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Introduction: New studies in the content analysis of fiction and novels are as 

extensive as critical approaches and fictional texts. In this regard, social criticism is 

a subset of author-centric or hypertext criticism. This method of criticism does not 

accept the spontaneous appearance of literature and believes that literature is formed 

in the heart of the society; in fact, social conditions direct the author, the work of art 

and the audience. Social criticism is a literary study in which historical and social 

works and evidence fulfill a literary intellectual mission for the reader. This is a 

mission based on the structure of artistic narratives. If we use literature as a social 

document for a particular society, we can introduce the general outlines of a 

historical society in a given period. This is because literature is not only a reflection 

of the social process but also broader because it is the essence of history. Thus, the 

analysis of the relationship between literature and society is the basis for the 

emergence of social criticism of literature, and this approach is based on the 

structure of literature and society. This means the reflection of social issues in the 

literary work through the author's intellectual, doctrinal or social perspective. 

Accordingly, "the interaction between society and literature has always been the 

focus of humanities researchers. Ahmad Khalid Tawfiq is one of the pioneers of 

contemporary literature in the field of horror, fantasy and science fiction and has 

been able to create perfect works of fantasy and horror. His works also take an 

opportunity to criticize the society. This research analyzes the story of "The Myth of 

Al Naddaha " based on a social approach as well as literary and critical sources, 

especially social criticism. 

Methodology: Ahmed Khalid Tawfiq is a contemporary Egyptian writer and one of 

the pioneers of horror literature in the Arab world. In the 1990s, he wrote a 

collection entitled "The Supernatural", which received much attention in the Arab 

world. One of the stories in this series is "The Myth of Al-Naddaha" which has a 

scary atmosphere. The author discusses some of the social issues of the Egyptian 

society in the last century, specifically the villages of Egypt. This article aims to 

discuss the story of "The Myth of Al Naddaha " based on social criticism in an 

analytical-descriptive manner. Ahmad Khalid Tawfiq, in his story, tried to show the 

reader some aspects of the backwardness of the Egyptian society by expressing 

some social issues especially in the rural society of this country. 
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Results and Discussion: Ahmad Khalid Tawfiq is one of the pioneers of 

contemporary literature in the field of horror, fantasy and science fiction. He has 

created works full of fantasy and horror. On the side of his works, there is also room 

for criticism of the society. Based on a social approach and literary and critical 

sources, especially social criticism, this research, analyzes the story of "The Myth of 

Al-Naddaha" to answer the following questions: What social changes have taken 

place in the society during the author's period? What are the social problems that 

Ahmad Khalid Tawfiq has tried to clarify in his novel? What is the relationship 

between this novel and the society where the author has lived in? 

Conclusion: In "The Myth of Al Naddahah", it is clear that Ahmad Khalid Tawfiq 

paid attention to social issues in a literary way. Although the author writes horror 

and science fiction, in this story, he reflects the most important social problems in 

the Egyptian villages and issues related to poverty, superstition, deprivation and 

class conflicts in his story. Tawfiq believes that reform in a rural society is possible 

by educating the people and making them literate. In his opinion, it is not possible to 

escape solving the problems, but one must stand against them and face them. The 

main character of the myth of Al Naddahah is based on a scientific logic. In fact, this 

scientific logic is one of the most important human achievements in the last century, 

which is reflected in this story. Tawfiq expresses social problems, which is of great 

importance. As an educated man in the society, has has dealt with the most 

important problems faced by the Egyptian villagers. Since the audience of his stories 

is teenagers and young people, he has been able to make them aware of the social 

consequences of superstitions and the dangers that society may pose. He reminds 

them of the rapid advancement of science. 
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24/11/1211يخ دريافت: تار 40/11/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

نود  یدر دهه یواست. ادبیات وحشت در جهان عرب مصری و از پیشگامان معاصر  یاحمد خالد توفیق نویسنده
 تحریر درآورد که در جهان عرب مورد توجه بسیار قرار یبا عنوان "ماوراء الطبیعة" به رشته یامجموعه ،قرن گذشته

به نویسنده در آن، ؛ اما دارد کترسنا یفضای که است"أسطورة النّداهة"  ،این مجموعه یهااز داستان ی. یکگرفت
مقاله  است.پرداخته روستاهای مصر طور مشخصبه  گذشته ومصر در قرن  یبرخی از مسائل اجتماعی جامعه

"أسطورة های اجتماعی داستان نبهدارد تا جتوصیفی قصد -ی تحلیلیبه شیوهو رو با تکیه بر نقد اجتماعی پیش
احمد خالد رو عبارت است از اینکه های پژوهش پیشیافتهترین مهمرا مورد بحث و بررسی قرار دهد.  النداهة"

 یروستای یمصر به ویژه جامعه یدرون جامعه یاز مسائل اجتماع یبا بیان برخ توفیق، در داستان خود تالش کرده
نشان دهد. توفیق دردهای اجتماعی را به خواننده را  موجود در این جامعه یهاماندگیاز عقب یهایجنبه این کشور،

و  کند و سعی دارد تا جایی که ممکن است، خوانندگان خود را در خصوص پیامدهای اجتماعی خرافهبیان می
پی تحوالت قرن بیستم با آن روبرو  هایی که ممکن است انسان مصری درها و دغدغههای غلط و نیز نگرانیپنداشت

گاه سازد  .شود، آ
 

 .أسطورة النداهةنویسی، احمد خالد توفیق، نقد اجتماعی، داستانها: کلیدواژه
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 مقدمه
رویکردهای  یاندازهشده به تحلیل محتوایی داستان و رمان انجام یمطالعات جدیدی که در زمینه

محور یا نقد است. نقد اجتماعی در ذیل نقد نویسنده تردهگس و های داستانی، متنوعنقدی و متن
پذیرد و معتقد است که گیرد. این شیوه از نقد پیدایش خود به خودی ادبیات را نمیفرامتنی قرار می

نویسنده، اثر هنری و مخاطب شرایط اجتماعی، به گیرد و در واقع ادبیات در بطن جامعه شکل می
آید که آثار و شواهد تاریخی و اجتماعی شمار میاز مطالعات ادبی بهنقد اجتماعی دهد. جهت می

در آن حاضر است و یک رسالت فکری ادبی را به خواننده ارائه می کند؛ رسالتی  که بر ساختار 
تاریخی پدید  رویکرداجتماعی تقریبًا در دامان  رویکردروایی هنری مبتنی بر جامعه تکیه دارد. 

