفع تبعـيض و نـابرابري از   . پردازد مي راه حل نيز ةوي پس از بيان مشكالت، به ارائ ،بنابراين
تـوان آزادي   نمـي  بدون اين امر هاست و زنان، نخستين گام در راه تحقق آزادي واقعي آنة جامع

  :كردي واقعي را محقق ابه معن
دوش مـرد   نشـود و تـا زن هـم   تا ارزش خدمات اجتمـاعي زن و مـرد و ارزش كارشـان يكسـان     

را ) غير از خانه كه امري داخل و مشترك ميـان زن و مـرد اسـت   (اي از اجتماع  مسئوليت ادارة گوشه
  ].89، ص 7... [به عهده نگيرد و تا مساوات به معني مساوي و معنوي ميان اين دو مستقر نگردد

  زن و حجاب
ها آماج تهاجم فرهنگ غـرب   ه جامعة آناند ك زيسته آل احمد و منفلوطي هر دو در شرايطي مي

سازي جامعة خود را داشتند  هم رضاخان و هم محمدعلي پاشا هر دو داعية مدرن. قرار گرفته بود
ترين اين مظـاهر،   مهم. فرهنگي و ديني برخاستندهاي  و از اين رهگذر به ستيز با برخي از سنت

هاي ديني  منزلة يكي از سنت باز به ز ديرحجاب است كه هم در جامعة مصر و هم در جامعة ايران ا
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نظران و  اما در هر دو جامعه، تفكراتي به تأثير از غرب مطرح شد و صاحب. مورد پذيرش بوده است
در ايران، رضـاخان مسـتقيماً سياسـت كشـف     . مردان به مقابله با اين پديده پرداختند گاه دولت

اين نـوع  . اي را مطرح كردند چنين نظريهفكران  حجاب را در پيش گرفت و در مصر برخي روشن
رو  هايي نيز روبه تفكر در هر دو جامعه از جانب برخي انديشمندان حمايت و در مقابل با مخالفت

در ضمن آثار خود، با چنين سياسـتي مخالفـت ورزيدنـد و آن را      نيز،آل احمد و منفلوطي . شد
 .اقدامي سطحي و نادرست تلقي كردند بدون تالش براي باال بردن سطح فكري و فرهنگي زنان،

  :خود، اين مسئله را چنين بيان كرده است زدگي غربجالل در كتاب 
از  يا م و درِ عدهيحجاب را از سرشان بردار كه به ضرب دگنكم يردكن قناعت يما فقط به ا
  .]89 ، ص7[ ن بسشان استيهم. چيگر هيم و بعد؟ دينكشان باز يمدارس را به رو

بـدون  ، شف حجاب راك، يت زنان قبل از هر اقداميم و تربيد بر لزوم تعلكيز ضمن تأين يمنفلوط
 دليـل ن يبـه همـ  . داند يار نادرست و بدفرجام ميبس يشان، امريا يو فرهنگ يركسطح ف يارتقا

بـه مخالفـت   ، نيقاسم ام، همچون شف حجابكان يحام يصراحت با آرا ، بهيا ه در مقالهكاست 
 يجاهل ه در دست فرددانست ك يريبسان شمش يزنان ناآگاه مصر يرا برا يو آرايبرخاست و 

  :رساند مي شد، خود را به قتلكرا ب يگريد ريه با آن شمشكآن يگرفته باشد و او به جا قرار
شمشيري را به دسـت فـرد جـاهلي     كه همانند كسي هستيم] حجابي بيبا وضع قانون [ ما

  .]108 ص ،35[يگري خودش را بكشد دن فرد به جاي اما آ، بدهيم كه با آن كسي را بكشد
سـنده بـدان   يه هـر دو نو كـ اسـت   يگـر مسـائل  ياز د يزدگـ  با غرب يحجاب يبمسئلة ارتباط 

ل ياز عوامل دخ يكيمبدل شده،  يزدگ ه به قول آل احمد به غربك ،سميبحث مدرن. اند پرداخته
ه در كـ  داردوه اشاره كبا ش يجشنآل احمد به » جشن فرخنده«داستان . حجاب استمسئلة در 

  :شف حجاب برپا شده استكسالگرد 
  ...منزل ةدر بند يبانوان، مجلس جشن يو آزاد يد 17 ةبه مناسبت جشن فرخند

پوشش هماننـد   يد از غرب در الگوهايشف حجاب و تقلكن داستان به مظاهر يسنده در اينو
  :استرده كوتاه اشاره كراوات و شلوار كاله، كاستفاده از 

 ...م گرفته بـود حمـام بسـازد   يدند، بابام تصميشك يها م وچه، چادر از سر زنك يتو ياز وقت
  .]44 ، ص4[

اله كه چرا كم را گرفت يعمو ةخيپاسبان  يكمردم،  يرو يمچه جلوين تيهم يپارسال تو
  .]40 ، ص4[رد، دست از او برداشت كش را پاره نيدار سر نگذاشته و تا عبا لبه

  ].41، ص 4! [بله ديگر سر همين قضية شلوار كوتاه. رفتم جوري بود كه بايد زودتر ميوضع من 
. ده اسـت كران يب» حجاب«با عنوان  يوتاهكن مسئله را در خالل داستان يز همين يمنفلوط
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دگاه يـ د ق دويـ ن طريـ بدل شده و از ا و ان دو شخص رديه مكگويي است و مضمون داستان گفت
ران و كـ ف ه نمـاد روشـن  وگـو، كـ   گفـت طـرف   يـك در . دكنـ  ينه مطرح مـ ين زميمختلف را در ا

شرفت يدر برابر سعادت و پ يسد ةمثاب ه حجاب را بهكاست  يهستند، فرد يزدگان عصر و غرب
  :كند مي ه آن قانون را نقضكباشد  يسكه نخستين كداند و دوست دارد  يجامعه م

