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چکیده
رمان «تهران مخوف» ( )1303از مشفق کاظمی نخستین رمان اجتماعی فارسی و رمان «زینب،
مناظر و اخالق ریفیه» ( )1914از محمد حسین هیکل نخستین رمان مصر به شمار می آید که
دربارة مشکالت و معضالت اجتماعی و حقوق زنان نوشته شده است .این پژوهش بر آن
است تا دو رمان را از دید محتوا و مضمون بررسی و تحلیل کند .دلیل انتخاب و تطبیق
نخستین رمان اجتماعی فارسی و مصری در پژوهش پیش رو این است که هر دو نویسنده در
فرانسه تحصیل کرده و تحت تأثیر رمانهای اجتماعی اروپایی و با توجه به مشکالت و نیازهای
جامعه ،طرح رمان خود را ریخته اند و با پرداختن به شوربختی ها و مظلومیتهای زنان و به
چالش کشیدن آداب و رسوم و سنتهای پوسیده ،موجب شدند تا سیل عظیمی از رمانهای
اجتماعی در ارتباط با این مسائل و معضالت به رشته تحریر درآید .از سوی دیگر نوع ادبی
رمان با سبک و سیاق غربی به عنوان میراث ادبی از اروپا وارد ایران و مصر شده است« .تهران
مخوف» و «زینب» در زمرة رمانهای اجتماعی قرار می گیرد و حول محور یک اندیشه مرکزی
یعنی فساد اجتماعی تأکید می کند .نویسندگان این رمانها در خالل روابط عاشقانه درصدد بیان
مشکالت اجتماعی بویژه مشکالت و معضالت زنان برآمده اند .از مهمترین و عمدهترین
مضمونهای مشترک دو رمان می توان به دفاع از آرمانها و حقوق زنان ،تقابل سنت و تجدد،
ازدواج اجباری ،توصیف وضع حاکم بر جامعه و فقر اقتصادی اشاره کرد .این دو اثر اگر با

مبنای مکتبهای ادبی و هنری جهان سنجیده شود ،می توان آنها را جزو رمانهای رمانتیک
اجتماعی به شمار آورد.
کلیدواژهها :نخستین رمان فارسی ،نخستین رمان عربی ،مشفق کاظمی ،هیکل ،ادبیات ایران و
مصر ،رمان فارسی امروز.
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مقدّمه
ادبیات تطبیقی یکی از شاخههای نقد ادبی است که به بررسی عناصر ،انــواع و سـبکها
میپردازد .این شاخة علمی از روابط ادبی ،ویژگیهای سبکی ،جریانهای فکری ،عواطـف
و احساسات ملل مختلف بحث میکند و بازتاب ادبیات یک ملت در ملتها و فرهنگهای
دیگر را مورد تحلیل قرار میدهد .کادن ادبیـات تطبیقـی را مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل
روابط و شباهتهای ادبیات مردم و ملتهای مختلف معرفی میکند و مطالعه و تحقیـق در
ادبیـات تطبیقـی را ماننــد مطالعـة تطبیقـی ادیــان ،علمـی متـأخر مــیدانـد ( Cuddon,
 .)2014:164همچنین براساس یکی از تعاریفی که بر پایة مکتـب فرانسـوی ارائـه شـده
است« ،ادبیات تطبیقی ،بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیـات دیگـر زبانهـا ...و
بیانگر انتقال پدیدههای ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملتهاسـت»(نـدا 25 :1383 ،و )26
که این انتقال میتواند در حوزههای واژگان ،تصاویر ،احساسات و ...باشد .عامل مهمـی
که در تعریف ادبیات تطبیقی بـیش از همـه خـود را نشـان داده ،مفهـوم تأثیرگـذاری و
تأثیرپذیری است؛ این بدان دلیل است که پژوهشگران این حوزه وقتی به روابط ادبیـات
با ملتهای مختلف جهان با ادبیات ملی میاندیشند ،ناخودآگاه عنصر تأثیر و تأثر خـود را
نشان میدهد .مفهوم عمده در این تعریف «بررسی روابط ادبی بین دو یـا چنـد ادبیـات
ملی است» (ولک.)142 :1373 ،
رمان «تهران مخوف»( )1303از مشفق کاظمی نخستین رمان اجتماعی فارسی و رمان
«زینب ،مناظر و اخالق ریفیه» ( )1914از محمد حسین هیکل نخستین رمان اجتماعی
مصر به شمار می آید که حول محور زنان و مشکالت و معضالت آنها در جامعه نوشته
شده است .مرتضی مشفق کاظمی ،تهران مخوف را در سال  1301هـ .ش به صورت
پاورقی در روزنامة «ستارة ایران» و در سال 1303هـ .ش در قالب کتاب منتشر کرد
(بهارلو .)62 :1376 ،داستان «تهران مخوف» در شهر تهران و در زمان انقراض حکومت
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کهنسال قاجار و روی کار آمدن کابینه سیاه سیدضیاءالدین و سقوط آن اتفاق
میافتد .کاظمی در زمانی که مردم در تاریکی فئودالی و استبدادی ستمگرانه میزیستند
به فکر نوشتن رمان اجتماعی افتاد (ر.ک :آرین پور ،ج .)258 :1374 ،2تهران مخوف در
قیاس با قصه های عامیانه از قبیل «امیر ارسالن نامدار»« ،حسین کرد شبستری» و
رمانواره های نخستین از قبیل «ستارگان فریب خورده»« ،سیاحت نامة ابراهیم بیگ»،
«مسالک المحسنین» و  ...و رمانهای تاریخی چون «شمس و طغرا»« ،عشق و سلطنت» و
امثال آن به مقدار چشمگیری به سبک و سیاق رمانهای غربی نزدیک می شود و از طرح
و پیرنگ ضعیف ،مطلق گرایی ،تقدیرگرایی ،لفّاظی های ادبی و اشرافی نثر قدیم ،کلی
گرایی و  ...تا حدودی فاصله می گیرد.
محمد حسین هیکل در اواخر سال1910م .در پاریس نگارش رمان «زینب» را شروع
کرد که به اعتقاد بسیاری از منتقدان عرب نخستین تالش برای نگارش رمان به شمار
میرود  .نوشتن رمان در ادبیات مصر نخست به صورت تعلیمی و تاریخی بود و هدف
نویسندگان بیشتر در تعلیم و یا رساندن اخبار تاریخی خالصه میشد .این رمانها ارزش
اجتماعی و ادبی چندانی نداشت (ر.ک :طه بدر ،بیتا )55 :تا اینکه رمان «زینب مناظر و
اخالق ریفیه» به عنوان نخستین رمان اجتماعی منتشر شد .وی ابتدا برای تثبیت موقعیت
شغلی خود به عنوان وکیل در قاهره از انتشار رمان خودداری کرد ولی پس از گذشت
چند سال در سال  1914میالدی نسخهای از آن را بدون ذکر عنوان اثر و نام نویسنده به
نشریه «الجریده» سپرد تا چاپ شود .سرانجام رمان در اواخر سال 1914به نام مؤلف
منتشر ،و در مصر با استقبال عمومی روبهرو شد (همان .)149 -153 :نخستین رمان
اجتماعی در مصر اگرچه با ترس نویسنده به انتشار رسید ،ولی استقبال اهالی هنر و
فرهیختگان از آن ،بستر را برای گسترش این نوع ادبی جدید فراهم کرد .هیکل درباره
انگیزه خود از نگارش رمان زینب میگوید« :در پاریس به زبان و ادبیات فرانسه
عالقه مند شدم .سادگی بیان ،روان بودن عبارات ،دقت در تعابیر و توصیفات عمیق و
زیبا از جمله ویژگیهایی بود که در ساختارهای زبانی و مضامین توجه مرا جلب میکرد.
عالوه بر این شور و اشتیاق وصف ناپذیری به وطن داشتم و میخواستم خاطراتم را
درباره مردمان ،اماکن ،حوادث و صحنههایی که از مصر در ذهن داشتم به تصویر
بکشم» (یاغی ،بیتا .)148 ،رمان زینب در زمره رمانهای اجتماعی قرار میگیرد و زینب نام
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دختری روستایی و قهرمان زن داستان است .در این رمان مخاطب با ماجراهای پرفراز و
نشیب زندگی دختری روستایی به نام زینب آشنا می شود که قربانی سنتهای خرافی
اجتماع شده است.
این مقاله به بررسی تطبیقی رمان «تهران مخوف»( )1303از مشفق کاظمی و «زینب،
مناظر و اخالق ریفیه» ( )1914از محمد حسین هیکل از دید درونمایه و محتوا به عنوان
نخستین رمان اجتماعی در ایران و مصر اختصاص دارد .بررسی زمینههای اجتماعی این
دو رمان و مقایسه آنها ،با عنایت به این نکته ،که هر دو نویسنده در فرانسه درس
خوانده و از رماننویسان اجتماعی غربی تاثیر پذیرفتهاند از اهمیت و ضرورت زیادی
برخوردار است .هدف از پژوهش بررسی و تطبیق محتوایی نخستین رمان اجتماعی در
ایران و مصر است که هر دو نویسنده تحت تأثیر رمانهای رمانتیک غربی طرح رمان
خود را ریختهاند.
برای ورود رمان به ایران به تحولی فکری و ادبی نیاز بود که در اواخر عصر قاجار
نطفة آن بسته ،و در دورة مشروطه زمینة آن فراهم شد .انقالب مشروطیت در ایران
زلزلهای عظیم بود که ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را زیر و رو کرد .اگرچه
مقدمات این دگرگونی از یک صد سال پیش با ظهور عباس میرزا ،امیرکبیر و سپهساالر
و رواج اندیشة تجدد و بیداری توده آماده شده بود ،نتایج آن دفعتاً به منصه ظهور رسید
(اکبری 111 :1379 ،و  .)110یکی از چشمگیرترین نمودهای دگرگونی در ادبیات مشروطه
تحول شکلی و قالبی آن است .عوامل متعددی موجب پیدایش انواع جدیدی از
فعالیتهای ا دبی شد که در ایران سابقه نداشت .یکی از انواع (ژانرهای) ادبی که مقارن
عصر مشروطه توجه نویسندگان را به خود معطوف ساخت ،رمان بود .تحوالت سیاسی
و اجتماعی عصر مشروطه و شیوع فساد و تباهکاری در جامعه و آشنایی نویسندگان با
غرب ،زمینه ظهور رمان اجتماعی را در ایران فراهم ساخت .در مصر نیز از اواخر قرن
نوزده و اوائل قرن بیست با گسترش نفوذ بیگانگان و توسعة روابط فرهنگی و اجتماعی
با غرب ،ادبیات در مسیری تازه قرار گرفت و شکلهای جدید ادبی پدیدار شد .یکی از
نمودهای برجستة چنین تغییری در هر دو کشور ،تمرکز و اعتنا به زنان و حقوق و
آزادیهای فراموش شده آنان بود که یکی از موضوعات رایج اجتماعی ادبیات داستانی
معاصر به شمار میآید.