در  و تاریخی به وجود آمده است رویکردبرای حفظ این گرایش د که معتقدند آمد، اما کسانی هستن
 یایده»هایی که آن خصوصاً ؛ اندمدد جستهاز روش تاریخی  ،شروع آن ینقطهبرای بررسی نتیجه 

، را با توجه به محیط های آنتاریخی بودن ادبیات و ارتباط آن با پیشرفت جوامع مختلف و دگرگونی
طبیعی مقدمات  یبه این معنا که منطق تاریخی پایه .(93: 2002)فضل، « دانستندمی ورهشرایط و د

زیرا محور زمانی امکان تغییر نوعی آثار ادبی و  ؛اجتماعی از طریق محورهای زمان و مکان است
 یدهندهنشان نشان می دهد همچنین افرادهایی را که در دوره های تاریخی رخ می دهد به دگرگونی

از  .)همان( «زمان، تاریخ و شرایط خاص خود را دارد ،هر مکان»زیرا  باشد؛می اختالفات مکانی
، زیرا هر دو رویکرد در مورد باشدقابل مشاهده میاین منظر، تداخل زیادی میان این دو رویکرد 

لزم تاریخی، لزومًا مست-های ادبی بر اساس ارزیابی سیاسیکنند و تقسیم دورهمحیط تحقیق می
همچنین اگر  کند.ناپذیر آنها را تأیید میتداخل اجتناب ،لهأعد اجتماعی است و این مسب   یمطالعه

که  ردتوان کاری ک، میشودردهای مشخص به کار بعنوان یک سند اجتماعی برای جامعهادبیات به
اقع تنها زیرا ادبیات در و ؛مشخصی معرفی کند یتاریخی را در یک دوره یخطوط کلی جامعه

. از آیدشمار میبه زیرا جوهر تاریخ باشد؛می تر از آنبازتابی از روند اجتماعی نیست، بلکه گسترده
 کهآید شمار میمبنای پیدایش نقد اجتماعی ادبیات به ،میان ادبیات و جامعه یرو، تحلیل رابطهاین

زتاب مسائل اجتماعی در اثر ادبی به معنای با موضوع مبتنی بر ساختار ادبیات و جامعه است و این
ارتباط »است. بر این اساس، در متن دیدگاه فکری، اعتقادی یا اجتماعی نویسنده بیان از طریق 

بوده علوم انسانی  یمتقابل جامعه و ادبیات از همان روزهای اولیه مورد توجه پژوهشگران حوزه
روشمند در چارچوب پژوهشی علمی،  ایاست. آغاز مطالعات مربوط به جامعه و ادبیات به شیوه

ها، آداب و رسوم اجتماعی و قوانین او به تأثیر مذهب، سنت در آثار مادام دوستال ظاهر شد.
 (39:  1939 ،حسنلو عسگری)انسانی بر ادبیات و همچنین تأثیر ادبیات بر جامعه و فرهنگ پرداخت. 
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فیلسوف، نویسنده و منتقد مجارستانی  ،جورج لوکاچ ،شناسی ادبیاتاما بنیانگذار واقعی جامعه
اصلی در آثار  یمیان جامعه و رمان و تأثیر دیدگاه اجتماعی نویسنده بر ایده یاو به رابطه است.

پس از او، لوسین گلدمن،  .است "رمان تاریخی" بیان کرده نظرات خود را در کتابو  ادبی پرداخت
نظرات خود ؛ اما تحت تأثیر جورج لوکاچ بودوی  کرد. آثار و افکار لوکاچ را مطالعه و آن را روشمند

، ي)موافشناسی رمان" است. ترین آنها کتاب "جامعهکه مهم کردهرا در بیش از یک کتاب بیان 
2002 :33)  

است. در میراث ی ادبیات عربی در حوزهای کهن موضوع پیوند میان ادبیات و جامعه مقوله
شود. هایی چون "البخالء" نوشته جاحظ دیده میر آن در کتابنقدی قدیم عرب نقد جامعه و رفتا

-ادبیات وحشت، فانتزی و علمی یاحمد خالد توفیق از پیشگامان ادبیات معاصر ادبی در حوزه
الی آثار در البهتوان میانگیز و ترسناک را خلق کند؛ اما توانسته آثاری سراسر خیال کهتخیلی است 

این پژوهش بر اساس رویکرد اجتماعی و با تکیه بر منابع  .نیز یافتامعه او مجالی نیز برای نقد ج
درصدد است پردازد و " میأسطورة النداهةبه تحلیل داستان " ،ویژه نقد اجتماعیادبی و نقدی به

 :به این سؤاالت پاسخ دهدتا 
 ؟چیستنویسنده ی شده در جامعهرخ دادهتحوالت اجتماعی  -1
 ه احمد خالد توفیق سعی کرده در رمان خود روشن کند چیست؟مشکالت اجتماعی ک -2
 ای میان این رمان و جامعه منتسب به نویسنده وجود دارد؟چه رابطه -9

 
 تحقیق یپیشینه

ای در مصر و کشورهای عربی به ویژه در با وجود اینکه "احمد خالد توفیق" از شهرت گسترده
یلی برخوردار است؛ اما هنوز در محافل ادبی و تخ-ادبیات وحشت، فانتزی و علمی هایحوزه

های گونه که باید و شاید شناخته شده نیست. البته هرچقدر که پژوهشآن ،دانشگاهی در ایران
نقد اجتماعی و کارکرد  یبسیار کمی در خصوص آثار توفیق در ایران انجام شده، در مقابل در حوزه

ای از سوی پژوهشگران و نویسندگان کشور ای گستردهههای عربی پژوهشها و داستانآن در رمان
 انجام شده است؛ از جمله: 

از محمد خاقانی، آزاده منتظری و منصوره  «لألدب نشأته وتطوره يالنقد االجتماع» یمقاله
( 1931)دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج « إضاءات نقدیة» یمجله 6 یزرکوب که در شماره

های نقد نظریهبیان  تحلیلی به-گان در این مقاله با رویکردی توصیفیشده است. نویسندمنتشر
اند که پرداختن به جوانب اجتماعی ادبیات در تضاد با و به این نتیجه رسیده هاجتماعی پرداخت
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ای که نویسنده در آن های شخصی و متمایز نویسندگان و ادیبان نیست؛ بلکه میان جامعهخالقیت
 رابطه متقابل وجود دارد.  یه نویسنده در آن جامعه خلق کردهزیسته و آثار ادبی ک

شناختی رمان نقد جامعه» ی خود با عنوانمقاله علی گنجیان و رضوان جمشیدیان در مقدمه
)نقد ادب معاصر عربی، « ينیران صدیقه از عالء أسوان یاوراق عصام عبدالعاطی در مجموعه

-توجهی به استعدادهای درخشان در عرصهون این رمان بیمضماند که بیان نموده (1934: 3شماره

های مستعد و توانا در مصر است. نویسنده با خلق شخصیت یهنر و علم در جامعه های
و تصویری واقعی از  کشیده کند مشکالت این قشر را به تصویرهای هنری و علمی تالش میزمینه

 دهد.  روند زندگی اجتماعی در زمان نگارش رمان ارائه
شناختی مطالعه فارسی معاصر از منظر نقد جامعه های عربی وبررسی رمان» یمقالهدر 

 یپیمان صالحی نوشته« اشک سبالن نوشته ابراهیم دارابی موردی الشحاذ اثر نجیب محفوظ و
نویسندگان تالش کردند تا با (، 1934: 12نامه ادبیات تطبیقی، شمارهی )کاوشوپروین خلیل

های الّشحاذ )گدا( اثر تحلیلی و بر اساس مکتب تطبیقی آمریکایی، رمان -توصیفی رویکردی
شناسی مورد بررسی قرار ابراهیم دارابی را از منظر جامعه یتهنجیب محفوظ و اشک سبالن نوش

 1924های و ایران سال 1352تصویری از مصر پس از انقالب  ،از البه الی سطور این آثاردهند تا 
 را به نمایش بگذارند.  1953تا 

عند خلیل  يالشعر القصص» ی خود با عنواندر مقالهناصر قاسمی و زین العابدین فرامرزی 
اهداف اجتماعی و سیاسی خلیل (، 1936: 1)ادب عربی، شماره« يمرآة النقد االجتماع يمطران ف

