
 

 

 داستان 
 

 

 مقدمه

 بشرى، معرفت هاى حوزه براى. است كرده پيشرفت و رفته پيش آدمى پاى به پا تاكنون انسان آفرينشِ آغازِ از كه است اى مقوله هنر

 باب در. دارد نانوشتنى سرگذشتى و آغاز بى حياتى امّا، هنر،. نوشت سرگذشتى و سرآغاز توان مى علم، و رياضيات فلسفه، همچون

 هنر حضورِ حقيقتِ از و است آدمى هنر تجلّيات از تاريخى واقع در جملگى اند گفته چه هر امّا ;اند نگاشته بسيار و اند گفته فراوان هنر

 تنها را بديل بى و پنهان حضور اين بارى،. را معمّا اين نگشايد و نگشود كس: كه اند، برنگرفته پرده بايد كه چندان بشرى زواياى در

 و هنر، با همگام تاكنون، تاريخ هاى ديرينه از دين. آدمى روح بخش تعالى تجربه و دين حوزه: گرفت سراغ توان مى جاى يك در

 كرده هموار را زندگانى ناهموار راه بخشيده، صيقل و صفا را آدمى روح درنورديده، را بشر هستى و حيات توى هزار ژرفتر، بسى حتّى

 كه اند تنيده هم در چنان آن براستى مقوله دو اين تاريخ، درازاى در. است كشانده هستى فراسوى به خاكى زمين از را آدمى ديده و

 پنهانِ در ريشه دو، هر هنر، و دين كه روست آن از پيوستگى و پيوند اين شايد. نمايد مى ناممكن يكديگر از آنها بازآرايى و بازشناسى

 بنابراين. شنيد باز آنها از را «عليها الناس فطر التى اهلل فطرة» راز توان مى دل باگوش و دارند جهان و انسان هستىِ عمقِ در مايه و جان

 بدون «ديانت» كه سان همان به و دارد انسان هاى جويى تعالى و قداستها در ريشه نيز هنر متعالى، و است مقدس دين، كه همچنان

 بايد كه جاست اين از. رود مى بيراهه به هستى و هنر خداى رهنمود بى زني «هنرمندى» گرايد، مى كاستى و كژى به پيامبران دستگيرى

 كمال بلنداى به و آسود آن پناه در انسان، پناهىِ بى و تباهى عصر در و داشت پاس تاريخ، هميشه همچون را، هنر و دين سويه دو پيوند

 و اند آمده مى شمار به هنر هاى شاخه متداولترين و همترينم از يكى ديرباز از ادبى هنرهاى و ادبيات ديگر، سوى از. جست راه انسان

 سر ادبيات با تنها نه تلويزيون و تئاتر سينما، كه گفت توان مى حتّى. اند نيفتاده رونق و رواج از هم هنوز جديد، هنرهاى ظهور با حتّى

 رسانه كه اند عقيده اين بر بدرستى هنرپژوهان امروزه. دان گرفته خدمت به شكل نيكوترين به را ادبى فنون انواع بلكه اند، نگذاشته ستيز

 آثار كه نيست دليل بى. ندارند برى و بار آن، بى و رسند مى بالندگى و شكوفايى به ادب فيض پر بسترِ بر تنها يادشده هنرهاى و ها

 هنرهاى ناهنجارِ وضعيّتِ كه باورند اين بر بسيارى و است گرفته شكل ادبى استوارِ متونِ بر غالباً جهان در سينمايى و نمايشى بزرگِ

 قصّه و نويسى داستان اهمّيّت توان مى جا همين از. گردد مى باز نويسى قصّه و داستانى هاى مايه ضعف به بيشتر ايران در نمايشى

 معناى در گويى، قصّه و هقصّ پيشينه امّا دارد، كوتاه بس تاريخى آن، جديد مفهوم در رمان، و داستان هرچند. بازشناخت را پردازى

 كسى چه راستى. است پرداخته كسى چه را قصّه نخستين كه گفت توان نمى بدرستى و ناپيداست تاريخ ديرين درازاى در آن، وسيع

 زمزمه اوّلين مادر كدامين كه دانست توان مى چگونه و گفت باز خويشان جمع در و سرود را حماسه اوّلين پدر كدامين كه داند مى

 و داشته ما روزمرّه زندگى در پنهان و پيدا حضورى همواره قصّه بنگريم، درست اگر كرد؟ ترنّم خويش كودك گوش در را صّهق

 .نمايد مى نابسامان و ناتمام مقوله، اين از يادكردى بدون بشرى تمدّن و فرهنگ تاريخ و دارد



 
 داستان 2

 و تأمّل بر و اند داشته مى بيان حكايت و قصّه از اى مايه در را خويش پيام غالباً آسمانى كتب و الهى اديان كه روست همين از شايد 

 و بزرگ رهاوردى جهت اين از شك بى قرآن آسمانى، كتب ميان در. اند مىورزيده تأكيد بسى پيشينيان سرگذشت از آموزى عبرت

 مگر كه پرسد مى خود از انسان. دارد وامى فتىشگ و وجد به را اى خواننده هر خوانى قصّه و گويى قصّه بر قرآن اصرار. دارد مثال بى

 فرا ها قصّه در تأمّل به را او و گويد مى قصّه چنين اين خويش آفريده به پيام آخرين در هستى آفريدگار كه كند مى چه و چيست قصّه

 .خواند مى

 وجود ای عده اعتقاد به نيز هنر معال زمينه پيش.است داوطلب شخص در قبلی زمينه يك وجود نيازمند ای رشته هر در شدن وارد

 و اصيل هنرمندان زندگی در سطحی مطالعه يك. بگذارد قدم وادی اين به خواهد می كه است شخصی در «حساسيت» و «هوش»

 .اند بوده برخوردار ويژگی دو اين از آنها كه دهد می نشان جهان مشهور

 پيرامون به نسبت فرد يك تيزتر و قوی حسی آنتنهای داشتن حساسيت، از مقصود و متوسط از باالتر هوشی بهره داشتن ازهوش، منظور

 العملهايی عكس دهد می رخ جهان و او پيرامون در كه اتفاقاتی و مسائل قبال در فرد كه طوری به است ديگر افراد با مقايسه در خود

 سادگی به زنان مانند يا لبريز شادی از ها بچه مانند آن نوع به بسته مختلف حوادث برابر در.دهد می نشان تر گسترده و عميقتر مراتب به

 .بريزد هم به را چيز همه خشم شدت از و شود خشمگين وجود عمق از تحمل كم و رنج زود افراد مانند يا و بريزد اشك

 «بالقوه هنرمند» يك شاهد ما شد، همراه هنری يافته تربيت ذوق يك با و شد جمع شخصی در عامل دو اين از متناسبی مجموعه وقتی

 استعداد اين شدن بالفعل برای. است نرسيده ظهور عرصه به استعداد اين هنوز اما دارد استعدادهنری تنها كه هنرمندی يعنی بود، خواهيم

 را رشته آن خمهای و چم و فنها و فوت فرد تا گيرد انجام بايد خاص رشته آن در شدن اشباع حد تا زياد بسيار وتمرين تحقيق مطالعه،

 .شود سوار و مسلط فنون آن كامالبر تا بگيرد فرا خوبی به

 ها قديمی قول به و گذاشتن وقت يعنی. است داستان هزاران خواندن جمله آن از كه شود طی مراحلی بايد نيز شدن نويس قصه برای

 .ديگر مشغوليتهای و تفريحات از بسياری از وگذشتن ها بيداری وشب خوردن چراغ دود

 مراحل در تنها نه رنجها اين تحمل. رسيد مقصود منزل سر به تا پياده هم آن و رفت را راه تمام بايد ندارد وجود بر ميان راه اين در

 .يابد ادامه بايد نيز كمال و پختگی مرحله به رسيدن تا بلكه دارد وجود آن ابتدايی

 حال. كرد پاكنويس بار هفت را آن او كه اند نوشته «تولستوی لئو» اثر «وصلح جنگ» ای صفحه دوهزار حدودا عظيم رمان باره در

 .داند می ادبيات عالم نظير كم نوابغ از را او دنيا آنكه

 ساده و باوری خوش آنكه غرض. است كرده نويسی باز بار دويست از بيش را «دريا و پيرمرد» داستان گويد می «همينگوی ارنست»

 برسد جايی به راه اين در تواند می هنری واستعداد ذوق داشتن با تنها و بسيار تالش و كوشش بدون كند گمان كسی كه است انگاری

 می شروع وبرگزيده مختلف داستانهای خواندن با را خود كار پس. يابد دست موفقيت های قله به و بپيمايد را ساله صد ره شبه يك و

 .كنيم

 

 

 



 آغاز راه نويسندگی

 هم زياد خيلی و بخواند قصه داستان و  كودكی دوران همان از بايد حتما شود خوبی نويس قصه و يا داستان نويسخواهد می كه كسی

 نويس داستان كار موضوع. شود محدود قصه به بايد تنها شخصی چنين مطالعه كه بيندازد اشتباه به را كسی نبايد تاكيد اين اما. بخواند

 .است متقابل بستان و بده ارتباط در هستی كل با خود زندگی مسير در و است بعدی چند موجود يك انسان. است زندگی و انسان

 و خود طبيعت، جهان، هستی، از كامل شناختی به است مجبور هايش قصه در انسان كامل و ودقيق درست طرح برای نويسنده پس

 آزمايشها گذاشته، سر پشت را پيروزيهايی و شكستها تاريخی سير اين در و دارد ای گذشته و تاريخ او. كند پيدا دست موجودات ساير

 نوع زندگی تاريخ از چيزی است الزم نويسنده پس. است آمده در امروزی صورت به تا شده پخته و بوده خام كرده، خطاهايی و

 .بداند خود ملت رسوم و آداب و كشورش و نژاد تاريخ انسان،

 ساير و خود طبيعت، جهان، هستی، از كامل شناختی به است مجبور هايش انداست در انسان كامل و ودقيق درست طرح برای نويسنده 

 كند پيدا دست موجودات

 می ياد ومعنوی روحی بخش به آن از كه ـ تر پيچيده و عميقتر ای جنبه دارای و ندارد جسمانی و مادی بعد تنها انسان سو، ديگر از

 .باشد داشته زمينه اين در نيز مطالعاتی و شناخته خوبی به هم را جنبه اين بايد و است ـ كنند

 .دهد انجام عميقی مطالعات وغيره شناسی مردم و شناسی روان اجتماعی، سياسی، مذهبی، های زمينه در بايد نويسنده يك جمله از

 او. كند كشف را موضوعات از جديدی های جنبه و نگريسته خود پيرامون به جديد ای زاويه و ديد بايدبا او مراحل اين طی از پس

 چنان كس هر و چيز هر به بلكه نكند تصور معمولی و عادی را چيز هيچ و كند غلبه «مرگی روز» و «عادت» بزرگ آفت بر بتواند بايد

 زندگی، معمولی ديگران نظر از های پديده و جريانها همين ميان در كه است آنگاه. بيند می را آن است بار اولين گويی كه كند نگاه

 .اند نشده آنها متوجه بقيه كه كرد خواهد كشف و ديد خواهد را یچيزهاي

 :گويد می مشهور نويسان داستان از يكی

 پيش كه كند پيدا را آن از ای جنبه بتواند تا كند، نگاه فراوان دقت با و دراز مدتی بايد كند، بيان قصه در خواهد می انسان كه را آنچه

 باشد نشده گفته كسی هيچ وسيله به آن از

 .«است شده تجربه احساس انتقال هنر: »گويد می روسی شهير نويسنده تولستوی، لئو

 كار به دست هنری، قالبهای از يكی چوب چار در هنرمند كه كند می شدن آفريده به شروع زمانی از هنری اثر يك واقع، در يعنی

