
  پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -دو فصلنامۀ علمی
  )1393(علمی و پژوهشی 7/پیاپی 9/ سال چهارم

  
  جودة السحار  »وسوسۀ الشیطان«داستان  تحلیل

  *معاصرنویسی داستان هايبا توجه به تکنیک
 دانشیار گروه عربی دانشگاه رازي کرمانشاه1جهانگیر امیري

 دانشیار گروه عربی دانشگاه رازيعلی سلیمی
  دانشجوي دکتري گروه عربی دانشگاه رازي مصیب قبادي 

  چکیده
نویسی معاصر نویسندگانی است که در داستانجمله از السحارنویسنده معاصر مصري،  عبدالحمید جودة

داستان از مجموعه » وسوسۀ الشیطان«داستان کوتاه . استپیشگرفتهدردانه رویکردي متعهعربی، 
هاي درونی در این داستان، چالش. در این زمینه استاو هاي ترین داستانرجستهاز ب» همزات الشیطان«
توصیفی، میزان  –این پژوهش با روش تحلیلی . ک انسان در قالبی هنري، به خوبی بازتاب یافته استی

. نویسی نوین در این اثر را بررسی نموده استهاي داستانموفقیت نویسنده، در به کارگیري تکنیک
ستان و فرم آن، ابتکار دهد که جودة السحار، در ایجاد پیوند میان محتواي داهاي این مقاله نشان مییافته

به خرج داده است، او در این داستان، ضد قهرمان را با ظاهري آراسته، به جاي قهرمان نشانده تا با 
نویسنده براي تحقق این هدف، از شگردها . تحریک مخاطب، رویکردي انتقادي در ذهن وي پدید آورد

به خوبی استفاده نموده » افق انتظارات«و » گذاريفاصله«: نویسی معاصر مانندهاي داستانو تکنیک
وي عالوه بر آن، به تناسب محتواي داستان، بینامتنی قرآنی را به شکلی زیبا به کارگرفته است و . است

هاي غیر هنر او در این زمینه، آن است که با تأسی از داستان حضرت یوسف در قرآن کریم، صحنه
» نفس اماره«ننموده است، بلکه آن را در قالب چالشی میان  اخالقی را در داستان خود برجسته و جذّاب

  .و در فضاي وجدانی یک انسان تبیین نموده است» نفس لوامه«و 
 نویسیهاي داستان، تکنیکجودة السحار، وسوسۀ الشیطان داستان معاصر عربی،:ها واژهکلید 
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  مقدمه-1
همزات «از مجموعه داستان ار اثر عبدالحمید جودة السح» وسوسۀ الشیطان«داستان 
هایی است هاي برجسته وي از خیل داستاناین داستان یکی از  داستان. است» الشیطان

بخشی مخاطبان خویش با رویکرد دینی و اخالقی نوشته که نویسنده در جهت آگاهی
ت؛ هاي نویسنده چالش برانگیز اسهایی براي تواناییچنین داستان پرداختن به.است
محور تواند داستان را مضمونشتن داستانی با مضمون و رویکرد اسالمی، میکه نوچرا

ثیر و ماندگاري اثر را با خطر أکند و نویسنده را از توجه به فرم باز دارد و این مسئله ت
جویی این سحار مسئله ما پیاللذا در بررسی این داستان متعهدانه از . کندمواجه می

در کنار توجه به مضمونی متعهدانه به فرم اثر خود نیز توجه قضیه بود که آیا نویسنده 
فرضیه مقاله بر این اساس استوار است که داستان مذکور، قابل انطباق با  ؟داشته است

است و » بینامتنیت«و » افق انتظار«، »گذاريفاصله«نویسی غربی چون اصول داستان
ساخته ی نویسی را قالبداستان اصول مذکور ،دانسته یا به شکلی خودجوش ،نویسنده

دانه و به عبارت دیگر، نویسنده تکنیک را در است براي پرداختن به مضمونی متعه
  . خدمت محتواي خویش قرار داده است

  
  پیشینه تحقیق-2

توان از هاي جودة السحار صورت گرفته میایی که درباره داستانهشهاز جمله پژو
نوشته فاطمۀ الزهراء و به » بدالحمید جودة السحارالقصۀ عند ع«پایان نامه دکتراي 

هاي عبد جدال خیر و شر در داستان«راهنمایی دکتر طه وادي، رساله کارشناسی ارشد 
نوشته مهدي شیخی و راهنمایی جهانگیر امیري در دانشگاه  ،»الحمید جوده السحار

توان به این باشد میهایی نیز که در این زمینه نوشته شده از کتاب. را نام برد رازي
صفوت یوسف اثر ، »التيار اإلسالمي يف كتب عبد احلميد جوده السحار«:کرد هموارد اشار

العربی فصلی را تحت عنوان  نیز»أزمة اجلنس فی الرواية العربية«غالی شکري در کتاب  .زید
اما  جستار . اختصاص داده است» وسوسۀ الشیطان«به بررسی داستان  فوق جسر الشيطان
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هاي اسالمی فهاز منظري متفاوت به اثر نگریسته است و تنها به محتواي اثر و مؤلّ حاضر
از . و به میزان خالقیت نویسنده در این عرصه نیز نظر داشته باشد در آن نپرداخته است

سحار و تالش وي براي به خدمت در الطرف دیگر، جستار حاضر از منظر پرداختن 
  .را مد نظر داشته استآوردن فرم به محتوا 

  
3-رافرازي از زندگی جودة السح  

هاي اي اصیل و متعهد به ارزشدر قاهره مصر، در خانواده )1974 - 1913(ارجودة السح
شیخی، (. وي در حالی به دنیا آمد که مادرش منتظر تولد دختر بود. دینی به دنیا آمد

من در شرایطی به دنیا آمدم که نه خود خواسته بودم نه «: گویداو خود می )8 ،ص1388
مان دبستان او را سخت گیري معلّ )4 ،صتابی ،سحار، هذه حیاتیال(» .خواستکسی مرا می

و منتظر مرگ بود اما فهمید که انتظار مرگ مشکل را حل . از مدرسه بیزار کرده بود
هاي زبان تا اینکه تصمیم گرفت به زندگی رو کند و از آنجا به فوتبال و درس. کندنمی

ی و آموزش کالس عرب«: گویدخود می )9–8،صص1388شیخی، (. مند شدهعربی عالق
 ،صتابی ،سحار، هذه حیاتیال(»کشیدمهایی بود که با اشتیاق انتظارش را میقواعد، از کالس

سپس در جوانی به دانشکده بازرگانی رفت و در این میان مطالعاتش را در زمینه  )213
سپس به سینما روي آورد و به . التحصیل شد- ادبیات و رمان باال برد و از آنجا فارغ 

هاي خودش را تبدیل به فیلم نویس فعالیت کرد و برخی رمانساز و فیلمنامهفیلم عنوان
او در مورد اولین . سحار از کودکی شیفته رمان و داستان بودال)9 ،ص1388شیخی، (. کرد

وقتی ماجدولین منفلوطی را برداشتم و شروع به «: گویدمی خود تجربه داستان خوانی
تش را احساس حه نخوانده بودم که به دلم نشست و لذّخواندن نمودم، هنوز چند صف

این خوانم، بفهمم و ام آنچه را میآوردم که توانستهکردم؛ لذا از شادي داشتم پر در می
نوشت که او انشاهاي خوبی می )5 ،صتابی ،ار، القصۀسحال(»مگیربتأثیر قرار تحتچنین 