این اشعار نقش ها از نگاه آن .مطران از سرایش اشعار داستانی را مورد بررسی قرار دادند
نویسنده با سرایش  نیز در مواجهه با استبداد شرقی داشته است و از نظرگاه تکنیکی ایروشنگرانه

 جدیدی کند.  یتوانسته جریان احیای شعر را وارد مرحله ،اشعار داستانی
 

 احمد خالد توفیق یزندگینامه
ادبیات  یان عرب در حوزهاحمد خالد توفیق پزشک و ادیب مصری و از نخستین نویسندگان جه

در شهر  1362های فانتزی و علمی تخیلی است. وی در سال وحشت، ادبیات نوجوانان، داستان
پزشکی طنطا فارغ  یاز دانشکده 1325طنطا واقع در استان غربی مصر زاده شد. توفیق در سال 

 ق گرمسیر شد.طب مناط یدکتری در رشته یموفق به کسب درجه 7991سال التحصیل شد و در 
داستانی  یبا نوشتن نخستین قسمت از سری مجموعه 7991وی فعالیت ادبی خود را در سال 

"ماوراء الطبیعه" آغاز کرد. این مجموعه داستانی که در ژانر تخیلی وحشت بود، طولی نکشید که 
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 نیز به ترتیب 2006و  1336، 1335های در سال مورد توجه خوانندگان مصری قرار گرفت.
)عبدالحنان،  ی تحریر در آورد.را به رشتهwww " 1335"و « سافاري»، «فانتازیا»های مجموعه

ترجمه کرده است، از جمله داستان  را هایی از نویسندگان غربیوی همچنین داستان( 6: 2013
اثر نیل  «کتاب گورستان»آمریکایی و  ی( از چاک پاالنیک نویسنده7991) «باشگاه مشت زنی»

ها و مجالت عربی بریتانیایی. از احمد خالد توفیق همچنین مقاالتی در روزنامه ینویسنده گیمن
 «االتحاد» یمصر و به صورت هفتگی در روزنامه «التحریر»و  «الدستور» یهااز جمله روزنامه

ثیر نویسندگان غربی از جمله داستایوفسکی، أامارات متحده عربی منتشر شده است. وی تحت ت
نویسی بسیار به سبک فیلمنامه اوهای روایت داستان یشیوه ور آلن پو و استیون کینگ بوده ادگا

سالگی پس  55در سن  2012 سال دهم آوریلدر توفیق  (Greenberg,2018: 172) نزدیک است.
 طوالنی بیماری به علت ایست قلبی در گذشت. یاز تحمل یک دوره

 
 1«أسطورة النداهة» داستان یخالصه

احمةد خالةد  ی" نوشةتهماوراء الطبیعةةداستانی " یدومین داستان از مجموعه «أسطورة النداهة»
عربی است که انتشار آن در ادبیات ادبیات وحشت در  یهای حوزهتوفیق و نخستین سری از داستان

خیةالی بةه نةام دکتةر رفعةت  یداسةتانی شخصةیت یم آغاز شد. قهرمان ایةن مجموعةه7991سال 
حوادث داستان از آنجةا شةروع مةی شةود کةه پزشک بازنشسته و متخصص خون است.  ،اسماعیل

گةردد. مصر بةاز می ةها به روستای خود کفر بدر یکی از روستاهای استان الشرقیپس از سالرفعت 
او را طلسةم کةرده  ةشود که حال برادرش رضا خوب نیست و نّداهةدر بدو ورود به روستا مطلع می

همسر برادرش اتفاقی که  «نجات»در آنجا رود تا او را معاینه کند و برادرش می یاست. وی به خانه
؛ خواهد تا به روسةتا بیاینةددهد. رفعت از همکاران پزشکش میبرای رضا افتاده را برای او شرح می

گیرنةد. رفعةت سةبس بةه برای آزمةایش میاو را خون  یکنند و نمونهبرادرش را معاینه مینیز ها آن
جویةا  ةمةاجرای نداهة یرود تةا دربةارهپزشک مقیم در بهداری روستا می يیدار دکتر عاصم فتحد
باشةد. در روز بعةد  ةدهد که ممکن است که او قرباتی بعدی نداهةعاصم به او هشدار میاما  ود؛ش

رفعةت بةه او  یرفعت را نیز طلسم کةرده اسةت. خةانواده ة،که نداه شوندمتوجه میهمگی ناگهان 
آزمةایش خةون  یدهند از خانه خارج شوند و او را به تخت می بندند. پس ازمدتی نتیجهزه نمیاجا

سةمی در خةون رضةا  یمقدار بسیار کمی مادهکه شود مشخص می و رسدرضا به دست رفعت می
 ةرفعت از ترس نداهة یکند؛ اما خانوادهوجود دارد و به این ترتیب رفعت راز این معما را کشف می
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هنگامی که عاصم و عواطف همسةر او بةه دیةدار رفعةت دهند. ی خروج از خانه را به او نمیهاجاز
دست داریةد و عواطةف بةا هیبنةوتیزم مةردم  ةگوید که شما در ماجرای نداهها میآیند، او به آنمی

و طلسم شةدند. پةس از اینکةه  عاصةم  هةندا یها باور کنند که به وسیلهکند تا آنروستا، کاری می
کننةد و همةراه ها با خبر شده است، او را نیةز مسةموم میآن یفهمند که رفعت از نقشهعواطف می

هةایی کةه گوید کةه بةه خةاطر ناکامیبرند. عاصم به رفعت در آزمایشگاه میخود به آزمایشگاه می
 یه بهانةهتصمیم گرفته از مردم انتقام بگیرد و در روستا بة ،برای او هنگام حضور در شهر پیش آمده

دهةد تةا هةا را مةورد آزمةایش قةرار میآورد و آنمردم را به این مکان که آزمایشگاه اوست می ةنداه
هةایش را روی رفعةت آغةاز بسازد. سبس عاصةم آزمایش موجود مافوق قدرتبتواند از انسان یک 

بةه همةراه  هایةتو در ن ها فةرار کنةدشود با زیرکی از دست آنکند؛ اما در ادامه رفعت موفق میمی
پةس از بیند که عاصم و عواطف با خوردن قرص خودکشةی کردنةد. رود و میپلیس به آن مکان می

 یابد.کند و داستان پایان میپلیس دیگر قربانیان آزمایشگاه را آزاد میآن، 
 

 «أسطورة النداهة» زمان، مکان و موضوع داستان
افتاده است. برش زمانی که نویسنده بةرای اتفاقةات  هفتاد قرن گذشته اتفاق یوقایع داستان در دهه

ای که شخصیت اصلی داستان بةه یعنی برههگیرد؛ را در بر مییک ماه  داستان انتخاب کرده، حدوداً 
شةود. مکةان های روستای زادگةاهش میماندگیرود و از نزدیک شاهد عقباش میروستای پدری

موضةوع داسةتان نیةز بازگشةت  و تاد قرن گذشته اسةتهف یداستان یک روستای دور افتاده در دهه
به روستا و مواجهه با مشةکالتی اسةت کةه ة رفعت اسماعیل قهرمان مجموعه داستان ماوراء الطبیع

کةه پزشةک مقةیم روسةتا از جایی ؛مواجه هستند آن اش بابه ویژه خانوادهو اهالی روستای کفر بدر 
تةأثیر اسةت. همچنةین در ایةن داسةتان دم استفاده کةرده عنوان ابزاری برای ترساندن مرعلم خود به