 .شود می مخاطبانش به است، كرده تجربه را آن ممكن شكل ژرفترين به پيشتر خود كه احساسی انتقال

 نمی كارش حاصل بپردازد ندارد، واسطه بی و عميق آشنايی آنها با خود كه حسهايی و چيزها تجسم و وصف و شرح به هنرمندی اگر

 انشبرمخاطب است ارزشمند هنری اثر يك الزمه كه را ثيری تا او، مخلوق اثر نيز، سبب همين به. باشد الزم هنری اصالت دارای تواند

 . گذاشت نخواهد

 :ديگر بيانی به. كند می پيدا ارتباط كارش عناصر و موضوع به هنرمند عالقه و عشق به كار، ديگر بعد



 
 داستان 4

 قرار موضوعی تاثير تحت شدت به خود تا هنرمند، كه است آن هنری، اثر يك آمدن در كار از مؤثر و جذاب برای رسيدن شرط 

 ،نيايد رب باره آن در اثری خلق صدد در نگيرد

 :زيرا

 «بخش هستی شود كه تواند كی بخش هستی از نايافته ذات»

 .نشيند می دل بر آيد، بر دل از كه زمان آن تنها سخن و

 

 چيست؟ داستان

 فراگير ایپديده صورت به نوشتن و چاپ صنعت كه آن از پيش سال هزاران. است شفاهی ادبيات شكل ترينقديمی سرايی داستان

 عمر اندازه به گويى قصّه و قصّه عمر .است بوده جامعه هر از مهمی بخش و داشته رواج گويیقصه صورت به شفاهی ادبيات درآيد،

 .است انسان گويايى و زبان پيدايش

 پرده و پردازان حكايت و گويان افسانه نقّالى و پادشاهان، دربار هاى گويى قصّه مادران، هاى قصّه پدران، تكاپوهاى و ها جنگ شرح

 و جهان درباره انسان ديدگاه كننده منعكس همواره قصّه. است نبوده تهى «قصّه» از گاه هيچ انسان زندگى كه دهد مى نشان خوانان

 به انسان. است بوده ديگر هاى نسل به نسل يك تاريخ و اعتقادات، سنن، و آداب آموزش و انتقال وسيله و او پيرامون ناشناخته عوامل

 نه قصّه با پس. دهد مى قرار خود الگوى را آن قهرمانان رسم و راه بسا چه و دارد عالقه قصّه به اش روحى صّخا هاى ويژگى خاطر

 توان مى بلكه داد، پرورش را او تفكّر وقدرت ساخت آشنا جهان و خود جامعه آداب و فرهنگى هاى ميراث با را انسان توان مى تنها

 مذهبى هاى كتاب توجّه قصّه، به انسان عالقه بودن دار ريشه بر دليل ترين محكم. برانگيخت او در را سازى جامعه و سازى خود زمينه

 .اند كرده بيان قصّه قالب در را خود افكار نيز عرفا و شاعران و نويسندگان از بسيارى. است قصّه به مجيد قرآن خصوص به و

 آن تأثير اين. است نبوده مؤثّر و نافذ قصّه قدر به بيانى قالب هيچ گوناگون، هاى فرهنگ و اقوام ميان در كه گفت توان مى جرأت به 

 قرآنى هاى قصّه همين از مردم اسالمى، دعوت تاريخ طول در. است شده افزون بسى گشته، همراه وحى اعجاز و بالغت با كه گاه

 از قرآن گويى قصّه نيز دعوت آغاز همان در. اند زيسته ها آن با و اند، نهاده بر مستقل ادبيّاتى اند، آموخته پيام اند، گرفته درس

 تا 31آيات به تا كرد مى تالوت فساد سركردگان از يكى براى را «فصّلت» سوره پيامبر كه است شده روايت. بود آن تبليغى ابزارهاى

 كه آنگاه.  ترسانم مى آمد فرود ثمود و عاد بر كه اى صاعقه همانند اى صاعقه از را شما: بگو كردند، اعراض اگر پس: رسيد  31

 از را فرشتگان خواست مى ما پروردگار اگر: گفتند مپرستيد، را يكتا خداى جز كه گفتند و آمدند نزدشان آنها بعد و پيش رسوالن

 و ندكرد گردنكشى زمين روى در ناحق به عاد، قوم اما. آوريم نمى ايمان ايد شده مبعوث بدان شما آنچه به ما. كرد مى نازل آسمان

 انكار را ما آيات كه است نيرومندتر آنها از است آفريده را آنها كه خدايى كه ديدند نمى آيا است؟ نيرومندتر ما از كسى چه: گفتند

 عذاب و. بچشانيم آنها به را خوارى عذاب دنيا در تا فرستاديم سرشان به شوم روزهايى در غرّان و سخت بادى نيز ما كردند؟ مى

 .برنخيزد ياريشان به كسى و است تر دهكنن خوار آخرت

 داد سوگند را پيامبر باختگى خود و پريشانى با و فراگرفت را پايش سرا شديد لرزشى شد، تالوت مفسد آن بر بخش اين كه گاه آن 

 .نبود پيدا اش هرهچ در استكبار و عناد آثار ديگر كه چنان بازگشت، خود قوم نزد دگرگون حالى با سپس. بازايستد آيات تالوت از كه



 معارف نشر جهترا  هـنـراين  است، بشری فطرت با همسو و فرد به منحصر هایلطافت با همراه آن جای جای كه اسالم مبين دين

 .است داده بهاء آن به و گرفته خدمت در خود عالی

 به را بندگان همه و شده ذكر اشقيا و اشرار از همچنين و حكما و اولياء و انبياء از و بدان و نيكان از حكاياتی و قصص كريم قرآن در

 اعراف،) كنند تفكر آنها شايد كن بيان را هاقصه يتفكرون؛ لعلهم القصص فاقصص: است نموده دعوت آنها در تعقل و تفكر و تدبر

 قصصهم فی كان لقد: كنيمیم بيان قرآن لسان از را است شده داده بها بدان حد اين تا كه چيست در داستان ارزش راز كه اين و( 371

 (.331يوسف،) خرد و عقل صاحبان برای بود عبرتی آنها هایقصه در االلباب؛ الولی عبره

 تنها نه هاقصه اين. اندبوده جامعه پيوند برای ایوسيله قومی هایقصه: »كندمی بيان چنين را سرايی داستان اهـميت آربـوثـنات،

 .«است بوده نيز مردم رفتارهای و اعتقادات احساسات، افكار، تتقوي بيانگر بلكه دهنده سازمان

 هنر اما است سپرده فراموشی به را گذشته انسان هایروش از بسياری و داشته بسزايی اثر آدمی، كردار و گفتار در زمان گذر

 .است افزوده پيش از بيش آن، اهميت بر و پروريده خود در را قصه زبان به گويیسخن

 و تاريخی سرگذشت كننده بيان هم دارد، مستقيم ایرابطه قوی، خالقيت با كه است بشری فرهنگ از ایجلوه رايیس داستان

 .است فرهنگ آن حفظ باعث هم و است ملتی و قوم هر فرهنگی

 و تربيت فرهنگ، ادبيات، در بسزايی نقش كه است سبب بدين داستان و اسطوره اهميت بر مورخان و دانشمندان عالمان، تاكيد

 .دارد ایجامعه هر االهيات

 داستان يعنی است فرافرهنگی و فراتاريخی المللی، بين امری داستان، دارد، حضور ایجامعه هر در و مكان هر در عصر، هر در داستان

 .«است جريان در زندگی خود همانند سادگی به

 واقعيات بيان رويكرد با خصوصاً آن، بودن روان و تكلّف بدون و عاميانه توانمی را سنين تمام برای داستان جذابيت علت مهمترين

 و دين هر پيروان بر دينی تجربه نتيجه در و بشری تجربه سازنده عناصر از يكی عنوان به داستان كه شده باعث عامل همين و دانست

 با انس احساس و نموده برقرار داستان با یآسان ارتباط مردم كه است لذا و باشد تأثرگذار نيز االهيات هایشاخه بر حتی و آيينی

 .بينيممی همگان در را داستانها و قصص

 پسوند «ستان» بخش و ؛(ساختن آفريدن،) هندواروپايی ٔ  ريشه از «دا» كه است «ستان» و «دا» بخش دو از مركب داستان واژه ريشه

 . است آفريدن «گاهِ» و «جا» داستان؛ رو بدين است، زمان و مكان

 و حضور...  و محتوا موضوع، ساختمان، زبان،فضا، شخصيت، مانند اساسی عنصر مجموعه يك آن در كه است ایواقعه بيان انداست

 انديشمندانه نقش آن در بندیزمان روشهای و زمان كاركرد و باشد شده خلق انسانی اهداف و نيازها اساس بر باشند، داشته نفوذ

 .باشد يافته وظريفی

 دهد؛ نشان اصلی واقعه يك در را اصلی منظم،شخصيتی طرح يك ياری به نويسنده آن در كه است كوتاه اثری داستان، ر،ديگ بيانی به

 .برسد نويسنده تفكرات و داستان از خاصی دريافت به نيز مخاطب و كند القا را واحدی تأثير هم روی بر اثر اين كه طوری

 :گويد می «نويسی قصه»  كتاب در براهنی رضا

 .«شود می گفته مسلسل حوادث صورت به زندگی ماجراهای درآن كه است ای نوشته داستان »



 
 داستان 1

 :كند می تعريف چنين را داستان «رمان های جنبه»  كتاب در فورستر ادواردمورگان

 آيد می مرگ از پس تباهی و دوشنبه از پس شنبه سه و چاشت از پس ناهار مثال، برای. زمان توالی ترتيب به است وقايع نقل داستان »

 خواهد چه بعد بداند بخواهد كه دارد برآن را شنونده: باشد ويژگی يك واجـد بايد باشد داستان واقعاً كه داستانی منوال، برهمين و

 .«شد

 .«كوتاه است داستانی هرجمله و طوالنی است ای جمله داستان،:» گويد می بارت روالن

 :كرد تعريف توان می نچني را داستان زاده، رسول حسين نظر به

 كه دليل اين به فقط نه نيست، وسيله رمان. است تكنيك و فرم ی عرصه در زيباشناختی های آفرينش هدف بلكه نيست، ابزار داستان »

 .«ودش گرفته كار به ابزاری همچون تواند نمی اساساً كه سبب بدان عمدتاً بلكه دارد قرار گونگی ابزار از واالتر مرتبتی در ادبيات

 .«زندگی از نويسنده برداشت و انداز چشم از عينی است تصويری داستان:» كند می اضافه ميرصادقی جمال

 كه شخصی يـا داستان اشخاص از يكی نويسنده، خود توسط آن روايت:» دهد می توضيح چنين را روايت اين گورين ال ويلفرد

 .«گردد می بازگو است، شنيده را فرعی داستان و حكايت

 :گويد می داستان پيرامون «داستان جهان»  كتاب در ميرصادقی جمال

 ديگر، عبارت به يا زمان؛ توالی برحسب است عملی( خيالی يا واقعی شفاهی، يا مكتوب)  نقل آن عام مفهوم به ،(Story) داستان »

 .دهد می ارايه را تخيل ی وسيله به عمل تسخير بنابراين. است ابداعی و ساختگی يا تاريخی و واقعی حوادث توالی داستان،

 مهم عامل زمان تنها عام، مفهوم دراين. افتد می اتفاق چه بعد بدانيم بخواهيم كه كند وادار را ما يتواند كه است آن داستان بارز خصلت

 چه و روايتی چه است، یادب انواع ی همه اساس داستان بنابراين. داد خواهد روی اتفاقی چه بعد و افتاده اتفاقی چه كه اين و است

