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    چكیده

برشی از زندگی شخصیت اصلی داستان اسـت کـه بـا وجـود محـدوديت در کـاربرد عناصـر         عنوان بهداستان کوتاه 

شـیوه چیـنش ايـن عناصـر و     بنابراين، بینیما ی، همان ساختار و شیوه را در کاربرد اين عناصر در آن میسينو داستان

، شاعر و ناقد معروف پرداز داستاناديب، « نجیب کیالنی»استا  لیتحل  قابلدر داستان  آنهاکدام از  میزان حضور هر

در  انـه يگرا واقـع همراه با سبک  کسانی است که با داشتن روح دينی و تعهد به قضايای اخالقی، ازجمله، تبار یمصر

کوتـاه او واداشـتا    هـای  داستانما را به بررسی عناصر  همین امر و داستان کوتاه، از شهرتی جهانی برخوردار است

که ارتباطی تنگاتنگ با « الملوکملک»و « الکفاءات» ،«موعدنا غداً»داستان کوتاه نجیب، سه  های داستاننظر به کثرت 

واقعیت و زندگی مردم دارد و آمال و آالم مردم را به تصوير کشیده است، انتخاب شد و عناصـر داسـتان بـه روش    

نقد و بررسی نهاده شدا برخی نتايج اين پـژوهش گـواه ايـن مطلـب اسـت کـه        تحلیلی توصیفی در اين سه به بوته

تکلف استا راوی در جريان تمام حوادث بیرونی و افکار درونی قـرار  اسلوب بیان نجیب اسلوبی ساده، روان و بی

مهـم   گـو يکـی از عناصـر   وسـازدا عنصـر گفـت    دارد و با استفاده از توصیفات دقیق آنها را به مخاطـب منتقـل مـی   

ای در کشـف  مالحظـه  قابلگويی درونی، موفقیت  گوی رايج و تکوو او با استفاده از گفت های نجیب است داستان

های داستان غالباً پويـا و جـامع هسـتند و در طـول مسـیر       ها و پیش بردن حوادث داستان داردا شخصیت شخصیت

 اگردند یمداستان، دچار حوادث و تاییرات 
  

 داستان کوتاه، عناصر داستان، نجیب الکیالنی، موعدنا غداً، ملک الملوک، الکفاءاتا: هاکلیدواژه
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 مقدمه
 مسئلهبیان 

معنا با   ای متعهدنويسنده عنوان بهنجیب کیالنی 

های فنی ژانر ی از قالب ادبیات و زيبايیمحور

داستان و رمان در جهت خدمت به اهداف 

گیردا اجتماعی و سیاسی خود و جامعه بهره می

گرايش اين نويسنده موجب شده تا او تنها به 

 عنوان بهبلکه از آن  ،دنبال آفرينش هنری نبوده

خود را  موردنظرابزاری استفاده کرده تا مضامین 

از ادبیت  حال  نیع دراما  ،به مخاطب منتقل کند

و خصوصیات فنی آثار خود نیز غافل نمانده و 

گزيندا سبکی متناسب با مضامین خود برمی

نما از واقعیت ای تمامهمین امر از آثار او آينه

بک سازد که توجه به اين سها میزندگی انسان

گرايانه همراه با تعهد اخالقی وی ضرورت واقع

 ،ا بنابرايندنکپرداختن به آثارش را مشخص می

هدف مقاله حاضر اين است که با روش 

توصیفی سبک نگارش و نويسندگی  -تحلیلی

اين نويسنده برجسته را در سه داستان کوتاه 

تحلیل و بررسی کند و با کشف شگردهای 

کاربرد عناصر داستان را نويسی او کیفیت داستان

 ها تبیین نمايدا در اين داستان

 

 تحقیق سؤاالت

 :شود یمدر اين زمینه سؤاالت زير مطرح 

خود چگونه عناصر  های داستاننجیب در ا 1

داستان را در جهت بیان مقصود خود به کار 

 گرفته است؟

عناصر ساختمند در سه اثر برگزيده به چه ا 3

 کار رفته است؟هسبکی ب

 

 پیشینه تحقیق

ۀ نقد آثار نجیب کیالنی آثاری به چشم نیزم در

بنیۀ الخطاب عنوان کتابی با  جمله از اخورد یم

اثر  الروايی: دراسۀ فی روايات نجیب الکیالنی

الشريف حبیلۀ که انتشارات عالم الکتب الحديث 

آن را به چا  رسانده استا  م 1121در سال 

بررسی و تحلیل »موضوع ی نیز با ا نامه انيپا

ی سينو داستاننقش و جايگاه نجیب الکیالنی در 

در مقطع کارشناسی ارشد  ،«اسالمی معاصر

در  ش(1255سال )توسط خانم صديقه زودرنج 

دانشگاه تربیت مدرس به رشته نگارش درآمده 

ه ـکت ـد اسـر معتقـن اثـده ايـتا نويسنـاس

 نيتر مهم ۀکه در رد یالنیک یاسالم یها داستان

الف( شامل سه بخش است:  ،دارد یجا یآثار و

که در رابطه با حوادث و  يیها داستان

 یایو با هدف اح یاسالم خيتار یها تیشخص

ب( به نگارش درآمده استا  میتمدن عظ نيا

مسلمان  یها که مبارزات ملت يیها داستان

آن به  دارانواـار و هـمعاصر را در برابر استعم

که مسائل و  يیها داستان ا ج(آورد یدرم ريتصو

مشکالت موجود در درون جوامع مسلمان را 

فوق  یها داستان کیالنی ،از نظر ویا ندک یم انیب

منظم و  یو طرح بايز یشکل هنر کيرا در 

امر سبب  نیده استا همکرهماهنگ خلق 

 یپرداز در امر داستان یو ریچشمگ تیموفق
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و  اين دو اثر با نگاهی کلی شده استا یاسالم

در عین حال جامع به آثار متعدد کیالنی پرداخته 

و اثر دوم نیز رويکرد محتوايی به آثار اسالمی او 

 داردا 

به اين موارد  توان یمدر زمینۀ مقاله نیز 

اه ـکوت ایـه انـداسترئالیسم در »اشاره کرد: 

نجیب الکیالنی با استناد به مجموعه داستانی 

 در انسیه خزعلی، اشرف بصیری اثر «کابوس

وم ـات و علـده ادبیـی، دانشکـمجله ادب عرب

، سال 3، شماره 1)دوره  انی دانشگاه تهرانـانس

سبک  نییتبنويسندگان با هدف  (،1255

به اين  کیالنیکوتاه  یها در داستان يیگرا واقع

 با تمسک به مکتبکه وی  اند دهیرسنتیجه 

 ،یاسالم یها از آموزه یریگ و بهره اسالم

 یمشکالت جامعه را مطرح و اذهان را برا

 یموضوعاتو  خواند یو درک آن فرام يیجو چاره

دارند،  یاخالق امیو پ یاسالم یرا که رنگ و بو

به  ودخ انهيگرا واقع یها به عنوان محور داستان

ی ديگر با عنوان ا مقالهگیردا میخدمت 

نجیب ی زن در ادبیات داستانی پرداز تیشخص»

 در شهال زمانی و عبدی نيالد صالحاز  «الکیالنی

، 2شماره ، 3دوره ) نشريه زن در فرهنگ و هنر

وجود دارد که نويسندگان در اين  (،1215سال 

پردازی، مقاله با تمرکز بر روی بحث شخصیت

ها بررسی شیوه نويسنده را در ارائه شخصیت

 یبرانويسنده  اندکرده و به اين نتیجه رسیده

 ،یاز عنصر راو شتریب یاصل یها تیشخص

 یاعمال و رفتار و برا فیوگو و توص گفت

 م،یرمستقیغ وهیاز ش شتریب یفرع یها تیشخص

وگو بهره برده  رفتار، چهره و گفت فیتوص

تر به مقاله حاضر با نگاه جامعبنابراين،  ااست

عناصر داستانی در سه داستان کوتاه کیالنی 

  تمرکز کرده استا
 

 مباحث نظری

 داستان کوتاه. 5

( روايتی است منثور short storyداستان کوتاه )

 صورت بهکه يک ديدگاه يا احساس انسانی را 

کشد به تصوير می فهم قابلو  رگذاریتأثفشرده، 

(ا داستان کوتاه هم مانند 20: 3553 قنديل،)

داستان بلند و رمان پالت و آغاز و وسط و پايان 

معدود  ها شخصیتداردا در داستان کوتاه تعداد 

ی ها لیوتحل هيتجزفضای کافی برای  ااست

مفصل و پرداختن به امور جزئی وجود ندارد و 

در آن تحول و تکامل دقیق  توان ینم معموالً

 طور آنرا  ها شخصیتاوضاع و احوال اجتماعی 

 بررسی کنیم )شمیسا، ،مینیب یمکه در رمان 

 ،رـک اوکانـر فرانـا در نظ(315: 1205

 ،ايرلندی پرداز داستانو  سـينو امهـشنينما

داستان کوتاه کالبد مناسبی برای بیان کل زندگی 

از زندگی زيرا داستان کوتاه ناب برشی  ؛نیست

داستان کوتاه را  های شخصیتاستا اوکانر 

معرفی  شده له های انسان عنوان بهاولین بار 

انتخاب چنین نامی به اين دلیل است که  اکند یم

-ذاتهمها  با اين شخصیت تواند ینمخواننده 

او در کتاب  ا(15: 1251 پنداری کند )اوکانر،

ی است در ا مطالعهکه  صدای تنهاخود به نام 

ان کوتاه سه رکن زمینۀ داستان کوتاه، برای داست

ا 2و رش ـگستا 3؛ شرح ا1 قائل شده است:

: 1225 ،یصادقریمان )ـايش داستـا نمـا يـدرام
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(ا اکثر ناقدان داستانی ويژگی داستان کوتاه 231