 شود.باورها و عقاید خرافی در زندگی روستاییان نشان داده می
 

 «أسطورة النداهة» داستان اجتماعی یدرونمایه
روشن است که در طول روایت از ماجراهای داستان  یداستان در واقع شامل یک ایده یمایهدرون

اصلی  یرسد. در واقع همان ایدها هدف و محتوای مشخصی به پایان میاستنباط و در نهایت ب
مضمونی قابل قبول در  یدهد. موفقیت یک داستان یا رمان به ارائهاست که نویسنده آن را ارائه می

داستان، معنای درونی و پیامی است که به خواننده نه از  یدرونمایه»چارچوب هنری بستگی دارد. 
ها و محتوای داستان، منتقل ها، بلکه از طریق اعمال آنشخصیت یشدهتهطریق کلمات ساخ
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در خدمت انتقال  ،شوندها در قامت مضمون اصلی داستان ظاهر میشود. برخی شخصیتمی
اصلی  یاند؛ زیرا راوی درونمایهمضمون در داستان هستند و برای بیان این مضمون ایجاد شده

دهد و راوی ی از طریق کشمکش با شخصیت اصلی، ارائه میهای فرعداستان را با شخصیت
، ي)جزین« ها است تا خواننده متوجه او نشودشدن در پشت این شخصیتهمیشه به دنبال پنهان

 ی، پیامدهای منفی باورهای خرافی جامعهةنداهأسطورة المضمون اجتماعی داستان  .(93 :1333
الی حوادث مختلف داستان به آن پرداخته و این هروستایی مصر است که شخصیت اصلی در الب

. هستندیک توضیح و تفسیر علمی همراه با های ماوراءالطبیعی پدیده تمامکند که نگرش را ارائه می
و این  گفتند نبودروبرو شد که آن گونه که می ةکفر بدر با نداه ،رفعت اسماعیل در روستای خود

های پیرامونی خود پیدا یک توضیح علمی دقیق برای پدیدهبه تقویت منطق وی کمک کرد تا  مسأله
 کند. 

ماوراء » یمجموعهاست که نویسنده در  داستانهای اصلی این از شخصیترفعت اسماعیل 
مفید دانسته  ةالنداه روی آن تمرکز کرده و حضور او را برای حل مشکلبر  داستاناین  و «الطبیعة

پزشک مقیم روستا است که به  يدکتر عاصم فتح ،انهای اصلی داستاز دیگر شخصیت است.
ها اندازند و از اعتقادات آنروستاییان را به وحشت می ،با دانش خود و همسرش «عواطف»همراه 

کنند. شخصیت مادر رفعت نیز یک روستایی اصیل را برای تحقق اهداف خود سوء استفاده می
نویسنده دو  است.برای دو پسرش رضا و رفعت  اتفاق افتاده کند که داغدار مصائبنمایندگی می

جدید متمدن  یسنتی یا همان ساکنان روستای کفر بدر و جامعه یجامعه یمفهوم متفاوت درباره
کند که ناشی از تضاد این دو جامعه و سنت و ، بیان میی آن استنمایندهکه رفعت در این رمان 

 . باشدمیمدرنیته 
 

 تحلیل اجتماعی داستان 
دهد و به ادبیات به عنوان زبان جامعه ویکرد اجتماعی در نقد، ادبیات را با جامعه پیوند میر

آثار ادبی اسناد تاریخی و اجتماعی هستند و در واقع  ؛نگرد. ادبیات تصویر عصر و جامعه استمی
ط آموزشی گذارد و نگرش او تحت تأثیر جامعه و محیتأثیر می آنبر  ،پذیردادیب از جامعه تأثیر می

ها را در دنیای ای از شخصیتادبی است که مجموعه یداستان و رمان یک تجربه»شود. متبلور می
ها با یکدیگر در ارتباط هستند تا چارچوبی برای یک کشد و این شخصیتواژگان به تصویر می
ود، به این معنا با این حال، این جهان داستانی باید از زندگی واقعی گرفته ش .جهان خیالی بیافریند
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 ینکته .(13 :1334 ،ي)واد« های رمان باید در دنیای واقعی امکان پذیر باشدکه زندگی شخصیت
، بازآفرینی وقایع به شکلی هنری است. منتقد باید باشدمیمهمی که در نقد اجتماعی شایان ذکر 

ها و شخصیت و موضوع دو عنصر اساسی یعنی حوادث رمان و ارجاع آن به واقعیت اجتماعی
 ها را در نظر بگیرد.خلق آن ینحوه

 
 فقر و محرومیت یو مسأله روستای مصر

کند که از قاهره به زادگاهش روستای کفر ماجرای رفعت اسماعیل را روایت می ة،نداهأسطورة ال
 ی. در صحنهشمار آوردبهنماد روستاهای مصر در قرن گذشته توان را میبدر بازگشت. این روستا 

قریتي »: کندنخست این داستان، نویسنده تصویری کامل از این روستا را به خواننده ارائه می
العجوز الطیبة حیث کانت طفولتي ومراهقتي قبل أن أنتقل إلی القاهرة کي أدرس الطب وأقیم 

کلت جدرانه..الترعة كهنا ..لم یتبدل شيء.. البیوت الطینیة .. الساقیة.. المسجد الذي تآ
تاب.. األطفال الحفاة یلعبون ألعابهم البدائیة...الراکد تا: ال)توفیق،  «ة..النخلة المائلة فوق حائط الک 

ساکن های همه چیز در این روستا نشان از بینوایی، سختی و محرومیتی دارد که بر سر خانواده (3
کنت  أنا في » .است کنند، فرود آمدهها کار میبرای یافتن لقمه نانی بر سر زمین که در این روستا

السیارات العتیقة التي ال تصلح إال للسقوط براکبیها من الفالحین  كسیارة أجرة ..واحدة من تل
 كالتعساء في الترعة..وعلی جانبي الطریق یتوقف الفالحون عن العمل في حقولهم لیروا ما هنال

-اینکه سیاست دولت مصر از دورهبا وجود ( 3)همان:  «وقد ضّیقوا عیونهم من أثر الغبار و العرق....

ویژه کشیده شد،  یانور سادات رئیس جمهور اسبق مصر به سمت سیاست درهای باز و برنامه ی
های مصری از آن صحبت ای نبردند و جریان تغییری که مقاماما روستاهای مصر از این جریان بهره

ت روستاهای مصر بیشتر در های اشتباه دولبه روستاهای مصر نرسید و با سیاست ،کردندمی
ها در تأمین انواع کود، سموم دفع در نتیجه ناتوانی آن و درآمد کشاورزان»؛ ور شدندبدبختی غوطه

 ،شده، واردات محصوالت کشاورزی و دشواری رقابت با بازارهای خارجیآفات و بذرهای اصالح
، و محمدصیام ) أبومندور« ن شدمنجر به افزایش کسری تراز تجاری و در نهایت فقر بیشتر کشاورزا

 که این مسألهبردند از کمبود خدمات درمانی رنج مینیز روستاهای مصر بسیاری از .  ( 62: 1335
که  وقتی خصوصاً  ؛که در داستان نیز نمود یافته است بودبه خاطر ضعف بخش درمانی این کشور 

