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  چکیده

تمرکـز  . اسـت سوي دیگر با ادبیات در ارتبـاط   از و شناسی جامعهاز سویی با علم  ادبیات شناسی جامعه

ارتباط آن با جامعه است، که تأثیرات متقابل ادبیـات و   محتواي اثر ادبی و بر ساختار و اصلی این شیوه

اجتماعی نویسنده را در  اعتقادي و انعکاس مسائل اجتماعی از طریق دیدگاه فکري،چگونگی  جامعه و

 ي برگرفتـه از مجموعـه   »عصـام عبـدالعاطی   اوراق«رمـان   این گفتار .دهد میقرار  ی مورد بررسیاثر ادب

بررسـی   را مـورد نقـد و   مشـهور مصـري   ي نویسـنده  أسـوانی  عـالء  ي نوشـته  »صـدیقۀ نیران «داستان 

بـر جایگـاه    کـه تمرکـز اصـلی نویسـنده     این اثر آشکار شد پس از بررسی .دهد میقرار  شناختی جامعه

هاي بـه اسـتعداد   تـوجهی  بـی ون ایـن رمـان   مضم .مصر است ي روشنفکر در جامعه اجتماعی هنرمند و

هاي مستعد و توانـا   نویسنده با خلق شخصیت. مصر است ي جامعههنر و علم در  ي عرصهدرخشان در 

تصـویري واقعـی از    و مشکالت این قشر را به تصویر بکشد کند میهنري و علمی تالش  هاي زمینهدر 

، اجتمـاعی و  به انتقاد از اوضـاع فرهنگـی  و  ،دهد میروند زندگی اجتماعی در زمان نگارش رمان ارائه 

نجیب محفوظ و دیگـر نویسـندگان در وقـوع انقـالب      آثار أسوانی در کنار آثار .پردازد سیاسی مصر می

  .مصر مؤثر بوده است
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 مقدمه

، زیـرا ادبیـات از   انکـار اسـت   غیرقابلدارند که  باهمتنگاتنگی  ي ادبیات و جامعه رابطه

گیرد و نویسنده مسـایل   ، نشأت میکنند میدر جامعه زندگی هاي خالقی که  ذهن انسان

بررسـی ارتبـاط میـان    . کند می بازآفرینیر ادبی براي مخاطب جامعه را در زمان تولید اث

رح شدایپولیت تـن نیـز   جامعه و اثر ادبی نخستین بار توسط مادام دواستال فرانسوي مط

نظراتی  در خصوص ارتباط ادبیات با جامعه  از نظریه پردازانی است که در قرن نوزدهم

آثار  .عصر نویسنده است از نظر وي ادبیات بازتاب آداب و رفتار و خلقیات ،را ارائه داد

 زیستی، فرهنگی و تاریخی، عوامـل زیسـتی در  : اند عواملتعامل سه دسته  ي ادبی نتیجه

ایـن نظریـه    .)37 ،1390ادهمـی،  ( کند میفرهنگی در محیط و تاریخی در زمان بروز  ،نژاد

دبیـات شـد و توانسـتند    ا شناسـی  جامعـه ایپولیت تن باعث تعمق بیشتر نظریـه پـردازان   

فیلسـوف   1883-1818حت تأثیر عقاید کارل مارکس ت .تري را ارائه دهند نظریات کامل

، مارکسیسم بر بخـش مهمـی از نظریـات ادبـی و جامعـه      آلمانیو انقالبی و اقتصاددان 

 درنهایـت انسانی ي  ز نظر مارکس اشکال گوناگون جامعها.شناسی قرن بیستم مسلط شد

مت، قانون، هنر و ، حکوو اقتصاد زیربنایی است که سیاست باشد مبتنی بر ابزار تولید می

یز به عنـوان سـالح مبـارزه نگـاه     ن ها به ادبیات مارکسیست.کند میگذاري  ادبیات را پایه

وان سالحی براي حقوق از دست نکارگر باید از آن به ع ي قد بودند طبقهکردند و معت می

  ).47 ،1386 عسگري،( کند برداري بهرهخود  ي رفته

ادبیات به بحث و بررسی ساختار اثـر ادبـی و ارتبـاط آن     شناختی جامعهنقد  درواقع

 بررسـی   قابـل شناسی ادبیـات در دو رویکـرد عمـده     جامعه .پردازد عه میساختار با جام

ادبیـات بـه عنـوان     ي مقولـه اسـت کـه بـه     »ادبیـات  شناسی جامعه«رویکرد اول . است

اقتصاد را بر عـالم ادبیـات    ي چرخهو روابط حاکم بر  نگرد میادي اقتص فرآیندي عمدتاً

شـود کـه    مثابـه کـاالیی اقتصـادي تلقـی مـی      ادبی بـه  در این رویکرد اثر. دهد میتطبیق 

بین تولید کننده و مصـرف  ي  ناشر واسطه. دارندنویسندگان و شاعران در رأس آن قرار 

ادبیـات بـا    شـناختی  جامعـه یـا نقـد    شناسی جامعهرویکرد دوم در بحث . کنندگان است

جـورج  اسـت و   شده شناخته »ادبی شناسی جامعه«یا  »جامعه شناسی در ادبیات«عنوان 
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در ایـن  ...شـوند  مـی پـردازان آن محسـوب    تـرین نظریـه   لوکاچ و لوسین گلدمن برجسته

اي اسـت کـه در    آن با جامعه ي ه بررسی محتواي اثر ادبی و رابطهبرویکرد توجه عمده 

، کند است که نویسنده رمان تالش میجورج لوکاچ معتقد  ).60 ،همان( است شده خلقآن 

 .پنهان زندگی را کشف کند و توسط قهرمان رمان در جهان رمان بازآفرینی کنـد مسائل 

از آنجا که رمـان  « :گوید میاجتماعی است او  نامه وقایعیک  از نظر لوسین گلدمن رمان

 ي نامـه  وقـایع خـود، نـوعی زندگینامـه و     در اصل، در سرتاسر نخسـتین بخـش تـاریخ   

 ي نامـه  وقـایع دهند کـه ایـن    اند نشان هادبیات توانستشناسان  اجتماعی  بوده است، جامعه

ت؛ امـا بـراي اعـالم چنـین     عصر خود را منعکس کرده اسـ  ي اجتماعی کما بیش جامعه

بـر   گفتـار حاضـر   .)1371،27گلدمن،( »باشیم شناس جامعهراستی نیازي نیست که  نظري، به

 ي نوشـته  »اوراق عصـام عبـدالعاطی« رمـان  شناختی جامعهي لوسین گلدمن به نقد  این نظریه اساس

ادبیـات معاصـر مصـر    عالء اسوانی می پردازد وي از روشنفکران و نویسندگان تأثیرگـذار در  

پایـانی حکومـت حسـنی    هـاي   ل اجتماعی مصر را در سـا  -یاسیاست که رویدادهاي س

 شـناختی  جامعهکند او در تمامی آثارش به تحلیل  بی در آثارش منعکس میمبارك به خو

و بـه نقـد و    گزینـد  مـی هایی را بـر   ي خود نمونه رداخته است و از مسایل روز جامعهپ

 کـه  جـا  ازآن .پردازد و مخاطبان بسیاري را به خـود جـذب کـرده اسـت     بررسی آنان می

عی هنرمنـدان و فرهیختگـان مصـري    اجتماعی این رمان را جایگـاه اجتمـا   ي مایه درون

جهـت  را  »صـدیقۀ نیران « از کتاب »اورراق عصام عبدالعاطی« نگارندگان رمان دهد، تشکیل می

یک رمان و شـانزده   صدیقۀنیران کتاب  درواقع. اند شناختی برگزیده بررسی جامعه نقد و

، تنهـا بـه رمـان    تر ارندگان به هدف نقد و بررسی عمیقي کوتاه را در بردارد که نگ قصه

ـ    و نقـد و بررسـی قصـه   پردازند  این مجموعه می »عصام عبدالعاطیاوراق « ن هـاي کوتـاه ای

  .شود مجموعه به مجال دیگري موکول می

  

  ي پژوهش پیشینه

آثـار پژوهشـی ارزشـمند در     ي ن روش نسبتا نوینی اسـت و از جملـه  شناسی رما جامعه

األدب « بـه کتـاب   تـوان  مـی ادبیات عـرب   زبان و ي رشته در شناختی نقد جامعه ي حیطه



  نقد ادب معاصر عربی 54

ـ   موسی اشاره کرد وي سالمۀي  نوشته »للشعب ه ارتبـاط میـان ادبیـات و    در این کتـاب ب

کتـاب  . داند عه در اثر ادبی را امري ضروري میپردازد و بررسی مشکالت جام جامعه می

علـم اجتمـاع االدب   « و کتاباثر عبدالباسط عبدالمعطی  »فی علم االجتماع ۀنظریاتجاهات «

ــات ــاهج و تطبیق ــراهیم فضــل اهللا  نوشــته »من ــاري ي اب ــه هســتند از آث ــک ــد  هب ظهــور نق

امـا در مـورد نقـد جامعـه      .پـردازد  مـی ادبیات غربی و ادبیات  عربی در  شناختی جامعه