از همان زمان، او  )246 ،ص، هذه حیاتیسحارال(. انگیختتحسین معلم ادبیاتش را بر می
استعدادخود را شناخت و به ادبیات عالقه بیشتري پیدا کرد و پس از آن تا پایان 
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هاي عربی و انگلیسی را مطالعه هاي داستانی و رمانتحصیالت دانشگاهی اش کتاب
لم روزي که براي نوشتن نخستین رمانم دست به ق: می گوید او در این باره. کردمی

هایی بود که در طول دوران بردم، تمامی آگاهی و دانشم در این باره همان رمان
  )3 ،صسحار، القصۀال(. تحصیلم در مدرسه و دانشگاه خوانده بودم

  
  هاي اخالقی در داستانمضمونجودة السحار و -4

هنر یک نویسنده متعهد در این است که زشتی را در نظر خواننده زشت جلوه دهد و 
ا باو «: گویدمیدرباره وي محمد قطب . این ویژگی را به خوبی داردار ة السحجود

هاي ضعف بشري را کند و لحظهها را آراسته نمیادبیات قرآنی هیچ گاه زشتیپیروي از 
هاي بیداري افکند، بلکه پرتوافکنی را براي لحظهنماید و بر آن پرتو نمیبرجسته نمی

کند و این همان هاي ضعف بشري و گناه اکتفا میذرا به لحظهاي گگذارد و با اشارهمی
و  است مسلمانیبی اد جودة السحار)156 ،ص1987قطب، (» .معناي التزام در ادب اوست

گیرد و کارهاي ادبی او رفتارها و باورهایش از دین سرچشمه می ،هابا ایمان که اندیشه
او میان داستان نویسی به سبک . هایش باشدارتباط با باورها و اندیشهتواند بینیز نمی

نویسی  غربی و مباحث دینی و اخالقی، پیوند محکمی برقرار کرده است و هنر داستان
ها وارد ط کامل در این عرصهرا با مباحث دینی و نقد ادبی در آمیخته و با مهارت و تسلّ

: گویدیمأمون غریب در باب این گرایش وي م )20 ،ص1388شیخی، (. شده است
نگارد و در عین حال اش میار رمان و داستان کوتاه و سفرنامه را با روحیۀ ادیبانهسحال«

اي که وقتی جنبه نویسد به گونهها و مباحث دینی را با گرایش شدید دینی میداستان
هاي کنی، انگار در برابر هنرمند ماهري قرار داري که صحنهادبی آثارش را بررسی می

نگري، گویی که هاي دینی آثارش را میکشد و وقتی جنبهبه تصویر می واقعی را
  )نقل از مأمون غریب 48 ،ص1985زید، (» .است» األزهر«تحصیل کرده 

  
  



 ________________________________________________  
  55معاصرنویسی داستان هايه تکنیکجودة السحار با توجه ب »وسوسۀ الشیطان«داستان  تحلیل

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

  »وسوسۀ الشیطان« خالصه داستان-5
دینی و عملکرد او در برابر  باورهايو  »صالح«به نام  متأهل بر محور جوانین داستا
صالح، جوانی است خوش سیرت و . پردازدزندگی اطرافش می هاي وسوسه کنندهجنبه

اما . دهداش اهمیت بسیاري میبه مراعات واجبات دینیدر ظاهر، خوش صورت که 
بر این  وي. که در زوایاي پنهان شخصیت او نهفته است ستي انقطه ضعف وي، غرور

خواهد شد؛  اصحاب یمین وارد بهشت ی عالی است و بامقام دارايباور است که 
َ يدخلونَ اجلنةَ «)70 ،ص1388شیخی، ( َ اليقنيِ أنَّه من أصحابِ اليمنيِ الذين يعتقدُ اعتقاد

  )5 ،صتاسحار، وسوسۀ الشیطان،بیال( ».بسالمٍ 
با در رویارویی صالح . کنددر همسایگی صالح زندگی می »بدیعه«نام  ي بهدختر 
اولین . شودمیایشدید و وسوسه دالجدچار و زیبایی و جذابیت ظاهري وي،  دختر این

به او  و مخفیانه اما از گوشه چشم ،اندازدسرش را پایین می ،شودبار که با او مواجه می
خواندو برد و ذکر میبه خدا پناه می ، او براي نجات از این وسوسه شیطانی،نگردمی

وسوسه نفسانی او را  ،اما اینکند او را از ذهن خویش بیرون براندبدین وسیله سعی می
کند و او را تا ایستگاه قطار دنبال می ي با بدیعه،در برخوردي دیگرکند، وي رها نمی

برخوردهاي وي با بدیعه در ایستگاه قطار بیشتر رفته رفته، . شودمی ويبیشتر مجذوب 
هر چه .شودوي ایجاد میرون هاي بیشتري در دجدالبه دنبال آن، شود و میو بیشتر 

ساعات گردد، تا جایی که وي بیشتر اسیر این تمایل نفسانی میاو شتر می گذرد، بی
هر چه . کندهماهنگ میازخانه، » بدیعه«را با زمان بیرون آمدن  خانهخروجخود از 

و فقط تا اینجا وي با بدیعه سخنی نگفته . شودبیشتر می به او اشعالقهگذرد، زمان می
با جوانی در سینما  »بدیعه« دیدار  قرار ازاو اما وقتی که  با خود دارد، جدال درونی یک

صالح . رودبه سینما می ويکرده و به دنبال  نیمه کاره رهاشود، نمازش را باخبر می
اما هر  ،شود که دست بر سر او بکشدنشیند و تحریک میپشت سر دختر در سینما می

ر جدال با خویش، دستش را عقب بار قبل از اینکه قصدش را عملی کند، در گیر و دا
گشاید از او درخواست سرانجام روزي در قطار سر صحبت را با بدیعه می. کشدمی
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این مسئله . پذیردکند و بدیعه فرداي آن روز را براي دیدار با او میدیدار دوباره می
ده، قرار کراین افکار او را بی .شود که صالح بیش از پیش به بدیعه فکر کندباعث می

توانست آن روز از افتادن در  ،خداوند توکل براما با  ،ربایدخواب را از چشمانش می
. ورطه نافرمانی خدا برهد و به بالکن نرود و به قول خودش بر شیطان پیروز شود

غوغایی در درون  ،صبح روزي که با بدیعه قرار دیدار دارد )74 –72،صص1388شیخی، (
ر سر قرار و فرمان برداري از شیطان یا خودداري از آن مبنی بر رفتن ب ،وي برپاست

د و روبه سر قرار میکارزارشکست می خورد و در این او اما . براي ماندن در خط الهی
خواهد به خود بقبوالند که نداي درون را گوش کند، میبعد از اینکه بدیعه تأخیر می

این پس از . گذرانداتی را میرسد و صالح با او اوقبدیعه سر می ، ولی ناگهاندهد
کند و هر بار پس از دیدار با وي، نفس نمی یشحتی در نماز نیز رهااو، فکر  ،دیدار

  )76 – 75  صص :همان(. دهدلوامه او را عذاب می
شیطان درون  که بردکند و گمان میبدیعه خودداري میبا  صالح چند روز از دیدار 