بررسی تطبیقی نخستین رمانهای اجتماعی ایران و مصر

دلیل انتخاب و تطبیق نخستین رمان اجتماعی فارسی و مصری در این پژوهش این
است که هر دو نویسنده در فرانسه تحصیل کرده و با الگوبرداری از نویسندگان
رمانتیک بازاری غربی و دنباله روی از ذوق و پسند عامه و با توجه به مشکالت و
نیازهای جامعه ،طرح رمان خود را ریختهاند و با پرداختن به تیرهروزیها و مظلومیتهای
زنان و به چالش کشیدن آداب و رسوم و سنتهای پوسیده ،موجب شدند رمانهای
اجتماعی بسیاری دربارة مسائل و معضالت زنان نوشته شود .از سوی دیگر نوع ادبی
رمان با سبک و سیاق غربی به عنوان میراث ادبی از اروپا وارد ایران و مصر شده است.
اگرچه ایرانیان و مصریان تقریبا همراه با اروپاییان انواع داستانی را تجربه کردند،
پیدایش رمان به طور رسمی در اروپا حدوداً سه قرن پیشتر اتفاق افتاد .بیشتر
صاحبنظران پیدایش و سرآغاز رمان اروپا را در رمان بلند «دن کیشوت» ( )1605-1615اثر
سروانتس میدانند( 1عبداللهیان.)20 :1379 ،
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پیشینه پژوهش
برای محققان و پژوهشگران در زمینة ادبیات داستانی ،نبودن تحقیقی مستند و علمی در
زمینة بررسی تحلیلی تطبیقی نخستین رمان اجتماعی از دید محتوا در ایران و مصر،
بدیهی و آشکار است و می توان گفت که تاکنون تحقیقی مستقل در این باره صورت
نگرفته است .شایان ذکر است که منتقدان در البهالی مقاالت و کتابهای خود به بررسی
و نقد رمان «زینب ،مناظر و اخالق ریفیه» همت گمارده اند که از آن جمله می توان به
این موارد اشاره کرد:
مقاله « بررسی و نقد زینب ،مناظر و اخالق ریفیه ،نخستین رمان عربی» ،غالم عباس
رضایی و شرافت کریمی ،مجله نقد ادب معاصر عربی ،پاییز و زمستان 1390
مقاله «تحلیل رمان زینب براساس نقد فمنیستی» از حسین ابویسانی و فاطمه کاری،
پژوهشنامه نقد ادب عربی ،بهار و تابستان .1391
همچنین درباره رمان « تهران مخوف» نیز مقاالتی چاپ شده است که می توان به
این موارد اشاره کرد:
«تاملی در پیرنگ و شخصیت پردازی تهران مخوف» ،میرجلیل اکرمی و محمد
پاشایی ،نشریه فنون ادبی ،پاییز و زمستان .1392
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«نشانه شناسی اولین رمان اجتماعی ایران» ،عفت نقابی و همکاران ،مجله زبان و ادبیات
عربی دانشگاه تربیت معلم تهران ،بهار و تابستان .1389
قبل از ورود به بحث اصلی مقاله و مقایسه و تطبیق دو رمان از دید محتوا ،ارائة تعریفی
از رمان اجتماعی و آوردن خالصة رمان «تهران مخوف» و «زینب» ضروری مینماید.
رمان اجتماعی
رمان اجتماعی رمانی است که در آن تصویری از زندگی با تمام معایب و مفاسد آن به
نمایش گذاشته میشود و نویسنده سعی می کند پیامش را در جریان شرح حوادث و
کارها به خواننده منتقل کند .نویسنده در رمانهای اجتماعی تالش می کند تا با انعکاس
مشکالت و معضالت جامعه به ارائه راه حلهایی برای جامعه بپردازد .او رمان را بستر
طرح نکات سیاسی ،اجتماعی و یا فلسفی قرار می دهد و رمان را صرفاً نه به دلیل جنبة
هنری و زیباشناختی آن بلکه به سبب جنبة اجتماعی آن مینویسد.
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در رمان اجتماعی رمان نویس توجه اصلی خـود را بـه ماهیـت ،عملکـرد و تـأثیرات
جامعه بر شخصیتهای رمان معطوف می کند .این رمان بر نفوذ جامعه و تأثیر اوضـاع
اقتصــادی بــر شخصـیّت و وقــایع رمــان تأکیــد مــی ورزد و اغلــب قصــد توجیــه و
ارشاد{دارد} و احتماال به منظور ایجاد تغییرات بنیادی در جامعـه نوشـته مـی شـود»
(شکری 120 :1386 ،و .)121

