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 بزرگ علوی و نجیب محفوظهای  در داستان« صحنه»واکاوی تطبیقی عنصر 

 (مرد و ماه عسل مجموعة گیله: مطالعة موردی)

 اصغر حبیبی علی

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

 فاطمه راشکی 

  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

 بخش الهکلثوم 

  بلدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زا

 چکیده 

ها، حوادث و فضای داستان به خوانندگان نقش مهمی  یکی از عناصر داستانی است که در شناساندن شخصیت« صحنه»عنصر 

نویسان در ترین داستاناز جمله بزرگ( م 2116-4344) و نجیب محفوظ( ش 4232-4933) بزرگ علوی. را بر عهده دارد

ژوهش حاضر و با تکیه بر شیوة توصیفی تحلیلی سعی شده تا با رویکردی تطبیقی در پ. شوندزبان فارسی و عربی قلمداد می

اثر نجیب محفوظ مورد واکاوی و نقد « ماه عسل»اثر بزرگ علوی و مجموعۀ « گیله مرد»عنصر صحنه در مجموعه داستانی 

ها با  راری ارتباط خواننده داستانپردازی و نمایشی برای برقهای توصیف و لحظه نویسندگان هر دو اثر از شیوه. قرار گیرد

های بهره  مقایسۀ میان شیوه. اندبهره برده... مکانی و زمانی، پایگاه اجتماعی وها، موقعیت  عناصر داستانی نظیر شخصیت

ها و  برداری بزرگ علوی و نجیب محفوظ از عنصر صحنه، میزان توانمندی هر یک از دو نویسنده، شیوة پرداخت صحنه

سازد؛ نتایج حاکی  کار میفیق هر یک را در استفاده از این عناصر برای برقراری ارتباط خواننده با متن داستان آشچگونگی تو

تر  ها و استفاده از شیوة تلخیص در پرداخت عنصر صحنه از نجیب محفوظ موفق ست که بزرگ علوی در توصیف صحنهاز آن ا

 .عمل کرده است

 .مکان، بزرگ علوی، نجیب محفوظعنصر صحنه، زمان و : هاکلیدواژه

 مقدمه-

 بیان مسأله-4-4

ها،  ها از یکدیگر در برخی زمینه ای است که جدا سازی آن تبادل فرهنگی میان زبان و فرهنگ عربی و فارسی، به گونه 

ویی و فرا رفتن از س.. .بر این اساس ضرورت بررسی پیوندهای میان این دو زبان در مباحث ادبی، تاریخی و. بسیار دشوار است

چندان  مرزهای فرهنگی از مرزهای جغرافیایی از سویی دیگر، اهمیت پرداختن به مسائل مشترک میان این دو زبان را دو

های نوینی در برابر دیدگاه پژوهشگران، از  های ادبی، با گشودن افق ای از پژوهش ادبیات تطبیقی، به عنوان شاخه. ساخته است

ها، پرداختن به تأثیر و تأثر پیوندهای ادبی و سنجش دستاوردهای اندیشه و  ات ادبی میان ملترهگذر تحقیق در موضوع

های ادبی  یکی از زمینه(. 41:4933جمشیدی و دادخواه،)ها، رسالت بزرگی را بر دوش گرفته است  های انسان احساس و تجربه

از جمله نویسندگان مشهور در ادبیات معاصر . ستان استدر زبان فارسی و عربی که قابلیت بررسی تطبیقی را دارد، حوزة دا

هایشان قابلیت بررسی تطبیقی را دارد،  فارسی و عربی که به واسطۀ پرداختن به مسائل اجتماعی پیرامون خویش، داستان

 .بزرگ علوی و نجیب محفوظ هستند

او  ةردازی خود قرار داده است و دربارداستان پ ةهای کوتاه را شیو پرداختن به داستان( ش. 4232-4933)بزرگ علوی 

ی رمانتیسم اجتماعی تا حد زیادی موفق معرفی  های کوتاه علوی وی را در مسیر نویسندگی به شیوه داستان»آمده که 

آثار »در مقابل (. 219:4933یاحقی،)« های او بیشتر است این توفیق در نوشتن داستان کوتاه گیله مرد از بقیه داستان. کند می

را به خوبی  4363ی مصر را از دوران اقتدار ناصر تا شکست  توان تاریخ جامعه ی جامعه مصر است و می جیب محفوظ آیینهن

در هر دو اثر از شیوه های (. 213:4939همان و فرزاد،)« گرداند های قاهره می آثار او ما را در کوچه پس کوچه. ها دید در آن
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های مکانی و زمانی،  ها، موقعیت ها با عناصر داستان نظیر شخصیت داستان ةط خوانندتوصیف و نمایشی برای برقراری ارتبا

 .بهره گرفته شده است.. .پایگاه اجتماعی و

ها، حوادث و فضای  ، یکی از عناصر داستانی است که در شناساندن شخصیت«صحنه»عنصر مکانی یا به عبارت دیگر 

های  گردد تا شیوه توصیفی ا تحلیلی تالش می ةلذا در این پژوهش به شیو. داردداستان به خوانندگان نقش مهمی را بر عهده 

از توصیف و « گیله مرد»و بزرگ علوی در مجموعه داستان « ماه عسل»به کار رفته توسط نجیب محفوظ در مجموعه داستان 

علوی و نجیب محفوظ از این عنصر، های بهره برداری بزرگ  مقایسه میان شیوه. را مورد بررسی قرار دهد ترسیم عنصر صحنه

های پردازش این عنصر برای برقراری ارتباط خواننده با متن داستان آشکار  چگونگی توفیق هریک را در استفاده از شیوه

 . سازد می

 :سؤاالت تحقیق-4-1

 چه وجوه افتراق و اشتراکی در صحنه پردازی های دومجموعه گیله مرد و ماه عسل وجود دارد؟-4

زان توانمندی ن بزرگ علوی و جیب محفوظ در پردازش عنصر صحنه در دو مجموعه گیله مرد و ماه عسل به چه می-2

 میزان است؟

 پیشینه پژوهش-4-9

های موجود انجام شد،  ها و کتاب نامه در بررسی های انجام گرفته که با جستجو در بین مقاالت علمی و پژوهشی، پایان

ینه بررسی عناصر داستان تحقیقات گوناگونی صورت پذیرفته است، اما در زمینه بررسی مشخص گردید که تاکنون در زم

عنصر صحنه در »ای با عنوان  در مقاله( 4933)جمشیدی و دادخواه : از آن نمونه. عنصر صحنه مطالعات محدودتر است

رسد  پرداخته و به این نتیجه میبرداری حریری و حمیدی از عنصر صحنه  به مقایسۀ شیوة بهره« مقامات حریری و حمیدی

از جمله پژوهش های صورت گرفته پیرامون دیگر عناصر  -.تر عمل کرده است که حریری در توصیف صحنه از حمیدی موفق