را در فشرده بودن و ايجاز مفهومی و ساختاری 

دانند و معتقدند در اين شکل داستانی  آن می

يا تکوين شخصیت  فرصتی برای پرداخت و

مايه وجود ندارد  ها و گسترش درون شخصیت

که توان گفت  می اجمال  به(ا 20: 1200 )همان،

داستان کوتاه اثری است کوتاه که در آن نويسنده 

به ياری يک طرح منظم شخصیتی اصلی را در 

دهد و اين اثر بر  يک واقعه اصلی نشان می

کندا پس داستان  می تأثیر واحدی را القا هم یرو

طرح  ا1 شامل اين خصوصیات است: کوتاه

يک شخصیت اصلی  ا3منظم و مشخصی داردا 

م ـا هـکه همه اجزای آن ب «کلی»در  ا2داردا 

تأثیر  ا0 رداـگی شکل می ،د متقابل دارندـپیون

 يونسی،است )کوتاه  ا0 کندا واحدی را القا می

 ا(10: 1201
 

 سیری در زندگی نجیب الكیالنی

میالدی در غرب مصر  1121نجیب کیالنی در 

پا به عرصه هستی نهادا کیالنی در دوره ابتدايی 

به مطالعه فنون ادبی، بالغی، حديث و غیره 

عالقه وافری داشت و پايان همین مرحله را 

سفر ادبی و  درواقعزمان آغاز شعر سرايی و 

در دوران دبیرستان با گروه داندا  علمی خود می

به  با المسلمین آشنا شد و به آن پیوستااخوان

حکومت رسیدن جمال عبدالناصر فشار بر 

جماعت اخوان نیز افزايش يافت و در سال 

حکم انحالل اخوان صادر شد و شماری  1100

نیز يک  بینج از رهبران آن زيرزمینی شدندا

 )الکیالنی، سال بعد دستگیر و روانه زندان شد

انديشه نگارش  ها زنداندر همین  ا(31: 1150

داستان به ذهن وی آمدا او پس از آزادی از 

 فارس جیخلزندان، مصر را به مقصد کشورهای 

به نگارش  جدی طور بهترک کرد و در اين دوره 

داستان به مفهوم اسالمی آن همت گماشتا 

ی آخر عمر ها سالسپس به مصر بازگشت و 

د و سرانجام در سن کرخود را در آنجا سپری 

ی نقاب در چهره خاک کشیدا سالگ سهو شصت

يک اديب و هنرمند اسالمی ادبی  عنوان بهکیالنی 

را قبول داشت که در خدمت اسالم و برای 

(ا وی معتقد 313همان: رود )اعتالی آن به کار 

بود که فرد اديب بايد متعهد و ملتزم باشد و اين 

زيرا  ؛برای اديب نیست دوبندیق منزله بهالتزام 

همان: ) ردیگ ز اعتقادات او سرچشمه میاساساً ا

 (ا310

ی شامل رمان، طورکل به آثار نجیب کیالنی

داستان کوتاه، نمايشنامه، شعر و سیره شخصی 

موعدنا ا در میان آثار داستانی او، مجموعه است
-از طرف انجمن داستان 1101در سال ً غدا

عنوان اثر برتر شناخته شد و  نويسان مصر به

جايزه انجمن و نیز مدال طالی اهدايی از جانب 

طه حسین بدان اختصاص يافتا اين مجموعه از 

زمان »، «شجاع» یها نامسیزده داستان کوتاه با 

، «کوچک ولی»، «ها یستگيشا»، «بازگشت

آخرين »، «مردخانه»، «شیطان زرنگ»، «شاهنشاه»

، «دريای حقیقت»، «وعده ما فردا»، «لحظات

  لیتشک« احوال»و « ی زنانها قلب»، «مردان خدا»

های اين مجموعه  استا موضوع داستان شده
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اجتماعی و اخالقی است و در هر يک معموالً 

يک يا چند موضوع اخالقی ازجمله شجاعت، 

صداقت، احترام به والدين، مسؤولیت پذيری، 

ااا محور اصلی داستان قرار  عفو و گذشت و

 گیرندا می

 

 مبحث اصلی پژوهش

 های کوتاه نجیب الكیالنی بررسی عناصر داستان

 سیاسی داستان -و ساختار اجتماعی هیما درون .5

های  نسبت به ديگر داستان «موعدنا غداً»داستان 

اين کتاب از اهمیت سیاسی و اجتماعی بیشتری 

برخوردار است تا حدی که نام کتاب را به خود 

اختصاص داده استا اين داستان درباره جوانی 

ا او يک «عبدالقادر»است انقالبی و متعهد به نام 

دانشجوی سیاسی است که در رأس يک گروه 

آزادی مصر همراه با مبارز قرار دارد و در راه 

خانواده، همسر و دوستان خود با حکومت وقت 

کند و از اينکه  کشور خود يعنی عراق مبارزه می

اعتناست و دفاعی  بیند عراق در اين جنگ بی می

گشايد و به همراه  زبان به اعتراض می ،کند نمی

کند از طريق پخش  خانواده خود سعی می

ويان را از اعالمیه در محوطه دانشگاه، دانشج

مباالتی حکومت آگاه سازد و آنها را به مبارزه  بی

 ولی در اين راه همسر او دستگیر ،ندکدعوت 

 ؛شود خود را مخفی سازد شده و او مجبور می

تواند به مبارزه و رهبری  زيرا از اين راه بهتر می

در راه مبارزه و مقاومت از  او گروه بپردازدا

حتی عشق پاک او به  ،گذرد چیز خود می همه

اش را  تواند سد پوالدين اراده همسرش نیز نمی

ای که مسئله ازدواج را  گونه به ادر هم شکند

زيرا عشق به  ؛کلی به فراموشی سپرده است به

تر و  وطن عربی و مسلمانان از عشق او بزرگ

اين  کلی محور سیاسی طور  تر استا به پراهمیت

اهی، خو داستان عبارت است از آزادی

های  آزادانديشی، ضرورت احترام به انديشه

 مخالفان و حفظ آزادی بیانا

دارای ساختاری  «الملوکملک»داستان 

سیاسی است و بیشتر به قصه و افسانه شباهت 

 و هزارهای داردا نجیب اين داستان را از افسانه
الهام گرفته و در آن فضای ناشی از ظلم  شب  کي

و جور و فساد و اختناق را به تصوير کشیده 

تنها به مردم عادی، بلکه به شاهزادگان  است که نه

شودا سالطین و و درباريان نیز رحم نمی

دهند  پادشاهان مظهر ستم هستند و آنچه انجام می

خالف است، مردانی که سالطین بر کار 

کارگیرنده  هايند و بهايه همانگمارند نیز س می

نگهبانان نیز فرمانبر  ،رو اين از اهايشان روش

مگر زمانی که وعده پول و مال و آزادی  ،آنهايند

و رفاه بیشتری به آنان داده شودا اين داستان از 

گويد که چگونه های سیاست و قدرت میوسوسه

های  طلبی موجب از بین رفتن آرمان قدرت

 شودادر افراد میخواهانه  آزادی

د ـاره سعیـدرب« اءاتـکف»ان ـا داستـام

نگاری جوان اما فقیر است  عبدالمنعم، روزنامه

که از بد روزگار با داشتن مدرک لیسانس 

بازرگانی و به علت پیدا نکردن کار دولتی به 

اما اين شال  ،نگاری روی آورده است روزنامه

زيرا کند؛  هم مخارج زندگی او را تأمین نمی

نگاری را  سعید فردی است متعهد و روزنامه

نتیجه هر  داند در نوعی رسالت و مسئولیت می
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اما  ،کند ای را انتخاب نمی موضوع و نوشته

سردبیر مجله که مردی خودخواه و بداخالق 

ها او را فاسد  ور شدن در نعمت است و غوطه

کرده و مقام و موقعیت او را به گمراهی کشانده، 

برد يا يک  عید گزارشی برايش میهر وقت س

معضل اجتماعی را که درباره آن تحقیق و تالش 

کند، نگاهی سرسری زيادی کرده به او عرضه می

آخر عیب و  هايش انداخته و دست به نوشته

کندا او معتقد است سعید  نقصی در آن پیدا می

اما سعید پیوسته  ،کند با عقل عصر حجر کار می

های ديگران مقايسه  شتههايش را با نو نوشته

يابد غالباً آنچه را که ذهنش  کند و درمی می

ها  کند اگر بهتر از ديگر نوشته موشکافی می

در سط، يکسانی قرار داردا يکی از  ،نباشد

موضوعاتی که سعید انتخاب کرده و راجع به آن 

کاری و  موضوع جنايت، بزه ،ه استکردتحقیق 

تحقیق به نظر خود  نيا زندان در جامعه استا

های کوتاه و  زيرا جمله ؛او بسیار جالب است

متین و جذاب و مقدمه و  اصطالحات موزون،

گیری منطقی از آن تحقیقی زيبا و شايسته  نتیجه

چا  ساخته استا سعید معضل را با قلب و 

روحش احساس کرده و به بهترين شیوه آن را 

برد او  اما وقتی آن را نزد سردبیر می ،نگارد می

اندازد و موضوع آن را  با تمسخر نگاهی بدان می

کند و از  دردنخور تلقی می پیش و پا افتاده و به

گونه  جای پرداختن به اين خواهد به او می

ها، زنان و  ها، ستاره سراغ رقاصه موضوعات

بازيگران معروف سینما برود و از زندگی 

اما سعید اهل  ،خصوصی آنها گزارش تهیه کند

چراکه چنین کارهايی نیاز به  ؛کارها نیست اين

کاری دارد و او  پول و پررويی و ريا و شلوغ

شود و  کلی ناامید می گونه نیست، پس به اين

هايش  وضعیت بد جامعه را مسئول بدبختی

کند و  اما شانس و اقبال به سعید رو می ،داند می

ها را به  ن، تحقیقات مربوط به رقاصهمسئوال

پذيرند و  با اخالق عمومی نمی خاطر منافات

کند و  چیزی جز تحقیق سعید پیدا نمی ریسردب

گونه  کند و اين ناگزير آن را در روزنامه چا  می

زند و  است که خوشبختی به سعید لبخند می

 وزارت امور اجتماعی که موضوعش برنده جايزه

به بهترين تحقیق مطبوعاتی با موضوع بررسی 

شود و  يافته، می  معضالت اجتماعی اختصاص

جا  کند ولی کار به همین پول کالنی دريافت می

بلکه يکی از همکارانش کاری را  ،شود ختم نمی

در يک روزنامه و با حقوق مکفی به او پیشنهاد 

 کندا می

 