این گفتار مبتنـی بـر روش   . هیچ موردي یافت نشد »اوراق عصام عبدالعاطی«شناختی رمان 

لوسـین گلـدمن    ي منطبـق بـر نظریـه    شـناختی  جامعهتحلیلی و توصیفی و بر مبناي نقد 

در محتـواي اثـر ادبـی خـود      چگونـه  نویسنده: کند به این سوأالت پاسخ دهد تالش می

رویـدادهاي   ،هـاي هنـري   نویسنده با حفظ جنبـه  ؟کند میتحوالت اجتماعی را منعکس 

ینی مشـکالت روز جامعـه در   بـه بـازآفر   نویسنده فقط اجتماعی را بررسی کرده است؟

هـدف از   ؟کنـد  مـی ها را نیز بیـان   آن حل راهطرح مشکالت  پردازد یا عالوه بر رمان می

ي مصـر و همچنـین    رسی تعامل این اثـر ادبـی بـا جامعـه    گویی به این سؤاالت بر پاسخ

  .بازتاب تصویر واقعی از اوضاع جامعه در این رمان است

  

  شناختی جامعهتعریف نقد 

راه  نقـد ادبـی روئیـده اسـت و     ي است که به تازگی بر تنـه  ياشاخه شناختی جامعهنقد 

تـأثیر  ارتبـاط ادبیـات بـا جامعـه و    این نوع نقد به چگـونگی  .پیماید رشد و تکامل را می

مسـائل  بـازنمود  بـه   هنـري  اي گونـه  بـه و  پـردازد،  بر یکدیگر می وجامعهمتقابل ادبیات 

هـا   انسانارتباط اصلی ادبیات زبان است و زبان در  ي هماد.پردازد می وتحوالت اجتماعی

 ي اعتبـار مـاده   تـوانیم ادبیـات را بـه    نهد پس می میشود و رو به تکامل  ساخته می باهم

زریـن کـوب در مـورد     .) 55 ،1389 عسگري،( اجتماعی بدانیم زبان است ذاتاً که آناصلی 

مبـانی اجتمـاعی را معتبـر    بعضی از منتقدان در آثار ادبـی  « :گوید میشناختی  جامعهنقد 

. ادبیات با جامعه موضوع نقادي این دسته از نقادان اسـت ارتباطی تحقیق درباره اند، دانسته

 وعقایـد افکـار   محیط اجتماعی برکنـار نتوانـد بـود،    شک نیست که محیط ادبی از تأثیر

  .)72-1378،71 زرین کوب،( »ها تابع احوال اجتماعی است هها و اندیش ذوقو
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  در ادبیات عربی شناختی جامعهنقد 

بان و محققـان عـرب   یدر غرب پدید آمد و اد شناختی جامعهنقد که  ذکرشدپیش از این 

در آگاه شدند، امـامی   شناختی جامعهنظریات ادبی غرب از ظهور نقد  ي از طریق مطالعه

، آغاز تحول در نقد ادبی عرب« :گوید میخصوص ظهور نقد اجتماعی در ادبیات عرب 

 ي عمـده . به مصـر اسـت  ناپلئون  ي پس از حمله هجري، وایل قرن سیزدهم متعلق به او

جدید و فعـال   نقد ادبی مغرب زمین و ظهور مکاتب این تحول به سبب تأثیر مطالعه در

امـامی،  ( »تحقیقات جدید در ادبیات عرب بوده اسـت  هاي شرق شناسی و شدن پژوهش

ادبـی وفکـري گروهـی از    هاي گرایش نقد اجتمـاعی در محافـل    اولین نشانه .)59 ،1377

 ...)توفیـق الحکـیم و   امـین الخـولی،   موسـی،  سالمۀاحمد امین، (ادیبان و منتقدان مانند 

  .آشکار شد

هـا   ادبی جدید بود که بحث ترین پیشگامان این گرایش در نقد احمد امین از برجسته

منحصـر  در نظر او هنر نباید بـه مسـائل فـردي    ...را با معرفی ادبیات اجتماعی آغاز کرد

ادبیـات رهبـري    ي عه باشد، زیـرا وظیفـه  شود بلکه شایسته است درخدمت اصالح جام

 ،1988حسـن درویـش،  ( نگر جامعه نیست  عربی نمایادادن به مردم است اما ادبیات  وآگاهی

هاي مهم ادبیات معاصـر عربـی اسـت کـه معتقـد       موسی از شخصیت سالمۀ. )250 -249

ذهن و قلم خـویش   ي ادیب این است که یفهظو واست هدف ادبیات تأثیرگذاري است 

 نقـدادبی در  هـا  نخستین مطالعات جدي عرب .را علیه فقر و ظلم و استبداد به کار گیرد

هاي پیش از جنگ جهانی اول  جدید مدیون علماء وادباي لبنان است آنان در خالل سال

 الریحـانی و  وامینو پس از آن به مدد پیشگامانی چون سلیمان البستانی، میخائیل نعیمه 

ـ  وجـود  بهتحولی در نقد ادبی  دیگر ي ادباي برجسته در آغـاز   .)59 ،1377امـامی، ( دآوردن

پدیـد آمـد و در پـی آن     ادبیـات  میالدي نقد اجتماعی مانند یک جنبش در مقرن نوزده

، یـا  جامعه است درخدمتکه معتقد بودند ادبیات   آشکار شدند گروهی از منتقدان ادبی

الحـاوي،  ( محکوم کردنـد  ستمگر را نظام و همچنین آثار ادبی مؤید...باید باشد  گونه این

که ادبیـات   کند میعمر الفاخوري صاحب مکتب آزادي تفکر اعالم  لبنان در )115 ،1984

موسـی از اولـین    سـالمۀ مصـر  در...اي اجتمـاعی اسـت    دهمانند دیگر هنرهاي زیبا پدیـ 



  نقد ادب معاصر عربی 56

فکر و فلسفۀ سوسیالیسـتی در ادبیـات   محمد مندور نیز از بنیان گذارن ...ن استپیشگاما

شـایان ذکـر اسـت کـه      .داد را سر می »ادبیات نقد اجتماع است« ها شعار است، او مدت

افراطی به نقد اجتماعی ادبیات روي نیاورد، بلکه معتقد بود ادبیات محمد مندور به طور 

  .)117-116 ،همان( زیبایی دارد که منتقد باید آن را آشکار کند

  

 عالء أسوانی وآثارنگاهی گذرا بر زندگی

متولـد  اي اهـل ادب   م در خـانواده  1957ویسنده در سال پزشک و ن عالء أسوانی، دندان

م مؤفق بـه   1980عالء أسوانی درسال .ازنویسندگان مصر بود پدرش عباس أسوانی. شد

تا به حـال دو  .پزشکی از دانشگاه إلینوي شیکاگو شد اي دندان أخذ مدرك دکتراي حرفه

نیـران  «داسـتان کوتـاه بـا عنـوان      ي یک مجموعه و »وشیکاج«و  »یعقوبیان ةعمار«رمان 

ــه. ر شــده اســتاز او منتشــ »صــدیقۀ ــاالت او در روزنام هــاي الدســتور والشــروق  مق

را از » نوآري جهانی« ي مشهور مصري جایزه ي نویسنده دکتر عالءأسوانی. شود میمنتشر

کسـانی  این جایزه را دانشگاه الینوي هر سال بـه  ...دانشگاه الینوي آمریکا از آن خود کرد

هــاي مختلــف داشــته باشــند در سراســر جهــان اهــدا   کــه بتواننــد نــوآوري در رشــته

مصري است که این جایزه را دریافـت   ي دین ترتیب أسوانی نخستین نویسندهب...کند می

هـا از   اسـت وتـا مـدت    شده ترجمهدنیا  ي زبان زنده 20بیش از به  تاکنونآثار او .کند می

او به عنوان یکی از بهترین نویسـندگان خاورمیانـه   . بوده است اروپا هاي پرفروش کتاب

نیـران  «کتاب .شود میروي نجیب محفوظ شناخته  همطرح است ودر مصر به عنوان دنبال

به زبان فرانسـوي  و  اي در جهان برخوردار شد رت ویژههاي اخیر از شه در سال »صدیقۀ

ه گزارشـایبنا؛ بـه نقـل از روزنامـه     ب. قراردادمنتشر شد و بازار کتاب اروپا را تحت تاثیر 

در فرانسـه بـه زبـان    » اکـتس سـود  «این کتاب، توسط انتشـارات   ،»الیوم السابع«مصري 

و بـا   ییریافتـه تغدر ترجمه فرانسـوي ایـن کتـاب عنـوان آن     .شده استفرانسوي منتشر 

 اســـت شـــده  انتخـــاببـــرایش » لیتنـــی کنـــت مصـــریا«موافقـــت نویســـنده نـــام 

)www.ketabnews.com(.  
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  »ام عبدالعاطیصعاوراق « رمان ي خالصه