 داستان رو، اين از. دهد می روی زمان توالی برحسب كه است وقايعی ی مجموعه داستان گروه، دو اين انواع ی همه در زيـرا نمايشی؛

 استاند ديگر، اشكال و روايی شعر نامه، فيلم نامه، نمايش قصه، كوتاه، داستان رمان، در. است خالقه ادبی انواع ی همه مشترك عنصر

 ...«رمان اين يا منظومه اين نامه، نمايش اين داستان گوييم می مثال برای دارد، وجود

 :است موارد اين شامل داستان بارز و كلی های ويژگی مذكور، تعاريف براساس پس

 است نثر به -3

 است رفته كار به تخيل آن در -2

 كند می نقل را ای حادثه -1

 است استوار معلول و علت ی رابطه بر داستان ساختار -4

 .است مشخص آن حجم -5

 و انواع به...  و سبك موضوع، محتوا، شكل، به بنا كه هستند، داستانی ادبيات مختلف شكلهای رمان، و بلند داستان كوتاه، داستان قصه،

 رمان بلندترو داستانهای تشكيل یاساس پايه خود كه است كوتاه داستان به پرداختن فقط ما قصد البته. شوندمی تبديل مختلفی اقسام



 داستان اگر. باشدمی پرطرفدارتر و ترپذيرفته عموم دربين ولی است اشكال بقيه از كوتاهتر رمان، و كوتاه داستان عمر گرچه. باشدمی

 در را وآنها كندمی انتخاب را شخصيتهايی نويسرمان. سازهاست از ایمجموعه و سمفونی يك كنيم،رمان فرض ساز يك را كوتاه

 آن افراد با آنها اصطكاك و برخورد اثر بر و هم با شخصيتها اين كشمكش و درگيری نتيجه در بعد دهد،می قرار اجتماع از موقعيتی

 زندگی مجموعه هرگز و آيدنمی پيش امكانی و فرصت چنين كوتاه داستان نويسنده برای ولی آيد،می به وجود رمان وقايع اجتماع،

 درگير فقط منتظر، خواننده چشم پيش در حال و است يافته پرورش قبالً شخصيت كوتاه، داستان در. كندنمی پيدا سمتج شخصيتی

 به اما پيوسته وقوع به قبالً كه است كاری جريان در يا رسيده، خود بحرانی و حساس لحظه و اوج به محتمالً كار آن كه است كاری

 .است نرسيده خود نهايی نتيجه

 اجرايی، شيوه و شكل هر در تئاتر و سينما آثار تمامی واقع، در. است خالق نمايشی و روايتی اثر هر شالوده داستان اين، بر عالوه 

 پيامی و باشد نيز آموزنده بودن، كننده سرگرم عين در كوشدمی و دارد اصلی نقش داستان متن اين در كه هستند، خاص متنی محتاج

 شده موجب خاص، هایانديشه ادبی و هنری بيان در آن زيبای شيوه و داستان استفاده موارد ستردگیگ. كند منتقل مخاطب به را

 كند تقليد را زندگی نبايد نويسداستان يك داشت توجه بايد اما بپردازند، به نويسندگی و آورند روی كار اين به بسياری مندانعالقه

 .خلق كند است نظرش مد كه را چيزی و كرده استفاده آن مصالح و مواد از بايستی بلكه

 :کودک برای قصهداستان و  های کرد کار

 .گذارد می كودك شخصيت و زبان– روان بر عميق ،تاثيری قصه و هستند گويی قصه و قصه شيفته كودكان

 می توان به موارد زير اشاره كرد: كودك بر قصه تاثيرات از

 :آموزی زبان-1

 فرصت آموزی زبان در جدی و مهم نقش بر عالوه سازدو می آشنا ها المثل ها،ضرب ،نام اصطالحات، ها واژه با را كودك ها قصه

 .كند می ايجاد زبانی اشكاالت اصالح برای خوبی

 بوده؟ كرده؟چه حركت كجا بوده؟از چه داستان مان قهر نام بگويد تا بخواهيم كودك از توانيم می داستان هر آخر در ما

 :رفتار الحاص:ارزشها انتقال-2

 قصه مان قهر كه ،وقتی شود آميخته كودك جان و روح با آنان های ارزش و ها ،فضيلت صفات كه شود می باعث قهرمان با همراهی

 ارزشها اين به ورزی دهد،عشق می نجات را او ويژگی همين سرانجام و گيرد می قرار حسادت مورد خوبی،صداقت،بخشش علت به

 .كند پرهيز كنند می منتشر را بدی و زشتی كه كسانی از و دهد پرورش خود در را خوب تصفا كودك كه شود می باعث

 .است بوده آموزی عبرت قصه مقصد ديگر عبارت به كنند كمك رفتار تغيير و ،بهبود اصالح به توانند می ها قصه

 :اجتماعی تعامل-3

 كنند شركت قصه از بعد های پاسخ و پرسش در كه بخواهيم نهاآ قصهاز كفتن از قبل حتما و شوند فعال قصه جريان در كودكان اگر

 با ارتباط ی ،شيوه احساسات بيان با آنها مه آورد می فراهم ای زمينه همچنين و كند می تقويت را ها آهن شنوايی دقت و ،توجه

 .است موثر طلب انزوا و خجالتی كودكان برای بيشتر روش اين كنند تمرين را ديگران



 
 داستان 8

 :تخیل درتق پرورش-4

 مو يا ها ،انسان ها داستان نوع اين در.دارد جسته بر حضوری و است قوی بسيار تخيل عنصر آن در كه است داستانی تخيلی های داستان

 .آورند می وجود به نكردنی باور گوناگون های ،ماجرا تخيلی جودات

 سفرو رنج از كاستن برای انسان آرزوی بيانگر كه شده گفته سخن پرنده های تخت يا يا قاليچه از ها داستان از بعضی در نمونه برای

 آن در تصرف و دخل به اند شنيده كه داستانی كردن بازگو هنگام كودكان كه شده ديده گاه.است كنجكاوی به گويی پاسخ گاهی

 در را خود قصه به ادند گوش هنگام در كودكان. است كودكان استعداد كشف برای راه شود داده جهت تخيل اين پردازد،اگر می

 خود خيال در را قصه عناصر و فضا ند قادر و اند تخيل در غرق قصه پايان تا حداقل ترتيب اين به دهند می قرار قصه مان قهر قالب

  سرما– گرما. بسازد

 :فرهنگی پیوند-5

 ها آن و برند می گذشته به را امروز كودكان هك هستند پلی ها قصه.اند گذشته و امروز ميان پيوند و فرهنگی ميراث انتقال عامل ها قصه

 .سازند می آشنا گذشتگان زندگی نوع و ها ،باور ها آرمان با را

 :داستان شنیدن برای مناسب سن

 های كار تاب باز تواند می ها اين مخصوص داستان و دهند می نشان شعرعالقه و داستان شنيدن به زود كودكان اين:ساله2 كودكان

 .دارد دوست را حيوانات و خورد می غذا خوب كه كودكی قصه مثال اشدب اش روزانه

 .كرد تعريف را بيشتر های شخصيت و حوادث با ها داستان توان می كودكان اين برای:ساله 4 تا 1 كودك

 .كنند برقرار طارتبا مختلف های قسمت بين توانند می و دارند را یقسمتچند  و بلند های قصه شنيدن توانايی:سال 7 تا 5 گودكان

 خوانندگانی ها آن از آينده در و است كودكان در مطالعه فرهنگ به دادن جهت در موثری سال،عامل 7 تا 2 كودكان برای گويی قصه

 .سازد می بين تيز و ماهر و ،خوب

 

  خوب داستان يک ويژگی

 اختصار -1

 القا را مفهوم بيشترين كلمات، كمترين با بايدبتواند رماه نويسنده يك. است آن كوتاهی و اختصار داستان، مثبت مشخصات از يكی

 سبك و بازبان هم آن بنگارد، را داستانش جمالت، كوتاهترين و زيباترين با گويی،گزيده و ازايجاز استفاده با بايد او واقع در. كند

 .خودش زمان

 كم گوی و گزيده گوی چون در        كز اندك تو جهان شود پر

 

 



 قیتابتكار و خال -2

 مناسبی طرح ابتكارخويش، و خالقيت از استفاده با بايد نويسنده. استيك داستان خوب  ويژگی اين از ديگر يكی ،ابتكارخالقيت و 

 نوشتن روان و ساده. بنويسد را داستان واضح و مشخص منظوری وبا روشنی به بعد مرحله در بتواند تا كند ريزیپی الزم های پيچ با را

 از استفاده و نويسیمبهم. است كلمات ترينساده از استفاده در او قدرت نشانگر برعكس بلكه نيست، نويسنده ادیسوكم بر دليل

 .بگويد خواهدمی چه روشنی به كه داندنيزنمی خود نويسنده كه است آن بيانگر ،و مغلق مستعمل غير كلمات

 تازگی در پرداخت -3

 ایويژه جذابيت از هستند، يكسان موضوعهای دارای كه مشابه آثار به نسبت انداست تا كندمی كمك نيز پرداخت شيوه تازگی

داستان  نويسندگان ديگر از ايرممت ديدی زاويه با و مختلف عناصر از مناسب و درست بااستفاده كند سعی بايد نويسنده. باشد برخوردار

 .كند يادماندنی به و خواندنی را خود

 

 بنويسیم؟ چطور و چرا

 فقط كسی كه شده ديده كمتر. زندمی اينكار به دست خويش واالی هدف به توجه با شود، نويسنده خواهدمی كه كسی مسلم طور به 

 بسيار گاه و مثبت تأثيرات تواندمی كنند،می تراوش نويسنده قلم از كه كلماتی وناخواسته خواسته. بزند قلم ماديات و پول خاطر به

 به قلم هر مختلف، نويسندگان عقايد و باتفكرات آشنايی و مناسب كتابهای مطالعه پس. باشد اشتهد خوانكتاب جامعه روی منفی

 .كرد خواهد شكوفاتر را او استعدادهای دادو خواهد ياری ایمرحله هر در را دستی

. شود نويسنده ناگهان شرايطی طی باشد داشته انتظار اينكه نه بسازد را كارش مناسب شرايط بايد كه است نويسنده اين ديگر، سويی از

 در پس. كنم مبارزه خويش زمان مفاسد با توانممی كه است وسيله اين به تنها و هستم نوشتن نيازمند من كه كشدمی فرياد درون از او

 را او و كندمی رظهو هنرمند ذهن در ایجرقه صورت به انگيزه. كندمی وادار نوشتن به را او كه است نويسنده هدف و انگيزه اين واقع

 و شهر منطقه، يك مردم او هاینوشته طريق از آنگاه و كندمی دگرگون را نويسنده ابتدا انگيزه. كندمی راغب اثرش هنری توليد به

 .شوندمی متأثر جهانی سپس

 شاهد وقت آن شود داده مردمی و یعموم شكل ها،انگيزه به اگر. باشد تأثيرگذار بتواند تا باشد شده واقع تأثير مورد خود بايد نويسنده

 .شودمی متحول و برانگيخته مخاطب چگونه كه بود خواهيم

 زيباييها شاديها، و رنجها اساس بر و اخروی و دنيوی زندگی بين تعادل و توازن اساس بر كه اسالمی بينیجهان به توجه با نويسنده اگر

. كرد خواهدا آشن زندگی واقعيات و مشكالت با را اجتماعش افراد درستی به ،بنويسد است، غيره شكستهاو و عشقها دردها، زشتيها، و

 داستان كه است اين بر برخی اعتقاد. درد درمان راه و علت به و درد ريشه به است دردمند خواننده رساندن داستان، وظيفه واقع در