نویسندة رمان اجتماعی به دوران خود می پردازد و دست روی زخمهای کهن و
چرکین روزگار می گذارد و به هیچ روی به دنبال شخصیت های انتزاعی تاریخی به
عنوان منجی برای رمانش نمی گردد .جلب توجه خواننده در رمانهای اجتماعی وسیله
رسیدن به اهداف خاص برای نویسنده تلقی می شود .نویسندة رمان ،جهانبینی و دید
خود را از کارها و رویدادهای جهان در قالب داستان بازمیگوید .او با نگرش سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،قلم به دست می گیرد و متعهدانه و گاهی ایدئولوژیک می نویسد.
اغلب کلمات و مفاهیم در رمانهای اجتماعی بار سیاسی -اجتماعی دارد و نگرش
انتقادی رماننویس را نسبت به کارها منعکس میکند .در رمان اجتماعی ایجاد تنش و
هیجان نقش مهمی ایفا می کند اما میزان هیجان و تنش ،تابعی از متغیّر پیام نهفته در
داستان است که به صورت مستقیم و صریح یا غیرمستقیم با توجه به اوضاع اجتماعی و
سی اسی روزگار بیان می شود؛ اگر ممیزی و اختناق شدیدی بر جامعه و درپی آن بر هنر
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و ادبیات سایه بیفکند ،پیام به صورت پنهانی و دراصطالح میان سطری به مخاطب القا
می شود و اگر فضای سیاسی آرامی در جامعه حکمفرما شود ،پیام به صورت مستقیم و
با صراحت بیان میشود.
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خالصه رمان «تهران مخوف»
فرخ شخصیت اصلی داستان از خانوادهای فقیر است که دلباختة دختر عمه اش مهین از
خانواده ای اشرافی می شود .پدر و مادر مهین ف .السلطنه و ملک تاج خانم ،که بر اثر
برخی پیشامدهای مساعد و اقدامات نامشروع صاحب ثروت و مقام شدهاند ،هرگز
اجازه نمی دهند که مهین با فرخ ازدواج کند .در این میان شاهزاده ای مهین را برای
پسر هوسرانش ،سیاوش میرزا ،خواستگاری می کند و ف .السلطنه ،که مقامش در
وزارتخانه متزلزل شده است برای رسیدن به مقام وکالت و بعد وزارت با این ازدواج
موافقت می کند.
سیاوش میرزا هر از چند گاهی با کمک پیشخدمت خود به روسپی خانه قدم می
نهد .در گیر و دار این حوادث سیاوش میرزا شبی به دست افسر قزاق مجروح می شود
و به صورت کامال تصادفی با کمک فرخ نجات می یابد .عفت شخصیت دیگر داستان
و زن تحصیل کردة تیرهروز ،که شوهرش برای ترقی شغلی او را به صاحبمنصبان داده
بود ،پس از دیدن فرخ از او درخواست کمک می کند و فرخ او را نیز نجات می دهد.
سیاوش میرزا بعدا به طور اتفاقی فرخ را می بیند و بر قول خود مبنی بر کاری به تالفی
خدمت فرخ در آن شب تأ کید می کند .در نتیجه فرخ طی نامه ای از او درخواست می
کند که از ازدواج با مهین صرف نظر کند اما سیاوش میرزا خواسته اش را رد می کند.
پدر و مادر مهین برای دور کردنش از فرخ چاره اندیشی میکنند و او را به بهانه زیارت
به قم می برند اما فرخ با کشیدن نقشه ای او را می دزدد و شبی را با او می گذراند.
مخالفان فرخ او را دستگیر و تبعید می کنند .از سوی دیگر ،مراسم عقد مهین و سیاوش
میرزا به دلیل باردار بودن مهین به هم می خورد و مهین پسری به دنیا می آورد و می
میرد .در جلد دوم ،فرخ در راه تبعید با کمک دهاتیان می گریزد و به باکو می رود .در
این هنگام ،که انقالب کبیر روسیه آغاز شده است« ،فرخ» با انقالبیون به ایران می آید و
پس از شکست آنها در رشت به قزاقها میپیوندد و با کودتاکنندگان در سال 1299
هـ.ش وارد پایتخت می شود .پس از کودتا جمعی از رجال و خیانتکاران دستگاههای

دولتی دستگیر و توقیف می شوند .فرخ ابتدا پدر مهین و بعد شوهر عفت را دستگیر و
روانة زندان می کند اما پس از حدود یکصد روز کابینه سیدضیا سقوط می کند و به
دنبال آن زندانیان با دستخط همایونی از زندان آزاد میگردند .فرخ نیز بر اثر سقوط
کابینه خانه نشین می شود و به ازدواج با عفت تصمیم می گیرد و به تربیت پسرش،
یادگار مهین ،می پردازد.
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خالصه رمان «زینب»
زینب دختر نوجوانی است که در خانوادهای فقیر به دنیا آمده است .او برای امرار معاش
بایستی روزهای زندگی خود را با کار در مزرعه سپری کند .صاحب مزرعهای که زینب
در آن کار می کند ،هشت فرزند دارد که از میان آنها حامد بیشتر با کارگران مزرعه در
ارتباط است .حامد عشق دخترعموی خود عزیزه را در دل دارد؛ اما پس از رفتن عزیزه
از روستا ،او سعی میکند به زینب نزدیک شود و قلبش را تسخیر بکند؛ زیرا او در
قیاس با دیگر دختران روستا زیباتر و باصفاتر است .در این میان زینب عاشق ابراهیم
سرکارگر مزرعه می شود و به او دل می بندد .ابراهیم نیز زینب را دوست میدارد اما
عشق آنها سرانجامی جز جدایی و فراق ندارد؛ زیرا یکی از کارگران مزرعه ،که وضع
مادیش از خانواده زینب خوبت ر است ،زینب را برای پسر خود خواستگاری میکند .با
پایان برداشت محصول ،خانواده حسن برای ازدواج اقدام میکنند درحالی که زینب و
ابر اهیم همدیگر را مالقات می کنند و سر و سری باهم دارند .زینب زیر فشار پدر به
ازدواج با حسن تن درمی دهد .حامد نیز بعد از ازدواج زینب به سراغ عزیزه میرود؛
اما او نیز با مرد دیگری ازدواج می کند .ابراهیم برای گذراندن دوره خدمت سربازی به
منطقهای دور افتاده رهسپار میشود و زینب از دیدن ابراهیم محروم میشود .دوری از
وطن و معشوقه و خدمت در ارتش مصر ،که زیر سلطه استعمار انگلیس اداره میشود،
سرنوشتی است که روزگار برای ابراهیم رقم زده است و این امر به گوشه نشینی زینب
منجر میشود .روزگار با حسرت و گریه بر زینب میگذرد و همسر وی ،که از گریه-
های او به ستوه آمده است ،صبورانه با او برخورد میکند و میکوشد دل او را به دست
آورد .مهربانیهای حسن رنج و عذاب زینب را افزونتر میکند تا اینکه روزی زینب
متوجه دردی شدید در سینه خود میشود .سرفههای طوالنی ،زینب را رها نمیکند.
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بیماری و غم فراق ابراهیم او را به تنگ می آورد .او عشق مقدس خود را به ابراهیم تا
لحظه مرگ در دل خود نگه میدارد و رازش را به گور میبرد.
مقایسه و تحلیل درونمایۀ رمان «تهران مخوف» و «زینب»
درونمایه ،فکر اصلی و مسلط در هر اثری است؛ خط یا رشـته ای کـه در خـالل اثـر
کشیده می شود و وضعیت و موقعیت های داستان را به هم پیوند می دهد؛ بـه بیـانی
دیگر ،درونمایه را فکر و اندیشه حاکمی تعریف کـرده انـد کـه نویسـنده در داسـتان
اعمال می کند؛ به همین دلیل است که می گویند درونمایه هر اثری ،جهت فکـری و
ادراکی نویسنده اش را نشان میدهد» (میرصادقی.)74 :1380 ،