، به بررسی «تحلیل عناصر داستانی در هفت گنبد نظامی گنجوی»ای با عنوان  در مقاله( 4934)گل پرور و محمدی : داستانی

های داستان پردازی نیز اهمیت  دهد که این اثر عالوه بر اثر محتوایی از جهت ویژگی پرداخته و نشان میعناصر داستانی 

« در داستان های مخزن االسرار نظامی« شخصیت»تاثیر گذاری صحنه بر »ای با عنوان  در مقاله( 4934)قدوسی . فراوانی دارد

( 4939)ابراهمیان و همکاران . پردازد له شخصیت در داستان میبه بررسی اهمیت ارتباط بین برخی عناصر ساختاری از جم

، عناصر داستانی را روایت کرده و بیانگر این «جالل آل احمد« مدیر مدرسه»تحلیل عناصر داستان »ای با عنوان  در مقاله

ای با  در مقاله( 4934)نیا و روشنفکر  رخشنده. دهد مطلب است او به ساختار داستان و عناصر ضروری آن توجه نشان می

به بررسی عناصر داستان پرداخته و از نتایج این بررسی « ایلیا ابوماضی« الشاعر و الملک الجائر»تحلیل عناصر داستان »عنوان 

ای برای بیان درون مایه و ابالغ رسالت اخالقی آنها در جامعه  آید که غالباً شاعران مکتب مهجر داستان را وسیله برمی

میرزایی و : از آن نمونه. کنون تحقیقات مختلفی بر روی آثار نجیب محفوظ و بزرگ علوی صورت گرفته استتا. دادند می

، مسائل و مشکالت «بررسی بحران فکری و روحی قهرمان در رمان الثالثیه نجیب محفوظ»ای با عنوان در مقاله( 4933)مفاخر

ها دچار عدم  ی این بحران یجه کمال، قهرمان رمان در نتیجهکند و در نت روانی و فکری خود و نسل فرهیخته را بیان می

ای  در مقاله( 4934)اصغری و قاسمی اصل . شود شود و دچار نوعی غربت اجتماعی می ی خود می هماهنگی با جهان و جامعه

داخته و به تبیین ، به بررسی تطبیقی بین این دو نویسنده پر«بررسی تاثیر پذیری نجیب محفوظ از هزار و یک شب»با عنوان 

ای با عنوان  در مقاله( 4939)گرجی و مظفری . ها از جنبه ساختار و عناصر داستانی پرداخته است ها و افتراقات آن شباهت

های مختلف روان شناسانه،  نویسنده با تکیه بر مبانی نمادپردازی در حوزه« بررسی سمبولیسم اجتماعی در داستان گیله مرد»

نقد روانشناختی »ای با عنوان در مقاله( 4939)هاشمیان و کمالی . پرداخته است.. .یاسی و اجتماعی وطبیعت گرایانه، س

به تحلیل روانکاوانۀ این اثر پرداخته شده و با رویکرد فرویدی نوشته شده و در نتیجه « داستان سرباز سربی بزرگ علوی

ستقل در خصوص کاربرد عنصر صحنه و نقش آن در شکوفایی اما پژوهشی م. کند نویسنده در این داستان خود را روایت می

 .آثار این دو نویسنده بصورت تطبیقی صورت نگرفته است
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 «گیله مرد»معرفی مجموعه داستان -4-1

ی توانمند ادب فارسی، بزرگ علوی است و  که به عنوان نام کتاب برگزیده شده، اثر نویسنده« گیله مرد»مجموعه داستان 

 :شود ای می ها اشاره ها، به موضوع و محتوای آن با ذکر نام هر یک از داستان. در آن به رشتۀ تحریر در آورده است ن ه داستان را

چه که بوده، صادر کرده است و  هایی برخالف آن اش، حکم داستان قاضی کریه منظری است که در دوران جوانی: ها ا نامه

هایی به طور محرمانه به یاد پدر بیاورد و او را در مقابل اعمال زشت  نامهخواهد با نوشتن  سال می 43حال دخترش بعد از 

 .اش بیدار و متنبه سازد گذشته

برند، که جرمش جواب دادن در مقابل مأمور دولت و  داستان دو مأمور است که گیله مردی را به فومن می: ا گیله مرد

آید تا بگریزد، در حال گریختن  وقتی با یکی از دو مأمور کنار میجوید و  از این رو راهی برای گریز می. اعدامش حتمی بود

 .کشد همان مأمور به او خیانت کرده و او را می

سال زندگی ورشکست شده و در یک خانه فرسوده و قدیمی  43شخصی به اسم سید مسیب است که بعد از : ا اجاره خانه

اش  بد که از بدِ روزگار، باران چند روزه کار خودش را کرد و سقف خانهاش روزی سامان یا مستأجر بود و امیدوار بود که زندگی

 .فرو ریخت و در زیر آوار جان باختند

اش، دوست داشت تنها دخترش  ی سختی زندگی مردی به نام مش حسینعلی که باغبان باغ اربابی بود و با همه: ا دزاشوب

کند و روزی نعش مش حسینعلی را در راه امامزاده غریبانه در  یرود و ترکش م روزی دکتر روستا شود و دخترش به شهر می

 .زیر برف پیدا کردند

جا با  برد و در آن ای در باغشان پناه می به خانه( مرگ نامزدش)مردی که از مصیبتی که برایش اتفاق افتاده : ا یه ره نچکا

 . شود چه هست می نتر از آ شود و با رفتن آن دختر روزگارش سیاه دختری لهستانی آشنا می

دختری به نام اقدس که در یک خانواده سرشناس و متدین بزرگ شده و پس از مرگ پدرش برخالف : ا یک زن خوشبخت

 .کند ای بیش نبوده، خودکشی می کند که هرزه نظر خانواده با مردی به نام امیر ازدواج می

در یک مجلس اعیانی . ستودند ا، صدق و راستی میداستان نویسنده مشهوری که همه او را به پاکی، صف: ا رسوایی

 . شناساند همسرش با سخنرانی در جمع چهرة دو پهلو و متقلب شوهرش را به همه می

اند و این وسط یک  در این داستان شهربانی به دنبال پنج نفری است که یک کمیته مخفی انتخابات تشکیل داده: ا خائن

 .روند و همه لو میکند  نفر از بین کاندیدا خیانت می

مردی به همراه دوستش که رئیس سجالت کل مملکتی بود برای گرفتن سجل احوال نوزادش : ا پنج دقیقه پس از دوازده

دهد و رئیس سجالت رشوه  روند و چون پنج دقیقه از دوازده گذشته کارش را به منظور دادن رشوه انجام نمی به این اداره می

 .یفتددهد تا مرد کارش راه ب می

 «ماه عسل»معرفی مجموعه داستان -4-0

که به عنوان نام کتاب برگزیده شده، اثر نویسنده مشهور ادب عربی، نجیب محفوظ است و « ماه عسل»مجموعه داستان 