 آيدنمی پيش اينها تمام البته. باشد داشته ایكنندهتعيين و مؤثر نقش انسان سرنوشت و زندگی برای مناسب ساختمانی ايجاد در تواندمی

 .او فراوان پشتكار و صبوری و نويسنده سرسختانه تالش و اراده با مگر

 و واقعيت از غفلت نه و مشترك، دردهای ادراك جهت در است مخاطب روح كنندهلطيف داستان داندمی چون مردمی نويسنده يك

 اعمال به و بسپارد گوش مردم حرفهای به برود، جمع ميان به بنويسد، مردم برای مردم از كوشدمی پس ت؛خياال و لذات در شدن غرق

 در سپس كند، مطالعه بيشتر وآشنايی آگاهی قصد به را ديگران زندگی واقعی، معنای به و نمايد دقت مختلف مكانهای در گفتارآنها و
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 ولی است جمع در نويسنده اينكه با صورت، اين در. بپردازد اثرش خلق وبه كند كار داستان حوادث و شخصيتها روی خويش خلوت

 بكری طرحهای و هاسوژه توانبهمی حتی شيوه اين با.« نباش آنان با و باش مردم ميان در» كه است حديث اين ومصداق تنهاست هميشه

 و تصفيه نوعی نگارنده برای تواندمی عمومی، فوايد و محاسن تمام بر كارعالوه اين. نوشت زيبايی داستانهای ابتكار، با و يافت دست

 و دهدمی ياری را همنوعانش الهی، قصدی با وی كه چرا دارد، وا اماره نفس مقابل در قيام به را او و باشد داشته همراه نفسبه تزكيه

 .رسدمی روحی پااليش به نيز خود

 كند،می خلق كه شخصيتهايی و مردم با يكيشدن سوی به را او كه است يسندهنو قوی عاطفه اين كه كرد برداشت طور اين توانمی

 انسان عقلی غير رابطه عاطفه اما است، آنی و مستقيم تأثيرپذيری احساس كه چرا بودننيست احساساتی معنی به اين البته. كشاندمی

 .شودمی برقرار مختلف مسايل و عوامل با استوار و عميق طور به كه است باپيرامونش

 

 کدامند؟ خوب قصه يک ويژگیهای

 :نمود اشاره زير ويژگيهای به توان می خالصه طور به مورد اين در

 :محوری خدا -( 1

 و جا كه نيست آن حرف اين معنی. باشد داشته حضور خدا آن جای همه در يعنی. باشد محور خدا بايد چيز هر از قبل خوب قصه يك

 توحيدی تفكر يك از قصه دهيم نشان كه ست معنا بدان بلكه ، بياوريم را قرآن ت آيا يا خدا نام مناسبت بی يا مناسبت با بيجا،

 وجود عالم محور كه برسانيم خواننده به انسانی عالی ارزشهای دادن نشان از غير به اينكه بر عالوه. است جوشيده و گرفته سرچشمه

 از كه هم خوبی و نيكی چه هر و نيستند بيش ای وسيله ميان اين در انسانها و اوست فيوضات و خيرها همه سرچشمه و خداست

 آنان به را توفيق اين خدا كه اند بوده ای واسطه تنها آنها و بوده خدا طرف از همه زند می سر داستان بزرگ شخصيتهای و قهرمانان

 .باشند خود همنوعان خدمت در داده

 :انگیزی عبرت -( 2

 .است كرده ذكر «انگيزی عبرت» را قرآنی های قصه مدهع ويژگيهای از يكی خداوند

 «االلباب الولی عبره قصصهم فی كان لقد»

 او انداختن شگفتی به يا خواننده تفريح و سرگرمی برای صرفا يعنی باشد، آن فاقد داستانی اگر كه است مهم قدر آن ويژگی اين و

 مسلمان های نويس قصه بنابراين گذاشت آن روی را قصه اسم نبايد و استمعم يا لطيفه يك حد در چيزی ما نظر از باشد، شده نوشته

 نخواهند كار اين از معنوی اجر حداقل صورت، اين در چون ببرند؛ قلم به دست خواننده تفنن و ساختن سرگرم برای صرفا نبايد هرگز

 .برد

 :وگیرايی جذابیت ، کشش -( 3

 موفقی قصه محتوی، و پيام بهترين با ولو بكشد خود همراه را خواننده لحظات خرينآ تا نتواند و نباشد گيرا و جذاب كه ای قصه

 صرف به توان نمی و باشد؛ داشته هم با را گيرايی و كشش و پيام و محتوا يعنی دو هر اين كه است ای قصه خوب قصه بود، نخواهد

 .گرفت ناديده را گيرايی و جذابيت خوب، محتوای يك داشتن



 

 :داستان روال بودن قبول قابل و منطقی و طبیعی -( 4

 به شود رعايت قصه در دقت به معلول و علت اصل يعنی. كند باور را آن ماجراهای بتواند خواننده كه شود نوشته طوری بايد قصه

 شود فراهم جراهاما وقوع برای الزم زمينه طوری و باشد، بعدی ماجراهای در مؤثر و قبلی ماجراهای طبيعی نتيجه ماجرا هر كه طوری

 .نكند شك آن بودن محتمل در خواننده كه

 :گويی گزيده -( 5

 باعث ندارد، قصه پيشبرد در نقشی چندان كه فرعی مسائل به وپرداختن قصه، اصلی موضوع از شدن خارج حد، از زياد روی حاشيه

 .شود می او دست از كالم رشته شدن خارج و خواننده شدن كسل

 :هقص زبان يا نثر -(6

 .نويسيم می او برای كه باشد قشری و گروه نيز و قصه موضوع با متناسب بايستی قصه زبان يا نثر

 :قلم عفت -( 7

 اجتماعی خصوصيات و تيپ با متناسب آيد می بيرون داستان شخصيتهای دهان از كه حرفی» كه عنوان اين تحت نيست مجاز نويسنده

 .«داد خواهد جلوه تر ملموس و طبيعی را داستان ، قیاخال غير حرفهای اين بيان يا؛ باشد آنان

 موضوع اين بيان به لفافه در و مستقيم غير بايستی لزوم صورت در. بياورد اش نوشته در ، آنان زبان از حتی را موهن و زشت سخنان

 .پرداخت

 :نوشتن در تقوی -( 8

 به نيست مجاز نيز معمولی های قصه در و دهد، قرار هوانیش و جنسی صرفا های سوژه روی را داستانش محور نيست مجاز نويسنده

 هر در و. بپردازد زنان صورت های كاری ريزه و اندام توصيف يا جنسی های صحنه ذكر به قصه، دادن جلوه تر ملموس و طبيعی بهانه

 اگر و بخوانند مختلف سنين در و لفمخت روحيات و افكار با گوناگون افراد است ممكن را او های قصه كه باشد داشته توجه بايد حال

 آن از ناشی عواقب بشود، ديگری فرد در آن تشديد يا نفر، يك در حتی ای خفته جنسی غرايز شدن بيدار باعث او قصه ناكرده خدای

 .باشد پاسخگو بايد خدا خلق و خدا پيشگاه در او و بود خواهد قصه نويسنده متوجه مستقيما

 :سائلم با ای ريشه برخورد -( 9

 ديگر عبارت به. دهد می نشان را آنها عمق و كند می برخورد مسائل با ای ريشه بلكه پردازد نمی ها درد سطحی بيان به تنها خوب قصه

 !را معلولها نه دهد، می قرار هدف را علتها

 بسيار بايد كار اين البته. بكند معرفی نيز لتع عنوان به را آنها احيانا و بزند جا در معلولها در آنكه نه رسد، می علتها به معلولها از او

 صحيح شدن پياده همان كه را درد چاره بايد بلكه نيست دردها بيان تنها نويسی قصه وظيفه همچنين. بگيرد صورت هنرمندانه و ظريف

 مرشد و راهنما و شاراهگ باشد، احساس محرك آنكه از بيش غايت در. كند بيان نيز را است جهان سراسر در اسالمی اصيل احكام

 .باشد
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 :نوشته بودن يكدست -( 11

...( و گشايی گره و پايان ، محيط ، شخصيتها ، ماجراها ، مقدمه) قصه اجزاء تمام بين دقيق ارتباط و هماهنگی نوع يك كه معنی اين به

 .نشود نابجا نوسانهای دچار ، كار طول در نوشته و باشد، داشته وجود

 : است زير ويژگيهای دارای خوب قصه يك كلی بطور

 ، تقوی ، كالم و قلم عفت ، متناسب نثر ، گويی گزيده ، بودن عقالنی و منطقی ، جذابيت و كشش ، آموزی عبرت ، خدامحوری

 .نوشتار بودن يكدست و ها ريشه به پرداختن

 

 داستانی خوب نثر يک ويژگیهای

 :کلمات دقیق و صحیح انتخاب - 1

 تركيب، كلمه، هر گيری كار به در شد، زبان بر مسلط شخصی اگر نويسنده. هستند كلمات واحساس فكر انتقال وسيله تنها ادبيات در

 می انتخابها اين از يك هر وسيله به او. داشت خواهد خاصی منظور خود متن در نگارشی عالمت هر وحتی اضافه حرف تشبيه، تعبير،

 .كند منتقل اثرش هخوانند به را خاصی تصوير يا احساس و فكر خواهد

 دارد وجود تعبير يا كلمه يك تنها حس هر بيان برای خاطر همين به. دارد خاصی احساسی و عاطفی بار كلمه، هر كسوتها پيش تعبير به

 .كند منتقل خواننده به را نظر مورد حس بتواند تا را، آن مترادف كلمات نه بگيرد، كار به را همان بايد نويسنده و

 اندازه به و خود جای به چيز همه. ندارد وجود زايدی و نابجا چيز هيچ آن در كه است مستحكم و زيبا بنای يك مثل خوب نثر يك

 .نيست تصادفی و اتفاقی چيز هيچ اصيل هنری نثر يك در گويند می كه است علت همين به است

 :بودن زنده و تازگی - 2

 و شده می استفاده گذشته در كه تعبيراتی نه باشد قصه زبان با معاصر و زنده كه ندك استفاده تشبيهاتی و تعبيرات از بايد نويسنده يك

 از را خود تازگی مكرر استعمال اثر بر حال و شده می تشبيه آسمان ماه به پيش سال هزار در كه زيبا روی مانند. رود نمی كار به امروزه

 اول دست و بكر تشبيهات از بايد خوب و اصيل داستانی نثر يك در پس. است شده خالی عاطفی بار و انرژی روح، آن از و داده دست

 .كرد استفاده

 :پیرايگی بی -3

 وجود است، نويسنده نظر منظور كه مواردی آن دريافت عين در خواننده كه است اين خوب داستانی نثر يك مثبت ويژگيهای از

 اش لحظه لحظه در ما زندگی و كرده احاطه را ما اطراف تمام كه هوايی دهمانن بايد. نكند احساس را داستان از جدای نثر نام به چيزی

 جريان در اختاللی كه ببريم پی آن وجود به زمانی تنها و نشود ديده ولی بگذارد تاثير نباشد؛ و باشد هم داستان نثر است، وابسته آن به

 .نوشت زيبا حال عين در ولی روان و ساده بلكه نوشت پيچيدگی و تكلف با نبايد. بيايد وجود به آن طبيعی

 :ايجاز - 4



 را ممكن مقصود بيشترين كلمات كمترين با كه باشد مسلط زبان بر آنقدر نويسنده يعنی. است گفتن گزيده و گفتن كم همان ايجاز

 اگر آنكه حال است كرده بيان مطلب چقدر كلمه كمی تعداد با سعدی كه كنيد نگاه. باشد نداشته اضافه چيزی اش نوشته و برساند