 .1دفاع از آرمانها و حقوق زنان
اندیشه دفاع از آرمانها و حقوق فراموش شده زنان پس از انتشار مقالـه مـری ولسـتون
کرافــت ( )Mary Wollstonecraftتحــت عنــوان «دادخواســتی بــرای زنــان» در ســال
1792میالدی به مرزهای جغرافیایی خاصی محصور و محدود نشد و بـه تمـام ممالـک
غربی و اسالمی تسری پیدا کرد (ر.ک :هـام مگـی .)69 :1382 ،در میـان کشـورهای عربـی،
سوریه ،لبنان و مصر پیشگام شدند امـا مصـر بـه دلیـل ویژگیهـای تـاریخی ،فرهنگـی،
جغرافیایی و جمعیت قابل توجه آن در نهضت فرهنگی سیاسی و ضداستعماری جهـان
2
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درونمایة داستان غالبا به دو شیوه ارائه میشود :الف -در خالل کالم راوی با
شخصیت های داستان ب -از طریق سیر کلی حوادث .معموال همراه با درونمایة اصلی،
درونمایه های فرعی نیز در داستان وجود دارد (ر.ک :روزبه .)33 :1388 ،مخاطب وقتی
قسمت های مختلف رمان را در کنار هم می چیند و آنها را تحلیل می کند به فکر و
اندیشهای رهنمون می گردد که نویسنده درصدد بیان آن برآمده است«.تهران مخوف» و
«زینب» در زمرة رمانهای اجتماعی قرار می گیرند و حول محور یک اندیشه مرکزی
یعنی فساد اجتماعی میچرخند .این دو اثر اگر با معیار و مبنای مکتب ادبی و هنری
جهان سنجیده شوند ،می توان آنها را جزو رمانهای رمانتیک اجتماعی به شمار آورد.
نویسندگان این رمانها در خالل روابط عاشقانه درصدد بیان مشکالت اجتماعی بویژه
مشکالت و معضالت زنان برآمده اند .از مهمترین و عمده ترین مضمونهای مشترک دو
رمان می توان به این موارد اشاره کرد:
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عرب نقش متمایزی ایفا کرد(سعداوی.)315 :1359 ،در مصر از اوایل قرن نوزدهم مـیالدی
به بعد با گسترش نفوذ بیگانگان و توسعه روابـط فرهنگـی و اجتمـاعی بـا غـرب ایـن
اندیشه بیشتر رواج پیدا کرد و آثار هنری و ادبی زیادی به این مقوله پرداخت.
محمد حسین هیکل از جمله نویسندگانی است که در اوائل قرن بیستم میالدی با
محور قرار دادن زنان و حقوق و آزادیهای آنها نخستین رمان اجتماعی معاصر مصر را
به وجود آورد .در رمان «زینب» زنان از خود برای تصمیمگیری دربارة حوادث
زندگیشان اختیاری ندارند و شبانه روز در مزارع کار میکنند و زحمت میکشند .در
این اثر داستانی ،زن را در جایگاههای گوناگونی میبینیم که نشاندهنده تفاوت فرهنگها
و تضاد طبقاتی در آن برهه از تاریخ مصر است .غالب شخصیتهای زن در این رمان،
زنانی هستند که خود را بسیار حقیر مییابند .زنان در فضایی مردساالر توصیف
میشوند؛ نه هویتی دارند نه هیچ حقی برای اعتراض .آنان در فضایی زندگی میکنند که
آزادی و تساوی عمالً وجود ندارد.
یکی از مشکالت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه مصر ،مردساالری است.
جامعه مصر در دورههای مختلف جامعهای مردساالر بوده و این فرهنگ به طور مستقیم
بر زندگی مردم تأثیر گذاشنه است .در چنین جوامعی زنان هستند که بیشترین
محدودیت و کمترین امکانات را دارند .به وجود آمدن این فرهنگ و نهادینه شدن آن از
عوامل مهمی سرچشمه میگیرد که قوانین حاکم بر جامعه میتواند یکی ازعوامل ایجاد
مردساالری در جامعه مصر باشد .نگاه خرافی وقتی شکل اجتماعی و قبیله ای پیدا
میکند ،زنان را به باورها و وضعیت خاصی محدود و از رشد آنها در صحنههای
اجتماعی جلوگیری می کند .هیکل در خالل رمان زینب به زنان و معضالت و
مشکالت آنها توجه بسیاری نشان می دهد و از این طریق خواهان اصالح جامعه
خویش است .در محیط داستانی محمد حسین هیکل ،شاهد خانوادههایی هستیم که به
دالیل مختلف این فرهنگ گریبانگیر آنها شده است؛ از جمله فقر اقتصادی ،تنهایی زنان
و نیاز آنها به سرپناهی به نام شوهر ،جبرهای ناگزیر ،اندیشههای خرافی ،بیسوادی ،کم
سوادی و عوامل بسیار دیگری.
یکی از نمونههای مردساالری در رمان زینب توجه و عالقه به جنس مذکر است که
در رفتار شخصیت ها نمود پیدا کرده است .در این رمان یکی از آرزوهایی که مادر
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حسن در سر میپروراند و یکی از علتهای مهمی که وی را با شوق به دنبال پیداکردن
همسری برای پسرش حسن می کشاند ،این است که با تولد نوهای پسری مایه مسرت
خود و خانواده اش را فراهم کند و از این طریق به آمال و آرزوهایش برسد .مادر حسن
از اینکه عروس مطیعی دارد ،بسیار خوشحال است و خود را یک قدم به آرزوهایش
نزدیکتر میبیند و برای دیدن نوة خود لحظه شماری میکند .وی در رؤیاهای خویش
تصور میکند که نوة خود را روی شانههایش گرفته است و برای او الالیی میخواند تا
بهخواب برود.
و زاد سرورها أن رأت فی زوج إبنها ما تریـد مـن طیبـة و طاعـة ،و انتقلـت بأمانیهـا
خطوة ألی األمام ،فصارت تقدر لحفدتها و تنتظرهم ،و تحلم بذلک الیوم حین تحمـل
ابن حسن علی کتفها و تغنی له حتی ینام ،کم تجد من السـرور أن ترجـع مـع طفلهـا
إلی الطفولة التی هجرت من زمان( ...هیکل.)89 :2012 ،

وحسن فی کل تلک المدة أملک لنفسه زماماً یعیش معها کما یعیش کـل األزواج مـع
زوجاتهم ،ویحس لها فی نفسه بالمیل ،وإن لم یخلُ من األثرة وحـب السـلطان علیهـا
مما جاء بالوراثة عن آبائه واجداده ،وبما أعطاه القانون والشرع من القیام علیها ...وأکثر
من هذا فإن حیاة الزوجیة المتشابهة الفاقدة کل شـهیة ،الناقصـة مـن جمیـع نواحیهـا.
جعلته جامداً فی کل ما بینهما .وتعاقب األیام یزید حیاتهما تشابهاً ،ویبعث إلـی نفسـه
هدوءاً واستکانة ،ویدخله إلی دائرة کل أمثاله من بنی طائفته ،یبیتون مسرورین مـادامو
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نمونة دیگری که آشکارا در این رمان سلطه مردان بر زنان و نادیده گرفته شدن
حقوق زنان را به تصویر می کشد ،احساس خوشحالی حسن بعد از ازدواج با زینب
است .حسن در تمام این مدت ،زمام زینب را در دستان خود میگیرد و با زینب زندگی
میکند؛ همانگونه که هر مردی با همسر خود زندگی میکند .حسن تمایل به زینب را
در وجود خود احساس میکند ،اگرچه این احساس از خودخواهی و عشقی سلطان
گونه نسبت به زینب خالی نبود ،چیزی که قانون و شرع اجازهاش را به او داده بود...
این زندگی برای حسن مایة آرامش بود و او را همانند دیگر افراد طایفهکرده بود،
افرادی که شب را با آرامش به صبح میرسانند و زنانشان را چون خدمتکاری مطیع
برای خود و کارگری زحمتکش برای خانوادههایشان مییابند و با آنها با خشونت
برخورد میکنند.
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یجدون فی زوجاتهم الخادم المطیع لهم ،والعامل الدائب فی عالئاتهم ،ویلقونهـا-کمـا
یقولون -تحت أرجلهم قائمة بشأن الدار والغیظ معاً(» .هیکل)89 :2012 ،
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تصویری که نویسنده در رمان زینب از زنان و دختران جوان ارائه میکنـد ،مملـو از
تیرگیها و ظلمهاست .هیکل در این داسـتان هرجـا سـخن از زنـان و دختـران بـه میـان
میآورد ،دختران یا مادران جوانی هستند که دائماً مشغول کارهای سخت در مزرعههای
پنبه ،زیر تابش نور آفتاب و گرمای طاقت فرسایند؛ یا مشغول پرکردن کـوزههـای آب و
بردن آن به خانه یا در حال بردن غذا برای همسرانشان به مزرعه و یـا کارهـای منـزل و
حتی به عهده گرفتن مسئولیت کارهای خانوادة همسر هستند .زنان مجبورند عـالوه بـر
کارهای روزمرة خانه در مزارع پنبه برای دریافت دستمزد انـدک جـان بکننـد .نویسـنده
برای برجسته نشان دادن این امر در بخشی از رمان ،شخصیتهای فرادست داسـتان را در
کنار زنان زحمتکش قرار مـی دهـد .ظهـر یکـی از روزهـای تابسـتان حامـد بـه اتفـاق
برادرانش(پسران صاحب مزرعه) به مزرعه میروند .برادران حامد به سبب سـن و سـال
کمشان به چیدن پنبه اشتیاق فراوانی نشان مـیدهنـد ولـی پـس از چنـد لحظـه خسـته
میشوند و به زیر سایه درخت پناه می برند.
فی ضحی یوم من تلک األیام المحرقة حین کانت زینب تشـتغل مـع مثیالتهـا بنقـاوة
القطن خرج حامد مع إخوته إلی المزارع .فلما وصلوا إلی العمال کان حضوره موضـع
غرابة عند أکثرهم من الذین لم یروه مـن قبلـو أمـا إخوتـه فتـدفعهم سـنهم الصـغیرة
للنشاط وتوحی إلیهم بحب السلطة؛ ولذلک کنت ال تراهم یأنفون أن یشـارکوا هـؤالء
الذین یکدون لقوتهم سویعات من الزمان ،ثم یرجعون وقد سال جبینهم عرقاً یحتمون
فی ظل بعض األشجار أو یجلسون مستندین ألی جـذوعها ،وال یکـاد یجـفّ عـرقهم
حتی یرجع الواحد منهم ،وقبل أن یصل إلی العمـال ینـادیهم بـأنهم کسـالی وأنهـم ال
یشتغلون .فإذا کان عندهم أحسّ بشیء فی نفسه یمنعه من اإلقـدام علـی العمـل مـن
جدید ،وکأنه یخاف أن یتعب مرّة أخری فال یقوم بعمله مصداقاً لقولـه وندائـه(همـان:
.)20