طراتش را بـازگو  کـه خـا   شـود  طی شخصیت اصلی این رمان محسوب میعصام عبدالعا

 ؛کنـد  مـی آغاز  مشهور رهبر ملی مصر مصطفی کامل ي جملهرا با  این خاطرات کند، می

رونـی از خـودش   گـویی د  اودرگفـت  .»اگر مصري نبودم دوست داشتم مصـري باشـم  «

 واین، دارند تنبلیبه جز ترس ودورویی  اي ها چه صفات پسندیده واقعا مصري پرسد می

دهد، سپس بـه   خاطراتش جامعه و مردم مصر را مورد انتقاد شدید قرار می درآغازگونه 

پدر او از کودکی بـه نقاشـی    پردازد؛ می »عبدالعاطی« پدرش وسرگذشتروایت زندگی 

اولـین   او در بیست وچهار سـالگی  زمینه استعداد فراوانی داشت مند بود ودر اینعالقه 

، پدر پایان غم انگیزي داردمند  کند، اما این شروع شکوه نمایشگاه نقاشی خود را برپا می

ها فقـر و ناامیـدي    عصام هرگز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفت و پس از تحمل سال

  . کند شرایط زندگی بر اثر سکته فوت می از بهبود

ظرش نرسـیده اسـت   مـوردن بدالعاطی از این که پـدرش هرگـز بـه جایگـاه     عصام ع

 .دانـد  مـی ها را در شرایط نامساعد جامعه  این شکست ي ریشه وکند میاحساس ناراحتی 

در یـک آزمایشـگاه   گیـرد و   ی پس از فوت پدرش لیسـانس شـیمی مـی   عصام عبدالعاط

ایـن  پـردازد و بـه    اش مـی  پدري ومنزلرشو به توصیف محل کاشود ا مشغول به کار می

، محیط کار وخانه پدري عصام شود ي رمان آشنا می ها دیگر شخصیتترتیب خواننده با 

، یـک روز او در  دهـد  مـی ا سـوق  حال وهواي دلنشینی ندارد و این شرایط او را به انزو

کند، این مجالت فرانسوي بـه دلیـل    نی مجالت طراحی دکور را تماشا میسلما ي مغازه

 مجـالت طراحـی   ي گیـرد، مسـأله   میرد توجه عصام قرار یبا موهاي ز طراحی تصاویر و

او تصمیم  و آورد می وجود بهد اما تحول بزرگی در زندگی او رس به نظر ساده می دکور

ختـري  قرار کند، در یک نمایشگاه عکـس بـا د  هاي مقیم مصر ارتباط بر گیرد با غربی می

گـو   بـه بحـث و گفـت    مردم مصـر شود وبا او درمورد مصر و آلمانی به نام یوتا آشنا می

ا امـ گذارنـد   مالقات مـی  قراردر محل کار یوتا  یوتاو عصام  ،بعد از این دیدار پردازد می

هاي فرعی  شخصیت درنهایت یابد، ولی او را نمی رود روز بعد عصام به محل کار او می

زیـرا حضـور    کننـد  مـی  انی و همراهی او با عصام را تکذیبوجود این دختر آلم ،رمان
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با یوتا چیزي نبود جز تخیالت ذهنی  عصام عبدالعاطی شخصیت یوتا و بحث و گفتگو 

  .شود پزشکی بستري می در اوج ناباوري در بیمارستان روان و در نهایت عصام عصام

  

 »عصام عبدالعاطیاوراق «مضمون اجتماعی رمان 

ت ذهـن شخصـی   ي وقایع رمان از دریچـه  ،سیال ذهن استجریان  ي این رمان به شیوه 

هـاي   ننده بـا دیگـر شخصـیت   خواشود و از این طریق  اصلی رمان به خواننده منتقل می

عصـام   ،اطالعـات توسـط شخصـیت اصـلی رمـان      در ایـن حالـت   شـود  می رمان آشنا

گیـرد   مـی  قرارتحلیل و پردازش شود ودر ذهن او مورد تجزیه و عبدالعاطی دریافت می

یا  جریان سیال ذهن رمان .شود میبه خواننده منتقل  روایت از ذهن او ي سپس به وسیله

کـارش   ي روانـی اسـت کـه مایـه     نوعی رمـان  )Stream of consciousness( روانکاوانه

یـک یـا چنـد     »خودآگاهنا ضمیر یا شعور«پایان  و بی والینقطع، متغیر وار سللسیالن مس

نویس فقط با جهان درونی اشـخاص سـروکار    در رمان روانکاوانه، رمان ...شخص است

 سـلیمانی، ( اوسـت  کـار  ي عرصه گذرد میآنچه در درون اشخاص دارد و فضاي ذهنی و 

بـه   احتمـاالً  یـا  ورمان اجتماعی اغلب بـا نیـت ارشـادي    « :گوید میسلیمانی . )40، 1387

کند مـردم را   سعی می نویس رمانشود بنابراین  رات در جامعه نوشته مییمنظور ایجاد تغی

بـه عنـوان راه حـل مشـکلی از     که اي را  نظریه ها و نقایص جامعه بکند و متوجه کمبود

 ،1387 ،سـلیمانی ( »کند آن بحث می ي دربارهبه طریقی ت اجتماع طرح کرده اس مشکالت

در بـه جایگـاه روشـنفکر و هنرمنـد      عصام عبدالعاطیاوراق  رماناعالء اسوانی در  .)26

ي هنـر و علـم و    ي درخشان در عرصـه پردازد و از نابودي استعدادها مصر می ي جامعه

جریـان سـیال    ي شـیوه بـا   العاطیاوراق عصام عبد اگرچه رمان. کند میفرهنگ اعتراض 

نقـد و   ي هواز این جنبه شایسـت دارد مده است اما محتوایی اجتماعی آذهن به نگارش در

بـه همـین    ،گیـرد  هاي اجتماعی قرار می رمان ي در دسته واست   شناختی جامعهبررسی 

  .داردشناختی در بر بررسی جامعه نقد و جهت هاي الزم را ویژگی دلیل
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  انتقاد اسوانیآتش مصر زیر  ي جامعه

کنـد؛   رهبر ملی مصر مصطفی کامل شروع میمشهور  ي عصام خاطرات خود را با جمله

است کـه مصـطفی کامـل     ذکر شایان» اگر مصري نبودم دوست داشتم که مصري باشم«

اساس مصطفی کامل در  بهراین1.شود میجنبش ملی و از نخبگان مصري محسوب رهبر 

انتقـاد  او ي  ت که عصام عبدالعاطی با ذکر جملهمصر شخص قابل احترامی اس ي جامعه

ایـن جملـه را   « :گویـد  مـی عبد العـاطی   عصام کند، آغاز می را مصر ي از مردم و جامعه

یـزي اسـت کـه در    تـرین چ  شروع کنم، زیـرا احمقانـه   کردم تا خاطراتم را با آن انتخاب

بیند کـه در هـیچ    هایی می د مصطفی کامل  در مردم مصر برتريالب! ...ام  ام شنیده زندگی

ها بـا خصوصـیتی مثـل     ژاپنی ها و مانند آلمانیها  آیا مصري! دیگري وجود ندارد؟ملت 

 وکینـه تـرس و نفـاق، رذالـت و پسـتی، تنبلـی       ..وندش عشق به کار متمایز می جدیت و

عصــام 2.)26 – 2010،25 األســوانی،( »..اســتمــا مصــري تــوزي، ایــن ویژگــی و صــفات 

در کتـاب  « :گویـد  دهـد و مـی   شدید خود از جامعه مصر ادامـه مـی   به انتقاد عبدالعاطی

خداوند مصر را بسـیار دوسـت   « :خواندیم میجمالت زیر را  قرائت کالس دوم ابتدائی

به همین دلیـل در تابسـتان وزمسـتان هـواي      ،برد کتاب کریمش نام میاز آن در و دارد 

نگـاه کنیـد بـه     .»کند دشمنان حفظ می ي به آن داده است و آن را از کینهمعتدل وزیبایی 

دقیقـا  اي معتـدل زیبـاي مـا    این هو. کنند ن کودکان پر میکه در ذه ییها دروغ ي انباشته

اگـر  ...کنـیم  مـی چنان خدا را به دلیل آب و هواي زیبایمان شکر  وهم...م استهمان جهن

گویند پس چرا تمام ملـت   طور که می کرد همان دشمنان حفظ می ي خدا مصر را از کینه

  3.)2010،26 ،سوانیاأل( »...هاي دنیا،کشورمان را اشغال کردند

د و اي نـدار  پسـندیده هـاي   ویژگـی مصـر  ي  ام عبدالعاطی معتقد است که جامعهصع

کند باطن مملو از مشکالت خود را با  کند و تالش می تظاهر به عظمت و بزرگواري می

 بی دلیـل  کند که عصام عبدالعاطی خواننده در ابتدا احساس می ،ظاهري فریبنده بپوشاند

  .شود انزجار آشکار مین تنفر ویعلت ا رفته رفتهاما  از وطن خود متنفر است،
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  مصر ي جامعهدر جایگاه هنرمند 

ناپسند مردم مصر به روایـت زنـدگی   هاي  گیویژ و پس از ذکر مفصلی از صفاتعصام 

. کنـد  است کـه آن همـه تنفـر را توجیـه مـی      پردازد واین شروعی عاطی میلپدرش عبدا