تواند شود و پس از اینکه نمیب از خواب بیدار میاما نیمه ش ،را شکست دادهخویش 
ناگهان بدیعه را آنجا  ،ولیرفته تا هوایی تازه کندخانه به بالکن  ،دوباره به خواب برود

کند و بدیعه او اما تقاضاي نفس او را وادار به ایستادن می ،بیند، ابتدا قصد فرار داردمی
پس از اینکه خواهش تن را وي . می کند او اجابتخواند و خویش فرا میاتاق را به 

شود، پس گردد و گرفتار عذاب وجدان شدیدي میاش باز میبه خانه. کندبرآورده می
- او را عذاب می  نداي وجدانش ،خورداین کارزار شکست سختی می راز اینکه او د

 رسد و همسرش او را به نمازپیچد که وقت نماز میر بسترش به خود میوي د. دهد
. که وي اهل جهنم است اندگوید خواب دیده که به او گفتهخواند که صالح میمی

ندایی پنهان در درون  )77 ص:همان(. کند که به خدا پناه ببردپیشنهاد می همسرش به او
ابونَ «گوید میاو  ّ و َ ُ اخلطّائِنيَ التـ ري َ ٌ و خ اء ّط َ َ خ م نِی آدَ َ ُ ب هاست، خطا کردن ذات انسان( »کل

شود تا شود که توبه روزن امیدي میاین چنین می )گذارانندترین خطاکاران، توبهاما به
  . به خدا بگرایدوي دوباره 
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  نویسیدر داستان» گذاريفاصله«تکنیک -6
ها، غالباً هاي قدیم، معموالً خیر محض یا شر محض بود، لذا این قصهقهرمان در داستان

ن نداشتند، به طور کلّی رنگ سفید یا سیاه بر هایی با رنگ خاکستري و بینابیشخصیت
نویسی در ادبیات معاصر، این در داستان» گذاريتکنیک فاصله«. فضاي قصه حاکم بود

قاعده غیر واقعی در مورد بشر را به هم ریخت و ماجراهاي قصه را به واقعیت زندگی 
. نزدیک کردکه در آن، زیبایی و زشتی، بدي و خوبی در هم تنیده شده است، 

ها، پرچمدار این گرایش ادبی در نویسندگان پیرو مکتب واقع گرایی و سوسیالیست
به انتقاد از نظرات ادب » برشتبرتولت«گراي آلمانی نویسنده چپ. ادب معاصر  هستند

همه را به  ،»لوکاچ«تا  »ارسطو«از  او نویسندگان قدیم، . کالسیک در این زمینه پرداخت
از  تقلیديهاي اجتماعی نه بیان ستم«: گویدکند و میهم میولی متّشماندیشه جهان

بلکه باید چنان نامنتظر و غیر طبیعی باشد که خواننده را غافلگیر کند و او را  ،واقعیت
با باید  ،نامهخواننده یا مخاطب نمایش. اي درگیر و فعال بدل نمایداز انفعال به خواننده

ها را از نزدیک ارزیابی به صحنه پرتاب گردد و آن ،ازیگرانهاي غریب بها و نقشبازي
صدا و هم دل ها و مخاطبان خود همها نباید با آدمبازیگران و شخصیت. و تجربه کند

. هاي ذهنی وا دارندها را به کنکاشتوانند آنشوند، زیرا در این صورت بهتر می
اجتماعی باشند تا مخاطب فریفته  ی ضدهنجارهايهاي عادي و حتّها باید آدمشخصیت
این خود تکنیکی . ها فاصله بگیردهاي آرمانی نگردد و با ذهنیتی درگیر، از آنشخصیت

گردانی است که برشت بدان اما تکرار این کار، خود، مایه آشنایی. زدایانه استآشنایی
کند که ار نمیکان او. پسنددبرشت آثار مدرنیستی را به سبب دگرگونی نگاه می. آگاه بود

هاي آشکار اجتماعی هاي منفردي که نشانه هیچ یک از تیپها گاه به شخصیتآن
 ؛پسنددخورد، بهتر میبا سخن پیشین او پیوند میرا که  پردازند، اما این شیوهنیستند می

اي پوچ بازتاب هاي اجتماعی را از آن سو یعنی به گونهها واقعیتچراکه این شخصیت
-هاي همین جامعهانگار پیامد زشتیهاي زشت، منفی و به ویژه پوچشخصیت. دهندمی

هاي اقتصادي اي هستند که در ستمهاي منزوي برایند شیوه انزواسازي جامعهاند و آدم
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هاي متفاوت به بار هاي ناخوش اجتماعی شخصیتاین پدیده. خوردو سیاسی غوطه می
هاي زبان، نگاه و شیوه. گذارداي دیگر اثر میبه گونهآورد و قطعا بر روشنفکران می

  . اي جدي داردها از شیوه گذشتگان فاصلهادبی مدرنیست
تواند همچنان نیرومند و نمی ،اي حتی یک شیوه نوهیچ شیوه »برشت«از دیدگاه 

ر براي آنکه بتوان د. وجود ندارد» شناختیقوانین جاودانه زیبایی« .قی بماندماندگار با
اثر نهاد، نویسنده باید از همه صناعات  عمیقاً) انسان(واقعیت به ویژه در نیروي زنده آن 
-پردازي تازه بهرهگرا و شخصیتهاي بیگانه و پوچصوري پویا و به ویژه شخصیت

سازي زدایی و به ویژه برجستهکل این فرایند که برشت را به آشنایی. برداري کند
تمهید )160 ،ص1388تسلیمی، (» .نام دارد» گذاريفاصله«ازد سفرمالیستی نزدیک می

هاي فرمالیست» زداییآشنایی«، تا حدودي از مفهوم »گذاريفاصله«، یعنی برشتتئاتري 
گرایی نظریه واقعبرشت، )105 ،ص1377سلدن و ویدسون،(. روسی سرچشمه گرفته بود

. حمله به نظریه مخالفان بوداي براي نامید که شیوه پوشیده» ضد ارسطویی«خود را 
ارسطو بر جهان شمول بودن و وحدت عمل تراژیک و همانند شدن مخاطب و قهرمان 

برشت کل سنّت تئاتر . کردشود تأکید میمنجر می ،عواطف» پاالیش«در یکدلی که به 
نامه نویس باید از هرگونه پیوند متقابل نمایش به باور او، .را رد کرد» ارسطویی«

الزم است . شمول بودن بپرهیزدت و هرگونه مفهومی از ناگزیري یا جهانیکنواخ
دهنده غیر طبیعی و اي تکانعدالتی اجتماعی را چنان نشان داد که به گونهات بیواقعی

  )106ص :همان(.آور باشدکامال شگفت

باید  ،به منظور اجتناب از فروبردن مخاطب در حالتی از پذیرش منفعلتوهم واقعیت 
بازیگران نباید نقش خود . ده شودزدو ، این احساس دروغین،گذاريبا استفاده از فاصله

. را گم  کنند یا در پی برانگیختن نوعی همانندسازي یکدالنه صرف با مخاطب باشند
ها باید به مخاطب، نقشی ارائه دهند که هم قابل درك باشد و هم نا آشنا، تا بدین آن

موقعیت، عواطف و مشکالت . ی انتقادي به حرکت درآیدترتیب فرایندي از ارزیاب
: همان(. اي غریب و غامض ارائه گرددها باید از خارج درك شود و به گونهشخصیت