بنـايي   ؛كـنم  مي را ويران] حجاب[ يخواهم اولين كسي باشم كه اين بناي ساده و قديم مي
  .]43 ، ص34[كه مانع سعادت و پيشرفت ملت است 

. پردازد ين خصوص ميخود در ا يگر، به طرح آراياز زبان طرف دوگو،  گفتن يسنده در اينو
، يجوامـع شـرق   و معتقـد اسـت در   نامد ميطان يب شين زمينه فريرا در ا يغرب يها دگاهيد يو

  .]46 ، ص34[د كرشف حجاب را مطرح مسئلة كتوان  ينم ،ب نفوسيبدون تهذ
 كه نـو كـ ن اسـت  يرسد ا يمتفاوت به نظر م يسنده تا حدودين دو نويا يان آرايآنچه در م

مـردان   ةمتوجـه عامـ   يمنفلـوط  يمـردان و در آرا  آل احمد متوجه دولـت  يان انتقاد در آرايكپ
  :دارد يدم مب مردان را بر اصالح زنان مقيتهذ يه حتك يطور به؛ است

  .]همان... [مردان بايد پيش از زنان اصالح شوند
شـف حجـاب و   كه هر دو اگر چـه بـا   كن است يسنده ايتوجه در مورد هر دو نو درخور ةتكن
گـر از مجمـوع آرا و   ياز طـرف د  ،انـد  صراحت به مخالفت پرداختـه  در پوشش زنان به يزدگ غرب
ت زنـان  يت موجود و محدوديه با وضعكداست يشان در زندگي شخصي پيرد اكز عملين شه وياند

 يه عرف جامعـه بـا حضـور اجتمـاع    ك يطيدر شرا يمنفلوط ؛ مثالً،اند ز مخالف بودهيدر جامعه ن
همچنان  .]49 ، ص37[رفته است  يتئاتر م يتماشا يزنان سازگار نبوده، به همراه همسرش برا

ده يشـ كزنـان را بـه نقـد     يها تيچندي وضع موجود و محدود يها ز در داستانيه آل احمد نك
  .ن مقاله بدان اشاره شده استيه البته در موارد فراواني در همكاست 

  زن و ازدواج
نظـران هـر جامعـه را بـه      برانگيزي است كه انديشمندان و صـاحب  ازدواج يكي از مسائل مهم و چالش

اجتمـاعي مـرتبط بـا آن    جويي براي رفع مشـكالت و معضـالت    خود مشغول داشته و آنان را به چاره
ويژه در جوامع شرقي، اساس تشكيل نظام خـانواده و نظـام خـانواده     از آنجا كه ازدواج، به. كند وادار مي

ناپـذير بـه نظـر     بناي جامعه است، پرداختن بدان امـري ضـروري و اجتنـاب    ترين بخش زير نيز اساسي
ويسـنده در آثـار خـود بـدان     مسـئلة ازدواج يكـي از موضـوعات مهمـي اسـت كـه هـر دو ن       . رسد مي

روابط غيراخالقي و نادرست پيش از ازدواج يكي از مشـكالتي اسـت كـه هـم آل احمـد و      . اند پرداخته
داسـتاني  » شـوهر امريكـايي  «انـد؛   هم منفلوطي به نقد آن پرداخته و پيامدهاي بد آن را گوشزد كرده

اي كـه    مسـئله . ازدواج پرداخته اسـت است كه در آن آل احمد به تصوير و نقد روابط نادرست پيش از 
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بـاري و عواقـب    و بنـد  تنها با فرهنگ سنتي و ديني جامعة ايراني مناسبت ندارد، بلكه جز فساد و بـي  نه
شود كـه نحـوة ارتبـاط خـود      داستان از زبان دختري مرفه روايت مي: ديگري نخواهد داشت  بد نتيجة

  :دهد شرح مي با جواني امريكايي را در مرحلة پيش از ازدواج
رد به مجلس كبعد دعوتم . آباد عباس ةلوپ تازك، به يشگاه نقاشينما يكرد به كاول دعوتم 

م، يرج رفتـ كـ هـم سـد    بـا . ميهـم بـود   ها هشت ماه بـا  يجور نيهم...  دهاشانياز ع يكيرقص، 
 يلـ يم و خيم رفتـ يران و شـاه عبـدالعظ  يم، شـم يم، بازار رفتـ يم، موزه رفتينما رفتي، سيران قيقا

  .]84 ، ص4[دم يد يه اگر او نبود، من به عمرم نمكگر يد يجاها
 يواقع هشـدار  دختر از او است، در ييه فاش شدن دروغ مرد و جداك ،ان نافرجام داستانيپا

  .نشده است بنا يو اخالق ين اجتماعيه براساس اصول و موازك يروابط ةاست به هم
و مرد هشدار داده و پيامـدهاي بـد آن را    در روابط زن ين خطريز نسبت به چنين يمنفلوط

ثروتمنـد   ي، سرگذشت دختر»األحزان غرفه«با عنوان  يسنده در داستانينو .ده استكريادآوري 
 يـك د ازدواج بـه او نزد يـ و بـه ام  خورد ميرا  يجوان يها ب وسوسهيه فركد كن يبا را بازگو ميو ز
ـ ينها ه درك ،م سرنوشت تلخ دختريبا ترس يمنفلوط. شود يم و فـرار از   ييو تنهـا  يـي آبرو يت به ب

 ةرا بـه دختـران جامعـ    ين روابطـ يشود، پيامدهاي ناگوار چنـ  يم يمنته كدردنا يمنزل و مرگ
در  ، زيـرا رنديم بگيخود تصم ةنديآ يبرا يشتريت بيو درا ياريد تا با هوشكن يش گوشزد ميخو
  :شود يبشان نمينص يزيجامعه چ و خفت در يجز خوار ،ن صورتير ايغ

توانـد   نمي شود كه مي چنين روابطي اين است كه زن به نحوي دچار خواري و خفت ةنتيج
  .]127 ، ص34[در جامعه زندگي كند 