 ي ااستعدادي است که بـا عشـق و عالقـه   بهنرمند خوش ذوق و  پدر عصام، عبدالعاطی

عصـام   .اي نداشـته اسـت   هـاي او هـیچ ثمـره    پردازد اما تـالش  فراوان به هنر نقاشی می

ود فکـر  د و بـا خـ  کنـ  درپی پدرش احساس نـاراحتی مـی   هاي پی اطی از شکستعبدالع

چهـار سـالگی اولـین    او در بیسـت و « :شکست شده استکند چه چیزي باعث این  می

بعد از گذشت سی سال از هجرتش ...بر پا کرد هاي رنگ روغن خود را نمایشگاه نقاشی

 ةاي با عنـوان الحیـا   ی ماند که از طریق نقاشی در مجلهباقنامی   به قاهره پدرم نقاش گم

کارهـاي کوچـک    بـا کمـک  و کـرد   خواند زندگی را سـپري مـی   میآن را ن کس هیچکه 

 دیگري مثل راهنمایی روزنامه دیواري در بعضی مدارس و تدریس خصوصی نقاشی بـه 

ایـن چیـزي اسـت کـه عبـدالعاطی در پنجـاه       . دهاي ثروتمندان زندگی را می گذران بچه

پـدرم کـم داشـت     آنچـه کـه  ... اسـتعداد  بـی نه تنبل بود نه ... سالگی به آن دست یافت 

  4).32 ،2010سوانی، األ( »...گیرد برمیبزرگان را در اي که  درخشش بود آن هاله

بدین شکل قهرمـان رمـان بـه ایـن      ،رابطه بازي استمنظور از درخشش هواداري و

مصر تنهـا مخصـوص افـرادي اسـت کـه       ي جامعهکه پیشرفت در  ،کند میاشاره  لهمسأ

هـاي   قلـه هـا در   جایگـاه آن سفارش شده باشند حتی اگر هیچ استعدادي در کار نباشـد  

نسبت بـه افـراد    عدالتی بیگر تبعیض و ظلم و  له بیاناست که این مسأ محفوظ موفقیت

یـاپردازي  هنرمنـدي وتـالش و رؤ   باتوصـیف رمـان   .مصـر اسـت   ي معمولی در جامعه

عصــام . ســرانجامی دور از انتظــار رود شــروعی بسـیار خــوب و  عبـدالعاطی پــیش مــی 

در اتـاق   دوسـتان هنرمنـد   پردازد همه می دوستان هنرمند پدرشعبدالعاطی به توصیف 

این افراد عمو انـور اسـت    ي جمله ازشدند  جمع می دورهم نشینی شب نقاشی پدر براي

عاطی نقاش دوسـت  لکه به موسیقی عالقه داشته است و از سی سال پیش تاکنون با عبدا

 ي همـه  یک درد مشـترك اسـت،   دست چیرهاین هنرمندان  هاي نشینی شبعلت  هستند،

د بـه همـین   ان ناکامی و یأس را تجربه کرده سپستالش  یاپردازي،رؤ عشق به هنر، ها آن



 61 أسوانی عالء از »صدیقۀنیران « مجموعهدر  »اوراق عصام عبدالعاطی« نقد جامعه شناختی رمان

هاي شبانه با دیگر دوستانش در خصوص سرنوشت هنر در مصر  دلیل عبدالعاطی در بزم

کننـد بـاز هـم     اي که به حقیقت نگاه می اما از هر زاویه د،نردازپ یم وگو گفتبه بحث و 

سـت بـراي فراموشـی حقـایق تلـخ      دسـتاویزي ا میان حشیش  دراین حقیقت تلخ است،

هـا و   از شـغل  هاي فراوان، نام کردند، می نشینی شبما  ي افراد بسیاري در خانه« :زندگی

آمدنـد   یدي مـی هاي جد کردند و چهره مییا فوت  رفتند مختلف برخی به سفر می سنین

ق بـه تحقـ   کـه  هـاي بزرگـی   برنامه ،کرد ها را جمع می آنخط یک  با وجود اختالفشان 

شـدند شـانس    هر شب جمع مـی  ... خورده شکستیا پردازان گروهی از رؤ...نرسیده بود

  5).35-34 ،2010 سوانی،ألا( »...کردند میو زمان فاسد را لعنت کور 

سراسـر شکسـت و ناکـامی بـر اثـر       عصام عبدالعاطی پـس از زنـدگی   پدر سرانجام

هد د قرار می ینب ذرهدان مصري را زیر زندگی هنرمناسوانی  .کند مغزي فوت می ي سکته

ه به توصـیف زنـدگی   گرایان با دیدگاهی واقعو شود  گوي این قشر از جامعه می و سخن

ند ولی هرگـز مـورد   هست یقتشوتقدیر، احترام  ي هنرمندانی که شایسته، پردازد یم ها آن

 د به این ترتیـب  آنان وجود نداراي براي رشد و ترقی  زمینه گیرند و هیچ تقدیر قرار نمی

تأسـف نویسـنده از   . دهـد  یمـ خود این نیروها را از دسـت  توجهی  با بی مصر ي جامعه

  .تسلط دارد شرایط و وضعیت هنرمند بر جو رمان

  

  مصر ي در جامعهنفوذ استبداد 

گـذرد بـه    ت و تمام افکاري که در ذهن او مـی راوي در این رمان عصام عبد العاطی اس

در یـک  گیـرد و   پس از فوت پدرش لیسانس شـیمی مـی  عصام ، شود میخواننده منتقل 

، رئـیس و همکـاران خـود    ، او به توصیف محـل کـار  شود میکار آزمایشگاه مشغول به 

وارد ... رسـد   ر این آزمایشـگاه بـه پنجـاه سـال مـی     عم...ساختمانی قدیمی « :پردازد می

 هاي کثیـف  اي از سوسک وبتش مجموعهشوم فاضالبی که در تاریکی ورط آزمایشگاه می

  از سـفیدرنگی شود و مایع لزج و  می  لگد کنی، له  ها را با پایت اگر یکی از آن...را دارد 

، اما رئیسم سـخت اسـت کـه     توصیف علمی همکارانم استاین همان آید  میآن بیرون 

 »رداولین نگاه به او یک برداشت حیوانی را در پی دا...پیدا کنم  توصیف مناسبی براي او
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.)56 -55 ،2010 سوانی،ألا(
رئیس عصام مـردي اسـت زورگـو، کارکنـان آزمایشـگاه از او      6

 و سوءد مورد آزار و اذیت وش یهر خدمتکار زنی که به این آزمایشگاه وارد م. ترسند می

شـود   میرتی که اعتراض کند متهم به دزدي صوگیرد و در  دکتر سعید قرار می ي استفاده

داننـد امـا هـیچ یـک جـرأت       کارکنان آزمایشگاه حقیقت را مـی ي  با وجود این که همه

  .ندارند اعتراض

بداد در گـر نفـوذ اسـت    شخصیت دکترسعید و رفتار و برخورد او بـا کارکنـانش بیـان   

ي  تأثیر حکومت ظالمانهد جامعه تحت ي مصر است، نویسنده معتقد است که افرا جامعه

انـد و بـه زیـر دسـتان خـود سـتم        افرادي زورگو و مستبد تبدیل شـده  حسنی مبارك به

کنـد یـا    دیري که به کارکنانش فخرفروشی مـی م« :گوید أسوانی با صراحت می. کنند می

هایی از  ها نمونه برد این ي تاکسی لذت می از تحقیر راننده پلیس راهنمایی و رانندگی که

به یک معنا تبدیل شده است، در واقـع  ها هستند که قدرت و استبداد در ذهنشان  مصري

شـود و در رفتـار    ست که از حکومت بـه مـردم منتقـل مـی    استبداد یک بیماري مسري ا

دروغ، نفاق ، فساد و فرصـت   حقیقت این است که تقلب،. گذارد ي آنان تأثیر می روزانه

  .)16 ،2012 األسوانی،( »تاتوري استي مصر نتایج حکومت دیک در جامعهطلبی 

دور از  در محـیط کـار بسـیار سـرد تـنش آمیزوبـه      کارکنان آزمایشـگاه  روابط میان 

 و، وبه همین دلیل عصام عبدالعاطی پس از چندین بار درگیري بـا رئـیس   استانسانیت 

ها کاري نداشته باشد و بـه ایـن ترتیـب بـه یـک       گیرد دیگر با آن همکارانش تصمیم می

  .شود موجود منزوي در محل کارش تبدیل می

  

  مصر ي ي رویارویی با واقعیت در جامعه نحوه

که از بیمـاري   ، توصیف این خانه و رفتار مادر هنگامیمادر عصام مبتال به سرطان است

مـادرم در مطـب دکترفریـاد کشـید بـه      ... « :شود قابل تأمل اسـت  سرطان خود مطلع می

مـرگ را بـه    که اینیک فکر به ذهن او مسلط شد ...صورتش سیلی زد وروي زمین افتاد

حساس کند بـا  فیل زمانی که مرگ را اخواندم  می بار یک...هر قیمتی از خودش دور کند

باشـد و در  جـا قبـر او    کند تـا همـان   جا را انتخاب می رود وآن پاي خودش به جایی می
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)69 – 67 ،2010سوانی،ألا( »...شود مینهایت آرامش منتظر پایان عمرش
توصیف عصام به  .7