در ایران نیز تغییر زیرساختهای سیاسی و اجتماعی در انقالب مشروطه و پـس از آن
در اثر برقراری ارتباط با کشورهای غربی نگرش جامعه را نسبت به برخی مسائل تغییـر
داد .یکی از این مسائل زنان و حقوق و آزادیهای آنان بود .در جامعه سنتی و مرد ساالر
ایران زنان جنس دوم و مردان جنس برتر به شمار می آمدند ،اما با آگاهی یافتن زنـان از
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بدبختی مهین در این بود که بیش از اطرافیانش درس خوانده و زیادتر از آنها دیگـر
زنان به رموز زندگی آشنایی پیدا کرده بود و به همـین جهـت نمـی توانسـت ماننـد
خواهران نادان و درس ناخوانده اش دنیا و پیشامدهای آن را سـطحی بنگـرد و همـه
چیز را از تقدیر بداند (کاظمی.)14 :1347 ،

نویسنده «تهران مخوف» چند فصل از رمان را به توصیف زنان بدکاره تحـت عنـوان
«محله مریض» اختصاص داده است که چهار زن رفتار زشـت خـود را برمـی شـمارند.
امتیاز مهم این فصلها در ارائة صحنه های شـوم و وحشـتناکی اسـت کـه تـا آن روز در
عرصه ادبیات کم سابقه بود .اقدس دختر مرد بزازی است که ناخواسته و به سبب جهل
والدین با یکی از پیرمردهای بازاری و مقدس مآب ازدواج می کند و نتیجه ایـن ازدواج
به خروج اقدس از جاده عفت مـی انجامـد (ر.ک :همـان .)68-74 :عفـت دختـر یکـی از
خانواده های بزرگ تهران است که شوهرش علی اشرف خان معاون اداره محاسـبات از
او استفاده ابزاری می کند .عفت در مقابل خواسته شوهرش حق اعتراض ندارد و گرنـه
دچار پیامد وخیم آن می شود (همان.)89 :
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موقعیت خود و آشنایی با غرب و آزادیهای آنها نارضایتی از وضعیت موجود پیدا شـد.
شایان ذکر است که اولین رمانهای فارسی نیز تحت تأثیر مکتب رمانتیسم ظهـور کـرد و
نخستین ترجمه هایی که از رمان اروپایی به فارسی صـورت گرفـت ،محصـول نهضـت
رمانتیک بود؛ این امر به نوبـه خـود در همـوار کـردن راه ورود زنـان بـه عرصـه رمـان
اجتماعی و بیان مشکالت آنها از مجرای رمان مؤثر واقع افتاد (ر.ک :عسـگری.)39 :1387 ،
زن به عن وان پدیده ای اجتماعی همزمان با انقالب مشروطه بـه ادبیـات راه مـی یابـد و
شخصیت اصلی رمانهای اجتماعی را تشکیل میدهد.
«تهران مخوف» ،نخستین رمان اجتماعی ،غمنامه زنان ایرانی است کـه همـه آنهـا در
جهل ،بیسوادی ،فحشا ،خرافات و فقر غوطه ورند .تمام شخصیت های زن ایـن اثـر در
سراسر رمان تسلیم اجتماع هستند و اراده ای از خود برای تغییر مسـیر زنـدگی ندارنـد.
اینان معموال قربانی شهوت مردان و منفعت طلبی مردان و زنانی نابکار می شـوند؛ ایـن
در حالی صورت می پذیرد که زنان به حقوق خودشان آشنایی کافی ندارنـد و از تـرس
هیچ واکنشی نشان نمی دهند به استثنای مهـین قهرمـان زن داسـتان،که تحصـیل کـرده
است و از طریق خواندن کتاب و رمان با حقوق زنان آشنایی دارد و برای مبـارزه علیـه
سنتهای نامبارک سر برمی آورد:

این زنان در خالل داستان چگونگی منحرف شدنشان را از زبان خودشـان نقـل مـی
کنند .نویسنده بخوبی نشان می دهد که ساختار استبدادی و مردساالرانه کشور ،زنـان را
به بیراهه رفتن و خودفروشی مجبور می کنـد .زنـان در سـاختار پـدر سـاالرانه کشـور
ابزاری در دست مردان هستند و حقوق آنان در جهـل و تعصـب و نـادانی پایمـال مـی
شود .نویسندة تهران مخوف در توصیف دختران جوان و زنـان محترمـی کـه بـه دالیـل
گوناگون اجتماعی به فساد کشیده می شوند ،توانایی شایان توجهی از خـود نشـان مـی
دهد؛ اما تحلیل او از بی بند و بـاری و مشـکالت اجتمـاعی بیشـتر توصـیفی اسـت تـا
استنباطی .نویسنده در توصیف تیره بختی قربانیان اجتماع مهارت فراوانی به خـرج مـی
دهد اما وقتی پای استدالل به میان می آید ،می لنگـد .تحلیـل او از فحشـا و مشـکالت
اجتماعی دیگر شناخت چندانی از عوامل اقتصادی و اجتمـاعی بنیـادی نـدارد (کامشـاد،
.)95 :1384
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 .2تقابل سنت و تجدد
در هر دو رمان ،تقابل نسل جدید با سالیق و عالیق نسل گذشته آشکارا به چشم
میخورد .در رمان «تهران مخوف» کشمکش و جدال بین پدر و مادر مهین با فرخ و
مهین و امثال آنها کشمکش نمونهوار و تیپیک دو نسل متفاوت بهشمار میآید که در
چهرة این شخصیتها فردیت یافته است و کاظمی با تیزبینی آن را ترسیم می کند؛ در
یک سو شخصیتهای سنتگرا قرار دارند که سعی میکنند خود و دیگران را به رعایت
قوانین و تابوهای سنتی ملزم کنند .در نظر آنها پول مهمترین ارزش زندگی است؛ زن
حق انتخاب همسر ندارد؛ عشق مقولة پوچی است؛ زن به درس خواندن نیاز ندارد و. ...
پدر و مادر مهین و سیاوش میرزا در این دسته جای دارند .نویسنده در مورد ذهنیت
ملک تاج خانم مادر مهین می نویسد:
البته معلوم است یک چنین زن بیچاره ای که در اثـر بیسـوادی و بـی اطالعـی دایـرة
افکارش از دیوار خانة مسکونی تجاوز نمی کرد و با این طریق عجیـب یعنـی بـدون
اینکه بداند و بفهمد ازدواج چیست همخوابه و همسر آقای ف...السلطنه گردیده بـود
به عشق و عشق بازی عقیده نداشت و باور هم نمی کرد که در دنیا گاهی دو موجود
در خود نسبت به یکدیگر احساسات مخصوصی دیده و به هر چیـز یکـدیگر عالقـه
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شدیدی نشان داده و با شوق و میل فراوانی دیدار و نزدیکی همدیگر را خواستار می
باشند (کاظمی.)20 :1347 ،
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پدر و مادر مهین می کوشند تا او را به تقیّد به جهان نگری سنتی وادار کنند و در
این راستا او را به ازدواج با سیاوش میرزا ترغیب و از خواندن کتاب و بویژه رمان ،که
محصول جامعة مدرن است ،منع می کنند .در طرف دیگر شخصیت هایی قرار دارند که
آنها را موج تجدد و نوگرایی به سمت تغییر و تحول در نگرش سنتی سوق می دهد.
فرخ و مهین و مادر فرخ در این دسته قرار دارند؛ به عنوان مثال نویسنده درباره فرخ می
آورد« :فرخ از همان دوازده سالگی در قلب خود عالقة مخصوصی به مهین احساس می
کند و از خوشی مهین خوشحال و از غمگینی دختر عمه اش بی اختیار گرفته و
اندوهگین می گردد» (همان.)21 :
در رمان زینب نیز تقابل سنت و تجدد در بخشهایی از داستان جلوه گر می شود .در
یک طرف شخصیت های سنتگرا قرار دارند که خود و دیگران را به رعایت قوانین و
رسوم سنتی ملزم میکنند .آنها بر این باورند که زن حق انتخاب همسر ندارد و زنان به
آموزش نیاز ندارند .در بین دختران این رمان تنها عزیزه دختر عموی حامد اجازة
خواندن و نوشتن را پیدا میکند آن هم تا دهسالگی و بعد از آن ،او را نزدیک معلم
میفرس تند تا به او خیاطی و گلدوزی آموزش دهد .اغلب شخصیت های زن و مرد این
داستان در زمره دسته نخست جای میگیرند؛ به عنوان مثال می توان ابوخلیل و
ابومحمد را نام برد که حق انتخاب همسر را از زینب سلب میکنند :زمانی که ابوخلیل
(پدر حسن) به خواستگاری زینب می رود ،یکی از ریش سفیدان روستا خطاب به ابو
محمد(پدر زینب) می گوید :تو تصمیم گیرنده ای ،تو پدر زینب هستی و هر تصمیمی
بخواهی میتوانی بگیری (ر.ک :هیکل.)75 :2012 ،
در سوی دیگر ،شخصیت هایی مجال حضور یافته اند که با سنتهای حاکم بر جامعه
سر ناسازگاری دارند .زینب ،عزیزه ،ابراهیم و  ...جزو شخصیت هایی هستند که موج
تجدد آنها را به سمت تغییر و تحول می کشاند.
زینب شخصیت اصلی زن داستان اگرچه به اصرار پدرش به ازدواج با حسن تن
درمی دهد ،می کوشد با سنتهای حاکم بر جامعه به مبارزه برخیزد .او عشق ابراهیم را
در سر میپروراند و بیمار عشق خود به ابراهیم میشود و تا آخرین لحظات عمرش