جـالل آل احمـد در   . نادرسـت اسـت   يهـا  كگر مسائل مهم مرتبط با ازدواج بحث مالياز د
 ةت ازدواج در جامعـ نادرس يها كبه رواج مال» پنج داستان«و » ياديزن ز«مانند  ييها مجموعه

زنـان   يو فرهنگـ  يركن فييانگر سطح پايتواند ب يخود م ةه به نوبك يامر. رده استكخود اشاره 
  :ز باشدين يو ةجامع

ل يكه ح نباشد، خوشيباشد، وفادار باشد، چاپار دولت نباشد، وق يميد آدم صميشوهر آدم با
ـ يهـا  ه چشـم كنيمحترم باشد و بهتر از همه ا يها و پولدار باشد، از خانواده خـانم  . باشـد  يش آب

ش يداشته باشـد، خـودش پـ    يا دهيتوانست چندان عق يالدوله البته به سواد و معلومات نم نزهت
  .]55 ، ص1... [خوانده بود ييزهايمعلم سرخونه چ

 يشتر مبتنيه بك را، شيخو ةجامع ج دريرا يها ارزش يخوب ن داستان بهيا يآل احمد از ورا
ه بـر  كـ  ،رونـد داسـتان  . ده اسـت كـر ان يـ ب ي،و معنـو  ياند تا مسـائل اخالقـ   اتيبر ظواهر و ماد

انگر پيامـدهاي توجـه بـه    يـ ز بيـ ن ،اسـت  يزاده مبتنـ  اشـراف  يموفق دختر رر و ناكم يها ازدواج
نادرسـت   يهـا  كاز مـال  يگـر يز نوع دين يازدواج مصلحت. در ازدواج است ير اصوليغ يها كمال

  :جامعه رواج داشته است يشتر در طبقات بااليه بكازدواج است 
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آن دو را به هم رسانده بود، اما هـم   يصورت عشق و عاشق د گرچه به هريراستش را بخواه
گدار بـه  يرده بودند و بك يگر را خوب وارسيهمد يها داماد حساب ةعروس و هم خانواد ةخانواد

ن بـود  يا. ر داخلهيالدوله وز عاون وزارت خارجه بود و پدرخانم نزهتبرادر داماد م. آب نزده بودند
  .]49 ، ص1[ ه در و تخته خوب به هم جور شدك
آل احمـد، تـن دادن    ةديـ بـه عق  ،ازدواجمسئلة الت زنان در ارتباط با كگر مسائل و مشياز د

اگـر دختـر تـا سـن     ه كبود  يا گونه جامعه به يط فرهنگيشرا. است ياجبار يها شان به ازدواجيا
 يطيرو بـه ازدواج بـا هـر شـرا     نيا و از گرفت ميشدت تحت فشار قرار  كرد، به نمي ازدواج ينيمع

 دليـل ه بـه  كـ و چهـار سـاله اسـت     يس يسرگذشت دختر» ياديزن ز«داستان . شد يمجبور م
 كنـد  مـي لنگ ازدواج  يبا مرد ي،ل باطنيرغم م بهموجود،  يت عرف جامعه و فرار از فشارهايرعا

داسـتان زن  . شـود  يه مـ كمجبور به متار ،ن بار بنا به خواست همسرشي، ايوتاهكو ظرف مدت 
 منزلـة  گـاه نـازل زن در اجتمـاع را بـه    يجا يخـوب  بـه  ،داسـت يه از نـام آن پ كگونه  همان ي،اديز

  :دهد يه به اجبار تن مكه هم در ازدواج و هم در متاركدهد  ينشان م ياديسربار و ز يموجود
ه كـ رد كـ شود تحملـش   يچطور م. دكتر يدلش م، دينگو يسك يها را اگر آدم برا حرفن يا

ـ  ةخان و چهار سال ماندن در يپس از س خ يپدر، سر چهل روز آدم را دوباره برش گردانند و باز ب
  .]187 ، ص1[ ش بابا ببندندير

 يذهن ياه يبازگونمودن آشفتگ يان سيال ذهن براين داستان از تكنيك جريآل احمد در ا
ـ   ينده و عاصكزن سراف. شوهر استفاده كرده استة شده از خان عروس رانده تازه  يپـدر  ةبـه خان

خـتن خـاطرات،   يق درهـم آم يـ ادها از طرين يا. آورد ياد ميرا به  يشوهردار يبازگشته و روزها
مانـده   پـس  وا ةه در جامعكند ك يرا مجسم م يا ها، وجوه گوناگون زجر چندگانه آرزوها و حسرت

  .]179 ، ص21[گردد  يل ميبر زنان تحم
ر داسـتان  كـ و بـا ذ  كنـد  مـي مصـر اشـاره    ةدر جامعـ  يازدواج اجبارمسئلة ز به ين يمنفلوط

ل نبودن عشـق  يبه دل يساله درآمده و پس از مدت چهل يه به ازدواج مردك ،ساله ستيب يدختر
 ةدر جامعـ  يا لهئن مسـ يچنـ  شـود، بـه وجـود    يخانه مـ  فرار از همسر و كو عالقه مجبور به تر

حال، بـرهم   نيع در ،ردهكن دست را نقد ياز ا ييها ازدواج ياگرچه منفلوط. ندك يش اشاره ميخو
  :ده استكرز مذمت يدختر را ن يفرد يها انون خانواده و رفتن به دنبال خواستهكزدن 

خـانواده و واي   مردان و واي بر نظام ةواي بر هم] از هم پاشيدن بنيان خانواده[ از اين پس
  .]137 ، ص34[ !بر روابط زناشويي

 يد، فرهنگكنن يزوج ةروابط عاشقان يه خانواده را فداكرا  يراتكن تفيچن يمنفلوط ،واقع در
دانـد   يمـ  يدگاهيار همسر به زنان را ديدادن حق تام اخت يو. داند ير غرب ميتأث و تحت يواردات