که بـا   درحالیوردم او خ هی با مادرم صبحانه میگا« :گوید می و دهد میحالت مادر ادامه 

 ...نوشید لیسید سپس لیوان شیري را می طمعی حیوانی چهار قاشق عسل را می حرص و

حـال بـا حـروف    در آن  ...کـرد  مـی در تشخیص صحبت در مورد اشتباهات پزشکان و 

 ...مـا بـه زنـدگی واقعـا رذالـت اسـت      بار ذلـت ي  عالقـه کردم  بزرگی در ذهنم حک می

ي  اجراي حکم افالطون با نقشهو شبرا محکوم به اعدام کردند سقراط  ،هاي نادان یونانی

حیرت زده دلیلش را پرسـید سـقراط    افالطون واو فرار را نپذیرفت ...فرار نزد او رفت 

  .8)78 – 2010،77 ،همان( »به این جهان پست پشت کردم: داد و جواببا اندوه لبخندي زد 

 صـفت تـرس   ،برخورد با بیماري سرطان عصام در توصیف مادرنویسنده با   درواقع

بـه  .کند ملموس می گروهی از مردم مصر است ي یک شخصیت مصري که نماینده در را

و سـرطان نمـاد تسـلط اسـتبداد و ظلـم       مردم بزدل و ترسو ي ر نمایندهرسد ماد نظر می

بـه ایـن ترتیـب     .وعدم پذیرش بیماري سرطان نماد ترس از رویارویی با واقعیت است

است تنها به دلیل ترس کند، که  خود اعتراض می وطنان همهنري به   اي گونه بهنویسنده 

کنند ظلـم   کنند و تالش می گی میزند دیکتاتوري حسنی مباركحکومت ي  که در سایه

  .و ستم این حکومت را نادیده بگیرند

حترمانـه تحـت سـلطه    م هـا غیـر   حدود سی سال است که مصـري « :گوید میأسوانی 

د و براي حاکم نکن ها را تحمل می آشامند و اهانت خورند و می کنند می مبارك زندگی می

 ي هـا مصـري ادامـه    میلیون دارند نگهکنند تا او را از خودشان راضی  مستبد چاپلوسی می

نظامیـان را   زورگـویی تر از حفظ کرامتشان است از ترس بازداشت،  زندگی برایشان مهم

ا تـا زمـانی کـه بـراي دیگـران رخ      زندانی و شکنجه و هتک حرمـت ر ... کنند میتحمل 

کنند از کنار دیوار  ندانشان سفارش میگیرند و به فرز کنند و نادیده می دهد تحمل می می

  ).222 ،2013 ،سوانیاأل( »...نکنند واعتراضراه بروند و تظاهرات 

  

  مصر ي جامعهتحصیل کرده و روشنفکر در  جایگاه قشر

قابل تأمل این است که عصام  ي گیرد، نکته ت پدرش لیسانس شیمی میعصام پس از فو

درش را به کند و وسائل نقاشی پ را به اتاق نقاشی پدرش منتقل می وسائل شخصی خود



  نقد ادب معاصر عربی 64

، انتقـال  جا  مستقر می شود ، و آندهد ارد، هیچ تغییري در نظم اتاق نمیگذ حال خود می

شـود،   محسـوب مـی   کرده تحصیلقشر  ي ست، او که نمایندهاو به اتاق پدر نماد میراث ا

عصـام عبـدالعاطی   . بـرد  دي را به ارث مـی رد و یأس و ناامیگذا پا جاي پاي  پدرش می

قهرمـان  « :کنـد  هایش مطرح مـی  داري است که جورج لوکاچ در نظریههمان فرد مسأله 

پـول   هـاي کمـی نظیـر سـرمایه و     اي که ارزش فرد مسأله داري است که در جامعه رمان

؛ آیـد  یمـ راسـتین بـر   هاي کیفـی اصـیل و    ، به جستجوي ارزشوکاال بر آن حاکم است

جـان امـا جسـتجوي او     ي شـادي بیکرانـه   عشق، عدالت، آزادي، وچون  هایی هم ارزش

دست نخواهـد آورد و تنهـایی و    داند که چیزي به اهریمنی است زیرا خود پیشاپیش می

 .)87 ،1389 عسگري،( »خواهد بود یزگاهشگرانزوا 

هـر   اوبهکند  عصام را منزوي می ،امان محل کار و همچنین منزل پدريوضعیت نابس

بیند، او که تحمل این وضع  می هاي منافق و بزدل و متظاهر را چرخاند آدم طرف سر می

عصـام   .بـرد  رود و به آغـوش حشـیش پنـاه مـی     به اتاق نقاشی پدر می ارد ترجیحاًرا ند

هـاي   لمانی مجلـه سـ  ي مغـازه است، یـک روز در   عبدالعاطی که در الك خود فرو رفته

مـورد   شـدت  بـه  طراحی دکوراسیون منزل است و ي ها ویژه مجله، این بیند فرانسوي می

یرها جالب تصاویر مرا به خود جلب کرد، همه چیز در تصو« :گیرد قرار می توجه عصام

 تابلو هایشـان  درکنارند وا هداشتها را بر ها پارچه نقاش..برق و قرزندگی مملو از ز...بود 

، انـد  نشسـته  هایشـان  نـوت  وسـازها  مقابل  در مشکی هاي ، نوازندگان با لباسندا هایستاد

 ... رونـد  مـی رگ و تمیـز راه  حتی تظاهرات شکوهمند است صدها نفـر در میـدانی بـز   

گـاهی  ...روند میکنند پیش  حرکت می درسکوتکنند و هاي اعتراض را حمل می پالکارد

  .9)81 ،2010 سوانی،ألا( »..کند  ن براي تظاهر کنندگان سخنرانی مییکی از سیاستمدارا

بیـانگر   بیند در تصاویر می وآنچهشاد و متنوع  يها رنگ شگفتی عصام عبدالعاطی از

روزمره او را  این مسأله است که عدم جذابیت وتنوع وعدم تحرك وپیشرفت در زندگی

دیگـري    دن این تصاویر زندگی بـراي او رنـگ  اي که با دی تا اندازه ،به ستوه آورده است

ولـی بـا    ،نگاهی سطحی به نظر برسد که این شخصیت غرب زده است، شاید با یابد می

توان دریافت که عصام عبدالعاطی فرد باهوشی است که از رکود اجتماعی  کمی تأمل می
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 تصـاویر  تصاویر مجالت بسیار روشن و شـاد اسـت، توصـیف   رنگ .به ستوه آمده است

هـاي   نوازنـدگانی کـه در مقابـل نـوت    نـد و  ا شان ایستادههایی که در کنار تابلوهای نقاش

زیرکانـه بـه وضـعیت هنرمنـد و جایگـاه واال       اسـت  اي اشـاره  همـه  ،اند سیقی نشستهمو

قائل هسـتند، جایگـاه آنـان بـا     هنر و هنرمند اي که در جوامع غربی براي  یژهواهمیت و

هـا نیـز    کننـدگان وحرکـت آن  توصیف تظاهر. مصر قابل قیاس نیستجایگاه هنرمند در 

ها به مراتب بهتر از  وضعیت و شرایط غربی که اینوجود  داللت به این مسأله دارد که با

کنند تا به  هاي خود تالش می این حال باز هم براي تحقق خواستهمردم مصر است اما با 

ي زیرکانه خواننـده را بـه تأمـل وامـی      ها این توصیف. خود دست یابند آرمانی ي جامعه

مصـر   ي شرایط جامعهر در وضعیت و یمخاطب مصري را به تغی دارد و در عین سادگی

ایـن رمـان   .کنـد  مـی ایند تحـول را در او بیـدار   احساس خوش کم دستیا ،کند تشویق می

بـا هـر نـوع     میشل زرافا بر این باور است که رمان نـویس، ،بازتاب زندگی واقعی است

شود و نه آنچه که  می روبرودر مقابل اوست  تجربه یا استعداد، با واقعیت مانند آنچه که

او باید روي آن کار کند واین کار را به طور پیوسته انجام دهد تـا هـر   . کامل شده است

واقعیتـی  . سازد اثر اوست که واقعیت را می. ل کندرا براي خواننده به هم وص تاروپودي

  ).1368،91 زرافا،( ده از آن مطلع استکه خوانن

روزنامـه فـروش کـه     و رود سراغ  مجالت خارجی مـی دوباره به عصام عبدالعاطی 

بـه او پیشـنهاد    ي مجالت خارجی شده استها یر و عکساو به تصاو ي عالقه ي متوجه

هـا   چهار دیوار اتاقم را با آن ،به خانه آوردمچهار پوستر خریدم و« :دهد خرید پوستر می

احسـاس پشـیمانی یـا     ...کـردم  مـی  اي جمـع  باید تابلوهاي پدرم را درگوشه ...پوشاندم

نداشـتم آن چیـزي    را دوستعکس  ...درخشید نداشتم  اتاق دلگیرم از شادي میتأسف 

صـاویر  ت10).82 –2010،81 سـوانی، ألا( »...داشـتم را دوسـت   انگیخت یبرمکه عکس در من 