 كه جل و عز خدای منت» --:  كنيد مصرف اين از بيشتر مراتب به كلماتی تعداد مجبوريد كنيد معنی را سطر چند همين بخواهيد

 .«نعمت مزيد اندرش شكر به و است قربت موجب طاعتش

 : نثر يكدستی - 5

 يك پايان تا آغاز از نوشته كه نيست اين يكدستی از رمنظو. است خوب قصه يك امتيازات از نيز نثر بودن يكدست يا هماهنگی

 ماجراهای و داستان حركت آهنگ با نثرش آهنگ كه است ای قصه هنری قصه يك عكس به. باشد داشته يكنواخت و ثابت آهنگ

 يك در آواز با قیموسي ارتباط مثل درست داستان مختلف حوادث و ها صحنه با نثر ارتباط ديگر عبارت به. باشد داشته همخوانی آن

 و است آميز خشونت ای صحنه. افتد می اتفاق انگيز هيجان و تند ماجراهای زمانی و است آرام اوضاع گاه داستان در. است سرود

 نثری بايد ولی بود نخواهد موفقی فنی نثر باشد يكنواخت بخواهد اگر قصه نثر. دارد انگيز تاثر و عاطفی حالتی ديگر ای صحنه

 .باشد داشته انرو و يكدست

 :قصه موضوع با نثر تناسب - 6

 قصه مناسب كه طلبد می را ی نثر پيش سال هزار به مربوط تاريخی قصه يك مثال. طلبد می را خود به مخصوص نثر ای قصه هر

 ورط يك پليسی – جنايی خشن قصه يك در و نوشت طوری بايد عاطفی و احساسی قصه يك نوشتن در كه همچنان. نيست امروزی

 .برد كار به را مخصوص نثری بايد آميز طنز و فكاهی داستان يك در يا ديگر

 .شود می جالبتر داستان و است بهتر باشد آشناتر غير و غريبتر نثر چه هر بودن مكان و زمان بی دليل به تخيلی داستانهای در

 :غنا - 7

. دارد وجود متفاوت كلمه چندين گاه موضوع يك بيان برای ،آن در و است مختلف كلمه هزار دهها دارای معمول طور به زبانی هر

 آنكه حال. است بری لغت فقر و آور زيان تكرارهای از كه آفريند می نثری دارد، لغات از غنی ای گنجينه اش حافظه كه ای نويسنده

 .زند می قذو توی نوشته در استعمال زيادی از كه ندارند بيشتر لغت معدودی تعداد مايه، بی نويسندگان

 و زيبايی آن به كه است تشبيهات و ها كنايه المثلها، ضرب كالمها، تكيه از لبريز كشوری هر ادبيات و عاميانه فرهنگ ديگر سوی از

 به و دهد نجات يكنواختی و روحی بی و خشكی از را خود نثر بتواند تا باشد مسلط ادبيات و فرهنگ اين بر بايد نويسنده. بخشد می غنا

 .ببخشد ناغ آن

 : چكیده

 ، نثر بودن يكدست ، گفتن گزيده و گفتن كم ، پيچيدگی بدون و تكلف بدون ، بودن زنده و تازگی ، كلمات دقيق و صحيح انتخاب

 يك بارز ويژگيهای از فرهنگ در موجود ادبی غنای از گيری بهره و مناسب های واژه از استفاده و ، داستان موضوع با نثر نوع تناسب

 . است خوب و مناسب داستانی نثر

 

  پیرنگ يا طرح 
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 اصلی پايه طرح،

 اساس و پايه پيرنگ،. شودمی ناميده...  و الگو پالت، پيرنگ، اسامی به كه است، داستان فشرده يا اسكلت چارچوب، داستان، طرح

 علت بودن منطقی به بستگی طرح قوت. كندمی تنظيم عقالنی طور به را داستان حوادث ميان موجود وابستگی و است داستان ساختمان

 اتفاق همان اساس بر داستان بقيه و شود ايجاد اتفاقی طور به داستان در ایحادثه اگر يعنی. دارد شخصيتها اعمال و حوادث بروز

 به و باشد داشته مالی مشكل شخصی داستان، در اگر مثال طور به. داريم كار و سر ضعيف داستان يك با حتم طور به شود، پرداخت

 داستانی تصادف يك ميان، اين در خيّر آدمی يا و قديمی دوست يك اتفاقی و ناگهانی ظهور ببرد، پيش از كاری نتواند طريق هيچ

 مرد اين به كمك صدد در داليلی و هاانگيزه به بنا شخص آن دارد، انتظار كه چرا كند،نمی باور را داستان بقيه ديگر خواننده و است

 .اشدب محتاج

 اتفاق ایحادثه شخص، اين برای تا كنيم خلق را اصلی شخصيت سپس بگيرد، شكل ذهنمان در ماجرا اصل بايد ابتدا طرح نوشتن برای

 با مورد چهار اين به كه است كوتاه نويسپيش يك طرح، تعريف، اين با پس. كنيم اشاره حادثه وقوع مكان و زمان به سپس و بيفتد

 را خود داستان كارش قوت به توجه با او شد، نوشته كاغذ روی يا و نويسنده ذهن در طرح اينكه از بعد. زدپردامی آن علل ذكر

. بزند ديگری حرف پيام و كند دنبال را ديگری چيز طرح اينكه نه باشد داستان پيام خدمت در طرح كه داشت توجه بايد اما. نويسدمی

 قهرمان يك بعنوان آن در بچه كه نماييد انتخاب طرحی نبايد كنيد، نفی را آن و پردازيدب كودكان ترس علل به داريد قصد اگر مثالً

 صحه بيشتر كودك ترس بر كه برود پيش طوری طرح بايد. كنيد اشاره او تنبلی به و شده شناخته نخواندرس اينكه يا و شود معرفی

 اشخاص و حوادث تمامی باشد، داستان پيام كامل خدمت در طرح اگر. شود تشديد بيشتر حادثه اين ديگر، فرعی حوادث با و بگذارد

 .گرددمی منسجم و دست يك طرح و شوندمی حذف اضافی

 تا بايد طرح بلكه. داد قرار كار اصل شود،نمی ديده آن در مهمی حادثه كه را افتاده پاپيش طرحی نبايد كه است معلوم حساب اين با

 حوادث رشته و باشد باور قابل و بوده روشن و كامل همچنين. باشد دارا داستان پرداخت برای ار الزم كشش و باشد بكر امكان حد

 .كند مشخص را داستان پيام و برسد اوج به خود جای در بتواند كه باشد داشته منظمی

 عادی غير چيز ديگران اي و خود در ما اصلی شخصيت فرض به. شودمی بنا نيز داستان موقعيتهای و وضعيت آشفتگی اساس بر پيرنگ

 يك ايجاد و زندگی عادی تعادل خوردن بهم واقع در. شودمی او در واكنشهايی و كنشها بروز موجب آگاهی همين و كندمی كشف

 هم به تعادل كه شودمی آغاز آنجا از داستان ديگر، بيانی به. است جديد طرح و داستان يك آغاز شخصيت، برای جديد موقعيت

 نمونه، طور به. شود ايجاد شخص زندگی در ایتازه تعادل اينكه يا و برگردد دوباره قبلی تعادل كه گيردمی خاتمه آنگاه و خورد،می

 حالتی چنين در. است روروبه خطرناك بيماری يك با كه شودمی متوجه ناگهان گذاردمی سر پشت را خود عادی زندگی كه شخصی

 دوباره و دهدمی نجات را خويش جان اقداماتی طی بيمار اين حال. خوردمی هم به شخص یزندگ روال و شده خلق تازه موقعيتی

 .شود ريزیپی كامل طرح تا باشد تعادل عدم نوعی حاوی بايد هم داستان موضوع حساب اين با. گرددبرمی زندگيش به تعادل

 

 چیست؟ درونمايه

 هم به آن عناصر همه و باشد داشته وحدت اشدهنده تشكيل عناصر كيبتر و ساخت كه باشد خوبی داستان تواندمی وقتی داستان

. كندمی انتخاب را داستان عناصر تمام درونمايه و است درونمايه عهده بر وحدت و هماهنگی ايجاد يعنی خصوصيت اين. باشد وابسته



 محسوس غير طور به بايد بلكه شود، عنوان مستقيم بايدن شود،می ناميده نيز مايهبن و محتوا مضمون، تم، انديشه، بن كه درونمايه البته

 .ببرد پی داستان اصلی فكر به طريق اين از خواننده و شود گنجانده شخصيت تخيالت و عواطف و افكار در

 جهت به كار اين با نوعی به توانمی حتی داد؛ تشخيص داستان اصلی شخصيت تعبير و تغيير طريق از توانمی را اثری هر درونمايه

 آشكار آن در را كالمش محتوای و گنجاندمی درونمايه در را كارش مفهوم و ايده او كه چرا برد، پی نيز نويسنده ادراكی و فكری

 عناصر ساير كه رودی است، جاری داستان بستر در رودی چون اصلی فكر اين كه كرد برداشت طور اين توانمی واقع در. كندمی

 .كرد خواهند شنا آن در اشخصيته جمله از داستان،

 .است نوشته را داستان فكر، آن شدن روشن خاطر به عمدا نويسنده كه است اصلی ايده و فكر يك حاوی طرحی و موضوع هر پس

 

 مايه سوژه، موضوع،

 ار نويسنده بيرونی محرك يك ابتدا در. آيدمی وجود به احساس و فكر آن گسترش و درونی حس يك ايجاد اساس بر موضوع

 زندگی نيكوكار فرد يك كه شنودمی دوستی از نويسداستان مثال، طور به. نمايدمی بيدار را او درونی هایانگيزه و كندمی برانگيخته

 طرح و مايه و دهدمی دست نويسنده به دوستیانسان حس سخن، اين شنيدن با. است بخشيده او به را اشكليه و داده نجات را بيماری

 .گيردمی شكل هنشذ در داستان

 اگر. كند رشد شودمی داده آن به كه قوّتی وسيله به نويسنده ذهن باغچه در بايد كه است داستان درخت بذر و جرقه اولين موضوع،

 .آن ميوه پيام، و است درخت هایشاخه و تنه طرح، بگيريم، بذر حكم در را موضوع

 شخص مورد در ما موضوع اگر فرض، به. انددانسته پيام و كشمكش ،درونمايه بخش سه شامل را موضوع نويسندگان از بعضی

 و شخصيت بين تضاد و پيام دروغگو شخص رسوايی است، دروغ درونمايه و اصلی فكر شود،می رسوا عاقبت كه باشد دروغگويی

 .است موضوع كشمكش حقيقت، و راستی

 علت به مردی مثال طور به. كنيم اشاره انگيزه و قصد علت، به كه ستا كافی فقط سوژه، يا و موضوع در كه باورند اين بر نيز برخی

 .رودمی باال ديواری از دزدی قصد به خوشبختی، و پول آوردن دست به انگيزه به و فقر

 را داستان كه است هايیحادثه و هاپديده شامل كلی طور به موضوع و دارد پی در را مشتركی معانی مفاهيم، اين تمامی حال هر به

 .كشدمی تصوير به را درونمايه و آفريندمی

 از را زير موضوعات توانمی كه است درونمايه يك عشق، مثالً. كرد برداشت را متفاوتی موضوعات توانمی مشترك درونمايه يك از

 پايش جنگ در وطنش به عشق خاطر به سربازی. كند فدا را خود جان او كه شودمی باعث فرزندش به مادری عشق. كرد استنباط آن

 ... و دارد زندان از فرار در سعی زندگی به عشق خاطر به مرگی، به محكوم. دهدمی دست از را

 كنيم؟ يابیموضوع چطور

 و خاطرات اساس بر تواندمی شخصی هر. شودمی يافت نويسنده خود درونی حاالت در يا و اطراف محيط در وفور به موضوع