 ،نيبنـابرا  .]48 ، ص34[ انجامـد  يمـ  ييزناشـو  يزنـدگ شـدن   وتاهكت به تمرد زنان و ينها ه درك
د مورد يه باكاست  يا ن مسألهيتر مهم ينظر منفلوط از يانون خانوادگكه حفظ كشود  يمعلوم م

ا يـ  ييزناشـو  يزنـدگ  يمـت تحمـل اجبـار   ين امر به قياگر ا يحت؛ رديتوجه افراد جامعه قرار گ
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ه كـ سـت  ين بـدان معنـا ن  يـ البتـه ا . شـد نش همسر بايردن حق انتخاب دختران در گزك محدود
 ةمسـئل از ه در مـوارد چنـدي   كرا يز، داند يانون خانواده مكفقط زنان را ملزم به حفظ  يمنفلوط

ت يـ روا» دتانيالشـه «داسـتان  . انتقاد كرده استز يرا ن چندهمسريز يانت مردان به زنان و نيخ
ن يـ در ا. دهـد  يطلـب تـن مـ    هوسـران و تنـوع   يه به اجبار خانواده به ازدواج با مردكاست  يزن

 از يا برخـ يـ  يفقر و ندار ، همچونن گروه از افراد جامعهيالت اكمش يسنده به برخينو ،داستان
  .رده استكاشاره ها،  آن همانند سلب حق حضانت از يقانون يها ياستك

ـ  كـ ند تا نشان دهـد  ك ياد مي» ديشه«با لقب  ين زنانياو از چن و مظلـوم  گنـاه   يه چگونـه ب
  :شوند يبران طالق م رِيشمش يقربان

 زنان مسكيني كه مـردان هـر روز آنـان را بـه شمشـير بـرّان طـالق بـه قتـل          ةواي بر هم
  .]163 ، ص34[رسانند  مي

 ،از همسـرش  ييه پـس از جـدا  كمطلقه است  يتگر سرگذشت زنيز رواين» بائسات«داستان 
 يمنفلـوط . ]188 ، ص34[بـرد   يم ام مرگ فروك او را به يماريم نفقه، فقر و بكرغم داشتن ح به

و از آنـان   شـمرد  مـي بر يعين فجايرا مسئول چنها  آن و كند مينه مردان را سرزنش ين زميدر ا
  :با زنان دست بردارند يزيآم حقارت ين رفتارهايه از چنكخواهد  يم

. مالحظه است درخورز يآثار آل احمد ن يال هاز الب چندهمسريا يانت مردان به زنان ينقد خ
 ةبـه مسـئل  » پـزان  سـمنو «انـت و داسـتان   يبه بحـث خ » الدوله خانم نزهت«داستان راي مثال، ب

استان د ةم و آل احمد در لفافيبه طور مستق يه منفلوطكن تفاوت يبا ا. اشاره دارد چندهمسري
ه كـ د يآ يم ن بريسنده چنين دو نويآثار ا يق و بررسياز تحق ،نيعالوه بر ا. اند به نقد آن پرداخته

مطرح شده  يدر آثار منفلوط يتر گر به نحو پررنگيديكانت همسران به يو خ چندهمسريبحث 
  .دهد مصر خبر  ةآن در جامع ةدامن يا گستردگيتواند از شدت  يخود م ةنوب ن امر بهيه اك

  يآموز زن و علم
از  يكـي  منزلـة  تواند بـه  يشان ميا يگاه اجتماعيجامعه و شأن و جا حضور زنان در ةزان و نحويم

ش از همه يآنچه ب. ديشمار آ به يا هر جامعه يو فرهنگ يركف ةمهم در رشد و توسع يها شاخصه
. زنـان اسـت   يطح علم و آگاهس و يركزان رشد فيم ،گاه مهم و اثربخش استين جاين اييدر تع

را مـدنظر قـرار داده و بـه     يا لهئن مسيهمواره چن يران و مصلحان اجتماعكه متفكروست  نيا از
بـه   ياجتمـاع  يسندگانيعنوان نو ز بهين يآل احمد و منفلوط. اند موجود پرداخته يها ياستكنقد 

ر يش را بـه تصـو  يزنـان عصـر خـو    يت اجتماعيش وضعيپرداخته و از خالل آثار خومسئله ن يا
در . بـود  كار انـد يزان زنـان باسـواد بسـ   يـ رد، مك يم يه آل احمد زندگك يا در دوره. اند دهيشك

 که کفشي همانند نکن بيرون خانه از را[همسرت] او رسيدي، ات خواسته به اينکه از بعد
 .آوري مي در پاهايت از[ نياز رفع بعداز]
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، اسـتاد  189، داروسـاز و داروفـروش   771 كعـداد زنـان پزشـ   ، ت1345سـال   يرين آمارگيآخر
ر كـ ف ان روشنت زني، و جمع31240، آموزگار 4781ر متوسطه ي، دب246 يدانشگاه و مدارس عال

ت در يـ ه جمعكـ نيبـا توجـه بـه ا   . اسـت  ...و يمشاغل دولت همةه شامل كده شر كنفر ذ 65396
امالً مشـخص  كـ  يركـ ف روشن يارهاكت زنان از يزان محروميون نفر بوده، ميليم 25ن سال يهم
بـه شـش    يكمردان در حدود  در مقايسه بازنان  يركف نسبت مشاغل روشن ،نيهمچن. دشو يم

، 2[كور اسـت  مذ ةدور ةماند عقب ةت زنان در جامعيزان محروميم يايگو ن رقم خوديه اكاست 
  .]126ـ123 ص

ت يوضـع  مهـم از  ةن جنبـ يـ بـه ا  يه وكـ شـود   يآل احمد معلوم م يها بر داستان يبا مرور
ش ارائـه  يه آل احمـد از زن عصـر خـو   ك ير غالبيتصو. ز توجه داشته استيخود ن ةدور ياجتماع