ن جریان عصـام عبـدالعاطی   ، بعد از ایکند میدر دل او زنده احساس زندگی و نشاط را 

ارتباط داشته باشـد و  هاي مقیم مصر  اند با خارجیبه مکانی برود که بتوگیرد  تصمیم می

ر نمایشـگاه عکـس مشـغول    رود، د نگـی آلمـان در مصـر مـی    با این هدف به مرکز فره

  و با شود  خانم آلمانی به نام یوتا آشنا میشود در این هنگام با یک  ها می تماشاي عکس
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  :کنند گو می کشد گفت مصر را به تصویر می ي جامعههایی که  هم در مورد عکس

ـ ، بـا  کودکان در میدان الحسین گروهی ازدرمقابل عکس ایستادم « و نحیـف   یهـای  هجث

در  هاي پـاره  پیراهن تغذیه رنگ پریده بود، با پاي برهنه وهایی که از ضعف وسوء چهره

صدایی  !نیست طور یناآیا ! این عکس توهین به مصر است ...ندخندید مقابل دوربین می

در  زبالـه  يها و تپهفقیران  ها و از پابرهنه اگر: گفتم ...این را گفتآمد که از پشت سر می

نان تأکید کردم کـه مصـر   با اطمی ...بگیري؟نگیري پس از چه چیزي عکس کس ع مصر

ها ذاتا خدمتکار  مصري ...تمدن ما صدها سال است که مرده است ...اي است کشور مرده

فردریک دوست آلمانی من است : یوتا گفت ...فهمند مگر زبان چوب را میو ن اند و برده

سـالی را در   و دهاز مصر برایم صحبت کـرد او مهنـدس اسـت     که او اولین کسی است

بیشتر کشورهاي جهان را دیده است و هیچ کشوري را ندیده کـه  ...مصر گذرانده است 

مصر  ها در خورد که نخبه باشد او تأسف می بااستعدادها و افراد  از نخبه مملو مانند مصر

  11). 93 –85، همان ( »شوند با مشکالت فراوانی روبرو می

از اوضاع نابسامان مصر نارضایتی نویسنده میان یوتا و عصام عبدالعاطی به گفتگوي 

سی و اجتمـاعی  اهاي سی هاي جریان اي پرده از ناگفته زیرا اسوانی در مقاله کند اشاره می

تنهـا در شـیوه حکومـت آن     مصر مشکل« :گوید دارد و به صراحت می بر می پرده مصر

ها به بدترین وضعیت رسیده است  می زمینهاوضاع در مصر بحرانی است و در تما .است

ها مصـري از حـق زنـدگی محترمانـه و مسـکن و       میلیون ،در کنار فقر و فساد و کشتار

هستند و به هـر روشـی و بـه هـر قیمتـی      بهداشت محروم هستند جوانان مصري ناامید 

اد میلیـون جمعیـت دارد کـه میـان     مصر هفت. حاضر به خودکشی یا فرار از مصر هستند

تـر و بـا    هزار متخصـص وجـود دارد کـه کـاردان     ها و صد کرده یلتحصها  ها میلیون آن

مصلحتشـان را   هـا  آناسـت بهتـر از   تر از جمال مبارك هستند اما جمـال معتقـد    کفایت

مصـر  ...است جمهور یسرئشایستگی جمال مبارك این است که پسر  تنها درواقعداند  می

  .)2010،153 سوانی،األ( »مزرعه ي حیوانات نیست که پدر براي پسرش به ارث بگذارد
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  رمان  یاجتماع ي مایه درون

 بـا کـنش و  هـا بلکـه    نه از زبان شخصـیت معنی زیرین وپیامی است که  »تم« مایه درون

که در  هستند هاي تماتیک ها شخصیت برخی از شخصیت.شود محتواي داستان منتقل می

 ي مایـه  القـاي درون  براي بیـان و تنهـا  وهستند داستان  ي مایه درون القاي ودمت بیان خ

هـاي   هـا وجنبـه   اري از پیـام نویسـنده بسـی   شوند و معمـوالً  داستان ساخته و پرداخته می

هـا بـا    هاي فرعی در کشـاکش ارتبـاط آن   خود را از طریق شخصیتداستان  ي مایه درون

جلب توجه نکند خودش را پشت  اینکهدهد وبراي  شخصیت اصلی نشان می یکدیگر و

توان گفت یوتـا یـک    با این اوصاف می .)39 ،1378 جزینی،( کند ن میها پنها این شخصیت

شخصیت تماتیک است که نقش مکمل عصـام عبـدالعاطی را بـر عهـده دارد وایـن دو      

رمان را براي خواننده آشـکار   ي مایه هاي فرعی درون کمک دیگر شخصیتشخصیت به 

زوال ي  دربـاره هشـدار  ان چیزي نیست جز تأسـف و  اصلی  این رم مایه  درون .کنند می

 از گفتگویی طـوالنی در  عصام ویوتا پس. مصر ي جامعه در بااستعدادهاي نخبه و  انانس

زود عصام رسانند وصبح  صبح می روند و شب رابه مصر به منزل یوتا می ي مورد جامعه

بـه  ساعت کاري  از خواهد بعدازظهر پس یوتا از او می ،رساند یوتا را به محل کارش می

گیـرد همـه    را مـی  رود و سـراغ یوتـا   ا مـی ما زمانی که عصام به آنجهمان مکان بیاید، ا

زده  وحشـت  کند و عصام نمی ها کار گویند که دختر آلمانی با این خصوصیت نزد آن می

گویند چنین  شود ولی همه می و با ساکنان آن ساختمان درگیر میرود  یوتا می ي به خانه

بـراي او   انـد و  مه دست به دسـت هـم داده  از دید عصام ه .جا ساکن نیست شخصی آن

تند فق شدند مرا در یک مکان خاصی بسمو ها توطئه کردند و همگی آن« :اند توطئه کرده

آینـد و   به دیـدنم مـی   ...کنند تظاهر به تأسف می ...اند و لباس مخصوصی به من پوشانده

 »...، با دکتـر در مـورد مـن صـحبت مـی کننـد      آورند هاي شکالت می برایم گل و جعبه

پزشکی بسـتري  عبدالعاطی در یک بیمارستان رواندرنهایت عصام 12).107 ،2010 سوانی،ألا(

بتـدا عصـام از بیمـاري    شـود کـه آیـا از ا    میدر پایان رمان  این سؤال مطرح  شود و می

بـه ارمغـان   برد یا شرایط نامساعد اجتماعی وفرهنگی جنـون را بـراي او    روحی رنج می

هنرمنـد   کار مصر سرانجام ي جامعه کند که در به صراحت بیان میگویی نویسنده . آورد
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، از سوي ناامیدي است ها آوردگاه یأس و کشد وجامعه براي آن و روشنفکر به جنون می

دلیل روشنی است بـر   اي چاپ این کتاب متحمل می شوددیگر مشکالتی که اسوانی بر

کنـد کـه    این کتاب بیـان مـی   ي در مقدمه نویسنده. مصر ي روشنفکر در جامعهوضعیت 

اي شـد کـه بـه     همـین امـر انگیـزه     است و قرارگرفتهی به نام محمود شخصتحت تأثیر 

همان ابتـدا از   از ...یک دوست مرابه محمود معرفی کرده بود«:نگارش این رمان بپردازد

تـوان در   او را مـی  نـدگی ز ...درسـتی افکـارش حیـرت زده شـدم     العـاده و  هوش فـوق 

هـا بـه شکسـت     آن ي کرد کـه همـه  خالصه مختلف هاي  در زمینه اي وقفه بیهاي  تالش

، رك وصـریح  او قدرت سازگاري با بروکراسـی ونفـاق اجتمـاعی را نداشـت     ...انجامید

احساس غـم و   تم وبه خاطر محرویتشثیر او قرار گرفتم او را دوست داشتحت تأ ...بود

ها کردم مصر به دلیل فساد واسـتبداد، اسـتعداد   کردم از جهت دیگر احساس می اندوه می

یک کشور آزادي خـواه  بـه دنیـا     اگر محمود در ،دهد عظیمی را از دست می ونیروهاي

آمد، که عدالت و حمایت را براي فرزنـدانش تـأمین مـی کـرد اآلن مقـام و منزلـت        می

گوید کـه تحـت تـأثیر     اگر چه اسوانی می ).16 ،2010سوانی، ألا( »...دیگري در هنر داشت 

نوشته است و حتی نظرات وارد شـده در رمـان نظـرات    یک شخص واقعی این رمان را 

وانی با تمـام نظـرات   سگفت ا توان می کم دستاما  ،است نه نظرات نویسنده این شخص

هـایش را بـه    نویسنده موضوع داسـتان « :گوید می باره دراینناصر ایرانی  افق است؛او مو

 ،ها آن است که بگوییم موضوع تر یقدقگزیند یا  می اش بر هاي ذهنی حکم طبع و گرایش

جویند که طبـع و   اي را می ، نویسندهجوید آب گودال را ثل کور کور را میالم طبق ضرب

 هـاي هـر   رو، موضـوع داسـتان   ازایـن . هـا همخـوان اسـت    اش بـا آن  هاي ذهنـی  گرایش