ها باید به نحوي دادها و نمایش آنگذاري بر این نکته تأکید دارد که رخفاصله )106ص
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ایرنا (. ه نمایش نگاه کنددگرگون شوند که تماشاگر ترغیب شود تا با دیدي انتقادي ب
  )14 ،ص1390ریما، 

  
  نویننویسی بر مبناي اصول داستان» وسوسۀ الشیطان«تحلیل داستان -7

هاي شخصیت. کنیمتحلیل می »گذاريفاصله«ابتدا داستان مذکور را از منظر تکنیک 
بار در حقیقت کند، هایی که بین شخصیت اصلی و مخاطب فاصله ایجاد میداستان

تا حس انتقاد را در مخاطب تحریک  اندازندستان را بر دوش یک ضد قهرمان میدا
شخصیت . هاي منفیولی با ویژگی ،ضد قهرمان شخصیت اصلی داستان است«. کنند

زادگی، تواند آدم معمولی و فاقد خصوصیات قراردادي، مثل اصیلاصلی هر اثر ادبی، می
این نوع شخصیت داستانی را . مال و منال باشد نیازي ازگرایی و بیسلحشوري، آرمان

هایی با خصوصیات و خلقیاتی خالف ها شخصیتضد قهرمان. خوانندضد قهرمان می
البته نباید ضد قهرمان را  )455 ،ص1381میرصادقی، (» .عرف و عادت مرسوم زمانه هستند

به ظاهر شخصیتی  »صالح«، قهرمان داستاندر داستان حاضر. با نقش منفی یکی دانست
ردهاي وي به مذهب باعث شده است که در یکاما برخی صفات و رو ،مذهبی است

ناپسند  اسالم دربسیاري موارد رفتارهایی را در پیش گیرد یا صفاتی داشته باشد که 
  :شماریماز این صفات موارد زیر را بر می. شودشمرده می

  
  م صالح بودنتوهو خشوع  نداشتن -7-1

ن خصلتی که مغایر با ویژگی قهرمانی شخصیتی در حوزه ادبیات اسالمی است، اولی
این ویژگی در صالح، شخصیت اصلی داستان حاضر . متّصف نبودن به خشوع است

َ «: برجسته است لمنافقنيَ و الذين ِ ُ حولَ ما أعدَّ اهللاُ ل ه اّلذی کانَ يدور ِ التفَّ املصّلونَ إلی حديث
م مرضٌ فی  ِ ُ من فيه کَشواظٍ من ناٍر فتنفُذ إلی قلوبِ . خشوعٍ فی قلو ق فکانت الکلماتُ تتدّف

ِ األکربِ  ِ اليوم هم يرجتفونَ من خشية مردم به دور امام ( )5 ،صبی تا ،سحار(»الناسِ فتجعُل
دادند که پیرامون عذابی بود که گوش می با خضوع جماعت حلق زدند و به سخنانش
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اي و کلمات مانند شعله. هایشان مرضی استه در قلبها کخداوند براي منافقین و آن
 شدرسید و باعث میهاي مردم میشد و به قلبآتش از دهان امام جماعت سرازیر می

صالح، شخصیتی است که اهل نماز است اما . )هاشان راه یابدکه ترس از خدا در قلب
هکه ي نیست که نمازش باعث خشوع وي شود؛ تا جایی تالش وي در حداي در ذر

این تردید ندارد که در معرض خطر نفاق و صفات ناپسندي است که به راحتی قلبش 
-اي در وي اثر نمیهوم قرار دهند لذا سخنان امام جماعت ذرجتوانند مورد هرا می

شود که گیرد و باعث میاین جاست که مخاطب از این شخصیت فاصله می. گذارد
  .نتواند با او همدردي کند

ت قائل نشدن براي صالح در مورد صالح بودن و اهمیبیش از حد اعتماد به نفس 
ي فراوان است که تبدیل به اعتماد به نفس کاذب میمسایلی چون نفاق در وي به حد-

همین مسئله مانع  ،داندتا جایی که او از همین حاال خود را از اصحاب یمین می ،شود
شود لذا کند، میامام جماعت به وي گوشزد می ها و خطراتی کهاز اثرگذاري حرف

شود تالشی بایسته براي رستگاري بیند که باعث میرستگاري را سهل الوصول می
ُ فيه«.نکند ؤثـّر ُ عتقدُ أنَّ احلديثَ .. کانَ أقلَّ املستمعنيِ تأثّراً بِذلکَ احلديثِ ال ألنَّ احلديثَ ال ي َ بل ألنّه ي

َ من املناف. ال يعنيه ّ صاحلٌ يعتقدُ اعتقادَ اليقنيِ فما هو م مرضٌ بل هو شاب ِ قنيَ و ال من الذين فی قلو
ةَ بسالمٍ  َ سيدخلونَ اجلنّ  ر از آن سخنانثیترین تأکم( )5ص:همان(»  أنَّه من أصحابِ اليمنيِ الذين

نه به این خاطر که در او اثر نمی گذارد بلکه به این خاطر که او  ،شد در وي ایجاد
ین سخنان در مورد وي نیست و شامل او نمی شود؛ او از نظر خودش معتقد است ا

منافق نیست و از کسانی نیست که در قلبشان مرضی باشد بلکه او جوانی صالح است و 
این .) شودمعتقد است که به یقین از اصحاب یمین است و با آرامش وارد بهشت می

و این  شودز صالح میدور شدن مخاطب اباعث ویژگی اعتماد به نفس کاذب نیز 
ر نقادانه مخاطب در مورد این رویکرد شخصیت شود، فرصت تفکّاي که ایجاد میفاصله

  .کندرا فراهم می
  
  



 ________________________________________________  
  61معاصرنویسی داستان هايه تکنیکجودة السحار با توجه ب »وسوسۀ الشیطان«داستان  تحلیل

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

  خود خواهی-7-2
- خیزد، همسرش را براي نماز از خواب بیدار میاو یک روز صبح زود از خواب بر می

ُ فی أن «.کندن میبیادر این لحظات چنین  او حالت خودپسندانه خویش را.کند يطمع ُ َل إنَّه
 ٍ نت حسنات َ ُ ما ج لِ عليها و لواله ّ ُ الفضلِ األو َ صاحب ِه فهو ا فی ميزان ُ ّکت . تکونَ حسنا حتر

ّ احلکيمِ  ُ بآیِ الذکر ا بلغَ ﴿هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة و هم ال ... شفتاه ّ فلم
ه ِ َ زوج يبلغَ مسامع ِ َ صوتَه متعمدًا ل -او این طمع را دارد که نیکی )9ر، صاسحال(»يشعرون﴾ رفع

زیرا که فضل بیدار شدن همسرش براي نماز  ؛هاي همسرش در ترازوي اعمال او باشد
لبهایش براي خواندن . با اوست و اگر او نبود همسرش هیچ اجر نیکی کسب نمی کرد

باال  مداًرسید صدایش را ع...  خورد و زمانی که به این آیهآیات قرآن کریم تکان می
تواند با شخصیتی که پر واضح است که مخاطب نمی. برد تا به گوش همسرش برسد

معروف نیز به  به ی از امرخواهد و حتّداعیه مذهب دارد اما همه چیز را براي خود می
فاصلۀ بین مخاطب و شخصیت ا دنبال نفع شخصی است، احساس یگانگی کند لذ

خاطب را به رویکردي غیر از رویکرد ضدقهرمان مکه این مسئله شود تر میعمیق
امري که در ادبیات کالسیک سابقه نداشت و نویسنده . کشاندداستان یعنی صالح می