یادگاری ابراهیم را در دست دارد .وی در میان جدال سنت و تجدد ،هستی خود را تباه
میکند و به افکار تحمیلی و سنتی پدر و مادر و اطرافیانش تن درنمیدهد.
در داستان «زینب» اغلب زنان و دختران روستا از صبح تا غروب مشغول کارهای
سنگبن مزرعه هستند و مجالی برای تحصیالت به آنها داده نمیشود .آنان درحصاری
که آداب و رسوم غلط روستا برایشان ایجاد کرده است ،گرفتارند و غرق در بیسوادی و
افکار خرافی هستند تا جایی که ابتالی زینب به بیماری مهلک سل را ناشی از چشم
زخم میپندارند.
 .3ازدواج اجباری
زن در رمانهای اجتماعی به صورت قربانی اجتماع خرافی و عقب افتاده تصـویر مـی
شود که ناگریز به چشم پوشی از عشق خود و تن دادن بـه ازدواجهـای ناخواسـته و
مقهور تحقیرات ناشی از سنت چند همسری و طالقهای یکطرفه اسـت (میرعابـدینی،
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 ،1377ج 1و .)55 ،2

مهین ،شخصیت اصلی زن داستان تهران مخوف در زیر سایه تحکم پدر به ازدواج با
سیاوش میرزا مجبور می شود .پدر مهین ف.السلطنه ،ایـن مهـین و فـرخ را از مالقـات
همدیگر منع می کند و درصدد است که مهین را برای رسیدن به مقام وکالت مجلـس و
بعد از آن وزارت به ازدواج با سیاوش میرزا وادار کنـد .ف...السـلطنه در رمـان «تهـران
مخوف» نماینده پدران حافظ سنت است که سعی می کند دختر خودش را به ازدواج با
سیاوش میرزا مجبور بکند و سایه مردساالری و تحکم خود را روی مهین آشـکار کنـد.
ف...السلطنه مهین را از خواندن رمان و کتابهای جدید ،که زمینه برای آشنایی با حقـوق
و آزادیهای زنان را فراهم می سازد ،منع می کند (مشفق کاظمی 35 :1347 ،تا .)33
مهین از جمله زنانی است که در این داستان چهره متفاوتی با دیگر زنان دارد .وی
تحت تأثیر امواج اندیشه های نو ،که با انقالب مشروطه در فضای اجتماعی و فکری
ایران پدید آمد با جهان نگری سنتی درباره ازدواج به مخالفت برمی خیزد .او به خواسته
پدرش مبنی بر ازدواج با سیاوش تن درنمیدهد .مهین در قیاس با زنان دیگر داستان از
طریق خواندن رمان و کتابهای جدید با حقوق و آزادیهای زنان آشنایی دارد و از
موقعیت خود و زنان همسان خویش ،که در جامعه ای مرد ساالر زندگی می کنند ،رنج
می برد .مهین زیر بار ظلم و ستم و تحکم پدرش نمی رود و پا روی هنجارهای
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 ..لکن أنت عارف البنت الصغیرة من ناحیة ،وهی اللی بتقضیلنا الحاجة مـن ناحیـة ...
کمان یا خویه سنتین واال ثالثة لما تکبر هی وتکون أختها بقیت الیجة للشغل .هنـاک
انبری من بین القوم رجل ذو وجاهة ،عریض الصدر ،عظیم الهیئة ،هو شیخ البلد وقال:
حاکم أنت یا بو محمد! ...صغیرة إیه یا خویة ...عمرنا بنجوز البنات وهم أصغر منهـا...
واهلل إنی جوزت دیک السنة بنت أبو سـمیة ده .أبـو عـامر لعلـی أبـوإبراهیم وأصـغر
خالص من زینب ..یا راجل الکالم(.هیکل.)75 :2012 ،
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اجتماعی می گذارد؛ این در حالی اتفاق می افتد که زنان دیگر داستان جرأت رویارویی
با مسائل را ندارند و خود را تسلیم شوهرانشان میکنند.
در رمان زینب نیزمی توان مصداقهای زیادی برای ازدواج اجباری یافت .ازدواج
زینب با حسن یکی از نمونههای ازدواج اجباری به شمار می آید .زینب به ابراهیم
سرکارگر مزرعهشان عالقهمند است و با فکر کردن به ازدواج با او احساس خوشبختی
می کند اما کلید ازدواج او در دستان پدرش است و از خود اختیاری ندارد .زینب
برخالف مهین در رمان تهران مخوف جرأت مقابله با پدرش را ندارد و عمال هیچ
اقدامی در راستای رسیدن به ابراهیم نمی کند.
شبی ابوخلیل برای خواستگاری زینب برای پسرش حسن همراه تعدادی از دوستان
خود روانه خانه کوچک و محقر زینب میشوند .مادر زینب برای آنان حصیری پهن ،و
قهوه آماده میکند .پدر زینب با خوشحالی کنار آنها مینشیند و به آنها خوشامد
میگوید .پدرحسن ،زینب را برای پسر خود خواستگاری میکند .پدر زینب میگوید:
تو خود میدانی که زینب کوچک است و آمادگی ازدواج ندارد .باید دو یا سه سال
بزرگتر شود .در ضمن خواهرش نیز برای کار کردن تنها میماند .در این حال یکی از
ریش سفیدان به پدر زینب میگوید :تو پدر زینب هستی .تو تصمیم گیرنده هستی و
هر تصمیمی بخواهی میتوانی بگیری .دخترت کوچک است اما دخترانی کوچکتر از او
نیز اردواج کردهاند؛ بدین ترتیب پدر زینب را قانع میکنند و مهریه را مشخص
میکنند ...پدر است که در مورد دختر تصمیم میگیرد؛ زیرا پدر است که طبیعت او را
سروری بخشیده و فروش دخترش را مجاز دانسته ،پس آیا دختر بعد از این میتواند
خواسته پدر را رد کند؟
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«وأبوالفتاة قد انتهی القوم بإقناعه وکاد یقبل ،وإبتدأوا بذلک یقدرون المهر ،وانقسموا
بعضهم علی بعض فی التقدیر ،ثم تراضوا جمیعاً ولم یبق إال کتب الکاتب ،وأن یروح
لذلک من یجیء من زینب بتوکیل أبیها فی عقد زواجها( ».همان)76 :
«ها هو األب قد تصرف فی ید ابنته برأیه و باعها مساومة ،و بقی أن تجیز هی عمل
شخص أعطته الطبیعة من السلطان أنه أبوها ،فهل تقدر الفتاة من بعد ذلک علی ردّ ما
عمل؟(» ...همان)77 :
زینب با آنچه از او میخواهند موافق نیست و سخن آخر او این است :آیا در ازدواج
اجبار وجود دارد؟
« هی ال توافق علی ما یطلبون منها ،وقولها هو القول األخیر .هل فی الزواج إجبار
وإرغام؟!»(همان)44 :
زینب در این لحظة مملو از حزن و اندوه رو به سوی آسمان میکند گویی می-
خواهد از ظل م این دنیا و انسانهایش شکایت کند یا از این جماعت سنگدل ،که برای او
چیزی می خواهند که او دوست ندارد به خدا پناه برد و از آنها بیزاری جوید .حتی
پدرش را که گمان میکرد مردی خیرخواه و مصلحت اندیش است ،گویا به دلیل این
اتفاق لبخند به لب دارد .او دستانش را به آسمان بلند میکند در حالی چشمانش مملو
از اشک است و قلبش میتپد .بدنش میلرزد.
فی تلک الساعة المملوءة بالحزن واأللم رفعت زینب رأسها إلی السماء کأنما تریـد أن
تشکو إلی عدالتها ظلم الکون واإلنسانیة ،أو تبرأ إلی اهلل مـن جمعیتهـا الغاشـمة التـی
تریدها علب ما التحب .حتی أبوها الذی کانت تعتقده رجـل الخیـر والصـالح یلـوح
علیه أنه یبتسم لهذه األشاعة المنکودة .رفعت یداها وعینتـان ممتلئـان بالـدمع ،وقلبهـا
یجف ،وبدنها یرتعد( ..همان)40 :