  ). 1380،302 ایرانی،( »اوستشخصیت واي نمایشگردرون  نویسنده

  

  گیري یجهنت

ضـاي  بـه ایـن معنـا کـه ف     ،شـد  نوشـته  1998 عصام عبدالعاطی در سـال رمان خاطرات 

ویژگی ایـن   .حسنی مبارك را به تصویر کشیده استی خودکامههاي پایانی حکومت  سال

مصـر خیمـه    ي هتحرکی بر جامع بی ها رکود اجتماعی و عدم تحول است، سکون و سال
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اسوانی در این اثـر   .دهد می مصر را ارائهي  این رمان تصویري واقعی از جامعه زده است

هشدار زوال  پردازد، کشورش می یاسیو س، فرهنگی شدید از ساختار اجتماعیبه انتقاد 

تردید اسوانی  بی .دهد اصلی این رمان را تشکیل می ي مایه درونقشر هنرمند و روشنفکر 

زنــدگی و آســایش  ي مصــر و بهبـودي شــرایط  اي اســت کــه اصـالح جامعــه  نویسـنده 

قلـم فرسـایی    ي اوست و در راستاي  تحقق ایـن خواسـته   ي دیرینه خواسته هموطنانش

فرهیختگان و نویسندگان  جاي« :گوید اسوانی در خصوص نقش نویسندگان می، کند یم

بحث هاي عمیقـی در  تا  پردازند  یی که پول می ها ي وزارت فرهنگ و  هیأتها در سالن

، نیستشناسی متن برگزار شود  و زیباییمسایل داستان نویسی نثر و  ي خصوص قصیده

ها مصـري در شـرایطی    در مناطق مختلفی است که میلیوننویسندگان صحیح  بلکه جاي

ها مصـري   و میلیون کنند زندگی نمی یشرایطچنین حیوانات در حتی کنند که  زندگی می

صادقانه و مطابق با واقعیت مشکالت آنان را بیـان   ،از ما انتظار دارند حتی براي یک بار

 ).279 ،2011 سوانی،األ( »کنیم

امـا دیـدگاه    ،پـردازد  اثر به نقد جامعه و مردم مصـر مـی   توانا در این ي این نویسنده

توجـه   گارش رمـان بـی  هاي هنري وفنی ن او باعث نشده است که به جنبه ي یانهگرا واقع

گرایانـه و خالقیـت    واقـع  ثرتلفیقی اسـت از نگـاه اجتمـاعی و   ا این اساس این باشد، بر

 ئل اجتماعی در جهـان رمـان بپـردازد،   به بازنمود مساکند  او در این اثر تالش می. هنري

 ي در سـایه حسـاب آورد زیـرا    نویسندگان ارشادي بـه ي  را در زمره توان او می همچنین

ناشـی از  ایـن تحـوالت    درواقـع  ،که مصر هستیم ي شاهد تحوالتی در جامعه گذر زمان

 اجتمــاعی ناپســند در آثــار هــاي و نقــد عــادت بازنمــایی مســایل اجتمــاعی و سیاســی

ماننـد عمـارت    هاي سینمایی این آثار به فیلمبرخی از تبدیل  یژهو بهو  است نویسندگان

بـه ایـن ترتیـب     ر مردم مصر از وضعیت اجتمـاعی شـد،  منجر به آگاهی بیشت یعقوبیان،

رسـد تحـت تـأثیر آثـار      مـی  به نظرکه  شاهد ابراز نارضایتی مردم مصر هستیم رفته رفته

  .یب محفوظ و عالء أسوانی رخ داده استنج ازجملهیسندگان مشهور مصري نو
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  ها نوشت پی

حقوق بـه تحصـیل پرداخـت سـپس     ی رشتهدرقاهره به دنیا آمد و در ) م1904 -1874( مصطفی کامل. 1

لی را تأسیس کرد و در و جنبش م... مبارزه با اشغالگري انگلیس به کار بستتمام تالش خود را در راه 

اش ریاست این جنبش را بر عهده داشت، مردم مصر دل به او بستند و کارهاي او تحسـین   طول زندگی

  ).1054 ،1380فاخوري،( برانگیختتی همه را و شگف

البـد أن يـری يف الشـعب !...اخرتت هذه العبـارة ألبـدأ �ـا أوراقـي أل�ـا أسـخف مـا مسعـت يف حيـايت «.2

هل يتميز املصريون مثال باجلدية و حـب العمـل کاألملـان ! ...املصري فضائل ال توجد يف أی شعب آخر 

ــوانی،(» ...ة اجلــنب والنفــاق، اخلبــث واللــؤم، الکســل و احلقــد، تلــک صــفاتنا املصــري!....أو اليابــان؟  األس

  .)26و25ص  ،2010

اهللا حيب مصـر کثـريا  إن: لقد قرأت العبارة التالية يف کتاب املطالعة املقرر علی الصف الثاين اإلبتدايي«.۳

کتابـــه الکــرمي ولــذلک فقـــد حباهــا جبــو معتــدل مجيـــل صــيفا و شــتاء وهـــو حيميهــا مــن کيـــد   یوقــد ذکرهــا فــ

إن جونـــا املعتـــدل اجلميـــل هـــذا، .انظـــروا إلـــی رکـــام األکاذيـــب الـــذي حيشـــونه يف عقـــول األطفـــال» األعـــداء

فلمـاذا مث إذا کـان اهللا حيمـی مصـر مـن کيـد األعـداء ! هواجلحيم بعينه؛ ومازلنا حنمد اهللا علـی جونـا اجلميـل

  .)26ص ،2010 األسوانی ،( »مت احتاللنا من کل شعوب األرض؟

ــه األول للرســـوم الزيتيــــة ...«. ٤ ــرين أقــــام معرضــ ــة و العشــ ــه إلــــی ...يف الرابعـ وبعــــد ثالثــــني عامـــا مــــن هجرتــ

القاهرة ظل أبی رساما  مغمورا يکتسب من الرسم يف جملة امسها احلياة اليقرأها أحد ويستعني علی حياتـه 

ــــدروس  ـــض الـ ـــي بعــ ــائط يف بعـــــض املـــــدارس ويعطــ ـــحافة احلـــ ـــی صــ ـــرف علــ ــأن يشــ ــغرية بـــ ـــال أخـــــری صـــ بأعمــ

لـــيس الکســـل ....اخلصوصـــية يف الرســـم ألوالد األثريـــا هـــذا مـــا توصـــل إليـــه عبـــدالعاطي  يف ســـن اخلمســـني 

  )32-31ص،ن. م(» ....اهلالة اليت حتيط باألعالم  كإن ماينقص أيب هواللمعان تل...والنقص املوهوبة 

کثـريون يسـهرون يف بيتنا،أمسـا ء کثــرية ،مهـن وأعمـار خمتلفـة،خيتفی الــبعض بالسـفر واملـوت وتظهــر ...«..٥

جمموعـة ...وجوه جديدة، برغم  اختالفا�م فإن خيطا واحدا جيمعهم ، کلهم مشروعات کبـرية مل تتحقـق 

  .)35-34 ،ن .م( »...من الفاسدوالز  جيتمعون کل الليلة ليلعنوا احلظ األعمی...من ذوی األحالم احملطمة 

أدخل إلی مصلحة الکيمياء، بالوعـة حتـوی ...وطيلة مخسني عاما هی عمر املصلحة ...املبنی عتيق «. ٦

يف ظالمها ورطوبتها جمموعة من الصراير القذرة اليت لو وطأت إحداها بقدمک النسحقت وافرزت سائال 

  أجد وصفا  لزمالئی يف املصلحة، أما رئيسي فصعب أن» الوصف العلمي«أبيض لزجا، احلشرات، هو 

  .)56-55ص ،ن.م( ».بعا حيوانيا فإن النظرة األولی  إليه ختلف طا...يالئمه 
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ســـيطرت عليهـــا فکـــرة ...صـــرخت أمـــي يف عيـــادة الطبيـــب و لطمـــت وجههـــا و ارمتـــت علـــی األرض..«.٧

قـرأت مـرة أن الفيلـة إذا شـعرت بـاملوت مشـت علـی قـدميها إلـی ...أن تدفع عنها املـوت بـأی مثـن :واحدة 

  )69 – 67ص ،ن .م( »..يف هدوءمکان ختتاره ليکون املقربة هناک تقف الفيلة تنتظر �ايتها 

مــن حــني آلخــر أتنــاول اإلفطــار مــع إمــي، أتأملهــا و هــی تلعــق بــنهم حيــواين أربــع مالعــق مــن عســل «.۸

وأســـجل يف ذهـــين ...حتـــدثين أمـــي عـــن أخطـــاء األطبـــاء يف التشـــخيص ...النحـــل مث تـــزدرد کوبـــا مـــن اللـــنب 

الفيلـة  وتنتظـر...نفثـة واحـدة مـن الشـجاعة ..أن حرصنا الذليل علی احلياة شیء دنیء حقا:حبروف کبرية 

وحيکــم األثينيــون اجلهــال علــی الســقراط باإلعــدام وليلــة التنفيــذ يتســلل إليــه أفالطــون حــامال إليــه ...�ايتهــا 