کرد و از این طریق بر براي اثرگذاري، خواننده خویش را شیفته شخصیت اصلی می
رهگذر رسالت  گذارد، و از اینتأسی از اعمال قهرمانانه شخصیت اثر میبا خواننده 

  .  دادخویش را انجام می
  
  غفلت از خویشتن -7-3

جویانه وي به دختر همسایه نویسنده در بیان این ویژگی ضد قهرمان داستان، نگاه عیب
ا ابنةُ اجلريانِ / أ تعرفينَها :  کندرا از زبان او چنین نقل می َّ ِ / إ َ اليوم ها قبل َ . / ولکنَّنا مل نر

ت إلی القاه ً نُقَل ُ فی طنطا / نقلت؟ ./ رةِ حديثا ّسٌة کانت تعمل در ُ ا م ّ َ يقولُ / إ ال : إنَّ النبی
 ٍ◌ ٍ م ّ ◌ٍ حمر ها ذو رحمٍ َ مع َ ليلةٍ إال و َ ٍ و ِ األوضاعُ وانقضی ذلکَ األوانُ / تسافر إمراٌة مسريةَ يوم ت ّ . تغري

/ را می شناسی؟  آیا او( )13: سحارال( .» ليس من املعقولِ أن نرتکَ الشاَة فی رعايةِ الذئبِ / 
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/ تازگی به قاهره منتقل شده / ولی ما تا حاال او را ندیده ایم/  او دختر همسایه است
می گوید که زن ) ص(پیامبر / منتقل شده؟ او مدرس است و قبال در طنطا کار می کرده

آن زمان / مسیر یک شبانه روز را سفر نمی کند مگر اینکه خویشاوندي با او باشد 
از . »معاقالنه نیست که گوسفند را به امان گرگ بسپاری/  ضاع تغییر کرده گذشته و او

- که از وي ضد قهرمان می صالحصفات منفی ذکر آنچه گذشت، دیده شد کهاز جمله 

بیند و لذا از میسازد، این است که خطر در جامعه و فساد را همیشه از جانب دیگران 
آورد، این ویژگی را برایش به بار می نفیکند و این غفلت پیامدهاي مخودش غفلت می

لذا  افکندبراي مخاطب الهام بخش نخواهد بود و دیواري بین شخصیت و مخاطب می
  .گذار استتکنیکی فاصله

  
  کنار گذاشتن یکباره ترس از خدا-7-4

هاي اسالمی، محور معنویت است، یعنی تمام امکانات داستان براي متوجه در داستان
ت صالح، . ت به خداوند و جستجوي وي استکردن شخصیا در این داستان، شخصیام

بر خالف ظاهرش، ترس از خدا در دل ندارد، نویسنده به این طریق بین قهرمان داستان  
طرَأ علی «: شوداین قضیه در داستان بدین گونه بیان می. کندو خواننده فاصله ایجاد می

 ُ ر َ يفّک ٌ فقد صار ٌ کبري ر ّ ُ عليها، . فی بديعةَ دونَ أن يفزعَ  صالحٍ تغيـ حيسُّ نشوةً إذا وقعت عيناه
تغییري ناگهانی در صالح حادث ( )24 صسحار،ال(.»وأضحت صالتُه فاترةً ال حرارةَ فيها

شد؛ شروع کرد به فکر کردن به بدیعه بدون اینکه ترسی به خود راه دهد و هنگامی که 
  . شدحرارت مییافتاد نمازش سرد و بچشمانش به بدیعه می
ی: یا در جایی دیگر ه إذا ما صّل ِ رةً فی خيال ِه فکانت حمضّ ) همان(.شارکته بديعةُ فی صالت

.) گذارد در خیالش حاضر بودبدیعه در نمازش شریک اوبود، زیرا که آنگاه که نماز می(
که تقواي خدا محور و هدف اصلی است، کنار رانه محودر داستانی با رویکرد دین

ن ترس از خدا در شخصیت براي خواننده جدایی افکن خواهد بود و باعث گذاشت
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د و شخواهد  اصلی داستان موضع گیري مخاطب در برابر چنین رویکردي از شخصیت
  .خواهد داشتبه طبع ارزیابی انتقادي را در 

در ادامه نیز مصادیقی از درون خود داستان استخراج شده است که مصداق تکنیک 
اي از شخصیت اصلی در همه این موارد ویژگی. از سوي نویسنده است» اريگذفاصله«

شود و کارکرد بیان این داستان یعنی صالح به شکلی نمایشی به مخاطب معرفی می
ها براي مخاطب دور کردن مخاطب از شخصیت است تا رویکردي مخالف او ویژگی

  . شودق میین طریق محقّاصالح جویانه نویسنده از ارویکرددر پیش گیرد و لذا 
  
  غرورخود فریبیو  -7-5

کند، خود اي عمیق ایجاد میویژگی شخصیتی دیگر صالح که بین او و خواننده فاصله
َ ألنه يشتاقُ إلی «: این ویژگی در جاي جاي داستان بیان شده است. فریبی است إنَّه خرج

ها ه . السينما ال ألنَّ بديعةَ خرجت وال ألنّه يودَّ رؤيتَ ه شهواتُه أو أن تفتنَ َ زم أنه أقوی من أن 
که عاشق سینماست و نه به خاطر  چوناو از خانه خارج شد ( )21 ،صسحارال(».أمراةٌ 

او قوي تر . اینکه بدیعه از خانه خارج شد و نه به این خاطر که می خواهد او را ببیند 
معرض آرمایش قرار در از آن است که شهواتش او را شکست دهد یا اینکه زنی او را 

  .)دهد
، فقد کان مشغوالً بالروايةِ العنيفةِ التی کانت « ما شهدَ من الروايةِ شيئًا کثريًا َ ُ و انتهی العرض

ه ِه فی زعمِ َ علی شيطان َ إلی الداِر مطمئنًا فقد انتصر ه وعاد ُ فی صدِر َثَّل  )23صسحار، ال( »ُمت
ل نمایش مشغول به نمایش نمایش تمام شد و او از آن چیز زیادي ندید، در خال(

اي بود که در دلش طوفان می کرد و او خاطر جمع به خانه برگشت و به گمان درونی
میزان انفعال شخصیت صالح در برابر . »استخویش بر شیطان درونش پیروز شده 

-خود کرده که حتی فرصت انجام کاري براي کامزیبایی دختر، او را چنان از خود بی

شود که انجام نشدن کاري را او به و همین مسئله باعث می. گرفته است گیري از او را
 . پاي پیروزي بر شیطان درونش بگذارد
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-این خود فریبی،  همچنین خود را در آنجا که وي به نجواي شیطان گوش فرا می

  : دهددهد خود را نشان می
َ الناصحِ ورا « َ ثوب ها جناتُه؛ شدَّ شيطانُه من أزِر حواسِّه الثائرةِ فلبس ه بأنَّ فی مقابلتِ ُ قنع ُ َ ي ح

ُ من الصعبِ علی القلبِ  ، و يصبح قًا ا تعّل ه فيزدادُ  ِ ناِر شوق ِ ه إشعاالً ل ِ ه عن مقابلت ِ فإنَّ فی إحجام
ها شیطان او پشت احساسات خروشانش را محکم کرد و لباس ( )31صار، سحال(. »نبُذ