هماننـد   ييهـا  داسـتان . ، ناآگـاه و رام اسـت  يلوح، خرافـات  ساده ،دار خانه يزنت يدهد، شخص يم
 يخـوب  به» گناه«و » يصورت كال«، »مردم ةبچ«، »جشن فرخنده«، »ياديزن ز«، »سمنوپزان«
همـراه بـا    ييتگر مجلـس دعـا  يروا» سمنوپزان« .اند ت غالب زنان در عصر نويسندهيانگر شخصيب

 و يمسـائل زنـدگ   ةو دربـار  انـد  ل گرد هم آمـده ياز زنان فام يا ه در آن عدهكپخت سمنو است 
ل يـ از قب يگوهـا مسـائل  و شتر گفتيموضوع ب. نندك يگر صحبت ميديكا بشان  يركف يها دغدغه

ـ  كاست  يارزش يپوچ و ب يها و حرف يد خرافيزنانه، عقا يها حسادت توانـد   يخـود مـ   ةه بـه نوب
  :باشدشان يا يو فرهنگ يركن فييانگر سطح پايب

 كردنـد، متلـ  ك يمـ  يشـوخ .. .زدنـد  يآمدند، به هـم تنـه مـ    يرفتند و م يهمه تند و تند م
ـ يهمـد  يهـا و هووهـا و مادرشـوهرها    ا راجع به عـروس يگفتند  يم ه رد و بـدل  يـ ناكش و يگر ن
  .]28 ، ص1[ردند ك يم

 .س شـده اسـت  كز مـنع ين يدر آثار منفلوط يا ل گستردهكزنان به ش يجهل و ناآگاهمسئلة 
لـوح، ناآگـاه و    ف، سـاده يضـع  يغلـب انسـان  اند ك يم ميش ترسيخو ةجامع  زناز ه او ك يريتصو

 يهـا  شـرفت ياز پ ياريح از بسـ يت صـح يـ م و تربيت از تعلـ يـ ل محروميـ ه بـه دل كمظلوم است 
ت يـ را روا يا سـاله  سرنوشت دختر دوازده» البائسات«او در داستان . محروم مانده است ياجتماع

الت كبـا مشـ   و دهنـد  مـي  يتـن بـه ازدواج اجبـار    ياز دختران مصـر  ياريمانند بسه كند ك يم
ل جهـل  يبه دل يه زنان مصركدارد  يان ميصراحت ب ن داستان بهياو در ا. شود يمواجه م ياريبس

  :اند شده يت و بدبختكگرفتار فال يو ناآگاه
ل و ناآگاهي ندارد واقع زن مصري بدبخت و بيچاره است و اين بدبختي هيچ علتي جز جه به

  .]187 ، ص34[
واقع  ه درك ،ر داستانكمذ يها تياز شخص يكياز زبان » الزوجتان«ن در داستان يهمچن يو

خـود   در عصـر  يت زن مصـر يف شخصـ يبـه توصـ   ،تواند باشد يز مياز مردان مصر ن يك نماد هر
  :شمرد يم ن بريچن زيآل زن مورد نظر جامعه را ن  دهيا ة، چهريصفات منف يو با نف پردازد مي
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مردي با كنايـه   ...آيد نمي خوشم ،كنم و نه او مرا مي من از زن جاهلي كه نه من او را درك
مرد خوشبخت كسي است كه زني فهيم و آگاه داشته باشد كـه بـرايش روزنامـه و    : به من گفت

  .]150 ، ص34[مجله بخواند و از مسائل سياسي و اجتماعي آگاه باشد 
ل يـ ه بـه دل كـ اسـت   يعيالت و فجـا كمشـ  ةنندكز بازگوين» ريالد يإل«و » ساتالبائ«داستان 

  .]61 ، ص34[ي شده است زنان مصر ةانگر جامعيب  يآموز ت از سواد و علميمحروم
با توجه به آنچه از وضعيت فرهنگي زنان در آثار هر دو نويسنده گفته شد، طبيعي است 

و دعوت به تغيير و اصالح وضعيت موجود مورد كه تأكيد بر لزوم تعليم و تربيت صحيح زنان 
هـاي اجتمـاعي زنـان را در فقـر      آل احمد ريشة بسـياري از نـابرابر  . توجه ايشان قرار گيرد

داستان زني است كه به دليل استفاده از الك نـاخن  » الك صورتي«. داند فرهنگي آنان مي
اش  العقلي خود به ناقصاو ضمن پذيرش اشتباه . گيرد شدت مورد غضب شوهرش قرار مي به

  :كند نيز اعتراف مي
شه؟  يسرم ممسئله جا كه كستم يشتر نيالعقل ب زن ناقص يكه كمن . دونم اوسا يمن چه م

  .]54 ، ص6[
ـ كمش ةشيه ركاست  يانجيمي ن داستان فرديت سوم ايشخص  يسـواد  يالت زن را جهل و ب

 يجـالل توانسـته از ورا   ،واقـع  در. نـد دا يار مـ كـ نـه گناه ين زميـ ز در ايـ و مـردان را ن  داند مياو 
ز يـ ل و عوامل مـؤثر را ن كمش ةشير، شيخو ت زن عصريان وضعيت سوم داستان، ضمن بيشخص

  :ديگو ين ميش چنيدن اعتراف زن به اشتباه و جهل خويبا شن يانجيفرد م. دكنگوشزد 
رو بزنـه،  ن حرفـا  يـ شـوهرتم ا  يس بذاريدومه؟ تو نباكالعقل  ؟ ناقصيزن يه مين چه حرفيا

ه بلـد  كـ روزنامـه  . شـه  يسرتون نمـ  يزيه شما زنا هنوز چكف يگيش؟ ح يم يحاال خودت دار
  .]54 ، ص6[ر شوهرته ينم تقصيا. گم يم يمن چ يديفهم يوگرنه م ي،بخون يستين