قــد ل: يــرفض اهلــرب ويســأل أفالطــون مــذهوال عــن الســبب فيبتســم ســقراط حبــزن وجييــب...خطــة للهــرب، 

  .)78 – 77ص. ن.م( »أدرت ظهري هلذا العامل الدينء

الشــوارع واملبــاين . زاهيــةجتــذبين کــل شــیء يف الصــورة يبــدو رائعــا حيــاة زاخــرة متنوعــة و الصــور وحــدها «.۹

فنانون  يطلقون حلاهم ويقفون أمـام لوحـا�م ،موسـيقيون بثيـا�م السـوداء الکاملـة جيلسـون أمـام ...والناس 

 ملـــونحي...آال�ـــم ونـــو�م ،حتـــی املظـــاهرات رائعـــة، مئـــات األشـــخاص يســـريون يف ميـــدان واســـع نظيـــف، 

  .)81، ن. م( »..، قد خيطب يف املتظاهرين أحد السياسيني الفتات احتجاح و يتقدمون يف صمت

غطيــت �ــا حــوائط غــرفيت األربعــة، کــان البــد أن  کبــرية،»بوســرتات«ی البيــت أربعــة محلــت معــی إلــ«. ١٠

أنــا ...مل أشـعر بأســف أونــدم ، حجــريت الکئيبـة باتــت تتــألق بالبهجــة ...أکـدس کــل لوحــات أيب يف الــرکن 

  .)82 – 81ص. ن.م( »يف نفسيإن ما أحبه هو ما تبعثه .الأحب الصور 

توقفت أمام صورة �موعة من الصبية يف ميـدان احلسـني، أجسـاد ضـامرة و وجـوه أشـحبها الضـعف «.١١

هــذه الصــورة تســی ء إلــی ...وقلــة الغــذاء يقفــون حفــاة يف جالليــب ممزقــة، کــانوا يضــحکون أمــام الکــامريا 

بالـة يف قلت إذا مل تصوري احلفاة و الفقـراء و أکـوام الز ...أليس کذلک؟ صدر الصوت من خلفي! مصر 

قلـت ..وقد ماتت حضارتنا من مئات السنني ...أکدت هلا أن مصر بلد ميت...مصر ، فماذا تصورين ؟

فريــدريک صــديق :..قالــت يوتــا ..هلــا إن املصــريني هلــم نفســية اخلــدم و العبيــد و ال يفهمــون إال لغــة العصــا 

قــال إنــه زار معظــم ... يعمــل مهندسـا وقضــی يف مصــر عشــرة أعـوام.أملـاين وهــو اول مــن حـدثين عــن مصــر 

ــاملوهوبني مثــــل مصــــر ــدا ميتلــــیء بــ ــر بلــ ــه مل يــ ــالد العــــامل وأنــ ــه يشــــعر باألســــف ألن املوهــــوبني يف مصــــر .بــ وإنــ

  .)93 – 85،ن.م( »مشاکل  کبريةيواجهون 

تظـاهروا باألسـف مـن ...تآمروا و جنحوا و ها هم يعزلـونين يف مکـان خـاص يلبسـونين ثيابـا خاصـة ،«.١٢

ــع اأجلـــي يـــزورونين  ــيکوالتة ويتحــــدثون مـ ــورود و علـــب الشـ ،ص ن.م( »...لطبيـــب بشــــأينوحيملـــون إلــــی الـ

107(.  
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    :مآخذ و منابع

  . الثامنۀ الطبعۀ ،، دارالشروقةالقاهر ،صدیقۀنیران ، )م2010( ،األسوانی ، عالء -

  .الثالثۀ الطبعۀ ،دارالشروق ،ة، القاهرالمصریۀ ةهل أخطأت الثور، )م2013( األسوانی، عالء، -

 الطبعـۀ  ،الرسـالۀ  مؤسسـۀ  النقد الحدیث و المعاصرفی الشعر العربی، حرکۀ، )م1984(، الحاوي، ابراهیم -

  .األولی

  .، چاپ اول، نشر دیباتهران هاي نقد ادبی، مبانی وروش، )ش1377( امامی، نصراهللا، -

  .چاپ هشتم، ، تهران، نشر آبانگاههنررمان ،)ش1384( ،ایرانی، ناصر -

  .چاپ اول تهران، نشر نحل، مقالۀ تئوري در ادبیات داستانی، پنج، )ش1378( ،جزینی، محمد -

 ،ثین مقاییسه و اتجاهاته و قضـایاه النقد العربی بین القدامی والمحد ،)م1988( ،درویش، العربی حسن -

  .األولی الطبعۀ، المصریۀ النهضۀ مکتبۀ، ةالقاهر

  .األولی الطبعۀ نشر،لل العالمیۀ المصریۀ الشرکۀ ،ةالقاهر ،األدبیۀالنظریات  موسوعۀ ،)م2003( راغب، نبیل، -

، دانشنامۀ علـوم  مبانی نقد اجتماعی در ادبیات ،)ش1389( کبري، نعمتی قزوینی، معصومه،، روشنفکر -

  .4اجتماعی، شمارة 

 تهـران،  ،نسرین پروینی: ، مترجم)رمان و واقعیت اجتماعی(ادبیات داستانی  ،)ش1368(، زرافا، میشل -

  .چاپ اول فروغی،

  .پنجمچاپ  انتشارات سخن، تهران، آشنایی با نقد ادبی، ،)ش1374( ،زرین کوب، عبد الحسین -

  .انتشارات سوره مهر، چاپ دوم تهران،رمان چیست،  ،)ش1387( ،ن، محسسلیمانی -

چـاپ  ، تهران، نشر فروزان، ، نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی)ش1389( عسگري حسنکلو، عسگر، -

  .دوم

  .، تهران، انتشارات توس، چاپ دومتاریخ األدب العربی ،)ش1380(فاخوري، حنا،  -

انتشـارات هـوش و    ،تهران، محمد پوینده: ، مترجمجامعه شناسی ادبیات ،)ش1371( ،گلدمن، لوسین -

  .چاپ اول، ابتکار

 تهـران، نشـر  ، سـعید اربـاب شـیرانی   : ، متـرجم )4و  3جلد (تاریخ نقد جدید ،)ش1377( ،رنهولک،  -

  .چاپ اول ،گلشن

ــوان  - ــاد     «عن ــه افت ــاب فرانس ــازار کت ــان ب ــه ج ــت ب ــش دوس ــاریخ »آت ــایت  28/6/92، در ت از س

www.ketabnews.com گرفته شد. 

  



  

  

  عالء األسوانيل" نيران صديقة"مجموعة  في" أوراق عصام عبد العاطي"عي لرواية النقد االجتما

  

  1نجیانگی عل

  2رضوان جمشیدیان

  

  

  

  الملخص

، ويركــز هــذا النقــد جهــة أخــرىيــرتبط النقــد االجتمــاعي لــألدب بعلــم االجتمــاع مــن جهــة، كمــا يــرتبط بــاألدب مــن 

بشــكل رئيســـي علــى بنيـــة األثــر األديب ومضـــمونه، وعالقتــه بـــا�تمع، إذ يــتم البحـــث يف التــأثري املتبـــادل بــني ا�تمـــع 

ــة واالجتماعيــــة  ــ ـــة والديني ـــة الفكريـ ـــى الرؤيـ ـــل األديب بنــــاًء علـ ــة يف العمـ ــايا االجتماعيــ ـــاس القضــ واألدب، وكيفيــــة انعكـ

املـــأخوذة مـــن " أوراق عصـــام عبـــد العـــاطي"روايـــة  -بالبحـــث والنقـــد االجتمـــاعي  -للكاتـــب، وتتنـــاول هـــذه املقالـــة 

، وتبــني بعـد البحــث يف هـذه الروايــة »عـالء األسـواين«للكاتــب املصـري املعــروف " نــريان صـديقة"ا�موعـة القصصـية 

ث ثقـف املصـري، حيـاالهتمام األساسي للكاتب عـالء األسـواين كـان منصـباً علـى املكانـة االجتماعيـة للفنـان وامل أنّ 

ـــة اإل ـــة يف مصــــر مهــــال الــــذي تعيشــــه املواهــــبيصــــور الكاتــــب يف هــــذه الروايـ ـــة والفنيــــة الالمعـ ، وذلــــك خبلقــــه العلميـ

ــيت تعانيهــــا تصــــويراً واقعيــــاً يقــــدم أســــلوب احليــــاة  ــكالت الــ لشخصــــيات فنيــــة وعلميــــة موهوبــــة وقــــديرة، وتصــــوير املشــ

ــة الروايـــة، منتقـــداً األوضـــاع ــة والسياســـية يف االجتماعيـــة وقـــت كتابـ ــرت أعمـــال الثقافيـــة واالجتماعيـ  مصـــر، و قـــد أثـ

  .من الكتَّاب يف حصول الثورة املصرية غريهو  األسواين

  

  

  

  

  

  

  .النقد االجتماعي، أوراق عصام عبد العاطي، نريان صديقة، عالء األسواين رواية، :الكلمات الرئيسة
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