علی الفور ازدحم : »وم آوردندخبر بازگشت رفعت در روستا پیچید و مردم به مالقات دکتر هج
الفناء الضیق لدارنا بأهالي القریة الذین جاءوا حاملین أوجاعهم علی أکتافهم واألمهات اللواتي 

  (95تا: ال)توفیق،  «یعاني أطفالهن اإلسهال والمرهقات اللواتي یؤرقهن النمش علی خدودهّن.
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تی و ضعف درمانی شهره است. کارهای مراقبوضعیت بهداشتی روستاهای مصر به نبود راه
 نیز و برای کاهش فقرنمود تر نظام حسنی مبارک این آثار منفی که گریبان روستا را گرفته بود، عمیق

های اجتماعی بود و به حدی عنصر مهمی در تشدید تنش ،رفاه و خدمات اقدامی نکرد. توزیع بد  
نتوانست آن را خاموش یا حتی آرام  نیز های مبارکبخش دولتیافت که اقدامات تسکینافزایش

رو به هنگام طرح مشکل فقر در مصر، روستایی بود و از این یفقر در مصر عمدتًا یک پدیده»کند. 
از جمعیت مصر از طریق  ٪20کرد، روستاییان بودند. نخستین چیزی که به ذهن خطور می

ها و ر شدید بودند، و رعیتها در فقکردند که اکثریت قریب به اتفاق آنکشاورزی زندگی می
اتجهت بسیارتي للوحدة الصحیة » .(114: 2011مین، أ) «دادندکارگران روزمزد مزارع را تشکیل می

في قریتي، وهي مبنی عتیق منهدم کادت الرطوبة تأتي علی جدرانه، واحد من مئات المباني 
فالحین خدمات محدودة المماثلة علی شکل حرف )ت( اإلنجلیزي تمأل ریفنا الطیب، وتقدم لل

ا روی روستاییان مصری از های پیشمشکالت و چالش، نویسنده در رمان .(49: توفیق، التا) «.جدًّ
گاهی کم آن تصویر کشیده ها را بهجمله محرومیت، فقر، بیماری، نبود خدمات بهداشتی در کنار آ

ها و روستا، روزگار آن رسد که داستان تابلویی است که در آن زندگی اهالینظر میاست. به
کشاورزان با زندگی و  یاز مبارزه روایتی استها را به نمایش گذشته و های آناعتقادات و ارزش

 مشکالتش.
مورد توجه در نقد اجتماعی، بازآفرینی رویدادها در قالب هنری است. منتقد یک و مهم  ینکته

و ارجاع آن به واقعیت اجتماعی است.  آن حوادث داستان کهعنصر اساسی را باید در نظر بگیرد 
خود دیده و  یها و فقر روستاهای مصر از مواردی است که نویسنده در زندگی روزمرهمحرومیت

خود بازگو کرده است. اینکه آیا هدف نویسنده از بیان  یشنیده و آن را در قالب هنری برای خواننده
 برای خوانندهز این طریق رویدادها را ااین توصیفات واقعیت بخشیدن به داستانش است تا 

مهم انعکاس  یمشخص نیست؛ اما نکته ،یا اینکه به صورت غیرارادی بوده جلوه دهدباورپذیر 
 توان دید.شرایط جامعه در داستان او است که در جای جای این داستان می

 
 در جامعه روستایی خرافه

اند، به قانون اجتماعی تبدیل شده به ارث بردهها بخشی از آداب و رسومی که مصریان در طول سال
باورهای خرافی »و بخشی دیگر نیز از این آداب و رسوم، رنگ افسانه و خرافه به خود گرفته است. 

 نوع اجتماعی شامل باورهایی مانند. داردآیینی و اجتماعی دو نوع  ،ی استمصر یجامعه که در
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احمد خالد  .(3: 2015 ز،ای و حسین تمرعبدل)« زدواج و فرزندآوری است، اهادرمان بیماری ،حسد
ثیر أروستایی و ت یروستا را انتخاب کرده تا در آن به اعتقادات حاکم بر جامعه خود توفیق در داستان

ذهبت  لدار أخي المصنوعة من الطوب األحمر وعلی بابها کفوف » :آن بر روستانشینان ببردازد
 (13تا: ال)توفیق،  «منع الحسد مع بعض العبارات التي تحاول طرد الحاسدین...مفتوحة حمراء ل

تصویری از این صحنه در ذهن خواننده، میزان حضور اعتقادات و ایجاد خواهد با نویسنده می
ثیر آن در زندگی روستانشینان را نشان دهد. از أروستایی و ت یهای کهن مصری را در جامعهوربا

خواهر رفعت برای درمان بردارش او را نزد  «ةرئیف»شود، که رفعت بیمار می روی هنگامیاین
أّما رئیفة فقد » :گیردبلکه از دعانویس و رمال برای بهبود حال برادرش کمک می ،بردپزشک نمی

کي یحاول فّک اللعنة التي تکبلني وبالطبع أحرق مزیدًا من  –نصابًا کالعادة  -أحضرت مشعوذًا 
د عشرات الرقی وطلبت مئات الطلبات ثّم انصرف زاعمًا أن هناک جنّیًا حانقًا علّي ألّني البخور ورد

  (23 )همان: «.لم أجلب له ما أراد من هدایا
قابل مشاهده روستایی  یفقر فرهنگی و عدم آموزش صحیح اجتماعی در اکثر افراد جامعه

شوند. بنابراین از طریق های دیگران میهکه قربانی خواستا همان افرادی هستند هایناست؛ در واقع 
که نیروهای احساس و غریزه بر عقل و اندیشه غلبه  توان مشاهده نمودمی «أسطورة النداهة»

روستایی و مشکالت ناشی از آن  یپیامدهای منفی خرافات در جامعهبیان کنند. توفیق به می
جدید و پیامدهای ناشی از آن در میان  تقابل آداب و رسوم سنتی و علوم . همچنین به پردازدمی

حتی پس از بهبود وضعیت ی رفعت عنوان مثال، در داستان، خانوادهبه کند.نیز اشاره میروستاییان 
کردند و همچنان او را در خانه حبس و اجازه خروج از خانه را به ، بهبودی او را باور نمیویروحی 
.. ألم كلقد استجاب الله بالفعل لدعائ –یارب! -د شفیت  أنا بخیر .. رئیفة .. لق»د: دادناو نمی

یا -لقد أخبرني طلعت .. وأخبرني أیضًا أّن هذه خدعة من النداهة..! -تالحظي أّنني أتکّلم؟ 
حین .. حین تشفي! ... إّن أحدًا لم یشف من نداء النداهة -للغباء.. متی ستقولین إّنني شفیت إذن؟! 