 .4ترسیم سیمای جامعه
جامعه ایرانی در «تهران مخوف» به شکلی ترسیم می شود که در آن ارزشهای انسانی به
دست فراموشی سپرده شده است و تاریکی و جهل و نادانی رو به فزونی دارد .فساد،
جهل ،بیسوادی ،دروغگویی ،نوکرمآبی ،استبدادپذیری ،تسلیم قضا و قدر بودن،
تعصبات کورکورانه ،اعتیاد ،شرابخواری ،مسخرگی ،پول پرستی ،مقام پرستی ،حمایت
از قدرتمندان ،پدرساالری و  ...موجبات انحطاط جامعه را فراهم آورده و این تباهی
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 .5توصیف وضعیت حقارت آمیز زنان
مشکالت و معضالت زنان یکی از مهمترین مسائلی است که در ادبیـات معاصـر بـویژه
در حوزه داستان به صورت چشمگیر بدان توجه شد .توصیف وضـعیت حقـارت آمیـز
زنان و توهین به زنان و نسبت دادن صفاتی از قبیل جهل و نادانی و امثال آن در هـر دو
رمان به آشکارا و بروشنی دیده میشـود و هـدف و غـرض نویسـندگان از طـرح ایـن
مسائل ،انتقاد از تفکر کسانی است که مرد را جنس برتر معرفی ،و حقوق زنان را پایمال
میکنند .هیکل در داستان «زینب ،مناظر و اخالق ریفیه» بر آن است تـا از زبـان حامـد،
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روز به روز در حال پیشروی است .راوی به شکل نمادین تصویری ارائه میکند که
نشانگر گسترش روزافزون پستی هاست « :هر بار که از باالی آن بلندی و تلهای خاک،
روی را به طرف شهر برمیگرداند چراغهای خانه ها را می دید که یک یک خاموش
می شوند و هر لحظه تهران بیشتر در تاریکی فرو می رود (کاظمی.)102 :1347 ،
جامعهای که در رمان زینب به تصویرکشیده شده است ،جلوههایی از فاصله طبقاتی
در جامعه مصر زمان مؤلف(اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) ،آداب و رسوم
نادرست آن جامعه مانند محدودیت زنان ،مبارزه با استعمار در مصر ،فقر و  ...را نشان
میدهد .نویسنده در قسمتهای مختلف داستان ،زندگی پرمشقت کشاورزان و عدم
دریافت مزد کافی را به تصویر میکشد .نویسنده تصویری واقعی از زندگی کارگران
کشاورز را با گروههای دیگر دریافته و رنج آنها را برای خواننده به زبان قلم فریاد زده
است .همانگونه که از اسم رمان برمیآید ،زینب نمادی از دختران و زنان مصر است
که بیشتر از دیگران قربانی آداب و رسوم نادرست مصریان شده است.
یکی از قسمتهایی که بخوبی اختالف طبقاتی را در داستان زینب نشان میدهد،
دلیل حامد است برای ازدواج نکردن با زینب :وقتی با زینب ارتباط برقرار کردم از
آنجا که او متعلق به طبقه اجتماعی پایینتری نسبت به من بود ،هیچگاه به فکر ازدواج
با او نیفتادم ،بلکه فکر ازدواج با دخترعمویم را که از طبقه خودم بود در اندیشهام
پروراندم .اما دلیل نزدیک شدنم به زینب دو چیز بود :اول اینکه زیباییش نظرم را به
خود جلب کرد .در نتیجه باعث شد به سمت او متمایل شوم .دوم به خاطر لذتهای
شخصیای که از کنار او بودن نصیبم میشد و احساس خوشبختی موقتی که با اینگونه
کارها به من دست میداد (رک:هیکل 163 ،2012 ،و .)164

یکی از شخصیتهای اصلی داستان ،برخی از افکار منفی دربارة زنان را ،کـه در جامعـه
مصـر وجــود دارد ،نقــد کنــد .در ایــن داسـتان زنــان فقیــر اغلــب ابــزاری هوســرانی و
خوشگذرانی مردان به شمار میآیند .حامد در این رمان پس از اینکه به عزیزه نمیرسـد
و شکست عشقی میخورد ،زمانی را برای خوشـگذرانی و هوسـرانی بـا دخترانـی کـه
مشغول به کار در مزرعه هستند ،سپری میکند .او در خالل داستان بعد از اینکه با یکـی
از دختران صمیمی و سپس پشیمان میشود ،میگوید :زن چیزی جز شیطان رانده شـده
و جز دامی که روان بدبخت در آن گرفتار میشود ،نیست .زن شر محض است و بدی-
ای همچون برق در وجود او نهفته است به گونهای که چون مرد او را لمس کند ،برقش
او را میگیرد و او را بر زمین میزند و عظمتش را از بین میبرد.
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ما المرأه إالّ شیطان رجیم و حباله منصوبة بتهافت علیها الرجال المساکین و هم علیهـا
عمون! هی الشر المحض و کامن فیها السوء کمون الکهرباء فی االجسام متـی المسـها
الرجل أثارت حولهما هی و هو ما ال یعرف فرمت به األرض و حطت من کبریائه و
عظمته (هیکل.)173 :2012 ،

یکی از نظریات تحقیرآمیز نسبت به زنان ،که در گذشته وجود داشته و در آثارادبی
جهان آثار نامطلوبی به جا گذاشته ،این است که زن عنصر گناه و شیطان کوچک است
و از وجود زن جز شر و وسوسه برنمی خیزد .این نظر در رمان «زینب» نیز منعکس
شده است .حامد زمانی که از کنار زنان عبور میکند و یا آنها را از دور میبیند از شر
زنان به خدا پناه میبرد و از فرشتگان و مقدسات برای رهایی از شر زنان مدد میطلبد.
«و کلما رأی امرأة سائرة استعاذ باهلل من شرها و استنجد المالئکة األبرار ضدها.»...
(همان)

در رمان زینب مردان ثروتمند براحتی با کارگران مزرعه ارتباط برقرار میکنند و به
هوسرانی میپردازند .هیکل از زبان حامد هدفشان از این کار را چنین بیان میکند :وقتی
با زینب ارتباط برقرار کردم از آنجا که او متعلق به طبقة اجتماعی پایینتری نسبت به من
بود ،هیچ گاه به فکر ازدواج با او نیفتادم ،بلکه فکر ازدواج با دختر عمویم را که از طبقة
خودم بود ،در اندیشهام پروراندم« .صحیح أنّنی إلی یوم أخترتها لم أکن خالطت من
دونی من الطبقات و ال کلفت نفسی مخالطة من یحسبون أعلی منی ....وقع اختیاری
علی ابنة عمی ،ألنها من بین من أعرف أصلح من تستطیع أن تجلب لی السعادة»....
(همان.)259 :
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حامد در متن رمان به صورت صریح و شفاف اعالم میکند که دلیل نزدیک شدن به
کارگران مزرعه بویژه زینب چیزی جز هوسرانی و لذت بردن از جسم آنها نبوده است:
هنا بدأت أفهم شیئاً من ماهیة الصلة التی کانت تربطنی بصاحبتی الفالحة ،أنا لم أکـن
مسوقاً نحوها بدافع طلب االقتران بها و المعیشـة معهـا ولکـن بـدوافع أخـری :أولهـا
األعجاب بها ...و الثانی لذتی الشخصیة فـی أن أنـال منـه قبلـة و أضـمها لصـدری و
السعادة الوقتیة التی أجد فی استسالمها لی( ...همان.)163 :
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شخصــیتهای زن «تهــران مخــوف» در جهــل ،خرافــات و فقــر غوطــه ورنــد .تمــام
شخصیتهای زن این اثر در سراسر رمان تسلیم اجتماع هستند و از خود برای تغییر مسیر
زندگی اراده ای ندارند .زنان به حقوق خودشان آشنایی کـافی ندارنـد و از تـرس هـیچ
اقدامی را انجام نمی دهند .ملک تاج خانم ،مـادر مهـین شخصـیت اصـلی زن رمـان در
دوازده سالگی به ازدواج به مردی تن می دهد که او را هرگز ندیده بود .وی از آنجا کـه
در زندگی زناشوییش عشق را تجربه نکرده اسـت در برابـر عشـق دختـرش مـیایسـتد
(کاظمی .)20 :1347 ،نویسنده او را در داستان با القاب بیسواد ،نادان ،بیاطالع و امثـال آن
به خوانندگان معرفی میکند .تنها حسن او را نویسنده چنین بیان میکندکـه او جسـماً و
روحاً به مذاق شوهرش خوش آمده بود (همان.)18 :
اشرف ،اقدس ،عفت و اختر زنانی هستند که در خـالل داسـتان چگـونگی منحـرف
شدن آنها از زبان خودشان نقل می شود .نویسنده بخوبی نشـان مـی دهـد کـه سـاختار
مردساالرانه کشور ،زنان را به بیراهه رفتن و خودفروشی مجبور می کند .اشـرف دختـر
فقیر زیبایی است که جوانی از طبقه اشراف و خوانین همدان به او تجاوز می کند .پـس
از شکایت والدین دختر ،مقامات شهربانی آنان را با تهدید و ارعـاب بـه سـکوت وادار
می کنند .چون همه می دانستند که اشـرف از روی عمـد بـی آبـرو نشـده اسـت ،پسـر
همسایه به شرط گرفتن سی تومان برای تأمین مایه دکان بقـالی بـا او ازدواج مـی کنـد.
پس از شش ماه پدر و مادر اشرف می میرند و اشرف در اثر اغوای خالـه اش ناهیـد در
راه تباهی قدم می نهد (ر.ک :کاظمی .)60-67 :1347،اقـدس دختـر مـرد بـزازی اسـت کـه
ناخواسته و به سبب جهل والدین با یکی از پیرمردهای بـازاری و مقـدس مـآب ازدواج
می کند .حاجی که مردی بلند قد و آبله رو با ریش قرمز و دندانهای درشت زرد و سیاه
است ،زنان صیغه ای فراوانی دارد .اقدس به نشان اعتراض ،خود را در آغـوش جوانـان
هرزه می اندازد و با آنان روابط نامشروع برقرار می کند (ر.ک :همـان .)68-74 :عفت دختر