. ه دیدار با بدیعه راه نجات اوستناصحان را پوشید و شروع کرد به اقناع کردن او ک
ور کننده آتش شوق اوست و عالقه به او را در وي زیرا خودداري از دیدار با او شعله

  )کندتر میکند و دور کردن آن را از قلب سختبیشتر می
غرور و خود بزرگ بینی خصلت ناپسند دیگري است که در رفتارهاي قهرمان 

  :ن ویژگی بین خواننده و قهرمان فاصله ایجاد می کندای. داستان خود را نشان می دهد
 ُ ه و يتسائل ؟ فما «: يلتوی فی سريِر َ ه هذا االمتحانَ العسري ُ َ مينح ِ مل َ ِ البلوی؟ و ُ هذه ُ اهللا َ ابتاله ِ مل

َ غرورِه بِاجلوابِ  َ صوت ِ «: أسرعَ أن يهمس َ من خرية ه املخلصنيَ و هو َ اليبتلی إال عبادَ إنَ اهللا
 ُ ي َ ه، وس ِ ه مرفوعَ اجلبنيِ عباد ُ من حمنتِ خورد و در رخت خوابش غلت می( )27 صار،سحال(»خرج

کند؟ و چرا این امتحان سخت چرا خدا اینگونه او را آزمایش می«: پرسیداز خودش می
به راستی که : پاسخ داد گونهگیرد؟ طولی نکشید که صداي غرورش نجوارا از او می

ماید و او از بهترین بندگانش است و به زودي از آزخدا فقط بندگان مخلص خود را می
  .آیداین درد و رنج امتحان سخت سربلند بیرون می

او همچنین شخصیتی از خود راضی است که مکملی است براي خصلت غرور در 
  :وي

» ً ه خبيثة َ ِ اختباٍر جيدُ نفس َ أول ُ فإذا بِه عقب ه األهواء َ النفسِ التزعزعُ َ البالِ مطمئن  کانَ ناعم
 ً َ الرضا! أال ما أضعفَ األنسانَ . شريرة ه کل ِ َ ذلک إلی أنّ معدنَ ... کانَ راضياً عن نفس وقد أرجع

 ُ ه األصداء ه ممتازٌ التلتصقُ  – 42صصار،سحال(».وما شکَّ فی نتيجةِ املعرکةِ يوماً والساعةً ... نفسِ
پس به  کند،هوا و هوس او را متزلزل نمی. خیالش آسوده و اعصابش راحت بود()44

چنین بود که به این . ناگاه او به دنبال اولین آزمایش نفس خبیث و شرور خود را دید
را به پاي این و آن... او از خود بسیار راضی بود! نتیجه رسید که انسان چه ضعیف است
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در نتیجه جنگ او و شیطان و... ممتاز است و زنگارپذیر نیستذاتش  که گذاشتمی
  .)ه نداداي شک به دل راذره

شود که او همیشه خود را از اطرافیانش جدا کند و در همین غرور وي باعث می
َ «: ها از موضعی غیر واقعی داوري کندمورد سرنوشت آن ِ فَوجدَ الناس َ املسجد َ من خرج

 َ لمجرمنيَ : جالسنيَ فی املقاهی فغمغم ِ وا قليالً فلن يق! يا ل ُ ع ، متتـّ ونَ ّ اليلب َ َ اهللاِ و ودُکم يسمعونَ نداء
ُ ! إال إلی جهنّم َ املصري از مسجد خارج شد و مردمی را دید که در ( )6 صار،سحال( .»و بئس

د و اجابت یشنونداي خدا را می! اي مجرمان: اند پس زیر لبی گفتها نشستهقهوه خانه
جویی سرگرم شوید چراکه شیطان جز به جهنم رهنمودتان به لذتکنند، قدري نمی

  .)نیست
  

  نفس شدن و مسخ شدگی اسیر-7-6
در لحظاتی و ا، بیدار می شوداز خواب  انگیزبا احساسی وسوسه هاي شبصالح نیمه

و در  ...رود کند و به طرف بالکن میبستر را ترك می و سپسخورد جایش غلت می
ا «: بیندرا می »بدیعه«آنجا  ّ ُ متباينٌة امتزجت الرغبةُ الرهبةَ، إ ه أحاسيس هناکَ انتشرت فی صدِر
 ... َ الن ّ ُ عليها التتحو ِه وثبت عيناه َ فی مکان ر ّ ها ولکن تسم َ ... خطر له أن يفرَّ من وجهِ فتح

ها إلی الغرفةِ قريبةً  َ إليها فی وجلٍ وقادَ ها فأشار َ أخريًا فوجدَ بديعةَ واقفةً علی بابِ مسکنِ الباب
ُ شی هاوانتهی کل ت بديعةُ فی خفةٍ إلی مسکنِ ٍ فانسّل در سینه او  )46 – 45صص: همان(ء

أمان در وجودش حکمفرما بود، واحساسات متفاوتی جوالن داشت که میل و ترس ت
سرانجام در را باز کرد و ... ش بر او ثابت ماند نگاهولی سر جایش خشکش زد و 

اش ایستاده است پس با ترس به او اشاره کرد و او را به در خانهدم بدیعه را دید که 
اش به طرف خانه پاورچین پاورچینو همه چیز تمام شد و بدیعه  اتاقی نزدیک کشاند

  .رفت
هاي ناپسند قهرمان داستان، سرانجام ماهیت شخصیت وي را ها و ویژگیضعف

اعتقادان به آیات خداوند، انگشتانش را در اي که مانند بیکند، به گونهدگرگون می
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بی که در همین دنیا تمام وجودش را فرا نهد، اما این بار با انگیزه فرار از عذاگوشش می
َ «: گرفته است ه واستمرَّ فی عذابٍ حتی ارتفع َ ُ فی عينيهِ فلم يستطع حبس عادَ فرتقرقَ الدمع

َ إصبعيه فی أذنيه  ٌ تصبُّ فی أذنيه، فوضع نُ بالفجِر فأحسَّ کأنَّ صوتَه نار نِ يؤّذ صوتُ املؤّذ
هما عن مساعِ األذانِ الذی يزيدُ من أ َ ِهليصم ا شواٌظ من . شجان ه فکأّمن َ نِ کانَ يقرعُ مسع صوتُ املؤّذ

 ً ه فأحرقته إحراقا دت إلی قلِب برگشت در حالی که اشک در () 46صسحار، ال( ».ناٍر سدّ
کشید تا اینکه چشمانش حلقه زد پس نتوانست آن را نگاه دارد و پیوسته عذاب می

آتشی چون پاره صدایش گفت پس احساس کرد کهمی صبح صداي مؤذّن آمد که اذان
ها هایش گذاشت تا آنشود، پس انگشتانش را در گوشته میخاست که در گوشش ری

-هایش میصداي مؤذن بر گوش .، باز داردافزودهایش میرا از شنیدن اذان که بر غم

  .)سوزانیدگرفت و آن را به شدت میهاي آتش قلبش را نشانه میکوفت گویی که شعله
  
  داستان این در  »افق انتظار«ري تکنیک نقض به کارگی -8

نویسنده در این داستان، به منظور ایجاد و تقویت رویکرد انتقادي در ذهن خواننده، از 
نویسی مدرن، به خوبی استفاده در داستان» افق انتظار«تکنیک و شگرد دیگري به نام 