  .(36-34تا: ال)توفیق،  «ن أّنک لم تشف.. هذا هو کل شيءأبدًا .. ولهذا نحن واثقو
-باورهای عامیانه به طبیعت انسان روستایی و شهری مرتبط است و در تسلط بر ذهن افراد بی

لوحانه این امر به دلیل آن است که تفکر سطحی، ساده ؛شودسواد و تحصیلکرده تمایزی قائل نمی
آن را در طیف وسیعی  توانمیشود، بلکه نمیمنحصر خاصی  یو انتزاعی از دانش علمی، در طبقه

سنده تالش ینو (62: 1332، ي)الجوهر. مشاهده نموداز سلسله مراتب اجتماعی اعضای یک جامعه 
کند در داستان خود تصویری از میزان حضور افسانه و باورهای اشتباه در ذهن مردم روستایی به می
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آنچه که پس از معاینه جوانی که دچار بیماری هاری  ،نظرگاه رفعتخود ارائه کند و از  یخواننده
 ؛طلسم شده است ةکه او توسط نداهبودند  خانواده این جوان معتقد ؛کندشده بود را روایت می

مددت  یدي لمعصمه ألقیس نبضه : »بار و دردناک استسفأروایتی که رفعت از این صحنه دارد ت
ن اللیف حول معصمه یثبته إلی وتد خشبي مدقوق في األرض، لقد فوجدت شیئًا مرّوعًا. حبٌل م

رفعت بیمار را معاینه ( 92تا: ال)توفیق، « قّیدوا هذا الفتی کحیوان مفترس کي الیفّر ویا لها من فکرة
: شود که او دچار هاری شده استبیند و متوجه میها را در شکم این جوان میکند و آثار دندانمی

الفتی..،وعریت  عن بطنه فوجدت  شیئًا ما..آثار أنیاب موجودة علی جلده..هکذا واصلت  فحص »
مرگ در برابر بیمار حاضر است و هشدار رفعت درباره اینکه  .(93 همان:) «بدأت  أفهم ما هنالک...

 د و دررا به بیمارستان ببرن جوانکند تا را قانع نمی ی او، خانوادهاین جوان نیاز به درمان و دارو دارد
إذن ما -لیس هذا نداء النداهة یا حاج..  -» :شودکم به پایانی دردناک نزدیک مینتیجه بیمار کم

 –نعم..حیوان مسعور عضه في بطنه منذ بضعة أیام!...  -الکلب؟ -إّنه مصاب بالکلب.. -هو؟ 
حیاة هذا الفتی فورًا ..إّن -ولکن.. -یجب نقله فورًا إلی إحدی مستشفیات الحمیات  بالزقازیق .. 

بین أیدیکم اآلن. قال أحدهم في فظاظة وتحد: لکن أمه سمعت النداهة یا دکتور..التفت  إلیه في 
: إذا اعتقدتم في وجود النداهة فهذا شأنکم، لکن هذا الفتی مسعور..هل تفهمون  غیظ وصحت 

لکم مستشفی  سبحان الله!.. قلت  -والعمل؟  –هذا؟..ولن یعیش لیری صالة الجمعة القادمة!.. 
  (42-40)همان:  «الحمیات!..الواضح أنهم لن یأخذوه ألّي مکان

طوری که گاهی به گیرند؛، نشأت میها از باورهایی که در جوامع روستایی رایج استافسانه
کردن دینی، ترساندن و یا ترغیب یکید بر یک مقولهأگیرد و هدف آن ترنگی آسمانی و قدسی می

-هها نقش بیت و تعمیق چنین باورهایی با مضامین مختلف در طول دوراناست. بدون شک تثب
ها پیدا کرده گیری این میراث نزد روستاییان دارد و رنگ و شکلی خاص نزد آنسزایی در شکل

کند و مشکالت منتج روستایی را بررسی می یخرافه در جامعهوجود است. توفیق پیامدهای منفی 
پیامدهایی که در نتیجه آن و اختالفی که میان باورهای سنتی و علوم جدید از آن و در واقع تضاد و 

 .کندرا بیان می در بین روستاییان رخ می دهد
 

 های انسانی و اخالقی فروپاشی ارزش
مفهوم روستا و شهر را تشةریح  یبندی، دوگانهشناسان تالش کردند تا از طریق دستهبرخی از جامعه

محلی که مقصودش از آن جوامع روستایی است و  یمیان جامعه  «یناند تونیزفرد»کنند. برای مثال 
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گونةه و ایةن باشةدمی تفاوت قائل ،میان جامعه در معنای کلی آن که مقصودش جوامع شهری است
پیوندهای خویشاوندی و روابط ابتةدایی اسةت و  یکند که جوامع روستایی تحت سلطهمقایسه می

و همدلی و ارتباطات قوی میان اعضا است. در مقابةل، در جوامةع شةهری های آن اتحاد از ویژگی
 .باشةدمةی کاری و منافع شخصةیروابط میان افراد قراردادی است و روابط فردی مبتنی بر محافظه

  (145: 1363)الخشاب، 
های ویژگی تماماز  کهو فروپاشی بشریت است  ظلم یسرچشمه ،داستانشهر از منظر این 

ها، اخالقیات و ارزش ،فروپاشی انسانیت ،عدالتیظلم، فقر، جهل، بی هی شده است.انسانیت ت
میالدی،  یقرن گذشته 50 یاز نظرگاه اجتماعی پس از دههباشد. میحاکم  شهر بر هااصول انسان

مردم از روستاها به شهرها تغییر  یهای گستردهخاطر مهاجرتشهرها در جوامع عرب به یچهره
به  را با خود به همراه داشت و مشکالت روحی و اجتماعیرا له پیامدهای زیادی أین مسا کهکرد 

مانند  ،پذیرفتعرب آن را نمی یجامعه وجود آورد. در شهرها کارهای فرومایه و پست که اساساً 
 (12: التا )ابوعیاش،یافت.  رواج گری، دزدی و اختالسروسبی

 ي،فردی مبتنی بر منافع شخصی را در دکتر عاصم فتحروابط  ،«أسطورة النداهة»نویسنده در 
و  يدهد. بنابراین فتحشهری است نشان می یشخصیت مقابل رفعت که نمادی از جامعه

روستایی برای رسیدن به اهدافشان از طریق  یهمسرش از باورها و اعتقادات حاکم بر جامعه
عواطف ثیاب النداهة الفسفوریة وتقف عند في اللیل ترتدي : »کنندسوء استفاده می ةنداه یافسانه

بیت الضحیة وتبدأ باسمه..أن أحدًا لن یجرؤ أبدًا علی الخروج لمضایقتها..وکنت  أزور الضحیة 
صباحا فأعطیه جرعة صغیرة من الباربیتیورات لیظل وعیه في حالة السبات، إنني الوحید في القریة 

در  يدکتر فتح( 111تا: ال)توفیق،  .«أحد للمرضی...الذي له الحق في إعطاء حقن ال یعرف نوعیتها 
در آن  ،کندتمدن بر آن سنگینی می یشهری که توهمات دروازه؛ نمادی از شهر است داستان،

زند و روح و انسانیت را تخریب کرده است. احمد خالد توفیق در شهر رشد شهوت تملک موج می
گاهی دارد. وی از جایگاه   30 یدهه کرده و از نزدیک با سرعت رشد شهرهای مصری از آ

گاهی  ،و نه ضابطه و صالحیتبوده رابطه  یاجتماعی افراد که به خاطر فساد گسترده که بر پایه آ
دارد و از این جهت دکتر عاصم نیز قربانی همین روابط بوده و در دستیابی به آرزوهایش ناکام مانده 

ای عادی تبدیل شد و ای فراگیر و مسالهبه پدیدهحسنی مبارک فساد تقریبًا  یدر دوره». است
رفت. فساد دولتی در شمار میدریافت رشوه توسط کارمندان دولت به عنوان بخشی از درآمد آنان به