 طرح داستان .1

به چگونگی « طرح»ی داستان، شناس اصطالحدر 

شود که نويسنده به رويدادهای آرايشی گفته می

ای که دلخواه بخشد تا به نتیجهان میـداست

از  است یا رهیزنجهر طرح  ااوست، دست يابد

که در کشاکش نیروهای  وستهیپ هم بهرويدادهای 

: 1220 ايرانی،رسد )مخالف به اوج و نتیجه می

حبکة »به (ا محمد يوسف النجم از آن 120
طرح » گويد: تعبیر نموده و چنین می« القصة

دث داستان است که میان آنها داستان سلسله حوا

النجم، ) «رابطه علی و معلولی برقرار است
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(ا اين سلسله حوادث يا از طريق 22: 1101

ها يا از طريق  کشمکش درونی میان شخصیت

حوادث خارجی، داستان را به سمت نتیجه پیش 

 ،بنابراين ا(51: 1101وهبه و المهندس، برد )می

مستور  عنصر کلیدی در اين تعريف در نظر

مفهوم سببیت استا سببیت يا روابط علت و 

معلولی میان وقايع که همچون ريسمانی ناپیدا 

زندا اين عنصر در  داستان را به هم پیوند می

ای  روايت داستان نمود ندارد؛ زيرا در مجموعه

و، ـوگ تـام، گفـهـف، ايـوصیـده از تـچیـپی

 محوپردازی و ساير عناصر داستانی  شخصیت

و تنها در طرح است که مجال ظهور پیدا  شده

 ا(10: 1250 کند )مستور، می

با قرار مالقات لمیاء « موعدنا غداً»داستان 

ا رعايت احتیاط و همسرش در تاريکی شب و ب

در اين قرار مالقات، لمیاء  شوداکامل آغاز می

های ضد دولت باداد  شود که اعالمیه مکلف می

دهد تا او آنها را  را در دانشگاه به فردی تحويل

میان دانشجويان پخش کندا نجیب کیالنی با 

پیش کشیدن ماجرای جشن ازدواج لمیاء و 

همسرش، خواننده را در فرايند پايدار نخستین 

داستان که همان فضای آرامش است نگه 

ال ـا انتقـم بـک مـا کـن فضـه ايـداردا البت می

کم وارد فضای بحران  های داستان کم شخصیت

 اين بار شخصیت عبدالقادر، محل کار، اشودمی

ها و  مشاولی او و آراء و دل رزم هم دوستان

شود و  های آنان به تصوير کشیده می نقشه

گوهای وتوصیف چنین فضايی و گفت

 ،استدهنده شروع بحران  ها خود نشان شخصیت

اما بحران اصلی زمانی است که لمیاء سر قرار در 

ها را  است تا اعالمیه ردنظرمودانشگاه منتظر فرد 

واسطه لو رفتن  ولی فرد مذکور به ،به او دهد

شده  نقشه عبدالقادر توسط مأموران دستگیر

کشمکش در درون  ،استا از اين قسمت داستان

شود که عبارت است از نزاع و  لمیاء آغاز می

طرف   يک هايشا از پیکار لمیاء با خود و انديشه

خواهد  دارد و نمیاو همسرش را بسیار دوست 

او را از دست دهد و از طرف ديگر او خود را 

تواند از  بیند که می در ابتدای راهی سخت می

عهده آن برآيدا بعد از مرحله کشمکش، نقطه 

شود و آن زمانی است که اوج داستان نمايان می

ها را در  اعالمیه شگیرد خود لمیاء تصمیم می

دانشگاه  دانشگاه پخش کند از همین رو وارد

شود و با صدای بلند و با غلبه بر ترس و می

ها را میان دانشجويان  سراسیمگی خود، اعالمیه

کند که اين مرحله با دستگیری او  پخش می

توسط مأموران دولت و بازجويی از خانواده 

رسد  ار او به پايان میـدر بیمـادر و آزار پـعبدالق

ترين بخش  گشايی که حساس مرحله گرهو 

وسیله نیروی  آن به بحران در ستان است ودا

 به اشود می ظاهر گردد، دهنده برطرف میسامان

ان وارد مرحله آرامش ـداست ،رـگيد  ارتـعب 

زيرا عبدالقادر که رئیس اصلی اين  ؛شود می

مأموران از يافتن  و شده یمخفتشکیالت است، 

 نداشواو ناامید می

 ایداستان شاهزاده «الملوکملک»اما داستان 

 رسوم و  آدابست به نام نورافیس که طبق ا

 شده دیتبعسالطین ديار خود به مکانی دوردست 

است؛ چراکه هنگامی شاهنشاه به سلطنت 

اين بود که کرد اولین کاری که می ،دیرس یم



 5931بهار و تابستان ، ، شماره اولپنجم لنامه تخصصی مرالعات داستانی، سالدوفص       11

 

اعضای خاندان پادشاهی را که شايستگی سلطنت 

دست ده و آنها را به مکانی دورکرجمع  ،داشتند

و نگهبانان زيادی را بر آنان  نمود یمتبعید 

و پادشاهی  وتخت تاجتا مبادا آنان فکر  گمارد یم

ی و آرامش راحت بهگونه  را در سر بپرورانند و اين

همان ابتدای ورود به  از پرداختا به سلطنت می

تبعیدگاه فکر آزادی به ذهن نورافیس خطور کرده 

 رغم بهديد و  بود و از اينکه خود را در بند می

واالی خود با درد و بدبختی زندگی  تیموقع

کرد، سخت ناراحت بودا او ابتدا سعی کرد  می

 ،ديگر شاهزادگان را نسبت به فرار متقاعد سازد

تصمیم  ،ی حاصلش نشداما چون از اين راه سود

گرفت با فرمانده نگهبانان روابط صمیمانه و پیوند 

خواست به  ند و باالخره آنچه میکدوستی برقرار 

وقوع پیوست و توانست از طريق تطمیع فرمانده 

اعتماد او را جلب کرده و با او نقشه فرار را 

اما قبل از اينکه آن نقشه را عملی  ،ريزی کند پايه

به  ،کردکه هرگز فکرش را نمی ایسازد حادثه

طور ناگهانی از دنیا  وقوع پیوستا شاهنشاه به

ترين فرد به  رسوم، نزديک و  رفت و طبق آداب

شد و او کسی نبود جز  شاه وارث سلطنت می

آن غارهای تنگ و تاريک به  از  نورافیسا پس

قصر و بارگاه باشکوه پادشاهی منتقل شد و 

به  او استقبال کردندا دولتمردان و بزرگان از او

تخت سلطنت تکیه زد و کاهنان و مشاوران 

اطرافش را گرفتند و در مقابلش سر تعظیم فرود 

آوردند و او غافل از اينکه روزی در تبعیدگاه و 

کرده،  همه فشار و اختناق زندگی می در بین آن

دوستان و شاهزادگان اسیر در آن مکان را 

وزی با آنان از فراموش کرد و از ياد برد که ر

آزادی سخن گفته است و روال پادشاهان گذشته 

 را در حکومتداری در پیش گرفتا

دار هـای طـرح   اين داستان طبق روال داستان

که دارای سه فرايند پايدار آغازين، فرايند ناپايـدار  

کننــده صــورت  میــانی کــه توســط نیــروی ويــران

 گیرد و فرايند پايدار فرجامین هسـتند، نگاشـته   می

نشده است؛ زيرا اين داستان ابتدا با فرايند ناپايدار 

يعنی نويسـنده نـورافیس را    ،میانی آغازشده است

او کـه از   ادر تبعیدگاه بـه تصـوير کشـیده اسـت    

تـر از معشـوق    خانواده و نزديکان و از همه مهـم 

ها و  خود به دورافتاده است، در گردابی از نگرانی

خـود را در  زنـد و احسـاس    وپا می تفکرات دست

ايـن نیـروی    اما ،سازد قالب اشک و دعا ظاهر می

توانـد   کشـد و نمـی  کننده چندان طول نمـی  ويران

ــا درآورد و تســلیم خــود   ــورافیس را از پ ــکن  د،ن

رسـدا نـورافیس از    گرچه بـه مرحلـه بحـران مـی    

ــن    ــت و اي ــی اس ــود ناراض ــونی خ ــعیت کن وض

نارضايتی را در قالب فرياد و اشک و اندوه نشـان  

ايسـت  شود و در فکر چاره اما تسلیم نمی ،دهد می

ـ  سـرانجام بـه فکـر     و در آيـد ه تا از اين گرداب ب

افتد که با فرمانده نگهبانان طرح دوستی بريـزد   می

ز ايــن معرکــه خــود را نجــات دهــدا در ايــن و ا

افتـد و   داستان فرايند پايدار فرجامین نیز اتفاق می

شـده و بـه شـهر و     نورافیس از اين زندان خـارج 

ــوقش     ــانواده و معش ــزد خ ــوم و ن ــارش اکس دي

امــا ايــن فراينــد از طريــق علــت و  ،گــردد بــازمی

معلولی نیست؛ زيرا نورافیس از طريق نزديکی بـه  

واسـطه   بلکه بـه  ،يابد هبانان، رهايی نمیفرمانده نگ
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مرگ پادشاه و به حکومت رسیدن او از آن مکـان  

شودا البتـه بايـد دربـاره سـاختار ايـن       خالص می

ای را اشـاره کـرد کـه در دو داسـتان      داستان نکته

شود و آن اينکـه طـرح داسـتان از    ديگر ديده نمی

است که در آن داستانی در  داستان در داستان نوع

، رو ايــن شــودا از داســتان ديگــر روايــت مــی دل

نويســنده در اثنــای داســتان دوم عبــاراتی را ذکــر 

کند که خواننده را متوجـه طـرح اولیـه آن کـه      می

 روايت شهرزاد برای شهريار است، کندا

از فرازوفرود  کفاءاتپیرنگ داستان 

چندانی برخوردار نیستا نويسنده داستان خود 

داستان و وضعیت را با توصیف شخصیت اصلی 

اقتصادی و اجتماعی او و آرزوها و رؤياهايش 

کندا کشمکش داستان از تقابل فکری  آغاز می

گیرد و زمانی  و سردبیر مجله شکل می تیشخص

که سعید آخرين گزارش خود را به سردبیر ارائه 

بحران  ،شود رو میهکند و با نظر منفی او روب می

گرفته و با درخواست تهیه گزارش  داستان شکل

رسد که کشمکش  ها به اوج می از زندگی رقاصه

درونی دو شخص را به دنبال داردا اين 

افکنی نويسنده با نپذيرفتن موضوع  گره

پیشنهادی سردبیر از طرف مقامات مسئول و 

خواستن گزارش سعید شروع به حل شدن 

ئه گزارش سعید با کندا نويسنده پس از ارا می

سرعت و تنها با عباراتی گزارشی و خبری از 

موفقیت سعید در به دست آوردن جايزه و بهبود 

گويد  وضعیت اقتصادی و اجتماعی او سخن می

بدون اينکه آن را در مسیر وقوع حوادث روشن 

 سازدا

 