 كند، خلق داستانی كم، تجربيات اين با شروع برای نتواند مبتدی نويسداستان اگر. بنويسيد داستان ته،گذاش سر پشت كه تجربياتی

 .كرد نخواهد كاری نيز فراوان تجربيات با احتماالً
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 جنگل، زندان، آسايشگاه، گورستان، تحصيل، دوران مدرسه كودكی، دوران قديمی هایمحله مثل خاص، مكانهای در حضور

 هستند، آنجا در كه افرادی با صحبت و آن در حضور و مكانها اين البته. شودمی نويسنده حس برانگيختگی باعث...  و بيمارستان

  قبالً آنها اكثر كه كندمی متبادر ذهن به را مختلفی موضوعات

 شما داستان كه شودنمی عثبا واحد موضوع. داد راه دل به ترس نبايد مواقعی چنين در. اندشده پرداخت ديگری نويسندگان توسط

 به طوری ابتدا در هنرمند نويسنده يك. كنيد خلق جذاب داستانی تكراری، سوژه اين به نو نگاهی با بتوانيد بايد شما. شود تكراری

 دور به را هگذشت تعاريف و شناختها تمام واقع، در. شودمی روروبه هاپديده آن با است بار اولين برای گويا كه كندمی نگاه اطرافش

 داستانهای فرض به. شودمی گفتن برای جديدی حرف متوجه نتيجه در كه نگرد،می قضايا به تازه احساسی و نو ديدی با و ريزدمی

 نويسنده يك حال. است شده اشاره فرزندانش آوارگی و معتاد متاركه به آنها اكثر در كه است شده نگاشته معتاد افراد مورد در زيادی

 و كند توصيف را او انگيزخيال عوالم و بپردازد شخص اين روانی و روحی مشكالت و درونی حاالت به فقط تواندمی مبتكر و خالق

 با مبارزه مأمور يك ديد از ديگری و كند نگاه قضيه به او فرزند ديد از تواندمی ديگری نويسداستان. نمايد اشاره آن پوچی به سپس

 .غيره و كندمی مراقبت معتاد از كه پرستاری يا و ادمو فروشنده يا و مخدر مواد

 نوشتن به اقدام درونی حس يك با و كوچك بهانه يك با فقط خاص موضوعی و طرح ريزیپی و قبلی قصد بدون بعضيها گاه البته

 را داستان اين آگاهانه طور به يدبا كار از ایمرحله در البته يابدمی رشد داستان و رودمی پيش خودخودبه قلم موارد اين در كنند،می

 .كرد بازنويسی دوباره و داد قرار ارزيابی مورد

 شخص يك خودتان نوشتاری سبك و عاليق به بنا شما. است جديد شخصيت يك كردن خلق موضوع، يافتن هایشيوه از ديگر يكی

 و كنيدمی بينیپيش را احتمالی كشمكشهای و يدگيرمی نظر در شخص اين برای مشكلی و حادثه سپس دهيدمی قرار نظر مد را فرضی

 مطالعه و فكر كمی با توانيدمی شما و شده ريخته كار ابتدايی طرح طريق اين به. كنيدمی مشخص خودتان برای را كار پيام ضمن در

 .بنگاريد را داستان خاص حادثه آن مورد در

  

 ساختار

 واقع در. كندمی متأثر را خواننده و شودمی داستانناشی ساختار از كه انجامدمی یواحد روانی تأثير به داستان عناصر كليه عملكرد

 زمان از استفادهنويسنده نحوه و عطف نقاط نگرش، زاويه با ساختار. است آن ساختار طرح ای،هرنوشته ارايه اصلی شكل و زيربنا

 ايجاد منظور به كه است مشخصی قواعد و اصول شامل و ستداستانا رويدادهای بيان شيوه ساختار، ديگر بيانی به. شودمی مشخص

 از داستان كه برداشتكرد طور اين توانمی كلی شكل در. آيد دست به دلخواه نتايج آن تا شود برده بهكار بايد خاص اثراتی و حاالت

 گرفته كار به او تخيلی داستان پيام و نويسنده اثر افتادن برايمؤثر كه است تمهيدهايی شامل ساختار و گيردمی نشأت نويسنده تخيل

 .شودمی

 خود به مخصوص كاركردی يك، هر زيرا رجحانندارند، ديگری بر داستان اجزای و عناصر از كدام هيچ داستان، ساختار بررسی در

 درستعناصر عملكرد و یهماهنگ واقع در. رساندمی قوّت به را آن و بخشيده انسجام را داستان،ساختار اجزای از درست استفاده. دارند

 .دارد درست ساختاری از حكايت بگذارد، خواننده روی خاصی روانی تأثير كه طوری داستان،

 وحدتها



 زمان عمل، وحدت از بايد اثر هر. است رعايتوحدتها شود،می عنوان ساختار بحث در داستان عناصر ديگر بر عالوه كه مباحثی از يكی

 محدوده يك در عمل اين سپس است، عمل وحدت همان كه باشد داشته مشخصی داستانطرح ايدب يعنی. باشد برخوردار مكان و

 .است مكان وحدت كههمان شود واقع مشخص مكانی در بايد عمل اين و شودمی ايجاد زمان وحدت كه شود خاصانجام زمانی

 پس. كند آشنا اشخاص و حوادث با را او شاندوبك داستان درون به را خواننده مدت كوتاهترين در بايد وحدتها ياری با نويسنده

 پردازد،نمی شوند،نمی مربوط داستان به كه اعمالی و وقايع به و دهدنمی بيهودهگسترش را داستانش طرح هرگز ماهر، نويسنده

 .كندیم پرداخت داستانی، واقعه مشخص مكانی و زمانی محدوده در پراكنیحاشيه بدون و ايجاز با همراه را بلكهحرفش

 آن در نويسنده كه جايی يعنی داستان، آغاز. آيدپيشمی پايان، و تنه آغاز، بخش سه به داستان تقسيم بحث وحدتها، رعايت بر عالوه

 همه و نيفتادهاست اتفاقی هنوز «آغاز» در پس. نمايدمی مشخص را محيط و مكان و كندمی رامعرفی شخصيتها و كرده چينیمقدمه

 .است راكد چيز

 اوج به كار و آيدمی وجود به بحران و شده آشفتگيايجاد و تعادل عدم قسمت اين در. است بخش مهمترين داستان، «تنه» يا و «ميان»

 .شودمی پرداخته بخش اين در مشكلشتماما با شخصيت مبارزه نحوه. رسدمی

  

 يا و آغاز به آن صفحه يك بايد صفحهباشد، 5 یداستان كنيم فرض اگر. است گشايیگره و مشكل شدن حل زمان ،«پايان» مرحله

. است قضيه سنتی و كالسيك شكل اين البته. بپردازد ماجرا اصل به ديگر سهصفحه و پايان به صفحه يك و كند پيدا اختصاص مقدمه

 مقدمه اوقات گاهی حتی. بود پرمحتواترخواهد و جذابتر داستان شود، افزوده آن ميانه بر و باشد كوتاهتر داستان پايان شروعو چه هر

 اصل سر روندمی راست يك كه پليسی داستانهای مانند. شودمی شروع تنهداستان و حادثه از درست داستان و شده حذف كامالً

 اين به برعكس، بلكه كنندهنباشد، خسته داستانش آغاز كند سعی بايد وی باشد، مهم نويسنده برای مقدمه نوشتن البتهاگر. مشكل

 را اثرش داستان، وقوع مكان و زمان توصيف يا و گفتگو داستانی، عمل شخصيتها،شروع معرفی با و برانگيزاند را خواننده بترغ طريق

 قسمتها اين پايان و شروع نتواند خوانندهعادی و نويسنده و شود تنيده هم در كامالً قسمت سه اين كه داشت توجه بايد كند،ولی آغاز

 .كند مشخص را

 عناصر به توجه با كه باشد ایاندازه به داستانبايد طول. كندمی مشخص هم را آن بودن طوالنی داستان، ساختار كه داشت توجه بايد

 است كوتاهكافی داستان برای اندازه اين. بالعكس يا و برساند نيكبختی به بدبختی از را مراحل،قهرمان سلسله يك از پس شده، انتخاب

 داستانی، فرم و ساختار سو، ديگر از. كند طوالنی را بيجاداستانش ولی زيبا توصيفات و كلمات از استفاده اب باشدنمی مجاز نويسنده و

 او و گنجدمی خالقيتنويسنده حوزه در كه است ابداعی ایمقوله فرم. يابدنمی قوام ساختار نباشد، فرمی واگر هستند يكديگر مكمّل

 .كندمی رضايت احساس داستانی چنين مطالعه از خوانندهپس كه است مستقيم ساختار يك نتيجه كه دهدمی ارايه فرمی

 

 پرداخت

 به چيزی يعنی اندكرده آرايش را چيزی شودمی گفته وقتی. است چيزی كردن آرايش و انداختن برق كردن، تميز معنای به پرداخت

 وويراستار پردازدمی اثرش آرايش به نويسنده. شودمی كم انداست از چيزی يعنی رود،می كار به پيرايش كلمه وقتی و اند،افزوده آن

 باشد، مدادی طرح يك مانند داستان طرح اگر ديگرسخن، به. كندمی پيرايش را داستان است، اثر محتوايی و ادبی ويرايش كارش كه



 
 داستان 38

 درهنگام خواننده كه شود القا ایگونه به و باشد داستان پيام خدمت در بايد پرداخت. است داستان پرداخت طرح، آن آميزیرنگ

 .كند حس و بشنود و ببيند را دهنده تشكيل عناصر و فضا آن، خواندن

 تازه. كرد پرداخت را اثر داستانی، عناصر به باتوجه و شد عمل وارد موضوع، آن باره در كافی اطالعات با بايد اثر، يك پرداخت برای

 تا كاست يا و آنافزوده به را جمالتی و كلمات و داد قرار بررسی مورد بارها و بارها را آن بايد تمامشد، اوليه پرداخت اينكه از بعد

 طرح بودن واضح و روشن به بايد نويسنده داستان، مجدد بررسی در. كند پيدا را الزم پختگی كار، نهايی، پرداخت يك با اينكه

 بحرانها بودن منطقی به. كند بررسی را اشخاص. نه يا اندخورده پيوند هم با داستانش تنه و مقدمه آيا كه نمايد دقت. كند توجه كارخود

 و فضايكلی خدمت در بايد پرداخت واقع، در. بينديشد اثرش درست گذارینقطه و بندیبهپاراگراف. كند توجه داستان مشكلهای و

 و سمت به را خواننده راحتی به دمد،می انشدرداست را زندگی و روح آنكه ضمن پرداخت، با تواندمی نويسنده. باشد داستان پيام

 .دهد سوق خواهد،می كه جهتی

  

 پیام

 تو كار پيام: بپرسند اینويسنده از اگر يعنی. كندمی مشخص داستان نوشتن از را نويسنده غرض و قصد كه است خبری جمله يك پيام،

 وهمان است موضوع اصلی حرف پيام،. كند عنوان را است دهنش اشاره آن به مستقيما كجايداستان هيچ در كه جمله يك بايد چيست؟

 با يعنی. ببرد پی پنهانی پيام آن به حتما كهخواننده است اين قصدش تمام نويسنده، و شودمی نوشته آن خاطر به داستان كه است چيزی

. شودريختهمی آب ليوان يك در كه شكری مثل درست گردد، حس نبايد ولی باشد داشته حضور جايداستان همه در بايد پيام اينكه

 شده حل داستانی اثر همان يا و آب در پيام چون بلكهشكر. داد نشان آب از جايی در را شكر تواننمی ولی است شيرين آب جای همه