 رايـ ، زافكنـد  مـي ز به دوش خود زنان يگناه را ن از يها، آل احمد بخش ادداشتين ياز خالل ا
او از زنـان   ،واقـع  در. انـد  ردهكـ دا يـ به نقص خود باور پ رفته ويط موجود را پذيشراز يخود نها  آن
د يـ و تـالش، د  يبـاور  با خود ورند ط خودشان برداين شراير اييتغ يه گام اول را براكخواهد  يم

دانـد   يمـ  يتيله، علت را در محرومئن مسيا يابي شهيجالل با ر. ر دهندييز به خود تغيجامعه را ن
و برخـورد   يت نادرسـت خـانوادگ  يـ تربمسـئلة  . رده استكل يخانواده و جامعه به زنان تحمه ك

سـاله از حـوادث دوران    چهـل  يت زنيگناه روا: است» گناه«ن امر موضوع داستان يمتحجرانه با ا
  :گذشته است يمتحجر يط مذهبيه در محكخود است  كيودك

 نم و مردها راينش يروضه لب بام م يها دانست من شب يه پدرم هنوز نمكن بود يش ايخوب
  .]85 ، ص6[نم ك يتماشا م

مـن از تـرس و    شـد و  يردم و پـدرم از در وارد مـ  كـ  يشانه مـ  ه داشتم سرم راك يمثل وقت
  .]88 ، ص6[ گذاشتم يردم و پا به فرار مك يخجالت وحشت م
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و متحجـر   يسـنت  يهـا  طيه در محـ كـ است  يدختران همةالت كتگر مشيواقع روا در» گناه«
  .اند محروم مانده يشرفت اجتماعيحبس شده و از پ

ش يخـو  ةزنـان جامعـ   يمانـدگ  ود و عقبكاحمد، مردان را مسئول ر  مانند آل ،زين يمنفلوط
سـاالرانه مـردان را مسـئول     نگـاه مـرد   يل داشتن نـوع يبه دل يه منفلوطكن تفاوت يداند با ا يم

م زنان جامعه يه در جهت آموزش و تعلكخواهد  ين مشايو دائماً از ا داند ميل كن مشيم ايمستق
  :ندكنشان تالش يا يو فرهنگ يركبردن سطح ف و باال

زنان را تربيت كنيد تا در . به زنان بياموزيد تا آنان نيز همانند مدرسه به فرزندانتان بياموزند
  .]189 ، ص34[روشن را براي وطن خود بسازند اي  خانه بتوانند آينده

شان در پـرورش  يه اكاست  يتيزان اهميم ةدهند زنان نشان يبرا» مدرسه«ر ياز تعباستفاده 
 يبـرا  يآمـوز  ه قبـل از علـم  كـ خواهـد   ين از مردان جامعه مـ يهمچن يو. نده دارنديآ يها نسل
از  يب اخالقـ يرا تهـذ يـ ز ،گمارنـد   همـت  ي،ط خـانوادگ يژه در محـ يـ و بـه  ،زنـان  يب اخالقيتهذ

  :دتر استيمفها  ي آنبرا يسوادآموز
آموزي دارد، پس پدر و بـرادرانش بايـد او را تربيـت كننـد و      دانيم كه زن نياز به علم مي ما

  .]480 ، ص35[آموزي است  تر از علم البته تهذيب و تربيت مهم
به زنـان   ياجتماع يها ياز نابرابر ياريبس ةشير ،مانند آل احمد ،هم يمنفلوط ،نيعالوه بر ا

  :داند يمها  آن تيم و تربيشان را تعليحل احقاق حقوق ا ده و راهكر يابي شهين مسئله ريرا در هم
راهش اين است كه بـه آنـان بيـاموزيم چگونـه      ،خواهيم كه زنان به حق خود برسند مي اگر

  لطف و محبت مردان را جلب نمايند و چگونه مردان را بـه تكـريم و بزرگداشـت خـود وادارنـد     
  .]34 ، ص34[

ـ   كننـد است مردان نيز بايد از نگاه ابزاري به زنان پرهيـز   او همچنين معتقد راي و آنـان را ب
  :خودشان تكريم كنند نه براي برآوردن نياز مردان

مرد نيـز بايـد بـه    ، رو اين از .بلكه براي خودش آفريده شده است ،زن براي مرد آفريده نشده
  .]77 ، ص34[خاطر خودش او را گرامي بدارد 

  گيري نتيجه
  :نتايج استاين  ةبردارند گرفته از خالل آثار دو نويسنده در هاي صورت پژوهش

. ثير شـرايط سياسـي و اجتمـاعي آن جوامـع قـرار دارد     أت ادبيات ملل گوناگون همواره تحت
اجتمـاعي   موقعيتكه در  ،مورد بحث در اين پژوهش ةفراوان در ادبيات دو نويسندهاي  شباهت

  .يد همين امر استؤنيز م ،اند زيسته مي و سياسي تقريباً مشابهي
لوح، خرافاتي، ناآگاه و تسليم است  ساده ،دار تصوير غالب زن در آثار جالل يا تصوير زن خانه
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زده و  ترين كاركرد وجودي او به دنيـا آوردن فرزنـد اسـت يـا تصـوير زن متجـدد غـرب        كه مهم
آثـار   امـا زن در . يگري نداردد ةثروتمندي است كه جز روابط عشقي و مد و مسائل مادي دغدغ

اگـر   لوح و ناآگاهي است كـه  چهره دارد و آن سيماي موجودي ضعيف، ساده يكفقط منفلوطي 
بوده و نه حضـور در   داري مادري و خانه ةوظيف فقط براي  ،طلبد مي راها  آن جامعه آگاهي بيشتر

ستم مردان بوده و حقوق آنـان   وي مورد ظلم و ةدهد زنان جامع مي آثار منفلوطي نشان .جامعه
مشكالت زنان را در جهل  همة ةدو نويسنده ريش هر ،واقع در. شده است مي مردان ضايع از سوي