 داستان  پردازی درشخصیت .9

ترين عناصر داستان به شمار  اين عنصر از مهم

حیات و پويايی يک داستان به  ،واقع آيدا درمی

هايش بستگی دارد؛ زيرا اگر  وجود شخصیت

 اشخصیت نباشد داستانی هم در کار نخواهد بود

عامل شخصیت محوری است که » ،نيبنابرا

چرخد و کلیه عوامل آن می مدار برتمامیت قصه 

مفهوم و حتی علت وجودی  ديگر کمال، معنا و

 «کنندشخصیت کسب میخود را از عامل 

(ا رابرت مک کی شخصیت 303 :1225 براهنی،)

 ای  برای ذات و طبیعت بشر داستانی را استعاره

ای با  گونه هـا بـم»ت ـد اسـوی معتقدانـدا مـی

کنیم که گويی ها ارتباط برقرار می شخصیت

 «اند تیواقعواقع فراتر از  اند، اما آنها در واقعی

استان معموالً يک (ا د1253:300مک کی، )

شخصیت اصلی دارد که از آن به قهرمان داستان 

شود، اين قهرمان يا دارای شخصیتی مثبت ياد می

شخصیت اصلی داستان  ايا منفی و يا بینابین است

محور اصلی و قطب داستان است که عناصر ديگر 

(ا 30: 1115بط، ـشريد )ـشونیـجذب آن م

دا هستنويا ـا پـا يـهای داستان ايست شخصیت

شخصیت ايستا شخصیتی است که در داستان 

دهد يا تاییر هرگز تاییری در رفتارش روی نمی

ولی شخصیت پويا  ،دهدبسیار اندکی روی می

شخصیتی است که دائماً دستخوش تاییر و تحول 

 :1255 ؛ دات فاير،00: 1225 الرنس،گردد )می

 اما بندی ایا (ا میرصادقی با توجه به تقسیم00

فورستر شخصیت را به ساده و جامع تقسیم 

ی است و عدبُ ککند که شخصیت ساده ي می
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دهد، ان میـی را نشـخصلت و ويژگی مشخص

ی است و دـعدبُـچنع ـت جامـا شخصیـام

ی خوب و بد و خاص و عام را دائماً ها خصلت

يک (ا »311: 1252 کند )میرصادقی،تصوير می

 درنويس اهـان کوتـرای داستـمشکل عمده ب

 اندازه یبهای داستان او  شخصیت که  یصورت

که او  است نيا ،دـالی باشنـی و خیـرواقعـیغ

 ارود فروها  تواند واقعاً در جلد آن شخصیتنمی

يی که شخصیت خاص اـه آدما ـده بـر نويسنـاگ

 ،کار داشته باشد و د سرـی دارنـتوجه لـو قاب

که جاندار وری توصیف کند ـا را طـواند آنهـت می

 (ا105: 1201)وستلند،« دـو پذيرفتنی جلوه کنن

دو شخصیت « موعدنا غداً»کوتاه داستان 

شخصیت اول لمیاء است که ظاهراً  ابارز دارد

اما با کمی تأمل  ،چرخدداستان بر محور او می

 اتوان فهمید که شخصیت اول داستان نیستمی

راه و ـه همـت کـلمیاء همسر عبدالقادر اس

او به همسرش  اکند دوش او مبارزه میدوشا

ورزد و منتظر روزی است که اين  عشق می

ها به پايان رسد و او و همسرش زندگی  آشوب

اما او در اين راه  ،شیرين خود را آغاز کنند

گسسته  شود و رشته رؤياهايش ازهم دستگیر می

توان تا حدی شودا شخصیت لمیاء را می می

مبارزه  قصد بهو شخصیتی پويا دانست؛ زيرا ا

اما در سیر حوادث  ،وارد داستان نشده است

دست به انتخاب زده و خود مسیر مبارزه را 

اما شخصیت اول داستان که  ،گزيندبرمی

عبدالقادر  ،شده  صورت تلويحی بدان اشاره به

زيرا  ؛عبدالقادر شخصیتی ايستا است  استا

رخدادها و حوادث داستان نتوانسته است در 

 ادات و مبارزه وی علیه حکومت وقتاعتق

ترين تاییر و خللی ايجاد کندا اين  کوچک

دهنده التزام و تعهد اخالقی  خوبی نشان داستان به

که توان گفت  نجیب الکیالنی است و می

نمای شخصیت عبدالقادر در حقیقت آينه تمام

موعدنا وسیله داستان  واقعی خود اوست که به
ستا کیالنی نیز آن را معرفی کرده ا غداً

های مديدی از عمر خود را در زندان به  مدت

سر برده استا اين داستان عالوه بر اين دو 

شخصیت، شخصیت سوم ديگری نیز دارد که 

وی را  کارافتاده عبدالقادر استا پدر پیر و از

توان شخصیت همراز به شمار آوردا می

شخصیت همراز شخصیتی فرعی است که »

د و با او ـکناد میـاعتم شخصیت اصلی به او

« گذاردان میـاسرار مگو و رازهای خود را در می

ادر ـ(ا شخصیت پدر عبدالق32 :1250 )راعی،

یری و ازکارافتادگی و ـه پـت کـای اس هـگون هـب

ای از دغدغه و نگرانی او نسبت به معلولیت، ذره

عاقبت همنوعان خويش نکاسته استا او گرچه 

دام به اخبار ـا مـ، امدر بستر بیماری است

دهد تا نسبت به لحظه راديو گوش می به لحظه

ه ـن رابطـسرنوشت کشورش آگاهی يابد و در اي

کند و عبدالقادر نیز گو میوبا عبدالقادر گفت

گويدا البته شخصیت اسرار خويش را به او بازمی

جا محدود فتاده فقط به همینرمرد ازکاراـپی

د؛ چراکه در پايان داستان مشاهده شونمی

کنیم که همین پدر پیر با وجود ازکارافتادگی  می

در ازای مخفی شدن که شود  و ناتوانی حاضر می
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و مهاجرت عبدالقادر و رهايی او از دست 

جای پسرش دستگیر  مأموران دولتی، خود به

 شودا

اما سعید عبدالمنعم، شخصیت به تصوير 

فردی متعهد و  ،کفاءاتالداستان کشیده شده در 

پذير است که حاضر نیست به خاطر مسئولیت

موقعیت و مال بیشتر از تعهد اجتماعی خود 

بگذردا نويسنده در اين داستان به توصیف و ارائه 

ابعادی از شخصیت اجتماعی و فردی او در 

ازجمله تعهّد او در محیط  اپردازدزندگی می

ط، زندگی کاری، روابط عاشقانه با محبوبه در س

شخصی و اخالق اقتصادیا وی دارای شخصیتی 

ايستا است که در طول داستان در رفتار و 

 ،سوی ديگر در ادهدعقايدش تاییری روی نمی

شده که   داستان شخصیت مدير مسئول معرفی

دقیقاً در نقطه مقابل سعید قرار دارد و هدفش 

فقط رسیدن به شهرت و موقعیت بیشتر استا 

دربردارنده مفاهیم عالی و ارزشمند روزنامه وی 

-ها می بلکه فقط به تفريحات و سرگرمی ،نیست

آوری پول بیشتر است و در  پردازد و هدفش جمع

هايی است که با پرداختن به  حقیقت نماد دولت

ارزش و عدم توجه به مسائل کالن و  امور بی

نیازهای مردم آنها را از آمال و آرزوهای خود 

سازد تا  یاست و اجتماع جدا میدور کرده و از س

ور شده  ارزش غوطه مردم در منجالب مسائل بی

و هويت و سرنوشت خود را فراموش کنند و 

وسیله سايه استعمارگر خود را بر آنان  بدين

 تر سازنداگسترده

-کلی تدابیری را که در شخصیت طور به

توان به تدابیر شود، میپردازی به کار گرفته می

بندی کردا اگر  ارشی تقسیم و طبقهنمايشی و گز

نويسنده مستقیماً و از زبان راوی، شخصیت 

در آن صورت از شیوه  ،داستان را معرفی کند

گزارشی استفاده کرده و اگر به شخصیت داستان 

اجازه دهد که با رفتار و گفتار خود خويشتن را 

برده است  کار  معرفی کند، شیوه نمايشی را به

(ا نجیب در اين داستان بیشتر 22: 1201 )يونسی،

از شیوه گزارشی استفاده کرده است و به اين 

صورت  وسیله توانسته شخصیت سعید را به

هم خصوصیات  اخاص به خواننده بشناساند

ظاهری سعید که شامل تحصیالت، اموال و 

دارايی، حقوق ماهیانه و فضای خانه او و هم 

ش خصوصیات باطنی و اخالقی سعید را به نماي

گذاشته استا کیالنی گرچه از اين توصیفات 

استفاده کرده اما سخن را به درازا نکشانده و به 

 داستان لطمه وارد نکرده استا

توانسته « الملوکملک»نجیب در داستان 

واقعیت و هويت جامعه را در وجود نورافیس، 

عنوان شخصیت اصلی  پادشاه و حکومت وقت به

فیس شخصیتی داستان خود مجسم سازدا نورا

پوياست که در مسیر منفی دچار تاییر و تحول 

خواهی است که با  او انسان آزادی اشود می

کندا  رسیدن به قدرت آرمان خود را فراموش می

ه ـت کـی اسـايـه انـه انسـونـس نمـورافیـن

هايشان فقط به خاطر منافع خود است و  دوستی

برای رسیدن به اين منافع روابط خالی از صداقت 

زنند و حاضرند جان  شان را به هم می و عاطفه
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ديگران را نیز در اين راه به خطر بیندازندا عالوه 