هانس «ر به نام یکی از نویسندگان معاصافق انتظار اصطالحی است که . نموده است
شناختی زیبایی«در نگرة  »کنستانس«هاي اصلی مکتب یکی از چهره» روبرت یاس

باعث رواج این اصطالح شد، اما این اصطالح  »یاس«گرچه . به کار گرفت» دریافت
شناس این جامعه »ارل مانهایمک«فیلسوف و  »کارل پوپر«، هم اوپیش از . ودبابداع اون

نیز این  »ارنست گومبریچ«همچنین، در آثار تاریخ نگار هنر . اند دهاصطالح را به کار بر
تحت تأثیر پوپر، افق انتظار  )1960(»هنر و توهم«وي در کتاب . اصطالح به کار رفته بود

اي ذهنی تعریف کرده بود که تغییرات و انحرافات از هنجار را با حساسیتی را مجموعه
ل ی ثابت و ایستا نیست، بلکه موضع مدام تحوافق جایگاه. کنداغراق آمیز ثبت می

افق . کندکنیم و این افق نیز با ما حرکت میجا حرکت میاي است که ما به آنیابنده
ها داوريهاي ما نسبت به موقعیت دارد، زیرا این پیشداوريپیوند تنگاتنگی با پیش
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 – 39 ،صص1390ایرما ریما، (. متوانیم ببینیکنند که وراي آنرا ما نمیافقی را بازنمایی می
40(  

رود، نسبت به سایر می یبا تعهد دینیهایهایی که از داستانفرضتعیین انتظار و پیش
ها انتظار دارد که شخصیت اصلی چندان دشوار نیست؛ مخاطب این داستان ،ژانرها

هاي داستان قهرمان باشد و صبغه قهرمانی وي از طریق قرارگرفتن قهرمان در موقعیت
چنان که این ویژگی ، شودق میها محقّدشوار و سر بلند بیرون آمدن وي از این آزمون

در سوره یوسف، مصداق اصلی و حد أعالي داستان ) ع(در شخصیت یوسف پیامبر 
در قصه یوسف قهرمان کیست؟ «: چنان که در این باره آمده. شودمتبلور می - اسالمی

» رسدافتد و سرانجام به سعادت و بهروزي میت در مییوسف است که با تمام نامالیما
  )11 ،ص1390پروینی و زارعی، (

در داستان حاضر، نویسنده در ابتدا در وجود خواننده انتظار یوسف شدن قهرمان را 
کشد که شخصیت ضعیف قهرمان داستان، این افق خلق نموده است، اما طولی نمی

ابتکار نویسنده داستان در . انگیزداد مخاطب را بر میکند و انتقانتظار را نقش بر آب می
کند و این امر به این است که از یک سو، ضعف شخصیت قهرمان را به وضوح القا می

شود و او را به یک منتقد نسبت به شخصیت مخاطب منجر می» افق انتظار«نقض 
هاي زشت آمیز صحنهکند، اما از سوي دیگر، از بیان جذاب و تحریک قهرمان تبدیل می

» نفس اماره«او این ماجرا را در قالب یک کشمکش میان . نمایددر داستان خودداري می
در جدال درونی یک انسان مجسم نموده است و به پیروي از قرآن کریم » نفس لوامه«و 

در شرح این ماجرا، به بیانی اندك اکتفا کرده ﴾هیت لک﴿: در داستان حضرت یوسف
هاي انتظار خواننده، با این روش اخالقی، ابتکار نویسنده و از ویژگی نقض افق. است

ها،  زمینه رواج آن را شود که ضمن بیان زشتی برخی از واقعیتهنر متعهد شمرده می
  .فراهم نمی نماید
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  بینامتنیت سبکی در داستان -9
ز دیگر متون ، آن است که هر متنی در واقع ا)درهم تنیدگی متون(مقصود از بینامتنیت

بینامتنیت به معناي  )26 ،ص1997پاژو، (. هاستآنه کند و شکل تغییر یافتتغذیه می
بینامتنیت،  )78 ،ص1388شیري، (. زندگی بخشی به دنیاي متون دیگر در متن موجود است

شناختی به ادبیات و نقد متن محور است و چنان مورد توجه ناقدان حاصل رویکرد زبان
میرزایی و (. دانستندناپذیر براي هر متن ادبی میه آن را امري اجتنابقرار گرفت ک

آمیختگی اصوال شرط وجودي پردازان معتقدند که متنبعضی تئوري)300،ص1388واحدي،
لفان این ؤاند، خواه مهاي دیگر بافته شدهها از تار و پود متنادبیات است و همه متن

ار در سحالهاي تاز جمله خالقی)177 –176،صص1388، الج(. ها بدانند و خواه ندانندمتن
هاي مورد نظر خویش در داستان را متأثّر از مکتب این داستان، این است که مضمون

اسالم القا کرده است اما در عین حال داستان، صرفا مضمون محور نیست بلکه نویسنده 
ز تکنیک داستانی دیگر نیز براي استحکام و ماندگاري داستان و اثر گذاري بیشتر آن، ا

بهره برده است و آن این است که بافت زبانی داستان خویش را متناسب با مضمون 
هاي توان گفت که قرآنی است و در داستان ترکیبداستان، از قرآن الهام گرفته و می

آورد و ریشه دار بودن بسیاري وجود دارد، که اسلوب و بیان قرآن کریم را فرا یاد می
این تکنیک، بر آمده از ادبیات . شودر میل مذکور در داستان را به خواننده متذکّاصو

و تکنیکی غربی را  داستانی غرب و نظریه بینامتنیت است و نویسنده بدین وسیله نظریه
در عین حال، نویسنده، در اصول . دانه خویش قرار داده استدر خدمت رویکرد متعه

سحار، در اینجا از نوع سبکی است و الاکه بینامتنیت این تکنیک را توسعه داده چر
- توان از نمونهبراي این مدعا می. اي فراتر از موارد مذکور براي بینامتنیت استنمونه

ُ «: هاي مذکور در داستان نام برد ُ حولَ ما أعدَّ اهللا ه الذی کانَ يدور نَ إلی حديثِ َ و التفَّ املصّل
لمنافقنيَ و  ِ مل ِ َ فی قلو ُ من فيه کَشواظٍ من نارٍ فکانت الکلماتُ . فی خشوعٍ  مرضٌ  الذين ق  تتدّف

ِ األکربِ  هم يرجتفونَ من خشيةِ اليوم بافت زبانی این بخش از  .»فتنفُذ إلی قلوبِ الناسِ فتجعُل
ضٌ ﴿: مانند ،داستان، یاد آور برخی آیات قرآنی است َ ِِم مَّر و ُل ِ قُـ ُم  يف َهل َ ا و ضً َ ر َ ُ م ه ُ الّل م ُ ه َ اد َ ز فَـ
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ونَ عَ  ُ ب ِ ذ َكْ انُوا ي َا كَ ِ ٌ مب يم ِ ابٌ أَل در دلهایشان مرضى است و خدا بر مرضشان ( )10بقره، (﴾َذ
.) خواهند داشت] در پیش[گفتند عذابى دردناك آنچه به دروغ مى] سزاى[افزود و به 

ا همچنین است این آیه قرآنی  َ م ُك ْ ي َل ُ عَ ل َ س ْ ر ُ اظً مِّن نَّارٍ يـ َ و َ  شُ ر ٌ فَالَ تَنتَصِ اس َ حنُ َ  )35الرحمن، (انِ و
] از کسى[تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و ] نوع[هایى از  بر سر شما شراره(