با اين تفاوت كه جالل جامعـه، خـانواده و خـود زنـان را مسـئول بـه       ؛ دانند مي و ناآگاهي ايشان
لي جهـل زنـان مصـري    اما منفلوطي مردان را مسـئول اصـ  داند،  ميوجود آمدن چنين وضعيتي 

منفي مدگرايي و خودآرايي و اقبـال بـه   هاي  بودن تقليد از غرب و جنبه سطحي .آورد مي شمار به
  .است مظاهر غرب از مسائل مشترك در آثار دو نويسنده

دو بـه پيامـدهاي منفـي     همچنان كـه هـر   .است آزادي زنان مورد اتفاق دو نويسندهمسئلة 
منفلـوطي مـردان    .انـد  وع رواج آزادي غربي در جامعه نيز پرداختهبودن نگاه به آزادي و ن سطحي

 ةو فلسـف  پـردازد  مسئله مـي تري به  طور جامع وي به. داند مي جامعه را مسئول سلب آزادي زنان
در  اين بدان جهت است كه وي مسـتقيماً  .كند مي وجود آزادي و آثار منفي آزادي غربي را بيان

طـور غيرمسـتقيم    اما آل احمد به ،گويد مي سخنمسئله از اين  صراحت مقاالت اجتماعي خود به
  .كشد مي و در قالب داستان، زندگي نابرابر و محروم از آزادي زنان را به تصوير

امـا نگـاه منفلـوطي      هاي اجتماعي كلي است و در فرهنگ ريشه دارد، نگاه جالل به نابرابري
كنـد و مـردان را مسـئول قـوانين      يـابي مـي   ريشـه او مسئلة قـوانين اجتمـاعي را   . تر است عيني

 .داند ناعادالنه مي
 حجـابي  بـي آل احمد و منفلوطي از جهـت شـرعي و مـذهبي بـه دفـاع از حجـاب يـا نفـي         

نبـودن بسـترهاي فكـري و     نبودن شرايط جامعـه و مناسـب   به دليل مهيا فقطبلكه   ،اند برنخاسته
ثير كوكورانـه از فرهنـگ   أو تـ  زدگـي  غـرب هر و آن را از مظا كردهفرهنگي كشف حجاب را نفي 

مشـكل حجـاب از نظـر منفلـوطي متوجـه مـردان و از نظـر جـالل متوجـه           .انـد  غرب برشمرده
  .مردان است دولت

ازدواج يكي ديگر از موضوعات مشترك در آثار نويسندگان مطرح است كـه در قالـب   مسئلة 
، چندهمسـري  ،اري يـا مصـلحتي  مسائلي همچون روابـط نادرسـت پـيش از ازدواج، ازدواج اجبـ    

شـود كـه    مي اما تفاوت ديدگاه دو نويسنده آنجا آشكار. ده استشبيان ... ازدواج در سن پايين و
 .دهد مي حفظ و بقاي كانون خانواده را در هر شرايطي ترجيح منفلوطي

اساسي ديدگاه آل احمد و منفلوطي توجه به مسـائل اخالقـي و رويكـرد    هاي  يكي از تفاوت
اخالقـي را   منفلـوطي در بسـياري از معضـالت اجتمـاعي بـي     . قي در مسائل اجتماعي استاخال

سـت كـه   ور ايـن  از. آثار او سـاخته اسـت  ة امري كه اخالق را ويژگي برجست ؛داند مي عاملي موثر
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امـا ايـن    ،آيـد  مـي  شـمار  فساد اخالقي زنان از موضوعات اساسي در مقاالت منفلوطي بـه مسئلة 
  .ل احمد ناديده گرفته شده استدر آثار آمسئله 

قابـل  هـاي   محتوايي در آثار آل احمد و منفلوطي، تفـاوت هاي  ها و تفاوت گذشته از شباهت
، كلـي تلگرافـي   طـور  بـه  نثـر آل احمـد   .شود مي در سبك زباني دو نويسنده مشاهدهاي  مالحظه

آفرين، فشرده، كوتاه، بريـده و   عصبي، پرخاشگر، حساس، دقيق، تيزبين، صريح، صميمي، حادثه
. نگارانه اسـت  طور خاص در مقاالت، سنگين، گزارشي و روزنامه به، نثر وي. است بليغحال  عين در

در . هـا نيسـت   نثرش در خدمت تحليـل ذهـن و بـاطن شخصـيت     دارد؛ گرا برونآل احمد نثري 
ادبي همراه با اطناب و تفصـيل  هاي  زبان منفلوطي فصيح و ادبي و برخوردار از انواع آرايه ،مقابل
امـا منفلـوطي   ، كردهمستقيم داستان استفاده  غير ةخود از شيوهاي  جالل در بيان ديدگاه. است

  .طور صريح در ضمن مقاالت گوناگون ارائه داده است بيشتر آراي خود را به
 امـا منفلـوطي بـا چنـين زبـاني تقريبـاً      ، شود مي موارد با طنز آميختهاي  زبان جالل در پاره

 گاه از كلمـات ركيـك نيـز اسـتفاده     ،آل احمد به دليل برخورداري از سبك عاميانه. بيگانه است
  .خورد نمي در آثار منفلوطي به چشم اين كهد كن مي

  نوشت پي
 ةپايگـاه مـذهبي خـانواد   . مذهبي بـه دنيـا آمـد   اي  در خانواده 1302جالل آل احمد در سال . 1

زبـان و ادبيـات فارسـي     ةوي تحصيالت خود را در رشت. جالل يكي از عوامل مؤثر در آثار اوست
تحصيالت . سراي عالي به تدريس مشغول شد ادامه داد و پس از اخذ مدرك كارشناسي از دانش

هـاي   گـرايش وي بـه فعاليـت   . كـرد تمام رها  نامه، نيمه پيش از اتمام پايان ،مقطع دكتري را نيز
شـدن حـزب تـوده، بـه      بـا مطـرح   ،خـان  و بعد از سقوط رضا 1323سياسي موجب شد در سال 