ا ـان بـن داستـس در ايـورافیـت نـر شخصیـب

 امـکنیورد میـز برخـری نیـهای ديگ شخصیت

اند که نماد  های ايستايی شاهزادگان شخصیت

که تن به تسلیم در  اند بزدلهای ترسو و  انسان

ای جز سکوت دهند و چارهبرابر ظلم و ستم می

بینند و قادر به تاییر وضعیت خود نیستند و نمی

 لوحی های ساده فرمانده نگهبانان که نماد انسان

 خورند وکه با اندک تطمیعی فريب می است

توان  اين شخصیت را نیز می اورزند خیانت می

ع دانست که در روند ـا و جامـت پويـشخصی

حوادث دچار تحول شده و با زير پا نهادن قوانین 

رای خود رقم ـرگ را بـان مـود پايـت خـمملک

 زندا می

نويسنده در اغلب موارد از طريق نقل 

گوها، خواننده را در جريان وحوادث و ارائه گفت

دهدا ها و باورهای شخصیت خود قرار میويژگی

روند تاییر شخصیت نیز در مسیر حوادث روشن 

های اخباری کند و نويسنده از ارائه گزارش می

کند، اگرچه گاهی نیز از اين شیوه برای پرهیز می

جمله:  از اگیردپردازی خود بهره می شخصیت

حوصله به ی شب نورافیس خسته و بیها مهین»

کشید و اعصابش  نفس می زحمت بهرفت، بستر 

که  ريخته بودا دوستانش نیز درحالی  هم  به

 ا«1شد، به بستر رفتند شان بیشتر می ناامیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراشه مرهق الروح و الجسد، مکدود  یإل سیآب نوراف» ا1

 یال بةالصحا یاالنفاس، ثائراالعصاب و کذلک أو

 ،یالنی)ک ااا« أسهمي یعل أساًيمضاجعهم و قد ازدادوا 

 ا(00 :1110 ب،ینج

  یپردازصحنه و صحنه .1

شود که حوادث صحنه به محیطی اطالق می

دهدا اين محیط هم شامل داستان در آن روی می

شودا زمان آن می  مکان وقوع داستان و هم

يوسف النجم صحنه داستان را همان حقیقت 

داند که با طبیعت داستان،  زمانی يا مکانی آن می

ها و روش زندگی آنها در  اخالق شخصیت

در  گرچه» ا(155: 1101النجم: است )ارتباط 

های داستان محدودند های کوتاه صحنه داستان

تر که بر های جدی اما اين محدوديت در داستان

بیشتر است و  ،رماجرا اتکا ندارندهای پ طرح

 اين افتندا بااغلب در يک يا دو صحنه اتفاق می

ها چنان معنادار و تنیده در بافت حال اين صحنه 

هايی صحنه کلی طرح هستند که وقوع داستان در

ی به کل جدغیر از آنچه در داستان آمده، آسیب 

(ا داستان 00: 1250 )مستور،« سازداثر وارد می

با الهام از حمله مشهور انگلیس « دنا غداًموع»

به رشته تحرير درآمده  1550به مصر در سال 

فرمانده  «فريزر»استا اين حمله به حمله 

انگلیسی مشهور است و مصر در اين جنگ به 

پیروزی رسیدا اين داستان در دو محل ستاد 

ارتش و دانشگاه به وقوع پیوسته است، يعنی 

ه با فضای سیاسی محیطی علمی و فرهنگی ک

آمیخته استا نجیب فضای سیاسی را متعمداً 

کند تا نشان دهد تحصیل دانشگاه انتخاب می

علم و دانش بدون توجه به سرنوشت ملت و 

طلبی حکومت ارزشی ندارد و بیان کند که مبارزه

 ،اين افراد از سر جهالت و تقلید کورکورانه نبوده

بلکه از روی آگاهی و به دست افرادی آگاه و 



 17       اثر نجیب الكیالنی« ملك الملوك»و « الكفااات»، «موعدنا غداً»کوتاه  های داستانبررسی عناصر 

 

کرده که سرنوشتشان برايشان مهم است  تحصیل

صورت گرفته استا پس دانشگاه نماد بیداری، 

هوشیاری و انقالب و اعتراض علیه ظلم به 

عنوان  ارتش نیز به ،آيدا از طرف ديگرشمار می

شده که نشان دهد افسران  فضای داستان انتخاب

-نه و قدرت حکومت را نشان میارتش که بد

دهند، خود افرادی هوشیارند که زير بار ظلم 

حتی اگر ظالم دولت و  ،روندکس نمی هیچ

حکومت خودشان باشدا البته نجیب از عنصر 

 ؛خوبی استفاده کرده است زمان نیز در داستان به

اتفاق داستان در شب اتفاق   زيرا اکثر قريب به

ت بین دو شخصیت افتد مانند قرار مالقامی

اصلی داستان، مالقات عبدالقادر با افسران در 

باشگاه افسران، مالقات عبدالقادر و پدرش که 

اين امر خود به فضای اختناق و ظلم و ستم 

زندا روند حوادث حکومت بیشتر دامن می

يابد جلو و با ترتیب طبیعی خود جريان می روبه

ی و شيرزمان پافتد که با ندرت اتفاق می  و به

شده و   نگامی از مسیر طبیعی زمان خارجههـابـن

ده بپردازدا ـا آينـه يـذشتـری گـگتـه روايـب

ازجمله در بخشی که پدر عبدالقادر به نقل 

پردازدا الزم به ذکر  می 1101حوادث انقالب 

اره به ـا توجه به موضوع داستان و اشـت بـاس

دار يک ماجرای تاريخی، اهمیت زمان در آن نمو

 شودامی

اما داستان کفاءات با پرداخت کوتاه به 

پردازد تا از نگار می ای از زندگی يک روزنامهبرهه

طريق آن به انتقاد از رويکرد فساد در جريان 

مطبوعاتی بپردازدا نويسنده، وقايع اصلی داستان 

دهدا گرچه کوتاه خود را در محیط مجله قرار می

-تکمیل صحنهگاه فضای خیابان نیز به کمک 

آيدا روند حوادث از خروج پردازی نويسنده می

شخصیت از منزل آغاز و با گذر از مسیر خیابان 

و ايستگاه ادامه يافته تا حوادث اصلی داستان در 

فضای دفتر مجله رخ دهدا در حقیقت انتخاب 

فايده  فضای خیابان و ايستگاه نیز امری زائد و بی

وضعیت تر کردن  نبوده و در جهت روشن

 ،رو اين شخصیت به کمک نويسنده آمده استا از

اين گزينش و فضاسازی کامالً در ارتباط با 

نظر زمانی نیز  شده استا از  موضوع داستان انجام

افتد که بخش  جريان حوادث در دو روز اتفاق می

های داستان در روز  ها و بحران اعظم کشمکش

وع به های داستان شر اول بوده و در روز دوم گره

کندا در غالب حوادث ترتیب زمانی حل شدن می

ه نويسنده در مسیر ـالبت ،تـده اسـايت شـرع

گری خود گاه از زبان نويسنده به گذشته روايت

وادث گذشته ـداعی حـرده و تـت کـبازگش

جمله زمانی که سعید از دفتر مجله  پردازدا از می

 اشتوجه از کنار بالکن خانه محبوبه خارج و بی

نويسنده با بازگشت به گذشته از  اکندعبور می

گويدا نويسنده گاهی خاطرات او و عشق خود می

نیز با نگاه به آينده و در بیان آرزوها و رؤياهای 

شخصیت داستان خود از زمان جريان حوادث 

ای که در آينده در آن کار  يا مجله» گیرد:پیشی می

گ های بزر کند، چقدر مشتاق ديدن شخصیت می

 ا1«جامعه بود، او حتماً با آنها مصاحبه خواهد کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوقاً  تحرقيبها و کم کان  عمليسوف  یأو المجلۀ الت» ا1

المجتمع إنه حتماً سوف  یف ةریالکب اتیالشخص یإل

 ا(30: 1110 ب،ینج ،یالنی)الک ااا«قابلهمي
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ملک »داستان مايه  کیالنی برای بیان درون
که موضوعی کامالً سیاسی است، فضايی « الملوک

گزيند که غالب رويدادهای آن در تاريخی را برمی

تبعیدگاه امیران و بخشی از حوادث آن در محیط 

ساختار داستان اما با توجه به ؛ دهددربار رخ می

ری حوادث در زمان شب ـگتـان، روايـدر داست

ر شهريار آغاز و تا زمان صب، ادامه ـو در قص

در سط،  وفور بهيابدا قیدهای زمانی و مکانی می

 آن راشود و کمتر بخشی از کل داستان ديده می

توان يافتا در اين بدون حضور زمان و مکان می

روند طبیعی با داستان نیز سیر حوادث اغلب 

ندرت  گیرد و بهترتیب زمانی خود را در پیش می

به نقل  نگر گذشتهنويسنده با ديرش و رويکرد 

حوادث پیش از زمان روايت پرداخته يا با جهش 

گويدا ازجمله جلو از زمان آينده سخن می  به رو

-زمانی که نويسنده به نقل رؤياهای نورافیس می

کیالنی گاه با عباراتی  (ا در بیان00همان: پردازد )

رو هتوصیفی و گزارشی از فضای حوادث نیز روب

شبی »شويما همچون توصیف او در زمان می

يا در ارائه گزارش دقیق  «1مهتابی و سحرانگیز بود

آن غار تنگ که جز »از مکان تبعید نورافیس: 

 شده  کندهی ديگری هم در آن ها خانهخانه او 

ی محکم که بیشتر از اه خانهبود، نگاهی به اين 

ان از ـوارهايشـت، ديـداخـد، انـبودن اـت  تـسیب

چوب و سقفشان از شاخه درختان و ساقه گیاهان 

 ا«3بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا(05 )همان: ااا«ةساحر یةقمراللیلة کانت » ا1