 :شود هفت داستان را در این اثر گنجانده است که به معرفی موضوع و محتوای هر کدام پرداخته می

گردند و با شش نفر مرد غریبه و جسد خدمتکارشان در آپارتمان  نی که از ماه عسل بر میداستان زوج جوا: ا ماه عسل

 .برند شوند و ساعاتی بعد توسط پلیس جان سالم به در می خود روبرو می

، جا آمده شده و روزی دانشجویی که برای اطالع اعتصاب عمومی به آن ها اداره می ای که با رقاصه قهوه خانه: ا دنیای دیگر

 .شود افتد و با مردن رقاصه و دوستش مواجه می  کند و دعوایی راه می دوستش را پیدا می

جهانی   مردی که در حال روزنامه خواندن است و افکار و ذهنیاتش دربارة مشکالت حکومت و حتی جامعه: ا فنجان چای

 .بیان شده است 

ن به وسیلۀ دختری جوان و به بهانۀ شفا یافتن چشم نوجوان داستان آرامگاهی است که متولی و خادم آ: ا روح طبیب دلها

 .کند ها را برمال می کردند و دختر در انظار عمومی طینت پست آن نابینایی مردم را تلکه می
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آورند  اند و به یاد می ای خود را از دست داده اند و حافظه لحظه دو جوان که برهنه در بیابانی رها شده: ا صحنه خداحافظی

 .شوند ها دوستی از هم جدا می اند و پس از سال در یک سازمان سیاسی در طی یک مأموریت بودهکه 

ها منتظر پدر شدن است و موقع به دنیا آمدن فرزندش در بیمارستان منتظر است و از نگرانی،  مردی که سال: ا فرزند درد

 .بیند های غیر قابل باوری در خواب می کابوس

داستان مرد مجردی که هیچ وقت ازدواج نکرده و در جشن تولدش در حضور مهمانان : ی و پنجمای در طبقه س ا پنجره

  . کند خود را از پنجره به بیرون پرت می

قهرمان او »: توان گفت و در یک نگاه کلی می 4کنند اغلب چند شخصیت ایفای نقش می« گیله مرد»در مجموعه داستان 

و فضایی متأثر و (. 219:4933یاحقی، )کنند  دور از وطن در غربت و آوارگی سر میهای ناکامی هستند که  بیشتر انسان

های متعددی  اغلب شخصیت« ماه عسل»در مجموعه داستان . رسد اندوهگین دارد و با ناکامی قهرمان داستان به پایان می

 .شویم رو به رو میکنند و فضایی ترسناک و تخیلی دارد و اکثراً با پیروزی شخصیت اصلی  ایفای نقش می

 بحث-1

 عنصر صحنه  -1-4

بیند  ترین عناصر داستانی که هر نویسنده به هنگام نگارش داستان یا پیش از آن، خود را با آن رو به رو می یکی از مهم

این . ای از داستان بدون در نظر گرفتن زمان و مکان رخ دادن آن ممکن نیست است، زیرا وقوع هیچ حادثه« صحنه»عنصر 

 (.16:4933مستور، )دهد  موقعیت زمانی و مکانی وقوع حوادث، صحنه داستان را تشکیل می

، «محل وقوع»، «زمینه»، «قرارگاه»های متعددی چون  منتقدان و نویسندگان ادبیات داستانی با اصطالحات و نام

زمینه، »صحنه . ها خالی از لطف نیست اند که اشاره به برخی از آن صحنه داستان را معرفی کرده« زمان و مکان»و « موقعیت»

و ( 233:4962براهنی،)« هاست ها و طرح و توطئه ها و میدان عمل شخصیت زمان و مکان حوادث است، فرودگاه جدال

گردد ولی بر موقعیت زمانی، موقعیت روزانه و  قرارگاه در داستان اغلب به عنوان عنصر مکان یا موقعیت در داستان تعریف می»

سیما (. 413:4933فرد،)« شود ی از قبیل هوای بیرون، دمای اتاقی که در آن حوادث اتفاق افتاده است، نیز اطالق میموضوعات

پس  2.افتد داند که عمل داستانی در آن اتفاق می داد در فرهنگ اصطالحات ادبی، صحنه را موقعیت مکانی و زمانی می

های داستان در ذهن خواننده  تواند نمایشی از عوامل و درگیری ه میتوان نتیجه گرفت که نویسنده به یاری عنصر صحن می

های داستان در ذهن آنها نقش ببندد  ایجاد کند و هر خواننده و یا شنونده داستان تصوری خاص و متفاوت از صحنه

 :سه وظیفه اساسی در داستان بر عهده دارد« صحنه»پس عنصر (. 16:4933مستور،)

 ها و جریان وقایع داستان شخصیت ایجاد محلی برای زندگی -4

 ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان -2

ها و وقوع حوادث تأثیری عمیق بر جا نگذارد، دست کم بر نتیجۀ  به وجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخصیت -9

 (.134:4936میرصادقی،)ها موثر واقع شود  آن

بر شخصیت داستان قائلند، از این نظر کاربرد درست صحنه، بر  امروزه نویسندگان اهمیت بسیاری برای تأثیر محیط  

 .افزاید اعتبار و قابل قبول بودن داستان می

 عنصر زمان و مکان در دو مجموعه داستان -1-1

بنابراین نویسندگان بزرگ امروز به تأثیر محیط بر »افتد  ای در داستان در مکان و زمان خاصی اتفاق می هر صحنه

از این نظر . ستان توجه بسیار دارند، زیرا داستان حتماً باید در جایی اتفاق بیفتد و در زمانی به وقوع بپیونددهای دا شخصیت

افتد و  هر اتفاقی در زمان می(. 113:4936میر صادقی، )« افزاید کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می

این . دهد ای دیگر رخ می ای پیش یا پس از واقعه کنیم که واقعه ما فکر می. زندگی روزانه نیز سرشار از حس زمان است»

و در (. 19:4931مورگان فورستر،)« شود اندیشه اغلب در ذهن ما هست و بیشتر گفتار و رفتار ما از همین اندیشه ناشی می
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« ها مساعدتر خواهد بود هر چه حرکت زمان کندتر شود و یا نادیده گرفته شود، برای ظهور شخصیت»ها  داستان

 (.33:4933میور،)

 :ها نمونه های از عنصر زمان و مکان در مجموعه داستان

خواهد بگوید زمستان بوده  که نویسنده با توصیفی از اتاق و همچنین هوای بیرون می( گیله مرد)ها  در آغاز داستان نامه

 (.3:4934علوی،)« آمد بیرون سرد بود و برف می».است

تر  آورد نویسنده برای واقعی ایی دیگر در همین داستان قاضی هنگامی که خاطرات زن مرحومش را به ذهن میو یا در ج

 (.99:همان)« غروب بود که نعش زن بیست و دو ساله را به خانه آوردند». هایش به غروب اشاره کرده است جلوه دادن حرف