بـه   ،زماني پس از اندك، اما. گيردكار  و قلم خويش را در حمايت از افكار آن به يدآ عضويت آن در
از حزب خارج شد و به دليل ، ...قوام و ةداليلي همچون نفوذ شوروي در حزب و شركت در كابين

ايران را تشكيل  ةديگر جمعيت سوسياليست توداي  با عده و اتهامات وارده مجبور به سكوت شد
يك چالـه  : ؛ همان416 و 198ـ197 و 175: 1357 ،؛ آل احمد154: 1376  ،آل احمد: رك( داد

خاص وي به شـركت فعاالنـه در امـور سياسـي از     ة خانواده، شغل معلمي و عالق .)50: و دو چاه
 ةدربـار  ،سيمين دانشـور ، همسرش. آيد مي شمار گذار بر نويسندگي آل احمد به مهم تأثير عوامل

. يعني سبك جالل خـود او اسـت   ؛هايش است جالل خيلي شبيه نوشته« :گويد مي آثارش چنين
 ».ادبـي خـود مطـرح اسـت     ةفكـر در جامعـ   عنوان معلم، مترجم، نويسنده و يك روشن جالل به

بلنـد  هـاي   داستان... و تار سه، بريم از رنجي كه مي، زيارتكوتاه او همچون هاي  مجموعه داستان
نويسـي از جملـه آثـار     امـه ن شده و سفر ، آثار ترجمهنفرين زمين، نون و القلم، مدير مدرسه چون

اعتـراض بـه مردمـان     ةآفريند كه جنب مي بيست آثاري را ةآل احمد در ده .جا مانده از اوست به
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پـس از كودتـاي   . دهد مي آن را تشكيل ةمضمون عمد مردان توجهي دولت دست جامعه و بي فرو
رويكـرد متفـاوتي در    ديد، با مي رفته دست خود را ازهاي  كه تمام آرمان ،، جالل1332مرداد  28

هـاي   نوشـتن مقالـه  . شـود  مـي  يـاد » ادبيـات شكسـت  «كه از آن با عنوان  شود مي آثارش ظاهر
كنـد كـه    مـي  پرداز مطـرح  نظريهاي  آل احمد را به عنوان نويسنده» زدگي غرب«اجتماعي چون 

 و 278 و 273 و 42 ، ص11[ نهـاد  فكـري عصـر خـود بـر جـا      تأثيري گسترده بر جريان روشن
 ].139ـ138 ، ص25؛ 587ص   ،16 ؛5 ، ص13؛ 292

در روستاي منفلوط از توابع استان اسـيوط  ) 1924ـ1876(سيد مصطفي لطفي منفلوطي . 2
وي پـس از گذرانـدن دورة تحصـيالت    . اي اصيل، ثروتمند و ديندار متولـد شـد   مصر در خانواده

در دانشـگاه  . لم و ادب پرداختعمومي به دانشگاه االزهر وارد شد و مدت ده سال به فراگيري ع
قرار گرفت و به كسـب معرفـت از   ) 1905ـ1849(هاي محمد عبده  االزهر مجذوب آرا و انديشه

در پي مـرگ شـيخ محمـد عبـده، منفلـوطي بـه سـرخوردگي و حـزن         . محضر ايشان روي آورد
، بـه  سـاله در منفلـوط   در دورة اقامـت دو . شديدي دچار شد و به زادگاه خود منفلوط بازگشـت 

پـس از  . اقـدام كـرد   المؤيـد نگاري روي آورد و به نشر مقاالت هفتگي در روزنامـة   حرفة روزنامه
گذراندن اين دورة دوساله، دوباره عازم قاهره گشت و در كنار برخي از سـران سياسـي همچـون    

. هايي همچون خدمت در وزارت دادگسـتري و وزارت معـارف ادامـه داد    به فعاليت 1سعد زغلول
گيري كرد و بار ديگر بـه   هاي مذكور كناره خانه وطي پس از مدتي از مناصب خود در وزارتمنفل

هـاي وي، خـدمت در بخـش تحريريـة مجلـس       آخرين مرحلة فعاليـت . نگاري روي آورد روزنامه
منفلوطي از نويسندگان و متفكـران برجسـتة   . شيوخ مصر بود كه تا زمان مرگ وي ادامه داشت

عنوان مصلحي اجتمـاعي در راه   ير از شخصيت و افكار شيخ محمد عبده، بهمصري است كه با تأث
اصالح و تربيت جامعة خويش قدم برداشت و ضمن دعوت به بازگشت به اصول انساني، شرقي و 

هاي ثقيل و ناكـار آمـد    اسالمي، از جهت سبك نگارش ادبي نيز توانست تا حدود زيادي از شيوه
هاي  تأثير منفلوطي بر دوره. ريزي كند گيرد و روشي نوين را پايهنويسندگان قبل از خود فاصله 

دورة «اي از تـاريخ ادبـي مصـر را بـه      بعد از خود به حدي است كه عبـاس محمـود العقـاد دوره   
زدگـي و بـدبيني بـه سياسـت،      منفلوطي اگرچه بـه خـاطر دل  . گذاري كرده است نام» منفلوطي

اي  عنوان مصـلحي اجتمـاعي و نويسـنده    نشد، همواره بهگاه به طور مستقيم وارد اين عرصه  هيچ
. وطني، به حمايت از جبهة حق و حقيقت پرداخت و در اين راه از هيچ كوششي فروگـذار نكـرد  

پروايي در ابراز عقايدش در دفاع از حقيقـت مـدتي را نيـز در     همچنان كه به دليل شجاعت و بي
و  201ص   ،28؛ 352ص   ،27؛ 231و  228، ص 20؛ 538ـــ537، ص 12[زنــدان ســپري كــرد 

  ].95و  29، ص 37؛ 57، ص 2، ج 34؛ 203

                                                        
  .مصر بوده است 1919سياستمدار مصري و رهبر انقالب ) 1927ـ1858(سعد زغلول . 1
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