 ریغ یأخر وتیب هیتقبع ف یالذ قیذلک األخدود الض» ا3

 یعددها عل ربوي یالت صةالمترا وتیهذه الب یفنظر ال تهیب

 زاویه دید .1

زاويه ديد يکی از اجزا و عناصر داستان است که 

دهد چه کسی و چگونه حوادث به ما نشان می

 ریتعبکندا به  ده نقل میـرای خواننـان را بـداست

ست که ا ایشیوه دهنده شينمازاويه ديد » ،گريد

وسیله آن مصال، و مواد داستان خود  نويسنده به

واقع رابطه  کند و دررا به خواننده ارائه می

 )الرنس،« دهدنويسنده را با داستان نشان می

 شود:زاويه ديد به دو نوع تقسیم می(ا »50: 1225

یرونیا در زاويه ديد ب ا3و زاويه ديد درونی  ا1

زاويه ديد درونی داستان از زبان يکی از 

نقل  شخص  اولصورت  های آن و به شخصیت

ت ممکن است ـن شخصیـال ايـود، حـش می

های فرعی  شخصیت اصلی يا يکی از شخصیت

اما  ،کند داستان باشد که داستان را برايمان نقل می

ی ها یژگيودر زاويه ديد بیرونی اعمال، افکار و 

رون توسط خود ـان از بیـهای داست تـشخصی

 به ،داردـان نـی در داستـچ نقشـه هیـده کـنويسن

« ودـش یـت مـص روايـوم شخـورت سـص 

مزيت اين شیوه اين » ا(301: 1220 ی،صادقریم)

يعنی  ،است که نويسنده را در محل مناسب خود

دهد قدم  دارد و به او اجازه نمی در نهانگاه نگه می

 )يونسی،« پیش نهد و جريان داستان را قطع کند

ه دانای کل نامیده ـوه کـن شیـاي ا(01: 1201

ايع و ـات و وقـف جزئیـود، در توصیـش یـم

 کندا ها نقش بارزی را ايفا می شخصیت

                                                                  

جدرانها من خشب و أسقفها من فروع االشجار  ن،يالعشر

 ا)همان( ااا«النبات  قانیو س
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بر شیوه  الکفاءاتان ـالنی در داستـکی

بیرونی و از زاويه ديد سوم شخص که همان 

پردازد؛ چراکه  دانای کل بوده به نقل حوادث می

همراه با  ها و مکانراوی در تمام لحظات 

از افکار و  های خود بوده و حتی شخصیت

نجواهای شخصیت نیز خبر داشته و آنها را 

در شلوغی و هیاهوی مردم در »کند: روايت می

البته گاه «ا 1رفت د به فکر فروايستگاه، سعی

ی ـزارشـفی و گـنويسنده گذشته از شیوه توصی

ها  گو میان شخصیتواز جريان حوادث، از گفت

گوی درونی شخصیت نیز بهره وو حتی گفت

ببرد و افکار  شیپ  بهگیرد تا روند حوادث را می

 ازدا درـر سـت نـود را روشـای خـه تـشخصی

و به شیوه خطابی  شخص  دوماين شیوه راوی 

 استا

که از زاويه « موعدنا غداً»کیالنی در داستان 

است، خود را وارد  شده  تيرواديد سوم شخص 

ها  جريان قضاوت و داوری در مورد شخصیت

پردازد و از  کند، او به توصیف حاالت آنها می نمی

گوی میان وگفت صورت بهگو وعنصر گفت

ها و مونولوگ درونی بیشتر از داستان  شخصیت

او داوری  ،کندا بدين ترتیباستفاده می الکفاءات

کند که از طريق  را به خواننده واگذار می

های موجود در داستان و  توصیفات با شخصیت

گوی وهای آنها آشنا شودا ازجمله در گفتديدگاه

 نیچن  نيامیان عبدالقادر و يکی از افسران، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یالناس ف رهایثي یالت جیو الضج جللبةا مةدوا یو ف» ا1

: 1110 ب،ینج ،یالنی)ک ااا« فکري دیأخذ سع حملطةا دانیم

 ا(30

 شود: مخاطب با ديدگاه سیاسی عبدالقادر آشنا می

 آور شرمموضع دولت ما در برابر مصر واقعاً »

است، اگر وقت بیشتری داشتیم، حتماً اقدامات 

، هدف ما در اين برهه از ميداد یمبیشتری انجام 

که سخن ملت عراق را به همه  است نيازمان 

 اااا«3برسانیم

نیز توسط زاويه ديد  الملوکملکداستان 

است که  شده  انیبسوم شخص و دانای کل 

و  استهای قديم  روند معمول و رايج داستان

ناظر همه حوادث و رخدادهاست و  راوی در آن

همین امر به  ها خبر دارد و از ذهنیت شخصیت

 از  شیپ که  چنانجذابیت آن افزوده استا البته 

دو داستان ان ـن داستـد در ايـنیز اشاره ش نيا

شود در طرح اولیه راوی در دل هم روايت می

يعنی شهرزاد  ،های داستان يکی از شخصیت

اما  ،پردازداست که به روايت داستان دوم می

شخصیتی که خود در داستان دوم حاضر نبوده 

ی داستان اثنا دراستا اين طرح موجب شده 

مثل  ادوم عباراتی از داستان اول نهاده شود

آورد: ه شهرزاد خطاب به شهريار میعباراتی ک

 ور شعلهسرورم، غربت آتش اشتیاق را »

 دیدان یمولی سرورم شما خوب » اي «2سازد می

 اااا«0که

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنِّ موقف حکومتنا من مصر مخجل حقاً و لو إتسع » ا3

هذا  یالوقت أمامنا لفعلنا أکثر من ذلک إن ما نقصده ف

)همان:  ااا«شعب العراق  هالوقت بالذات هو أن نعلن کلم

 ا(150

 ا(05 )همان: ااا«االشواق  بیله ديتز یموال اي بةو الار» ا2

 ا(01 )همان: «أنهااا میالعظ یموال ايلکنک تعلم » ا0
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 گووگفت .1

ها يا  ی صحبتی را که میان شخصیتـادقـرصـمی

تر در افکار شخصیت واحدی در طور گسترده به

نامد گو میوگفت ،گیردهر کار ادبی صورت می

حال ممکن است » ا(333: 1220 )میرصادقی،

گو تنها در ذهن شخصیت واحدی انجام وگفت

گويی شود که در اين صورت آن را گفتار يا تک

نامندا در اين شیوه افکار، تجارب و  درونی می

احساسات درونی و عاطفی شخصیت بهتر ارائه 

-(ا در اهمیت گفت220و  222همان: ) «شودمی

را وجه ممیز میان  ضی آنگو همین بس که بعو

-کننده فرهنگ آنان می ها و مشخص شخصیت

(ا پیتر وستلند معتقد 15 :3510 الشارونی،) دانند

کند  است در جايی که مکالمه ضرورت پیدا می

بايد بیشتر به مکالمات شفاهی توجه داشت تا به 

مکالمات رسمی و مکتوب، از نظر او مکالمه هر 

به همان اندازه  ،تر باشد نزديکچه به زبان گفتار 

تر  تر و روال داستان طبیعی اشخاص داستان زنده

وضوح و تازگی و قدرت داستان هم بیشتر  و

-(ا گفت105: 1201 خواهد بود )وستلند، پیتر،

است گو به عقیده يونسی روح داستان و

ی برا توان یمگو واز گفت ا(25: 1255 يونسی،)

داستان ن نثر تاییر زاويه ديد، سرعت و لح

گو وسازی اغلب از گفتکردا برای آماده استفاده

ها برای ايجاد ارتباط،  شخصیت»شودا استفاده می

ردن ديگران حرف ـع کـن و قانـان خويشتـبی

و  انـداستال ـد نهـتواننمی عالوه  هـبد، ـزننمی

انی ـل داستـده را در عمـالی آينـط احتمـرواب

 (ا05 :1200 یشاب،ب) «بکارندزمان حال 

نجیب کیالنی نیز از اين اصل مهم در 

های خود غافل نمانده است و در داستان  داستان

گوی رايج و نیز واز شیوه گفت« موعدنا غداً»

گويی درونی بهره برده است که عامل مهمی تک

و پیش  ها است برای مکشوف ساختن شخصیت

ن از نقل بردن حوادث و وقايع داستان و کاست

 گر،يد دا از طرفشو عامل سنگینی کار می که

گويی در معرفی شخصیت لمیاء و  شیوه تک

احساسات و افکار متالطم و سرگردان او بسیار 

تواند زوايای  و می رساند یمبه خواننده کمک 

 مثال عنوان بهپنهان اين شخصیت را نمايان سازدا 

گوی لمیاء با خويش چگونه وکه گفت مینیب یم

ين شخصیت و عشق او به همسرش در واکاوی ا

من  همه  نيا باولی »: رساندما را ياری می

 کنم یماحساس لذت عجیبی دارم، احساس 

 طور نياو چرا ام  شدهصاحب يک وجود واقعی 

نباشد؟ عبدالقادر به من نیاز دارد و بعضی 

کند، چقدر زيباست  وظايف را به من محول می

ببیند که انسان به اهمیت خويش پی ببرد و 

کند که سرنوشت بشر بسته به  نقشی را ايفا می

«ا 1شود وسیله او مشخص می و آينده به آن است

گو که میان لمیاء وخواننده با مطالعه اين گفت

به حساسیت کار  ،با خودش صورت گرفته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصبحت  یأحس أنِّ هبیعج ةو مع ذلک فأنا أحس بلذ» ا1

؛ و لم ال؟ إن عبدالقادر یو وجود فعل یقیحق انیذات ک

 شعريبعض المهام، ما أجمل أن  یّإل وکِّليو  یّإل حتاجي

 ریمص هیعل توقفيأن له دوراً  یریف نظريو  تهیاإلنسان بأهمّ

 هدفأو  کةبال حر ةایبسببه المستقبلا الح تحددياإلنسان و 

 ا(153: 1110 ،یالنی)الک «کذلک؟ سیممل، أل میسق ءیش
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گذرد و  و انبوه افکاری که در ماز لمیاء می