افتد که قاضی سراغ دخترش  ای اتفاق می خاص دارد و در صحنهو در قسمتی دیگر از همین داستان کامالً به زمان توجهی 

 (.63: همان)« شیرین را یک ساعت پیش گرفتند، امشب در زندان است». گیرد و در پاسخ به قاضی آمده است را می

گریزی  در موقع جدال با محمد ولی وکیل باشی، نویسنده در حین پیشبرد وقایع داستان( گیله مرد)در داستان گیله مرد  

« شدند کم باز می شد، ابرهای تیره کم بارید، اما افق داشت روشن می باران می». آورد زند و زمان را نیز در داستان می می

 (.31:همان)

یک ». خواهد مکان را بیان کند ی گیله مرد با تکان خوردن کومه به وسیلۀ باد، می و در همین داستان هنگام رفتن به کلبه

 (.36:همان)« شاید هم درخت کهنی به زمین افتاد و از نهیب آن کومه تکان خورد. کومه را لرزاند تکان شدید باد،

خواهد زمان آن را دقیق بیان کند  ای باشد که نویسنده می ترین صحنه باران شاید اصلی( گیله مرد)خانه  در داستان اجاره

ود و بارانی که از صبح روز گذشته شروع شده بود هنوز تنگ غروب ب». زیرا باعث فروپاشی سقف خانۀ سید مسیب شده است

 (.31:همان)« بارید می

کند و هنگامی که علت مرگ  راوی داستان اول شخص است و خود را معرفی نمی( گیله مرد)در داستان یک زن خوشبخت 

اش، مطبش هنوز  فتم به خانهسر شب ر». کند پرسد، خیلی زیبا زمان و مکان را بیان می اقدس خانم را از پزشک خانواده می

 (.413:همان)« ربع ساعت مرا منتظر گذاشت و وقتی بیماران را راه انداخت، پیش من آمد. پر بود

بندند و تنها راه را انتظار  هنگامی که زوج جوان تمام تالش خود را برای رهایی به کار می( ماه عسل)در داستان ماه عسل  

 . تر به نظر برسد کند تا واقعی ا برای خواننده بیان میدانند و نویسنده درست زمان ر می

 (.433: 4339محفوظ،)« لیس اللیل ببعیدا. علینا أن ننتظر اللیل»

 «باید منتظر بمانیم تا شب شود ا شب هم نزدیکه»

 . آورد و گذر زمان را هر چند کوتاه بیان کرده است را در زمان داستان می« شب»و در پایان همین داستان 

 (.214: همان)« و فی المسا نشر الهدوء ألویته فوق الحیُ جمیعه»

 « ی خود را بر سراسر منطقه گستراند شامگاه آرامش سایه»

و ».افتد، گریزی به زمان داستان زده است خانه می نویسنده در بین اتفاقاتی که در قهوه( ماه عسل)در داستان دنیای دیگر 

 (. 241: همان)« .ی الظالم یهبط ماحیاً کل شیءما لبث األصیل أن ولی تماماً و مض

 « ها روشن شدند و طولی نکشید که غروب تماماً پشت کرد و تاریکی فرا رسید و همه چیز را محو کرد، چراغ»

هایش وجود دارد  عنصر زمان به عنوان یک شخصیت جاندار در داستان»: درباره زمان در شعر نجیب محفوظ آمده است    

 (.213:4939یاحقی و فرزاد،)« کند ایفا می و نقشی قوی

دانند کجاست و چه نام دارد و  دو شخصیت اصلی در بیابانی هستند که نمی( ماه عسل)ی خداحافظی  در داستان صحنه

و هو خالء صامت لن یجیب بحرف لو سُئل ألف ». آورد نویسنده برای نشان دادن بزرگی بیابان، نام مکان را در داستان می

 (.296: 4339محفوظ،)« سئوال

 « دهد این بیابان هم یک بیابان ساکتیه که اگر هزار تا س ال ازش بپرسی، یک کلمه هم جواب نمی»
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کند و نویسنده کل داستان را  مردی تنها در آپارتمانی زندگی می( ماه عسل)ی سی و پنجم  ای در طبقه در داستان پنجره

أضاء الخادم العجوز مصابیح البهو و ألقی نظره أخیره علی البار و ». کند اشاره می در همین یک مکان نوشته و در ابتدا به آن

 (.233: همان)« أطفی النور حتّی یأتی المدعّوون: المائده الشهیّه ثمّ همّ بالذهب و لکنّه قال له

خوشمزه غذا انداخت، آن ی  های سالن را روشن کرد و برای آخرین بار نگاهی به بار مشروب و سفره خدمت کار پیر چراغ» 

 « ها بیایند، چراغ را خاموش کن گاه قصد رفتن کرد که مرد به او گفت، تا مهمان

هایش، حقیقی و رئالیستی باشد  های جغرافیایی و زمان و مکان وقوع داستان وقتی نویسنده، موقعیت: توان گفت پس می 

 . در باورپذیری داستان تأثیر فراوانی دارد

 :لی در مجموعه داستان گیله مردزمان و مکان ک

 عنصر صحنه             

 نام داستان

 مکان                       زمان                    

 ها ا نامه4

 ا گیله مرد2

 خانه ا اجاره9

 ا دزاشوب1

 نچکا ره ا یه 3

 خوشبخت زن ا یک6

 ا رسوایی3

 ا خائن 3

 ازدوازده پس دقیقه پنج-3

 خصکل دورة زندگی یک ش

 یک روز و یک شب تا سپیده

 دو روز و یک شب

 ی یک شخص ساله 43کل زندگی 

 دو سال

 دوسال

 یک شب تا نزدیک صبح

 چند روز انتخابات

 ی زمانی انتساب یک مدیر دوره

 های زیاد یک خانه ویالیی با اتاق

 ای در جنگل خانه کلبه یک جنگل و قهوه

 ای های کلنگی و اجاره خانه

 یک باغ

 یک باغ ای در خانه

 اداره، خانه، بیمارستان، مطب

 یک مجلس اعیانی

 خانه، کافه، اداره سیاسی، سینما، مدرسه

 اداره سجالت مملکتی

 

 :زمان و مکان کلی در مجموعه داستان ماه عسل

 عنصر صحنه                     

 نام داستان

 مکان                  زمان                  

 ا ماه عسل4

 یای دیگرا دن2

 ا فنجان چای9

 ها ا روح طبیب دل1

 ی خداحافظی ا صحنه 3

 ا فرزند درد 6

 وپنجم سی درطبقه ای ا پنجره3

 غروب تا اواسط شب

 ساعاتی از اوایل شب

 حین خوردن یک چای

 صبح دو روز

 نصف روز

 اول شب تا سحر

 چند ساعت اول شب تولد

 یک آپارتمان

 خانه یک قهوه

 اتاق خواب

 یک آرامگاه

 نهایت بزرگ نام و نشان و بی یابانی بیب

 یک بیمارستان و در پشت در زایشگاه

 آپارتمان طبقه سی و پنجم

 