  .)یارى نتوانید طلبید
َ : همچنین است از این بخش از داستان ارتفع َ ِ و ِ األسود َ اخليُط األبيضُ من اخليط ّ تبني

ِ الفجرِ  َ إلی صالة نِ يدعو الناس با آیه قرآنی بینامتنیت سبکی  که )8 صار،سحال(.صوتُ املؤّذ
َ ﴿: دارد وْا ح ُ ب َ ر اشْ َ وْا و ُل َكُ ُ و َض ي ْ طُ اَألبـ ْ ي ُ اخلَْ م ُك َ َل َّ ني َ بـ تَ َ رِ ىتَّ يـ ْ فَج َ اْل ن ِ مِ د َ و ْ طِ اَألس ْ ي َ َ اخلْ ن  )187بقره، (﴾مِ

  )بر شما نمودار شود] شب[بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه (
  : متنیت سبکی داستان با قرآن کریم هستندموارد زیر مصادیق بینا

ُ فيه فتاٌة و  ٌ إنّه أقوی من أن تؤثـّر ِه لقدير ار،ص ( .إنَّه علی قهِر شيطان ّ َ ﴿ )۱۷سح ين ِ لَّذ ِ نَ ل ِ أُذ
وا  ُ م ِ ل ْ ُظ م ُ أَنـَّه ونَ بِ ُل اتـَ قَ ُ ٌ يـ ير ِ د قَ ْ َل م ِ رِه ْ ى نَص َل َ عَ نَّ اللَّه ِإ َ به کسانى که جنگ بر آنان ( )39حج، (﴾و

اند و البته  داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته] جهاد[ه رخصت تحمیل شد
  .)خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست

ِ إال أنَّ اهلتافَ الداخلیَّ  َ الوجود ا من ُ َ قد کفّت و تالشی صو علی الرغمِ من أنَّ األجراس
ه و  َ َ أعصاب َ طويالً حّطم ر ّ ً استم ه دکا َ ا  كَالَّ ﴿)33السحار، (دکَّ أعصاب ضُ َدك ْ َر ْ ِ األ ا دُكَّت إَِذ

ا   ) نه چنان است آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود ( )21فجر، (﴾دَك
  

  نتیجه-10
-تکنیکاثر خود، از مضمون متعهدانه در بیان سحار الفرضیه جستار حاضر این بود که 

» الشیطانوسوسۀ «داستان در او .معاصر به خوبی استفاده نموده استنویسی دستان يها
-هاي داستانتکنیکویکوشیده است . است دادهبسیار اهمیت  ،فرمچنان که بیان شد، به 

میان محتوا و مضمون خود قرار دهد و بدین ترتیب در خدمت بیان را نوین نویسی 
ویدر گرو ماندگاري و اثرگذاري داستان . فرم، به شکلی هنرمندانه تناسب ایجاد نماید
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خود،تنوع و ناستابهد»گذاريفاصله« اوبا استفاده از تکنیکی به نام. ستوا این توان هنري
به  ار داستان راب ،نویسیبا به کارگیري این شگرد داستان نویسنده. تحرك بخشیده است

نشان داده  ضد قهرمانهایی از ویژگی او. نهاده است قهرمانضد بر دوش  جاي قهرمان،
این از طرف دیگر، کند می قهرمانتحریکضد  را نسبت به خوانندهي که رویکرد انتقاد

با استعانت نویسنده از اصل داستانی دیگري  ،قهرمان داستان و خوانندهمیان ضد فاصله 
ذهن  یدرافق انتظارنویسنده در ابتداي قصه، . شده است تقویت» افق انتظارات«به نام 

شبیه به حضرت یتی شخصپدید آورده که بر اساس آن، قهرمان داستان،باید خواننده 
کشد که این انتظار خواننده نقش بر کریم داشته باشد، اما طولی نمی یوسف در قرآن

انتقادآمیز ان ادعا و عمل، با یک نوسان روحیمشاهده فاصله بسیار میشود و او، با آب می
در » هیت لک«گردد، اما از سوي دیگر، هنرنویسندهدرایناستکهبهتأسیازعبارت روبرو می

هایغیراخالقیقهرمان داستانخودرا به منظور شرح داستانحضرتیوسفدرقرآنکریم،صحنه
ضعف شخصیت او بیان کرده، اما آن را زیبا و برجستهننمودهاست، 

دردرونیکانسانبه خواننده »نفسلوامه« و»نفساماره« چالشیمیانبلکهآنرادرقالب
 در پیش گرفته استاستان، در این دسحار التمهید ساختاري دیگري که .القانمودهاست

با از بینامتنیت مناسب وي گیري ، بهرهو فرم داستان را به درون مایه آن نزدیک می کند
او براي استحکام سبکی اثر خویش، در کنار مضمون اسالمی اثر، از . استقرآن کریم 

و سبکی از نوع ،بیشتر سحار در این اثرالبینامتنیت . بافت و زبانی قرآنی بهره برده است
  . استگاهی هم استفاده از آیات، کلمات و عبارات قرآنی 
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ار» وسوسة الشيطان«قصة  ّ  جلودة السح
  دراسة و حتليل فی ضوءالتقنيات اجلديده فی فن کتابة القصة

  جهانگري امريی
  علی سليمی
  مصيب قبادی

ّ المل   صخ

هوا فی يعدّ عبداحلميد جودة السحار ا لقاص املعاصر املصری من الکتاب املعاصرين فی فن کتابة القصة و من الذين اجتّ
 ً ال قصة . األدب اجتاهاً ملتزما . » مهزات الشيطان«فی جمموعته القصصية » وسوسة الشيطان«من ابرز قصصه فی هذا ا

يرمی هذا املقال تقييم . نی و اسلوب جيدتعکس هذه القصة اهلموم و اهلواجس التی يعيشها االنسان املعاصر فی سياق ف
اء استخدامه التقنيات اجلديده فی فن کتابة القصة علي آساس املنهج  ّ قه الکاتب جودة السحار جر مدی النجاح الذی حقّ

النتائجالتيتوصلتاليهاهذهالدراسةهيأنّالکاتبأبدعالربطبيناجلانبالشکليواملضمونيفيالقصة. الوصفيالی–التحليلی  . منامهّ
ّک  السحارحاول فی قصته هذه أن تعطی صورة بطولية مجيلة للشخصيات التی تفتقد أوصاف االبطال حقيقة لکی حير

من هذا املنطلق وّظف الکاتب آليات و تقنيات تستخدم غالبًا ما فی فن کتابة القصة  . حاسة النقد لدی القارئ املخاطب
الی ذلک أنّه استمدّ من تقنية التناص القرآنی بأروع صورة و  کرتک الفاصل و جعل املخاطب فی حالة من االنتظار أضف

مما يبعث علی االستحسان بشأن قصص السحار أنّه مل حيرص علی وصف التفاصيل للمشاهد املغايرة للعفاف تاسياً  
امة فی داخل االنسان ّ ارة و اللو ّ د ذلک فی نطاق الصراع القائم بني النفس األم ّ   .بالقرآن الکرمي بل جس

  
القصة العربية املعاصرة، جودة السحار، وسوسة الشيطان، التقنيات القصصية  :رئيسيهالکلمات ال
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