تصمیم قاطع او برای همراهی و کمک به 

بردا نجیب در اين داستان  پی میهمسرش، 

گو حوادثی ووسیله گفت عالوه بر موارد فوق، به

کند که  سیاسی و تاريخی را در داستان وارد می

گو نبود، داستان به تاريخ تبديل واگر عنصر گفت

 آور ماللو  کننده خستهنتیجه  شد و در می

گو از ووسیله گفت به مینیب یما چنانچه گشت یم

و همچنین از نوری سعید و  ما1101قیام سال 

حمايت او از دولت انگلیس توسط عبدالقادر و 

ديگری گفت: اين » :دارد یبرمهمکارانش پرده 

را بر خواهد  ها یسیانگلکار حتماً خشم 

 نياعبدالقادر جواب داد: منظورت  انگیختا

که حتماً نوری سعید را به خشم خواهد  است

است نوری سیلی را که  طور نیهمآورد؟ بله 

صورت خود  ی بها دهیکش، خورد یمانگلیس 

 ا«1داند می

نیز گاه  الکفاءاتگو در داستان وگفت

مانند  اگیرد گويی درونی صورت می صورت تک به

کند:  يی که سعید با خود صحبت میها بخش

طور قانون چیز شانسیهااا و همین  درسته، همه»

شم، تو هم سوار من شو، اينه که من سوارت می

 «ا3ارزشه ی سردبیر بیخود و بیها مقاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأردف  «زیاإلنجل ةثائر ریثيو علق آخر: إنَّ ذلک سوف » ا1

فعالً، »- «؟دیالسع ینور حنقيأنه سوف  یتعن» -عبدالقادر: 

 یعل لةناز ینور عتبرهايتتعرض لها إنجلترا  یالت لصفعةإن ا
 ا(150)همان:  «وجهه هوااا

حظاااو  ،یصح»-نفسه:  یال همسيو  دیسع عوديثم » ا3

 هتافه ريالتحر سیاااان مقاالت رئلکیو أنا اش یلنیکمان ش

 ا(35)همان:  «لها همیو ال ق

شود که افکار، تجارب و اين شیوه باعث می

احساسات درونی سعید برای خواننده بهتر ارائه و 

دا شیوه روايت داستان شوتر شخصیت او شناخته

يعنی زاويه ديد آن، زاويه ديد بیرونی است و 

يعنی  ،شود صورت سوم شخص روايت می به

نويسنده خود را بیرون از صحنه داستان قرار 

دهد و جريانات و وقايعی را که بر اشخاص  می

ا اين شیوه ديگو یبازمگذرد به خواننده  داستان می

 الـح  نـیع درذار و ـرگـ، تأثیادهـس ارش،ـنگ

استا استفاده از زبان عامیانه و زبان  ريپذ انعطاف

زبان نويسنده نیز گوی رايج میان مردم در وگفت

-تر و برای خواننده عینی آن را به واقعیت نزديک

 تر ساخته استا

 الملوکملکگو در داستان واما عنصر گفت

گری بوده و اغلب حوادث با روايت تر کمرنگ

ا اگرچه اين رود یم شیپ بهتوصیفی و گزارشی 

اما  ،از دو داستان ديگر است تر یطوالنداستان 

میان نورافیس  دوطرفهگو ودر آن تنها يک گفت

؟ کاهن با گردند یبرمکی »دهد: و کاهن رخ می

دهد: چه کسانی سرورم؟ همان  حیرت جواب می

شاهزادگان غريب در آن سرزمین دورافتاده، 

حقیقت دارد؟ عجیب  ديیگو یمسرورم آيا آنچه 

در خالل داستان هرچند اندک با  البته ااا«ا2است

هستیم و گاهی نیز  روهگويی درونی نیز روب تک

نويسنده افکار شخصیت اصلی خود را در قالب 

 صورت نيبد ادهدارائه می طرفه کگوی يوگفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ یامواليمن  -: هشةد یالکاهن ف ردیف عودون؟ي یمت» ا2

 ؟یامواليأحقاً ماتقول -اااةدیاألرض البع یاألمراء الارباءاااف

 ا(25 )همان:« ااابیهذا عج
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صحبت  که شخصیت در مقابل مخاطب خود

کند، اما بدون دريافت پاسخ، در حقیقت می

 دهداحواری رخ نمی

 

 مایه داستان درون .7

مايه يک داستان همان فکر و پیام اصلی و  درون»

روح حاکم بر داستان است که بیانگر جهت 

 منزله بهبوده و  اش سندهينوفکری و ادراکی 

خطی است که تمام عناصر داستان را به يکديگر 

مايه اين سؤال  دهدا برای کشف درون پیوند می

ی مش خطشود که منظور اصلی و  مطرح می

؛ داد، 00: 1225 س،ـ)الرن «ست؟ـان چیـداست

 (ا311: 1205

ی اغلب ها هيما دروننجیب کیالنی در مورد 

و « موعدنا غداً»داستان که دو  -های خود داستان

روش خاص و  -اند لیقبنیز از همین « کفاءات»

گیرد، در ابتدا و پیش از  جالبی را در پیش می

عنوان مقدمه مطلبی زيبا از  شروع داستان خود به

کند که اين مطلب همان  خود را ذکر می داستان

که خط  ستمايه داستان او پیام اصلی و درون

ا او در رود یمآن پیش  برمداراصلی داستان 

چه » کند: چنین شروع می ً«موعدنا غدا»داستان 

زيباست که انسان به اهمیتش پی ببرد و ببیند که 

سرنوشت انسان به نقش او بستگی دارد و آينده 

 ا«1شودمشخص میبه سبب آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن له  یریف نظريو  تهیّاإلنسان بأهم شعريما أجمل أن » ا1

 «بسببه المستقبل تحددياإلنسان و  ریمص هیعل توقفيدوراً 

 ا(151: 1110 ب،ینج ،یالنی)ک

 گويد: می« کفاءات»داستان و در مقدمه 

موفقیت ما در زندگی بر دو پايه استوار است، »

و ديگری را  ميساز یماولی را با دست خود 

که  گونه همان«ا 3سازد دست غیب، يا شانس می

مايه داستان اول عبارت است از  درون مینیب یم

ی خود در جهت ها يیتواناتوجه انسان به 

فداکاری برای آينده خود و وطن و همنوعان و 

عنصری مفید برای ديگران بودن که در اين 

مايه داستان دوم  درون و مطالب فوق وجود دارد

عبارت است از موفقیت انسان از طريق تالش و 

 توکل به خداوندا

نجیب نويسنده و اديبی ملتزم به اخالق 

اما برای اصالح اخالق جامعه  ،صحی، است

ضد اخالق  ظاهر بهاثری که بیند  گاهی الزم می

 در چشمرا  ها یآلودگترتیب بیافريند تا بدين

های اخالقی اين دسیسه امخاطبانش برمال سازد

 ها حکومتبیشتر در میان سالطین و پادشاهان و 

« الملوکملک»داستان در  ،بنابراين اکاربرد دارد

 تيحرمخاطب بفهماند که آزادی و  سعی دارد به

گرچه پسنديده است، اما رسیدن بدان از طريق 

زير پا گذاشتن ديگران بسیار ناپسند خواهد بودا 

مستقیم  صورت بهخواهی را نويسنده اگرچه آزادی

اما هدف اصلی  ،کندو از زبان نورافیس بیان می

صورت  خود را در ضمن جريان حوادث و به

 کندامی غیرمستقیم ارائه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هایإحداهما نبن ن،یدعامت یعل قومي ةایالح یإِِنَّ نَجاحنا ف» ا3

)همان:  «اهللديأو الحظااا بیالا ديترفعها  یواألخر نا،يديبأ

 ا(30
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 سبك نگارش داستان. 8

کنیم منظور ما بافت  وقتی از سبک صحبت می

ی و شناس یمعنو  ی از زبانا زهیآمنوشته است که 

 ا(220: 1220باشد )میرصادقی  موسیقی می

ی به شناس سبکدر »که بارت معتقد است  روالن

 وپز پختنهیم و شاهد مطبخ معنا پا می

 «شويمآفرينندگی نويسندگان و شاعران می

(ا به اعتقاد يوسف النجم 21: 1225 غیاثی،)

نويسنده نبايد خود را به يک سبک مشخص »

ی معروف ها وهیشبلکه از میان  ،محدود نمايد

بايد آن را که هماهنگی بیشتری با مواد و مصال، 

حال ممکن است هر  اداستانش دارد برگزيند

انتخاب کلمات، ترکیب جمالت ی در ا سندهينو

و هماهنگی آنها با حوادث شیوه خاص خود را 

ولی تا جايی که ممکن است در  ،داشته باشد

بلکه  ،داستان نبايد از زبان عامیانه استفاده کرد

از  که یهنگامبايد از زبان فصی، بهره جست مگر 

کنیما اين امر  گو )حوار( استفاده میوطريقه گفت

ق، پويايی و واقعی بودن شود صد باعث می

هیچ که دا وی معتقد است شوداستان افزون 

ی زبان عامیانه در ریکارگ بهه فنی مانع ـتوجی

ف ـت توصیـرا طبیعـزي ،شود یـوار نمـح

 «طلبد یمر را ـن امـان ايـها در داست تـشخصی

 (ا131: 1101 ،النجم)

داستانی سیاسی است « موعدنا غداً»داستان 

باداد را به تصوير کشیده که فضای سنگین 

اين امر در سبک نگارش داستان  ،بنابراين ااست

جمالت داستان جمالتی ساده و  انیز تأثیر دارد

حماسی و محکم و پرطنین  حال  نیع درکوتاه و 

ا عالوه بر اين نويسنده در جاهايی از است

داستان از شیوه استفهام انکاری برای تأيید 

مگر تو با من »: کند ادعای خود استفاده می

نیستی که اين اتفاق خواری و ذلت  دهیعق هم

عجب ننگ »گويد:  يا در جای ديگر می« ؟1است

و عاری، آيا ذلت و خواری ما به سبب نرسیدن 

 «؟3شود ینمکمک از مصر تمام 

مخصوصاً در « الکفاءات»داستان اما در 

گوی سعید با وگوی بین افراد يا گفتوگفت

ای و درونی( زبان محاورهگويی  خودش )تک

به عامیانه کامالً مشهود استا اين امر باعث 

تری بین آمدن ارتباط تنگاتنگ و قوی وجود

ا نجیب کیالنی در  شود خواننده و داستان می

از زبان  ندرت به «موعدنا غداً»مجموعه داستان 

عامیانه استفاده کرده و بیشترين مورد در همین 

أرجوک مفیش » مانند: اخورد یمداستان به چشم 

داعی للمناقشات البیزنطیه دی، ما تضیعش وقتی 

 همان:) «عاوز أشوف حاجات أحسن من کدهااا

 ا(30

نیز چون يک حکايت « الملوکملک»داستان 

ای است سبک نگارش آن و قصه قديمی و افسانه

اين اختالف  امتفاوت است ها داستاننیز با ديگر 

 ها یساز جملهو  ها و اصطالحات در نام شخصیت

نام  او زمان و مکان قصه کامالً مشهود است

يی قديمی و ها نام ،های داستان شخصیت

مانند نورافیس، ساجورا و ااا  ااند یا افسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یالنیالک«)؟لة و حطةأنِّ ما حدث نذا یف یألست مع» ا1