 های صحنه پردازی شیوه -1-9 

 :برای انتقال صحنه، محیط و فضای داستان به خواننده، دو روش عمده وجود دارد 

 نمایی پردازی و تلخیص یا کوتاه ا شیوة توصیف، لحظه

 نمایشی صحنه ةا شیو

در این شیوه خطوط . گیرد در روش تلخیص یا کوتاه نمایی، انتقال محیط داستان به خواننده با استفاده از توصیف انجام می

در روش صحنه نمایشی، صحنه داستان کامالً با . شود اصلی محل وقوع داستان به صورت جدای از عناصر داستانی توصیف می
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ترین امتیاز  ایجاد هیجان و شور و نشاط در خواننده، مهم. شود ها به خواننده منتقل می کمک گرفتن از گفتگو میان شخصیت

 .البته هرکدام از دو شیوه یاد شده نقاط قوت و ضعفی دارد(. 912:4931ایرانی،)این شیوه است 

ه و به سرعت خوانده و تر بود ها در آن مشکل ها و پیام طلبد، انتقال ایده روش صحنه نمایشی، فضا و کلمات بیشتر را می

ها سازگاری داشته و کندتر خوانده  شود، در حالی که یک متن کوتاه شده به فضا و کلمات کمتری نیاز دارد و با ایده درک می

 .گردد از این روست که آمیختن این دو شیوه موجب ارائه بهتر فضای داستان به خواننده می(. 33:4933فرد،)گردد  و درک می

 پردازی دو مجموعه داستان پردازی و تلخیص در صحنه توصیف، لحظه ةشیو -1-9-4

 :توصیف-1-9-4-4

توصیف کیفیت اشیاء، اشخاص، . شود گذارد، مربوط می نوعی از بیان است که با تأثیری که دنیا بر حواس ما می»توصیف  

ای  خود ندارد و غالباً به عنوان بندی یا پاره دهد و اغلب شکل مستقل و مجزایی از اوضاع و احوال و اعمال و رفتار را ارائه می

طور که خودش  چه را دیده است یا همان کند هر آن بنابراین نویسنده سعی می»(. 423:4931میرصادقی،)« آید در داستان می

 (.446:4933لو، اسماعیل)« ها را درک کرده است به ما نشان دهد موقعیت

ها  اند و اگر چه با ساختار کوتاه داستان  داستان پردازی خود استفاده کرده نویسنده هر دو داستان از شیوه توصیف در

بزرگ علوی به . اند توصیف بهره گرفته ةمواجه هستیم و نویسنده ناگزیر است که کم و گزیده بگوید ولی با این حال از شیو

در مقایسه با نجیب . شود با توصیف شروع میای که در طرح داستان توجه دارد این است که اکثر داستانهای او  ترین نکته مهم

برد که به قولی  نجیب محفوظ توصیفاتی در متن به کار می. هایش کمتر از توصیف بهره برده است محفوظ که در داستان

گیرد و از این رو در هر دو متن، هم بزرگ علوی و هم نجیب محفوظ توصیفات تشبیهی انتخاب شده  تشبیهی صورت می

 :است

اش را برایش زنده کرده در جلوی  هایی را که زندگی سیاه گذشته ای که قاضی نامه لحظه( گیله مرد)ها  ستان نامهدر دا

نگاهی به آنها کرد و با دو کف دستش ». کند طور بیان می بیند، نویسنده حالت عصبانی و خودخوری او را این چشمانش می

 (.42:4934علوی،)« وانۀ خوب را از بد تشخیص بدهدهایش را فشار داد، مثل کسی که بخواهد هند شقیقه

گونه  رود نویسنده حالت و ظاهر صورتش را این موقعی که گیله مرد همراه دو مأمور راه می( گیله مرد)در داستان گیله مرد 

او  های سفید و درشت و بینی شکسته فقط وقتی سوی کم رنگ چراغ عابری صورت پهن استخوانی و چشم». کند توصیف می

 (.63:همان)« شد کرد، وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار می را روشن می

کند و  خواهد توجه دزدان را به آشپزخانه جلب کند آتشی به پا می هنگامی که زن می( ماه عسل)در داستان ماه عسل 

دخان تسبح فیها عنا قید من الشرر، و و ما لبثت أن غابت فی سحابات من ». نویسنده حالت دود و صدا را توصیف کرده است

 (.214: 4339محفوظ،)« تالطمت صرخاتهم فی غضب

آتش شناور بودند گم شد و  ةهایی از شرار ولی طولی نکشید که این سر و صداها در میان ابرهایی از دود که در آن خوشه»

 « فریادهای گروه غضبناک درهم آمیخت

کند غم و غصه را  هنگامی که مرد در کنار پنجره به پایین نگاه می( ماه عسل) ای در طبقه سی و پنجم در داستان پنجره

أعنی أن تنظر إلی همومک من فوق کما تنظر إلی المدینه تحتک فتراها أشکاالً مجردّه ال فاعلیّه ». کند چنین معرفی می

 (.263: همان) «...لها

هایت را مثل  هایت هم از باال نگاه کن، آن وقت غم ی به غمکن یعنی همان طوری که از باال به شهر که پایینه نگاه می»

 « بینی که هیچ تحرکی ندارند های خالی می شکل

های بزرگ علوی مشهودتر بود و جایگاهی خاص در موضوع و متن داستان  هایی از طبیعت در داستان البته توصیف صحنه

 .دها را هم او نسبت به نجیب محفوظ دار دارد و بیشترین توصیف

 :لحظه پردازی-1-9-4-1
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ها هم بکار رفته است لحظه  کند و در داستان اما در کنار توصیف فن دیگری از صحنه پردازی که با توصیف قدری فرق می 

دهد اما در لحظه پردازی تصاویر متحرک را ارائه  نویسنده در توصیف، تصاویر ساکن را در داستانش ارائه می». پردازی است

ها و گفتگوی آنها و حرکت اشیاء در داستان را لحظه پردازی یا صحنه پردازی  ان دادن عمل شخصیتپس نش. دهد می

 (.422 - 424: 4933اسماعیل لو،)« گویند می

ای که در طبیعت در حال وقوع است  هنگام رفتن به کلبه گیله مرد، صحنه( گیله مرد)از این نمونه در داستان گیله مرد 

خواست پتو را از  می. زد مشت مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی می. ت بردار نبودباد دس». کند بیان می

از . کرد های وحشی را خفه می های غلیظ، جی  مرغابی غرش آب. های مأمورین را به یغما ببرد و بارانی. گردن گیله مرد باز کند

آورد، یک موج  ستن ریشه یک درخت کهن را به لرزه در میزند، گاهی درهم شک کشید، شیون می جنگل گویی زنی درد می