شد که نباید از آن بود که از آن به عنوان قانونی تعبیر میها آنچنان گسترده و پذیرفته شدهاین سال
 كسلسلة طویلة من اإلحباطات..لم أوفق إلی االلتحاق سل.») 65: 2011مین، أ)« تخطی کرد
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الجامعة ونفیت  إلی هذه القذرة التي التناسب أحالمي وحتی في الحب..حتی هنا لم أوفق..کان 
رأسي األصلع ونظارتي السمکیة یعوقانني عن الحصول علی الفتیات اللواتي أرغب  في أن یشارکن 

غمني علی أن أکون ما أرادوه لي..مجرد فأر أریاف منزو ومنعزل حیاتي، کّل شيء في الحیاة کان یر
 .(110تا: ال)توفیق،  «علّي أحد.. وهکذا قررت  أن أنتقم كوفقیر..وحین أموت لن یذکرني أحد ولن یب

به روستا آمده بود تا از مشکالتی که در شهر با آن مواجه بود فرار کند. شهر از او انسانی  يفتح 
شرایط ی ریشهتصمیم گرفت تا از مردم انتقام بگیرد. نویسنده  رویاز اینو ضعیف ساخته بود 

عد دیگری از آنچه که یک جامعهاجتماعی را در مشکالت انسان شهری می شهری با آن  یداند و ب 
داری مانند عاصم که از قضا خود پزشک است به تصویر لهأبا خلق شخصیت مس را مواجه است

طبقات جامعه از جمله تمام شهری  یکند که در جامعهنکته را یادآوری میکشیده و در واقع این 
خطرات  ی ازمتوسط شهری که خود او نیز نماینده این طبقه است، در معرض انواع مختلف یجامعه

های اقتصةادی، افزایةش جمعیت و پیامدهای درگیری مصر با اعمال برخی سیاست»قرار دارند. 
های بعد هم ادامه یافت. های اجتماعی و اقتصادی انجامید که در دورهانبه بروز بحر ،اسةرائیل

کودکان  یهای گوناگونی چون فقر، بیکاری، فساد اداری و پدیدهمردم مصر با مشکالت و آسیب
 ).902: 2002)ریاض، « های اجتماعی استساز خشونتها خود زمینهخیابانی مواجه هستند که این

سنتی و کوچک روستایی قرار دارد که سادگی، صفا و صمیمیت و  ییک جامعه ،در مقابل
حاکم در شهرها های منفی فاقد ویژگی است. انسان روستایی معموالً  های آناز ویژگی سرزندگی

یجلس جواري وترتعش شفتاه بآیات قرآنیة طیلة الوقت...وکّل  كثمة فالح عجوز متشک: »است
السائق في  كة یا )صالح(!..هي الدنیا طارت؟!..فیضحثالث دقائق یهتف في السائق: بالراح

متضاد، شهر  یاین رابطه یدر سایه (3توفیق، التا: ) «.فظاظة، ویرفع عقیرته بالغناء بصوت أجش...
هایی از رفتار کسانی که نشانهبیان تنها به دنیایی فاسد تبدیل شده که نویسنده آن را در داستانش با 

آید که های منفی به نظر میکشد. بنابراین شهر مکانی با ویژگیبه تصویر می از شهر به روستا آمدند
دنیای  یشاید مقایسهها است. کردن ارزشای برای به فساد کشیده شدن اخالق و سالخیعرصه

های تصویری باشد که از ماهیت این دوگانگی متضاد و ویژگیی دهندهشهر با دنیای روستا  نشان
 اند.از طریق آن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روانی آن را مجسم کرده اند وآن ساخته

 
 نگرانی از رشد سریع علم و فناوری

ها و تسلیحاتی استفاده شد که از فناوری ها. در این جنگهای بزرگی بودقرن بیستم شاهد جنگ
ر ساخت جهان کیدی بود بر اینکه فناوری و علم دأها تدر واقع این جنگ ؛شهرها را ویران کرد 
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( نوشته است: 1360-1319کامو ) تز اهمیتی دارند. در همین رابطه آلبرئقدرت و سلطه نقش حا
اگر قرن هفدهم، قرن ریاضیات بود، قرن هجدهم قرن فیزیک و قرن نوزدهم قرن زیست شناسی، »

کامو تکنولوژی به تازگی به  یبه عقیده . (Camus, 2008:27)«قرن بیستم قرن وحشت است
نزدیک میان خودکشی  ایباید در آینده ها نیزانسانتوحش رسیده است و  یباالترین درجه

این تصویر به بخشی  .ندهوشمندانه از اکتشافات علمی انتخاب کن یجمعی و استفادهدسته
ناپذیر از مسیر دانش تبدیل شده است؛ به ویژه پس از آن که علم به لطف پیشرفت جدایی

به این دستاورد به دل ماده و قلب موجودات زنده نفوذ کند و آنها را کنترل کند که تکنولوژی توانست 
 معنای توانایی تغییر ماهیت اشیا و موجودات زنده است. 

آن هم پس از اینکه از طریق ترجمه، سفر  ؛گر این تحوالت استمصر از نزدیک نظاره یجامعه
تی که در اروپا و آمریکا شکل گرفت، آشنا با تحوال ،به کشورهای غربی و تلویزیون و رادیو

جایی که تحوالت اقتصادی مصر از تغییر و تحوالت در امان نماند و از آن یجامعه» شوند.می
شود، مصر نیز شاهد تغییر و تحوالت مختلفی شد. به وجود باعث تغییراتی در بستر جامعه می

: 2014)محمود، « یرات در جامعه مصر بودهای جدید یکی از پیامدهای این تغیآمدن جرم و جنایت
-خکه در جهان پیرامون او چه وقایعی در حال ر دیدانسان مصری از طریق رسانه و فیلم می .(55

علوم  یسازی انسان و توسعهای آمریکا و روسیه، بحث شبیهدادن است. جنگ سرد و رقابت هسته
  قرار داشت.مصر در جریان آن  یاز مواردی بود که جامعه ،پزشکی

این نگرانی و ترس را با خلق شخصیتی چون دکتر عاصم  ،«أسطورة النداهة»نویسنده نیز در 
 يبه تصویر کشیده است. فتح باشد،می ی از خطر علم و فناوریادپزشک مقیم روستا که نم يفتح

بر  کامالً کند که به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم و انتقام از جهان استفاده می خود از دانش
ها و کنترل کند از دانش خود برای درمان بیماریخالف تعریف رایج یک پزشک است که تالش می

تجربه کرده است، دچار  خود هایی که در زندگیبه دلیل ناکامی يآن استفاده کند. شخصیت فتح
با ابزار علم   بدین ترتیبنوعی اختالل روانی شده و در نتیجه به دنبال انتقام گیری از مردم است و 

کنت أختار ضحیتي من زوار الوحدة الصحّیة، : »اندازدزندگی مردم روستا را به خطر میخود، 
وکنت أنفرد به فأحقنه بجرعة صغیرة جًدا من بنتوثال الصودیوم..إّنهم یسمونه مصل الحقیقة ألنه 

ا من التنویم المغناطیسي  ا جدًّ  )توفیق،« تحت تأثیر الدواء..یضعف اإلرادة..، وهکذا أبدأ نوًعا خاًصّ
 (110: التا

برای با این جنون گویند و گرفتار چیزی است که به آن جنون علم می در واقع يدکتر فتح
إّنني أحاول صنع اإلنسان السوبرمان لهذا » :کنداش زندگی مردم را نابود میرسیدن به خواسته
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باکتریا..إّن قوة تحملهم تزداد یومًا بعد یوم أعرضهم لمؤثرات شّتی من اإلجهاد الحراري والسموم وال
ابر انسانی  ،کند تا از طریق تغییرات ژنتیکیتالش می او .(115: همان)« وعما قریب لن یؤذیهم شيء