 خوردن از عدكهب طور همان. نكرد پيدا پيام عنصر اسم به چيزی جايی ولی برد پيام به پی عناصر ازتمام بايد هم داستان در پس. است

 .ماندمی باقی ما در شيرينی احساس فقط شربت،

 بينیجهان حاصل كه را اشانديشه نويسداستان. چرخدمی آن محور بر عناصر ديگر كه است داستان عناصر مهمترين از يكی پيام

 با نويسنده. تخيالو نه است نويسنده انديشه حاصل پيام،. كندمی ابالغ خواننده به بزند، خواهدكهمی حرفی و داستان طريق از اوست،

 .باشد داشته واقعی و مثبت پيامی تواندمی خيالی اثر هر پس. كندمی بازگو است، اشانديشه حاصل كه را پيامش تخيلش، از استفاده

 رمان، بلند، داستان كوتاه، داستان گنجايش هنرمندبايد حرف فرض، به. دارد هم اثر همان فرم و قالب به بستگی اثری هر پيام البته

 گاه و كرد تأثيرگذارمنتقل عكس يك با تنها را پيام بشود شايد مثال طور به. باشد داشته را او آثارهنری ديگر و نمايشنامه يا و فيلمنامه

 .جست سود جلدی چند رمان سری يك از كه هست احتياج

 بيراهه نويسنده اگر. است اشخاص آن به حوادثمربوط و خاصاش صحيح انتخاب به وابسته آن، پيام انتقال برای داستان ضعف و قوت

 نويسندهنخواهد منظور به پی هرگز خواننده شوند،نمی مربوط اثر پيام به وجه هيچ به دهندكه انجام كارهايی داستان اشخاص و برود

 و معلوم علت دنبال وقايع، نوشتن برای و كند منطقيانتخاب را حوادث اثر، ابتدای همان از نويسنده كه شودمی موجب پيام. برد

 .باشد مشخصی

 

 سبک



 انتقال برای نويسنده كه رسمی و راه اثرداستانی يك در. است او كاری سبك عقايدش و تفكرات بيان برای هنرمند هر روش و راه

 ديگر، ديدی به. است سبك همان كند، استفاده خاصی دستوری ساختمان و واژگان كهاز شودمی باعث و بردمی كار به پيامش

 و بافت وحدت كنندهتنظيم و دهندهسبك،جهت. كند آشكار را نويسنده انديشه و فكر بهتر كه طريقی به است كلمات سبك،آرايش

 فن، يا و تكنيك كه چرا است تكنيك از جزئی سبك. گرفت اشتباه هم با را وتكنيك سبك نبايد البته. است ادبی اثر هر ساختار

 مفاهيم طرح، يا پيرنگ تنظيم كهشامل گيردمی كار به داستان ادبی ساختار ايجاد برای نويسنده كه است دهايیتمهي و همهروشها

 .شودمی غيره و تمثيل و ازنماد استفاده و ديد زاويه كردن مشخص پردازی،شخصيت

 سبك ادبی، سبك عاطفی، سبك سبكدرباری، عاميانه، سبك فلسفی، سبك فرض به. هستند مختلفی اقسام و انواع دارای سبكها

 .باشندمی نوع اين از...  و گزارشی

 رمانتيك، كالسيك، سبك مانند است، شده ريزیاروپاپايه در پيش قرنها از كه است سبكهايی به مربوط سبكها، بندیتقسيم عمده اما

 از هركدام بررسی و شناخت كه جايی آن از .هستند مشترك هنری آثار همه در كه...  و اكسپرسيونيسم،كوبيسم سوررئاليسم، رئاليسم،

 بسنده آنها اسامی ذكر به فقط هم ما نيست، آنها از بهاستفاده چندانی احتياج كوتاه داستان در و است جداگانه مبحثی خود سبكها اين

 هنرمندان تمام دازهبهان پس كند،می دخيل كاريش سبك در هستی، از را خود درك نويسنده كه باشيد يادداشته به اما. كنيممی

 دهد،می فردی رنگ سبك بدان آنچه و گيردمی مايه شاعر يا نويسندهو انديشه و ذهن از ادبی سبك. يافت جداگانه سبكی توانمی

 . است صاحبسبك هنری بينش و نگرش

 

 داستان نام

 انسان مانند باشد، نداشته عنوان اثری اگر پس. كندجدامی نويسندگان ساير آثار از را آن كه است اثرش نام و عنوان وسيله به نويسنده

 نويسنده كه خوباست ولی باشد،می بحث هنوز عنوان انتخاب زمان سر بر البته. داد تشخيص ديگران از آنرا تواننمی كه است هويتیبی

 در است بهتر پس. بگيرد الهام را ینام شخصيتها، و وقايع ازآميزه اشانديشه تا دهد آزادی قدرت خويش تخيل به داستانش پايان از بعد

 برای حتی گاه و گزينندرابرمی عنوان اول همان از نويسندگان از برخی گرچه كرد، انتخاب را نام نهايی، ازپرداخت بعد و كار آخر

 !نويسندمی داستان دلخواهشان عنوان

 جالبی موضوع با حتما كه ببرد فكر به را او و برانگيزدرا خواننده فكر كه طوری باشد، لطيف و كوتاه بايد خوب عنوان يك حال، هر به

 را مخاطب بودنش،نگاه آهنگين و موزون به توجه با كلی نگاه يك در و باشد گيرا داستان اسم بايد براين، عالوه. شد خواهد روروبه

 تكراری اسامی از بايد همچنين. دهد لو را گشايیگره نحوه و ياگره و داستان طرح نبايد عنوان اين كه داشت توجه بايد اما. كند تسخير

 هر در. ديگر سازی موضوعداستان، و نزند ساز يك داستان نام كه داشت توجه آغاز همان از بايد ديگر سويی، از. كرد اجتناب كهنه و

 مناسب اسمی جوانب، متما احتساب با و بينديشيد موضوع با آن وتطبيق هماهنگی به بايد رسيد، خاطرتان به عنوان كه داستان كجای

 .برگزينيد

 

 چیست؟ ديد زاويه



 
 داستان 21

 بيانی به «كند؟می تعريف كسی چه را داستان» يا و «كيست؟ راوی» كه دارد بر در را مفهوم اين اصطالحی معنای لحاظ از ديد زاويه

 ارايه خواننده به را خود داستان مواد و مصالح طريق آن به نويسنده كه است ایشيوه دهندهنمايش روايت، زاويه يا ديد زاويه ديگر،

 داستان عناصر ساير بر مستقيمی تأثير آن و است ديد زاويه گرو در داستان بندیسازمان. دهدمی نشان داستان با را خود رابطه و دهدمی

 و پردازیهصحن دگرگونی، و تحول نگارش، شيوه كالم، بافت پيرنگ، يا طرح تكوين و گسترش پردازی،شخصيت واقع، در. دارد

 .شوندمی تقسيم بيرونی و درونی بخش دو به ديدها زاويه كلی طور به. شودمی پرداخت مشخصی، ديد زاويه انتخاب تأثير تحت غيره،

 

 درونی ديد زاويه

 يا و باشد داستان اصلی شخصيت فرد، اين خواهدمی حال است، داستان داخلی شخصيتهای از يكی گوينده ديد، زاويه اين در

 كنيممی ذكر شخص اول ديد از را ایجمله مثال، طور به. شودمی گفته شخص اول ديد زاويه از داستان موارد اين در. فرعی خصيتیش

 يا و باشد داستان اول شخص و قهرمان جمله اين گوينده دارد احتمال حال...«.  نشستم صندلی روی و شدم اتاق وارد آهستگی به»

 .كندمی تعريف خواننده برای را اصلی شخصيت ماجرای فقط و است بوده داستان وقايع شاهد طفق كه تریاهميتكم شخصيت

 البته. معتقدند نيز شخص دوم نام به ديگری ديد زاويه به شخص، اول ديد بر عالوه درونی، ديد زاويه بخش در نويسندگان از برخی

 اول حالت، اين در معتقدند كه چرا دهند،نمی آن به ایجداگانه نام و ننددامی شخص اول ديد زاويه از منتج را ديد زاويه اين اكثريت،

 به» كه داريم بزنيم مثال دوباره را پيشين جمله بخواهيم اگر. است او هم، كار فاعل و دهدمی قرار مخاطب را خودش فقط شخص

 اين انتخاب با. باشدمی «تو» فاعل دوم جمله رد و است «من» فاعل اول جمله در...«  نشستی صندلی روی و شدی اتاق وارد آهستگی

 گاه. كندمی خارج شخص اول گويیمستقيم حالت از را جمالت و دهدمی خيالی و مرموز حالتی داستانش به نويسنده ديد، زاويه گونه

 آهستگی به. »كندمی توصيف شخص دوم ديد از را شخصيتها ديگر كه است راوی اين و است شخص اول همان راستی به ديد زاويه

 .«نگريستم تو رنجور چهره به من و نشستی صندلی روی و شدی اتاق وارد

 

 بیرونی ديد زاويه

 داستان در نقشی گونه هيچ كه فردی يعنی. شودمی تشريح داستان بيرون از شخصيتها ويژگی و اعمال و افكار ديد، زاويه نوع اين در

 را شخصيتها خارج، از داستان، اشخاص از برتر فكری ديگر، عبارت به. كندمی نقل را مطالب است، نويسنده خود واقع در و ندارد

 .كرد تقسيم گرمداخله يا معدود غير كل دانای و معدود كل دانای بخش، دو به ديد زاويه اين. كندمی رهبری

 حكم در گاه حتی وی. دارد آگاهی آينده و گذشته اتفاقات و مسايل تمام به كه است نويسنده همان راوی معدود، غير كل دانای در

 زاويه از نويسنده بر عالوه نيز شخصيتها ديگر حتی گاه و دهدمی قرار مخاطب را شخصيتها و شده داستان وارد مشوق يا و منتقد يك

 و جنگ» يا و آبادیلتدو محمود اثر «كليدر» و بالزاك اثر «گوريو بابا» مشهور رمانهای. كنندمی روايت را داستان از بخشی خود ديد

 .اندشده نوشته ديد زاويه اين با تولستوی، اثر «صلح

 از و كرده پنهان شخصيتها از يكی سر پشت را خود تمهيدی با او ولی است، نويسنده همان داستان گوينده گرچه معدود، كل دانای در

 و هاديده به استناد با تواندمی فقط راوی حالتی چنين در. هددمی داستانش تلخ وقايع به ایطرفانهبی جنبه و گويدمی داستان او ديد

 اثر «سووشون» رمان. بزند حرفی هايشناديده از و كند گويیپراكنده نامعدود كل دانای چون ندارد اجازه و بگويد سخن هايششنيده



 با و شناسدمی را ديگران راوی، افكار و ساساتاح طريق از خواننده رمان اين در. است ديد زاويه نوع اين از اینمونه دانشور سيمين

 اين به جمله باشد،می «او» فاعل كه شخص سوم ديد زاويه در بزنيم، مثال دوباره را پيشين جمله بخواهيم اگر حال. شودمی درگير ماجرا

 بر شاهد و ناظر شخصی سوم اي و نويسنده تواندمی راوی حال.« نشست صندلی روی و شد اتاق وارد آهستگی به: »آيدمی در صورت

 .باشد داستان ماجرای

 شخص اول ديد زاويه معايب و مزايا

 در. جوييممی بهره شخص اول ديد زاويه از كند، باور را ما حرف خواننده كه طوری بنويسيم، غريب و عجيب داستانی بخواهيم وقتی

 و است قهرمان همان راوی «كروزو روبينسون» رمان در. است يمسه ماجرا در نيز خود كه شودمی نقل كسی زبان از داستان شكل، اين