 (.31:4934علوی،)« شد ای ختم می وحشیانه ةباد از دور با خشاخش شروع و با زوز

انداخت و  باد چنگ می. باران هنگامه کرده بود». شود و مانند این مورد در جای دیگری از همین داستان دیده می

کشید  از جنگل صدای شیوه زنی که زجر می. رختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودندد. خواست زمین را از جا بکند می

دوخت  های باران آسمان تیره را به زمین گل آلود می رشته. غرش باد آوازهای خاموش را افسار گسیخته کرده بود. آمد می

 (.631: همان)« نهرها طغیان کرده بود و آب از هر طرف جاری بود

های  از کنده». گیرد را آورده است نویسنده لحظاتی از اتاقی که در آن وقایع داستان شکل می( گیله مرد)ها  هدر داستان نام

رفت، گویی  دیوانه وار در اتاق راه می. شکست خاست و صدای چرق و ترق هیزم خشک را می نیم سوز شعلۀ زرد و آبی بر می

 (.3:همان)« گشت ای می عقب چیز گم کرده

ها منتظر به دنیا آمدن نوزادش است و نویسنده به دقت لحظات  مردی که بعد از سال( ماه عسل)فرزند درد در داستان 

ثبتت عیناه علی الباب المغلق و أرهف . جلس وحیداً فی الصاله أرهقه ذرعها ذهاباً و إیاباً فجلس». بیقراری او را آورده است

بدت من وراء الباب أصوات . من االستمتاع و لم تتحوّل عیناه عن الباب المغلق أشعل سیجاره، دخنّها بطریقه آلیّه خالیه. السمع

و تطر فی الساعه، مُرت عیناه . مبهمه، حرکه االقدام، تأوّهات خافته، أشاعت فی جوّه الخالی روحاً مبلالً بعرق العناء المُر

 (. 216: 4339محفوظ،)« بالنافضه المکتظه بأعقاب السجائر، و نغخ و هو یمُد ساقیه

. هایش را به در بسته دوخت و گوش تیز کرد چشم. اش آورد و نشست در سالن تنها نشسته بود، رفت وآمد زیاد به ستوه»

میلی کشیدش و لحظه ای چشمانش را از در بسته بر نداشت، از پشت در صداهای  سیگاری روشن کرد و مثل آدم آهنی، با بی

اش، روحی آمیخته با عرق تلخ رنج منتشر  های آهسته، صداهایی که در فضای خالی آهحرکت پاها، . رسید مبهمی به گوش می

 « کرد فوتی بلند بیرون داد به ساعت نگاه کرد، چشمانش به جا سیگاری پر از ته سیگار افتاد، پاهایش را که دراز می. کرد می

تواند در گیرایی و نفوذ گفتار و  دازی بهتر میلحظه پر: توان گفت های توصیف و لحظه پردازی می با توجه به نمونه مثال

 .ها در ذهن خواننده تأثیرگذار باشد ها و صحنه کردار و اعمال شخصیت

 : تلخیص -1-9-4-9   

کاهد شیوه تلخیص است و هم در  ها می ی داستان که از اطالۀ کالم و اطناب بیجا در داستان ای دیگر نیز در صحنه شیوه

نویسنده نه »شود و  ها باعث حسن تأثیر و زیبایی متن می داستان اثر گذار است و در بسیاری از صحنهعنصر مکان و هم زمان 

پرهیزد حتی گاهی بخشی از اتفاقات را که طی چند سال ممکن است رخ داده باشد حذف  تنها از پرداختن به جزئیات می

« چ کمک خاصی به رساندن اصل داستان نداشته باشدچرا که ممکن است اتفاقات آن برهه از زمان در داستان هی. کند می

 (. 412:همان)« به حذف حوادثی که در روند داستان تأثیر ندارند تلخیص گویند»پس (. 436:4933لو، اسماعیل)

 :نمونه های از این شیوه

نویسنده به طور خالصه از کند،  ها را در خانه پنهان می وقتی دختر قاضی مرد نویسنده نامه( گیله مرد)ها   در داستان نامه

نامه را در خانه خودش و در  ةخواست نویسند گشت و می ای که پلیس تمام شهر را می از آن چهار هفته». آن رد شده است
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اش را در این خانه گذرانده بود و نه ننه بگوم و نه حاجی دربان به او  دانشگاه و نزد رفقای دانشجویش پیدا کند، سه هفته

 (.31:4934علوی،)« ای را در خانه پنهان کرده است که دخترش مرد بیگانهنگفته بودند 

هنگامی اقدس خانم در مقابل مادرش نسبت به خواستگارش از روی شرم ( گیله مرد)در داستان یک زن خوشبخت  

روخت که دارد قدم اف اما احساسی رگ و پی او را می». دهد؛ نویسنده تمام افکار و ذهنیاتش را خالصه کرده است جوابی نمی

خوابی کشید، چندین روز خودش را خورد و  دارد به جای اینکه دلش را بریزد بیرون، تمام شب بی بزرگی در زندگی بر می

 (. 414:همان)« تصمیمش را گرفت

هنگامی که متولی و خادم جریان ربوده شدن جواهرات را توسط دختر به پلیس ( ماه عسل)ها  در داستان روح طبیب دل

غاب فتره غیر قصیره . و غادر خادم الضریح المکان». آورد گویی نشود، در متن نمی دهند؛ نویسنده برای اینکه دوباره شرح می

 (.223: 4339محفوظ،)« هذه هی المسأله بال زیاده و ال نقصان: ثم رجع بصحبه الشرطی و هو یقول له

این بود : تا اینکه به همراه پلیس برگشت و در راه به او گفتمدتی طوالنی غایب بود . خادم آرامگاه مکان را ترک کرد»

 « کم و کاست تمام قضیه بی

و یا در همین داستان وقتی مردم منتظرند تا شفا یافتن شخص نابینا را ببینند، نویسنده سکوت و انتظار طوالنی را به طور 

ر ملتمساً طریقه إلی قلب الضریح حتی إختفی األنظار و دخل الشباب الضری». پوشد آورد و از اتفاقات دیگر چشم می خالصه می

 (.291: همان)« صمت عمیق شامل. ساد صمت

سکوت حاکم شد، . که از نظرها پنهان شد جوان نابینا وارد آرامگاه شد و مسیر خود را تا درون آرامگاه دست کشید تا این»

 « سکوت طوالنی وکامل

بیان  چهار هفته، تمام شب، مدت طوالنی، سکوت طوالنی،: هایی مانند نین خالصهها به جای چ اگر نویسنده در این داستان

های  شد صفحه کرد، ناگزیر می ها چه اتفاقی افتاده و با ابزار صحنه و به شکل نمایشی تصویر می کرد، در این داستان می

تعیین کننده و مهمی رخ نداده است، آنچه متعددی را به این عمل اختصاص دهد و از آنجا که در این فاصلۀ زمانی رویدادهای 