یکی از خانوادههای بزرگ تهران اسـت کـه شـوهرش علـی اشـرف خـان معـاون اداره
محاسبات از او استفاده ابزاری می کند .عفت در مقابل خواسته شوهرش حـق اعتـراض
ندارد و گرنه دچار پیامد وخیم آن می شود « :اگر قدری بیشتر حرف بـزنم و در انجـام
دستور او تأمل کنم ،همان ساعت به منزل یکی از آقایان رفته مرا به عنوان اینکـه اطـالع
پیدا کرده است با حضرت اشرف رابطه نامشروع داشته ام ،طالق خواهد داد و این ننـگ
را از دامان خود دور خواهد کرد» (همان .)89 :اختر دختر مـرد متمـول و پولـداری بـوده
است که او را سر راه گذاشته بودند .او از کودکی اسیر هوسرانی متموالن شده بود (ر.ک:
همان.)102-105 :
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 .6فقر اقتصادی
فقر اقتصادی از مضـمونهای مشـترک در رمـان تهـران مخـوف و زینـب اسـت .اغلـب
شخصیتهایی که در هر دو رمان به ایفای نقش پرداختهانـد از طبقـة فرودسـت جامعـه
هستند .در «تهران مخوف» دلیل اصلی مخالفت خانوادة مهین (ف .السلطنه و ملک تـاج
خانم) با ازدواج فرخ و مهین فقر اقتصادی فـرخ و خـانوادهاش اسـت .شخصـیتهـای
داستانی زن تهران مخوف به سبب فقر و فالکت از جادة عفاف بـه دور مـیافتنـد و بـه
کارهای زشت مبادرت میورزند.
خانوادة زینب در رمان «زینب ،مناظر و اخالق ریفیه» به دلیل فقر و فالکتـی کـه از
آن رنج میبرند ،او را به عقد کسی درمیآورند که ثروتمند است .آنان فکر میکننـد کـه
زینب در صورت ازدواج نکردن با مرد ثروتمند ،شانس زندگی و آسایش را تا آخر عمر
از دست خواهد داد .در این داستان زنان برای تأمین خـرج و هزینـه زنـدگی مجبورنـد
ساعات طوالنی به کار در مزارع بپردازند.
نتیجهگیری
رمان «تهران مخوف» از مشفق کاظمی نخستین رمان اجتماعی فارسی و رمان «زینب،
مناظر و اخالق ریفیه» از محمد حسین هیکل نخستین رمان اجتماعی مصر به شمار می
آید که حول محور فساد اجتماعی در جامعه نوشته شده است .عمدهترین نتایجی که از
بررسی و تطبیق دو رمان به دست آمد ،عبارت است از:
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 هر دو نویسنده در فرانسه تحصیل کرده و با تأثیرپذیری از رمانهای اجتماعی غربی باتوجه به مشکالت و نیازهای جامعه ،طرح رمان خود را ریختهاند و با پرداختن به تیره
روزیهای زنان و به چالش کشیدن آداب و رسوم و سنتهای پوسیده موجب شدند تا
سیل عظیمی از رمانهای اجتماعی دربارة این مسائل و معضالت جاری شود.
 «تهران مخوف» و «زینب» در زمرة رمانهای اجتماعی قرار میگیرد و حول محور یکاندیشه مرکزی یعنی فساد اجتماعی تأکید میکند .این دو اثر اگر با معیار و مبنای
مکتبهای ادبی و هنری جهان سنجیده شوند ،میتوان آنها را جزو رمانهای رمانتیک
اجتماعی به شمار آورد .در هر دو داستان در خالل روابط عاشقانه مشکالت اجتماعی
بویژه مشکالت و معضالت زنان بیان میشود.
 دفاع از آرمانها و حقوق فراموش شده زنان ،جدال سنت و تجدد ،ازدواج اجباری،ترسیم سیمای کلی جامعه و توصیف وضع حقارتآمیز زنان از مهمترین و عمدهترین
مضمونهای مشترک دو رمان به شمار میآید .در هر دو رمان شخصیت های زن حضور
چشمگیر و پررنگی دارند.
 «تهران مخوف» غمنامة زنان ایرانی قلمداد می شود که اغلب در جهل ،بیسوادی،فحشا ،خرافات و فقر غوطهورند .شخصیتهای زن این اثر تسلیم اجتماع هستند و از
خود برای تغییر مسیر زندگی ارادهای ندارند .شخصیتهای زن رمان «زینب» ،دختران یا
مادران جوانی هستند که دائماً مشغول کارهای سخت در مزارع پنبه زیر گرمای طاقت
فرسایند؛ یا مشغول پرکردن کوزههای آب و بردن آن به خانه ،یا در حال بردن غذا برای
همسرانشان به مزرعه و یا کارهای منزل و حتی به عهده گرفتن مسئولیت کارهای
خانوادة همسر هستند.
 در هر دو رمان تصویر هولناک و سیاهی از جامعه ارائه میشود .در رمان «تهرانمخوف» جامعه به شکلی ترسیم می شود که در آن ارزشهای انسانی فراموش شده و
جهل و نادانی در حال گسترش است .جامعهای که در رمان زینب توصیف میشود،
جلوههایی از فاصله طبقاتی در جامعة مصر زمان مؤلف و آداب و رسوم نادرست را
نشان میدهد.
 نویسندگان هر دو رمان به مقولة فقر اقتصادی توجه ویژهای کرده ،و فقر اقتصادیحاکم بر جامعه و نتایج و پیامد آن را به تصویر کشیدهاند.

یادداشتها
 .1دن کیشوت رمانی طنزآمیز است و دربارة شخصی نوشته شده است که در پایان دوران قهرمانیهای
قرون وسطی ،سعی دارد قهرمانیهای نجیب زادگان پیشین را تقلید کند .دن کیشوت لباس شوالیه ها را
می پوشد و می خواهد به تقلید قهرمان رمانسهای قرون وسطی به جامعه اش خدمت کند .او زنان
رختشوی را شاهزاده خانمهایی میبیند که در قلعه های طلسم شده زندانی شده اند و گلة گوسفندان
را لشکر می بیند .این رمان ریشخندی است بر رمانسهای پرطمطراق قرون وسطی که دربارة شاهزادگان
و شاهانی قدرتمند ،زیرک و شجاع و شاهزاده خانمهای زیبا ،اسیر و مهربان نوشته می شد .سروانتس با
نوشتن این رمان نویسندگان را دعوت کرد تا پوستة اشرافی را کنار بزنند و دربارة انسانهای ساده و
امروزی بنویسند (عبداللهیان.)20 :1379 ،
 .2ولستون کرفت از نویسندگان و فیلسوفان قرن هجدهم بریتانیا بود .او هوادار برابری اجتماعی و
آموزشی برای زنان بود .اثر مشهور وی «احقاق حقوق زنان» که در سال  1792منتشر گردید از متون
کالسیک فمینیستی بهشمار میرود.
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