هایی بیشتر از بشر کنونی دارد؛ در نتیجه قصد داشت با را به وجود آورد که نیرومند است و توانایی
رفعت  وجهي : »ان خود در نهایت چنین انسانی را به وجود آوردهای ژنتیکی روی قربانیدستکاری

..کنت  قد فقدت  نظارتي لکّني لم أکن قصیر النظر إلی هذا الحد الذي كفي هدوء ألری ما هنا
 كاألجساد اآلدمیة نصف العاریة المقیدة إلی الجدران من حولي..کانت هنا كیمنعني من تبّین تل

الثاني أو ثالث من العمر وأحدهم أقرب لسّن المراهقة کّلهم مقیدون أربعة أجساد لرجال في العقد 
   .(103: تاالتوفیق، ) «للحائط

توان از نگرد و این موضوع را میحوادث اطرافش می نویسنده با خرد و منطق به وقایع ودر واقع 
دارد تا تفسیر  شود و سعیبا منطق و خرد مواجه میة نداه یقهرمان داستان دریافت که با افسانه

به همین خاطر وقتی  ؛ چراکه او تنها به آنچه که منطق علمی دارند باور دارد.علمی برای آن پیدا کند
گاه می برادرش رفعت از مشکل او به روستا  یخواهد برای معاینهاز دوستانش می ،شودرضا آ

أساتذة الجامعة لیروه..  شيء واحد أعرفه .. أن واجبي هو أن أجلب بعض زمالئي من كهنا»: بیایند
وأنا واثق أنهم سیجدون مصطلًحا التینیا من عشرة أحرف علی األقل یسمون به هذا المرض.. 

در نتیجه زمانی  .(29: همان) «وسیصفون بعض األقراص والحقن تعید أخي إلی حالته األولی
آزمایش خون  شود که نتایجبرای قهرمان اصلی داستان مشخص می ةبودن نداهماجرای ساختگی

نویسد و نتایج رسد. عالء عبدالصمد شاگرد رفعت به او نامه میبرادرش از قاهره به دست او می
قمت  بإجراء تحلیل کروماتوجرافي في کلیة الصیدلة بحًثا »: دهدآزمایش خون را به او اطالع می

ها محسوسة من عن سموم معینة وبعد بحث مدقق مرهق وجدنا في العینة نسبة ضئیلة جًدا ولکن
 .(32)همان:  «مادة الباربیتورات

راز  بهرفعت پس از اینکه  آن هم، استو همسرش عواطف دردناک ي اما پایان کار برای فتح
دانستند که دیر یا زود دستگیر و عواطف از سرنوشت خود با خبر بودند و می يآنها پی برد. فتح

 يکبتیها ووجهها مدفون في المالءة کأنها تبکوعلی الفراش کانا.. هي ساقطة علی ر: »شدخواهند 
بینما هو راقد علی ظهره مفتوح العینین ونظرة ذاهلة ترمق السقف..،وعلی األرض انتشرت أقراص 

ها به خاطر ترس، فرار از مجازات، ناامیدی و سرخوردگی و ناکامی آن (129:همان) «)الدونولیز(..
 شی کردند. ها حاکم شده بود، خودککه در پایان بر آن
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 ،کرده منعکس اوضاع جامعه را که شرایط و دانست ایآینهرا همچون ادبیات داستانی توان می
کند و به دنبال جایگزینی الی داستان تجزیه و تحلیل میالبه ازهای موجود در آن جامعه را واقعیت

کند و مشاهده میروی نویسنده در آثار خود مشکالتی که گردد. از اینها میبرای آن واقعیت
ها و ترس بشر کند و چه بسا نگرانیپذیرد را منعکس میتغییراتی که در اطراف خود از آن تأثیر می

 از این تحوالت نیز منعکس شود.
 
 گیرینتیجه

مسائل اجتماعی به بیان به  "أسطورة النداهة"از آنچه که ذکر شد پیداست که احمد خالد توفیق در 
فعالیت تخیلی -وحشت و علمی یبا وجود اینکه نویسنده در گونهست. صورت ادبی پرداخته ا

ترین مشکالت اجتماعی در روستاهای مصر و موضوعات مربوط به اما در این داستان مهم داشته،
الی داستان خود منعکس کرده است. فقر، باورهای خرافی، محرومیت و تضاد طبقاتی را در البه

گاهی بخشی به مردم و باسواد کردن  یجامعه توفیق معتقد است که اصالح در روستایی از طریق آ
بلکه بایستی در مقابل آن  ،توان برای حل مشکالت از آن فرار کردها ممکن است. از نظر او نمیآن

به یک منطق علمی تکیه  اسطورة النداهةایستاد و با مشکالت مواجه شد. شخصیت اصلی داستان 
وردهای بشر در قرن گذشته بوده اترین دستت که این منطق علمی از مهمتوان گفدارد و در واقع می

مشکالت اجتماعی را بیان کرده و این موضوع از  داستان انعکاس یافته است. توفیقکه در این 
ترین اهمیت باالیی برخوردار است؛ چراکه او به عنوان یک انسان تحصیلکرده در جامعه به مهم

های مصری با آن مواجه هستند پرداخته و از آنجایی که مخاطب داستانمشکالتی که روستانشینان 
حتی االمکان توانسته مخاطبانش را از پیامدهای اجتماعی خرافات  ،او نوجوانان و جوانان هستند

گاه سازد  خطرهایی که ممکن است جامعه به دلیل پیشرفت سریع علوم با آن مواجه از این طریق و آ
 . شوند را یادآوری کند
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 أسطورة النداهة ألحمد خالد توفیق؛ قراءة علی ضوء النقد االجتماعي
 *1میرزائي رضا

 2شیخي علیرضا
 

ص َلخَّ  الم 
 رواد أدب الخوف في األدب العربي. کتب في تسعینیات أحمد خالد توفیق کاتب مصري ویعّد من

في مجال أدب الخوف والفانتازیا. من الناحیة  من القرن الماضي مجموعة "ماوراء الطبیعة"
في المجموعة  ماوراء الطبیعة خاصة في روایته "أسطورة النداهة" االجتماعیة إهتّم توفیق في مجموعة

متعلقة بالمجتمع المصري في القرن الماضي تحدیدًا الریف نفسها، ببعض القضایا االجتماعیة ال
المصري بصبغة من الرعب. من هذا المنطلق یرمي هذا المقال إلی قراءة أحداث الروایة اعتمادًا 
علی المنهج النقد االجتماعي مستخدمًا الوصف والّتحلیل لمناقشة الموضوع هادفًا الکشف عن 

ة فیها. من أهّم النتائج اّلتی توّصلنا إلیها في دراستنا هذه، أّن معرفة الجوانب االجتماعیة المکنون
یعّبر توفیق عن اآلالم روایته عن سّر تخّلف المصریین.  الروائي أحمد خالد توفیق یبحث في

االجتماعیة ویحاول قدر اإلمکان توعیة مخاطبیه علی التبعات االجتماعیة للخرافات وأیضًا 
 هها المجتمع من تطورات القرن العشرین. المخاوف التي یمکن أن یواج
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