 ا(150: 1110

 ديلعدم مد یأن نبوء بالخز یکفيللعار أما کان  اي» ا3

 ا)همان( «لمصر؟ نةالمعو
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 ملوک»مانند  ااند گونه نیهماصطالحات نیز 

که همه جز اينها  و «ملک الملوک»، «هاآلله

ا برای اند بودهفضای سیاسی قديم  کننده یتداع

اماکن داستان نیز از اماکن قديمی مانند حبشه 

با در نظر گرفتن  ها ناماست و اين  شده  استفاده

جا و مناسب هی بودن حکايت بسیار با اسطوره

 شده استا  انتخاب

 

 گیری نتیجهبحث و 

با مطالعه عناصر سه داستان از آثار نجیب 

ی ها چارچوبتوان به بعضی موارد و  الکیالنی می

  خالصهکه در موارد زير  افتي  دستمشترک 

 :اند شده

نجیب الکیالنی با اسلوبی ساده، روان و  -

تکلف و با استفاده از توصیفات دقیق و با بی

ی از عناصر داستان، بر تعالی و غنای ریگ بهره

 های خود افزوده استا داستان

خود را  ها داستاننجیب الکیالنی در اين  -

البته  اسازد در بند رعايت ترتیب طرح داستان نمی

اين امر بدين معنا نیست که او از قانون 

کندا او  دار اصالً پیروی نمیهای طرح داستان

های  را طبق روال داستان« موعدنا غداً»داستان 

دار که دارای سه فرايند پايدار آغازين، فرايند طرح

پايدار فرجامین هستند، ناپايدار میانی و فرايند 

کندا داستان از فضای آرامش آغازشده  حکايت می

د و شو کم وارد فضای بحران و کشمکش می و کم

ها توسط لمیاء داستان به  سپس با پخش اعالمیه

آن مرحله  از  رسد و پس نقطه اوج خود می

يی و آرامش داستان با مخفی شدن گشا گره

های ديگر  داستاناما در  ،شود عبدالقادر نمايان می

در دو داستان  ااين ترتیب رعايت نشده است

با فرايند ناپايدار میانی  ها داستانديگر شروع 

افکنی و بحران،  گیرد و پس از گره صورت می

ل ـن منتقـامیـدار فرجـد پايـه فراينـان بـداست

 شودا می

هر سه داستان شامل يک شخصیت اصلی  -

ا و چند شخصیت فرعی استا نويسنده ب

جا و استفاده از هتوضیحات مناسب و توصیفات ب

 گويی درونی، مخصوصاً تک ،گووعنصر گفت

خوبی به خواننده  ها را به شخصیت توانسته

های داستان غالباً پويا و جامع  بشناساندا شخصیت

هستند و در طول مسیر داستان، دچار حوادث و 

از  ها داستانو نجیب در اين  ندشو یمتاییرات 

ها را  طريق توصیفات و حوادث توانسته شخصیت

 ابازشناسدکامل به خواننده 

نجیب بسیار هوشمندانه و با آگاهی کافی  -

های خود را انتخاب کرده و اين  صحنه داستان

انتخاب صحنه و عنصر زمان و مکان با فضای 

ها غالباً در آن و های او کامالً هماهنگ است داستان

 فته استاترتیب زمانی صورت گر

صورت زاويه ديد  به ها داستانطريقه بیان  -

صورت سوم شخص و  بیرونی است يعنی به

دانای کل است که راوی در جريان تمام حوادث 

بیرونی و افکار درونی قرار دارد و آنها را به 

 سازدا مخاطب منتقل می

گو يکی از عناصر مهم وعنصر گفت -

-گفت و او با استفاده از های نجیب است داستان

  قابلگويی درونی، موفقیت  گوی رايج و تکو
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ها و پیش بردن  ای در کشف شخصیتمالحظه

 حوادث داستان داردا

های نجیب عموماً مضامینی  داستان -

مايه آنها شامل مفاهیم  اجتماعی دارند و درون

ی، آزادی، رـيپذ تـیمسئولد ـی: ماننـالقـاخ

ستم ی، مبارزه با ظلم و پرست وطنآزادانديشی، 

نجیب در قالب داستان،  ،بنابراين ااست وااا

اعی و ـن اجتمـه مضامیـوب توانستـلی خـخی

ان ـده نشـواننـه خـی را بـالقـی اخاـه یـژگـيو

 دهدا

اده، روان و ـی سـالنـای کیـه انـداست -

 هيما کما الفاظ و ترکیبات سخیف و اند تکلف یب

از  ها داستانی ال البه در ادر آنها جايی ندارد

استا زبان  شده  استفادهتوصیفات دقیق و جذاب 

زبان فصی، است و عبارات عامیانه فقط  ها داستان

 هم  آن ،خورد یمبه چشم  «الکفاءات»در داستان 

 گواودر حوار و گفت

 

 منابع

شهال  ترجمه ای تنهاصدا ا(1251) فرانک اوکانر،

 فیلسوفیا تهران: اشارها 

داستان، تعاريف، ابزارها و (ا 1220ايرانی، ناصر )
تهران: کانون پرورش فکری کودکان  اعناصر

 و نوجوانانا

 چهارما چا ا یسينو قصه (ا1225براهنی، رضا )

  تهران: البرزا

 چا ا یسينو داستانعوامل (ا 1202) الهه بهشتی،

  تهران: سورها دوما

 دربارهيی ها درس(ا 1200بیشاب، لئونارد )
تهران:  محسن سلیمانیاا ترجمه یسينو داستان

 زاللا

ا ترجمه یسينو رمانفن (ا 1255دات فاير، دائن )

تهران:  چا  اولافیروزیا  محمدجواد

 نويسندها 

فرهنگ اصطالحات ادبی، (ا 1205داد، سیما )
مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و  نامه واژه

 ا تهران: مرواريدااروپايی

لألطفال  کتابة القصة(ا 3510) الشارونی، يعقوب
 بیروت: مؤسسه الرسالها او مع األطفال

تطوّر البنیة الفنیة (ا 1115)شريبط، احمد شريبط 
ا 1150 -1100 فی القصة اجلزائریة املعاصرة

 دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العربا

 اولا چا ا انواع ادبی(ا 1200) روسیس شمیسا،

  تهران: باغ آينها

ر ـدی بـدرآم(ا 1225ی )ـدتقـمحمی، ـاثـغی
 تهران: شعله انديشها  چا  اولاا یشناس سبک

منتدی صور  ابة القصةفن کتا(ا 3553)قنديل، فؤاد 

 ازبکیةاأل

موعدنا غداً و قصص (ا 1110کیالنی، نجیب )

 اهالرسال ها بیروت: مؤسسأخری

تأملی ديگر در باب (ا 1222) نيپرا الرنس،
چا  ن سلیمانیا ـه محسـترجم اانـداست

تهران: حوزه هنری سازمان تبلیاات  چهارما

 اسالمیا 

ا مبانی داستان کوتاه(ا 1250ی )مصطف مستور،

 تهران: نشر مرکزا  چا  دوما
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داستان: ساختار، سبک (ا 1253مک کی، رابرت )
گذر ا ترجمه محمد یسينو نامه لمیفو اصول 

 تهران: هرمسا  چا  اولایا آباد

 ا  کوتاه، رمان داستان ،قصه (ا1225)جمال  میرصادقی،

 لاچا  او اعناصر داستان (ا1220) ــــــــــــ

 تهران: شفاا

ا چا  داستان و ادبیات(ا 1200) ــــــــــــ

 تهران: نگاها اولا

چا  ا ادبیات داستانی(ا 1252) ــــــــــــ

 تهران: نشر سخنا  پنجما

  

 تهران: آگاها  چا  اولا

الطبعة . القصةفن (ا 1101يوسف ) محمد النجم، 
 بریوت: دارالثقافة. السابعة. 

ا یسينو داستانی ها وهیش(ا 1201) تریپ وستلند، 
 تهران: میناا  چا  اولاترجمه عباسپورا 

چا  ا یسينو داستانهنر  (ا1201) میابراه يونسی،

 تهران: نگاها  ششما

(ا 1101وهبه، المجدی و المهندس، کامل ) 

ا و األدب بیة فی اللغةمعجم المصطلحات العر

 لبنانا مکتبةبیروت: 
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Abstract 

Short story as a slice of life of the main character, has restrictions on the use of 

elements of fiction, But the same structure and style is also evident in the use of these 

elements in short stories. "Najib Keilani" scholar, narrator, poet and critic famous 

Egyptian. He has a global reputation With a spirit of faith and commitment to ethical 

issues associated, in particular. And this prompted us to examine the elements of her 

short stories. . Due to the abundance of stories, three-story "Malak Al moluk" and 

"Alkafaat" and "Mavedona Ghadan," which is closely associated with the reality of 

people's lives and aspirations and sufferings of the people portrayed were selected 

and elements of the story in these three plants were criticized. Some results of this 

review indicate that he has simple style, flowing unpretentious and uses detailed 

description of the elements of the story, And He was able to increase the excellence 

and richness of their stories Show Moral and religious concepts and realities of 

people's lives.  

  

Keywords: story elements, short story, Najib Keilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Assistant Professor of Persian Language and Literature, Valiasr Uniyersity of Rafsanjan 

(Correspongin Author).  Email: azamshamsoddini@yahoo.com 

** Assistant Professor of Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University of 

Qazvin.  

Receipt:  

2016/August/16 

Acceptance: 

2017April/24 

 