 9.نوشتند بدون شک خسته کننده بود می

 های نمایشی صحنه -1-9-1

روح است و از ارتباط خواننده با  شک داستانی خشک و بی اگر نویسنده در داستان تنها به توصیف و تلخیص بپردازد بی

ای از گفتگو در  به همین جهت، هر نویسنده. شود م میکاهد و اگر به طور کلی قطع نگردد بسیار ک جهان داستان می

اگر در متن گفتگو به خواننده هیچ اطالعاتی داده نشود، وجود آن گفتگوها در داستان »و . گیرد های داستان بهره می صحنه

اطالعات الزم از الی گفتگوها  پس نقش اصلی گفتگوها این است که طرح داستان را پیش ببرد و در البه. فایده خواهد بود بی

ی نمایشی در  به عبارت دیگر گفتگوها باعث به وجود آمدن صحنه(. 491:4933لو، اسماعیل)« داستان به خواننده داده شود

کشد تا خواننده به شکل  ها را به تصویر می نویسنده با استفاده از صحنه نمایشی و گفتگو، چهرة شخصیت. شوند داستان می

 .مند گردد و خواندن داستان را تا به انتهای آن ادامه دهد ها عالقه ستان شود و به سرنوشت شخصیتمستقیم، درگیر وقایع دا

زاویه دید در هر دو مجموعه داستان گیله مرد و ماه عسل سوم شخص است و راوی خود را از صحنه گفتگوها کنار کشیده 

هیجان داستان شریک باشد و این حاالت را به خواننده  و به خواننده این فرصت را داده است تا در ترس و شادی و بحران و

آن برآید و این مربوط به فضای داستان است که در  ةدر این مورد نجیب محفوظ بهتر توانسته از عهد. کند منتقل می

 . است های بزرگ علوی اندهناک و غمگین در مقابل،  فضای داستان.  های نجیب محفوظ کامالً تخیلی و ترسناک است داستان

تمام داستان در یک مجلس اعیانی که . شود دیده می( گیله مرد)بهترین نمونه این صحنه نمایشی در داستان رسوایی 

ی نمایشی در بین  بهترین صحنه. افتد شود و همه اتفاقات در یک شب تا نزدیک صبح اتفاق می شادی آن به تلخی منجر می

جلس که برای نویسنده شهیری گرفته شده و یک ملتی او را بر حسب کتب و گفتگوها وقتی است که همه حاضرین در این م

اش فردی هرزه و الابالی است و وقتی  کردند، ولی برعکس چهرة ظاهری مقاالتش انسانی درستکار و امین و خدا جو درک می

 (. 431: 4934علوی،)« ستاین زن زندگی را به آقای نویسنده حرام کرده ا»: گوید یکی از حاضرین به همسر نویسنده می
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کند و در اینجا سکوتی مجلس را فرا  کثیف شوهرش را رو می ةهمسرش برخالف اظهار نظرهای حاضرین مجلس، چهر 

خواهد فاش  خواهد بداند همسر این مرد چه رازی را می گیرد و گویی خواننده در بین اهالی آن مجلس حضور دارد و می می

اش از راستی و درستی دم میزنه، در صورتی که هیچ کس دروغگوتر از  ارید، برای اینکه همهشما هی بهش احترام می ذ»کند 

 . (431:همان)« او نیست

کند و سکوتی تلخ مجلس را فرا گرفته و خواننده نیز  شود و دوباره زن شروع به صحبت می در این لحظه غوغایی به پا می

اند که پنج  ها از قول او گفته لیل اینکه دروغگوست، همین که در روزنامهد»: شود محو تماشای سخنان این زن در داستان می

اش چند روز پیش پس از فوت مادرش به تهران آمده، بیچاره  سال پیش تازه زن گرفته، در صورتی که یک پسر بیست ساله

ه که پدرش رمال است و دانسته پدرش کیست، تازه فهمیده است پدری دارد و از مادرش شنید پسرک تا چند روز پیش نمی

 (. 433: همان)« حاال آقای نویسنده شهیر شده

تواند برای زنده و  شود و نویسنده می ای از این گفتگوها وقتی جذاب است که با لهجه و گویشی خاص بیان می اما صحنه

شخصیت مطابقت دارند استفاده هایی که با  ها را همراه با لهجه بنویسد و از لهجه در گفتگوها دیالوگ»ها  طبیعی بودن صحنه

 (. 499:4933لو، اسماعیل)« کند

که   خواهد با مأمور بلوچ کنار بیاید و بگریزد، برای این هنگامی که گیله مرد می( گیله مرد)در قسمتی از داستان گیله مرد  

تر  زبان گیلک بگوید، محرمانه کرد، اگر به بلوچ نشنید خیال می». کند مأمور دیگر نفهمد، آهسته و به لهجۀ گیلگی صحبت می

 (. 32:4934علوی،)« 1آهای برار، من ته را کی کار نام و هل او گردم کی وقتی آیه اونا بیدینم. خواهد بود

افتد، پر هیجان و تأثیر  در بین گفتگوهای افراد ساختمان و حوادثی که در آن اتفاق می( ماه عسل)در داستان ماه عسل 

قفل شدن در توسط دزدان درخانه، : حوادثی مانند. کند اننده نیز این ترس را در درون خود احساس میبرانگیز است و گویا خو

افتد که این ترس را دو  ای می قطع تلفن، آجر پرتاب کردن مردم به طرف پنجره آپارتمان و در یک لحظه چشم زن به صحنه

أرقف الفریجدیر و ».  کند اننده، در طی گفتگوها وارد میای این ترس را به خو کند و نویسنده به طرز ماهرانه چندان می

و إذا بکتله بشریّه تندلق من داخله منکفئه علی وجهها . و إنتقلت إلی باب الفریجدیر فجدتیه! مخلوعه و مطروحه أرضاً وراءه

 (.433: 4339محفوظ،)« فوق االرض

. اند، به طرف در یخچال رفت و آن را باز کرد دهکشوهای یخچال سر جای خودشان نیست و پشت یخچال روی زمین افتا»

 .«ناگهان یک جسد از داخل آن خارج شد و با صورت روی زمین افتاد

ای برای فرار باشد تا به این مصیبت دچار  داند که باید فکر چاره دهد و خواننده می این صحنه بیشترین ترس را انتقال می

  .افتد نشود و ذهن خواننده نیز به چالش می

هر چند در این تصاویر توصیفی ا نمایشی حضور نویسنده محسوس نیست و این در حالی است که نویسندگان کنونی 

یکی از اصول من این »: گوید گوستاو فلوبر در این باره می. معتقدند که حضور نویسنده در اثر، نباید به صورت آشکار باشد

هنرمند در اثرش باید همچون خداوند در خلقتش باشد ا نامرئی ولی است که شخص نباید خودش را در اثرش باز نویسد، 

ابراهیم یونسی برای انتقال محیط (. 933:4931ایرانی،)« مقتدرا ما باید او را همه جا احساس کنیم  ولی هیچ جا نبینیمش

است و راه سوم توصیف  یکی وصف مستقیم و ساده، دیگری توصیف آمیخته با گفتگو: داستان معتقد است، سه راه وجود دارد

 (. 19:4936یونسی،)به یاری گفتگوست 

 تبیین موقعیت اجتماعی در داستان -1-1

شود تنها، جنبه جغرافیایی آن مورد نظر نیست یا وقتی سخن از عنصر زمان به میان  هنگامی که صحبت از عنصر مکان می

شامل موقعیت اجتماعی یک سرزمین، ملت و قبیله نیز آید، مقصود تنها ساعات و اوقات شبانه روز نیست؛ بلکه مکان  می

هایش به  بزرگ علوی موضوع داستان. کند شود و زمان نیز عنصری است که اجتماع در آن روند تکامل خویش را طی می می

ی او های علوی از آرمانهای سیاسی و حزب مضمون اغلب داستان»گردد و  کند بر می ای که در آن زندگی می اجتماع و جامعه

نجیب محفوظ نیز مضامین اجتماعی و سیاسی در . و بیشتر به قشر کم درآمد جامعه توجه دارد(. 219: همان)« گیرد الهام می
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نیز از « ماه عسل»و « گیله مرد»های  مجموعه داستان. زند و بیشتر به قشر پر درآمد جامعه توجه دارد هایش موج می داستان

ها منعکس شده است؛ از  تاب موقعیت اجتماعی دورة زندگی شاعر به طور طبیعی در داستاناین گزینه تأثیر پذیرفته و باز

 . شود دیده می.. .ها، شراب خواری، قمار و رقاصی، کاباره: قبیل

شوند و علیه یارمحمد توطئه کردند که او فردی  درباره قضاتی است که با هم متحد می( گیله مرد)ها  در داستان نامه

در محکمه ابتدایی یار محمد تبرئه شده، اما شهربانی یار محمد را ». میرد ماند و می تا آخر عمر در زندان می سیاسی است و

توانست به نفع یار محمد رأی  دادند ا کدام قاضی بود که می آزاد نکرد مدتی پرونده را محاکم عدلیه برای هم پیشکش می

 (.22:4934علوی،)« رفت بدهد، هیچ کس زیر بار نمی

جامعه نویسنده نشانگر دورة ارباب و رعیتی بوده و حاال ارباب و یا خانان به تهران مهاجرت ( گیله مرد)در داستان گیله مرد 

های قبل از جنگ ارباب  چون در آن سال». ها نیز تابع دستور ارباب بودند اند و امنیه های مهم مملکتی را گرفته اند و پست کرده

« کردند در آن صفحات کیا بیایی کنند ها جرأت نمی ها را از ملک خود بریده بود و آن و پای امنیهدر تهران همه کاره بود 

 (.36: همان)

.  آمده است ها، امری معمول به حساب می در جامعه زمان نویسنده وجود کاباره( گیله مرد)در داستان یک زن خوشبخت 

« ها و یا خسته از سر میز پوکر به خانه آمده بود ز توی کابارهو اتفاق افتاده بود که در ساعات نصف شب امیر مست ا»

 (.493:همان)

. هایی به جامعه زمان خودش اشاره کرده است نویسنده با بیان وجود چنین مکان( ماه عسل)در داستان دنیای دیگر 

م األبواب المفتوحه ا جلست نساء ا و علی جانبی الدرب ا أما. رقصت الفتاه علی عزف جوقه صغیره فی القهوه الوحیده بالدرب»

 (.212: 4339محفوظ،)« علی کراسی خیزران فی أزیاد متهّتکه و زینه فاقعه، یدّخّن، یتبادلن االحادیث

ی جاده شروع کرد به رقصیدن ا در دو طرف راه، جلوی  خانه زن جوان با نواختن گروه کوچک موسیقی در تنها قهوه» 

هایی از چوب خیزران نشسته بودند، سیگار  های تند روی صندلی بند و بار و آرایش بیهای  ها با لباس درهای باز، زن

 « کردند کشیدند و صحبت می می

ی خود، خاطرة قماربازی خود را به  دو جوان به هنگام مرور خاطرات گذشته( ماه عسل)ی خداحافظی  در داستان صحنه

تذکرّت کیف هوّشت القامرین فی االستراحه فربحت فی دور عشره ». اردآورند و نشان از قمار در بین افراد جامعه د یاد می

 (.219: همان)« جنیهات بجوز عشره

کردند، تو چطور آشوب به پا کردی و در یک دست بازی، ده لیره با  آید زمانی که قماربازها داشتند استراحت می یادم می»

 « مهره دهم بردی

اند رنگ و بوی اجتماع را به خود گرفته است و به  ها از آن گفته نویسندگان این داستانها که  ها و زمان از این رو تمام مکان

داستان حتی بیشتر از شعر به بیان مفاهیم ملیت و »در نتیجه . های اجتماعی عصر نویسندگان است ای تصویرگر موقعیت گونه

 (.21:4936زرافا، )« پردازد ، میاند رساخیز ملی در مستعمرات یا کشورهایی که اخیراً کسب استقالل کرده

 نتیجه گیری-9

هیچ داستانی نیست که در زمان و مکان خاصی پدید . ای بر عهده دارد عنصر صحنه در پدید آمدن داستان نقش عمده

و بزرگ علوی . ای است که نویسنده در آن دوره زندگی کرده است نیامده باشد و هر داستان تأثیر پذیرفته از موقعیت اجتماعی

ها را به خواننده  ترین صحنه اند تا واقعی نجیب محفوظ نیز با صحنه پردازی زیبا و پیوند آن با دیگر عناصر داستانی کوشیده

های نمایشی را به  اند و بهترین صحنه برای واقعی جلوه دادن مکان داستان هر دو نویسنده از توصیف بهره گرفته. بقبوالنند

تر از نجیب محفوظ بوده  رسد بزرگ علوی در پرداختن به توصیف و تلخیص موفق به نظر می. ندا وسیله گفتگوها پدید آورده

های بزرگ علوی در فضایی اندوهناک و متأثر اتفاق افتاده است و فضای  از نظر فضای داستان نیز اکثر داستان. است

ها باید در پرداختن به  دو مجموعه داستاناصلی ترین وجه اشتراک این . های نجیب محفوظ، تخیلی و فانتزیک است داستان
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موقعیت اجتماعی و مسائل پیرامونی شخصیتهای دو داستان در جامعه است که بزرگ علوی و نجیب محفوظ به عنوان دو 

 .اند نویسنده واقع گرا و اجتماعی به آن توجه خاصی داشته

 پی نوشت

هیچ شخصیتی . آنهاست« واقعی بودن»ن، اصرار بر ترین اشتباه ممک های داستان، بزرگ به هنگام بررسی شخصیت -4
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