 را داستان تمام، صميميت با و كنيم بيان قلب صميم از را انگيزهيجان احساسات و تجربيات بخواهيم وقتی ديگر، سويی از. بالعكس

 مصالح الیالبه در سيمانی، چونهم «من» شخص اول ضمير روشی، چنين در. نويسيممی را داستان شخص، اول ديد از كنيم روايت

 زاويه. كنندمی استفاده روش اين از نويسندگان اغلب كه است خاطر همين به. بخشدمی استحكام را اثر هماهنگی و وحدت داستان،

 به را احساسی و عاطفی مسايل تواندمی كه است روايت شيوه زيباترين حال عين در و ترينسخت راوی، من يا و شخص اول ديد

 سوم ديد زاويه اگر. است شخص اول ديد زاويه از آن مناسب استفاده خاطر به «درازلنگ بابا» اثر موفقيت فرض، به. كند بيان خوبی

 .كردنمی صميميت احساس اندازه به اين خواننده هرگز بود، شخص

 تشريح از و آورد ميان به سخن خود افكار و دعقاي از تواندمی فقط شخصيت كه است اين دارد بر در ديد زاويه اين كه معايبی اما و

 تواندنمی هرگز شخص، اول واقع، در. بزند حدس را آنها تواندمی فقط اينكه يا و است عاجز ديگران هایانديشه و درونی خصوصيات

 روی از فقط و داردن تسلط او روح و جسم بر وی كه زيرا نه؟ يا دارد مشخصی تصميم چنين شخصيت فالن كه بدهد نظر قطع طور به

 ديد زاويه اين مشخصه عيبهای از ديگران افكار تحليل عدم و محدوديت ايجاد پس. ببرد پی افكارش به تواندمی گفتارش و كردار

 .است

 خودش روی بيرون از نبايد و تواندنمی هرگز و كند نگاه خارج به خودش درون از تواندمی فقط شخص اول راوی ديگر، سويی از

 چگونه كه كند متقاعد را خواننده افكارش و اعمال با تواندمی فقط وی. كند توصيف را خويش ظاهری خصوصيات و كند قضاوت

 داستان رسا نثر اين با و خوبی اين به تواندمی راوی چطور كه شودمی ايجاد خواننده برای نيز سؤال اين ديگر، جهتی از. دارد شخصيتی

 چنين كه رسدمی نظر به بعيد مواقعی چنين در زيرا. عقلكم يا و سوادبی يا و باشد كودك ویرا اگر مخصوصا كند، حكايت را

 .كند سرايیداستان توصيفات و جمالت زيباترين با بتواند شخصی

 وی خود اگر و سوزدنمی او برای دلش داستان، روايت حين در خواننده نباشد، اثر قهرمان خود شخص، اول راوی اگر سو، ديگر از

 او با فقط خواننده و است قهرمان عهده به داستان مركزيت كه چرا گذشت، خواهد كنارش از تفاوتبی شود مشكلی دچار

 .كندمی پنداریهمذات

 

 شخص سوم ديد زاويه معايب و مزايا 

 از طرفبی خصيتیش عنوان به راوی كه چرا شد، مطلع اشخاص همه درون از توانمی شخص، اول ديد برعكس ديد زاويه اين در

 همه تصميمات و افكار از توانيممی داستانها گونه اين در پيشين، ديد زاويه برخالف پس. نگردمی داستان وقايع و شخصيتها به بيرون،

 زاويه در كه حالی در. شويم آشنا جديدی اشخاص با و برويم مختلفی مكانهای به راوی همراه داستان طول در و شويم آگاه شخصيتها
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 حضور عدم هنگام در نداريم حق و كنيم اشاره بيندمی وی كه آدمهايی و رودمی او كه هايیمحله به توانيممی فقط شخص اول ديد

 .كنيم تعريف را آنجا وقايع محل، يك در راوی

 احساس نتيجه در نگرد،می اشخاص به بيرون از و كندمی حكم كل عقل مثل چون كه است اين هم ديد زاويه اين عمده اشكال

 .شودمی فدا صميميت و رفته بين از شخصيتها و واقعه به نزديكی

 

 نمايشی ديد زاويه

 يا و نامه قالب در ،«داستان در داستان» شيوه. دارد وجود داستان بيان برای هم ديگری روشهای ديد، زاويه كلی روش دو اين بر عالوه

 سوم راوی، شكل اين در. باشدمی بقيه از مهمتر عينی ديد زاويه يا و نمايشی ددي زاويه ميان اين در كه غيره، و خاطرات دفترچه

 چون اشخاص بلكه پردازد؛نمی شخصيت روانی تحليل و تجزيه به و دهدنمی دخالت داستان در را خودش نظرات و عقايد شخص،

 تلقی طرز يا و منظور به و بيفزايند گفتارشان بر یتوضيح توانندنمی ديگر حتی و كنندمی معرفی را خود گفتگوهايشان با تئاتر صحنه

 را وقايع كه است فيلمبرداری دوربين حكم در نويسنده روش، اين در. شود گفته طرفين كالم در بايد هست چه هر. كنند اشاره خود

 و بخشيده سرعت داستانی عمل به ديد، زاويه اين. نيست حوادث تفسير و توضيح به قادر ديگر ولی دهد،می نشان و كرده انتخاب

 وی. داشت داستان روايت در ناچيزی دخالت و بود نويسندگان دسته اين از «همينگوی ارنست. »كندمی بيشتر را داستان حركت

 به كه كل، دانای ديد زاويه برعكس درست بدهند؛ نشان را خود نمايش يك همچون گفتارشان و اعمال با شخصيتها كه گذاشتمی

 .راندمی سخن آنها رفتار و اشخاص باره در كلی نويسنده و پردازدمی صيتهاشخ روانشناسی

  

 گويیتک

 .باشد نداشته يا داشته مخاطب است ممكن كه است اینفره يك صحبت گويیتك

 .شودمی تقسيم نفس حديث يا خودگويی و نمايشی گويیتك درونی، گويیتك بخش، سه به گويیتك

 از پيش است، ذهن در آن بروز هنگام انديشه بيان درونی گويیتك. است ذهن سيّال جريان ارائه هایيوهش از يكی درونی، گويیتك

 محيط به نسبت وی واكنش و شخصيت افكار جريان در مستقيم غير طور به خواننده. بگيرد شكل انسان مغز در و شده پرداخت آنكه

. گذردمی شخص ذهن در هست چه هر و آيدنمی زبان به سخنی شيوه، اين در لبتها. كندمی دنبال را او هایانديشه سير و گرفته قرار

 تمام از تركيبی معين، ایلحظه در واقع در. كندمی اشاره فرد روانی عاطفی، واكنش و آگاهی كل به ادامه در نيز ذهن سيال جريان

 خشم» رمانهای. گيردمی شكل ذهن سيال جريان و آيدمی وجود به غيره و معانی تداعی و خاطرات افكار، احساسات، آگاهی، سطوح

 در شخصيت احساسات و افكار به فقط آنها. ندارند مشخصی زمان و هستند دست اين از «احتجاب شازده» و فاكنر ويليام اثر «هياهو و

 با داندمی خود حق نويسنده كه اچر كنند،می مشخصی مكان و زمان در بالتكليفی دچار را ناآگاه خواننده و پردازندمی حال و گذشته

 .كند بيان ترتيب بدون را وقايع و بشكند را مرزها روش اين

 از ما نمايشی گويیتك در. ندارد مخاطب كه درونی گويیتك برعكس گيرد،می قرار خطاب مورد شخصی نمايشی، گويیتك در

 مورد داستان در را كسی چه و كندمی زندگی زمانی چه در و كجاست در و كيست او كه بريممی پی شخصيت كارهای و صحبتها

 .آلبركامو اثر «سقوط» رمان مانند. است داده قرار خطاب



 اين كاربرد. شود مطلع او مقاصد از خواننده تا آوردمی زبان به را خود احساسات و افكار شخصيت نفس، حديث يا و خودگويی در

 .شودمی آشكار مخاطب بر نيز راوی روانی وصيتهایخص نفس حديث در. است نمايشنامه در بيشتر روش

 درونی، گويیتك در ولی زندمی حرف خودش با شخص نفس، حديث در كه است اين در درونی گويیتك با نفس حديث تفاوت

 .گذردمی ذهنش در فقط وی هایگفته

 ولی دارد هايشگفته برای مشخصی اطبمخ شخصيت، نمايشی، گويیتك در كه است اين نيز نمايشی گويیتك و نفس حديث فرق

 .نيست خاصی شخص با سخنش روی و زندمی حرف خودش برای باشد، مطلع مخاطب وجود از اينكه بدون نفس حديث در

 اول كلی شكل دو از ديد زاويه تغيير ولی. كند روايت را داستان هم با يا و تنهايی به تواندمی گويیتك روش سه اين از كدام هر 

 رمان، ميان در داليل برخی به بنا و اثرشان صالحديد به نويسندگان از برخی فقط و است غلط كاری بالعكس و شخص سوم به شخص

 .داد تغيير را ديد زاويه نبايد هرگز كوتاه داستان در اما. دهندمی تغيير را خود ديد زاويه

 خالق «ميرصادقی جمال» تعاريف به استناد با آن بودن كلی به توجه با ام كه دارد وجود آن انواع و ديد زاويه برای بسياری تعاريف البته

 . شكافتيم را ديد زاويه بحث «داستان عناصر» كتاب

 گفتگو

 در. گذردمی شخصيتها از يكی فكر در و است ذهنی گفتگو اين گاه. است نفر چند يا و دو بين صحبت معنای به ديالوگ يا گفتگو

 صحبت حاضر حال در اما. ساده و روستايی مردم و پهلوان تا گرفته وزير و شاه از زدند؛می حرف رجو يك همه قديمی هایقصه

 اشخاص در غيره و لهجه كلمات، ادای لحن اصطالحات، و لغات كاربرد كه چرا كند،می متمايز يكديگر از را آنها افراد، كردن

 .است متفاوت مختلف،

 در كه زيرا دهد،می جلوه واقعی را شخصيتها كه است عاملی مهمترين كالم، محتوای در هم و شكل در هم مناسب، گفتگوی انتخاب

 .شودمی داده تطابق شانشخصيتی ويژگيهای با اشخاص آن حرفهای نحوی بهترين به صورت اين

 باورند اين بر نويسندگان از یبرخ البته. شوندمی نگاشته محاوره يا و عاميانه صورت به بخشها ديگر برخالف معموالً داستان گفتگوهای

 از. نيستيم روروبه شكسته كلمات و افعال با كلمات، امالی و نگارشی ادبيات در كه چون جست، سود محاوره كلمات از نبايد كه

 هنوز كودك كه زيرا شود،نمی استفاده محاوره كلمات از كه است كودكان ادبيات در فقط كه معتقدند ديگر برخی سو، ديگر

 .است نياموخته را جمالت گونه اين نوشتن و ندنخوا

 شخص، رفتاری ويژگی و شخصيت به بسته و است حتمی و افتاده جا امری گفتگوها، در نويسیمحاوره عموما كلی شكل در اما

 .كندمی فرق شخصيت گفتار و رفتار به بسته كالم ضرباهنگ و جمالت بلندی و كوتاهی حتی يابد،می مختلفی درجات

 عموم ديد از و.« درگذشت ديروز عزيزم دوست. »شودمی عنوان چنين دوستی مرگ مؤدب، و محترم انسان يك ديد از مثال، طور به

 ديروز رفيقمون: »گويندمی ندارند، گفتارشان نحوه به زيادی توجه كه بازار و كوچه عامی مردم و.« مرد ديروز دوستم» طور اين مردم،

 ...« و كشيد سر رحمتو ريق يارو ديروز بابا، آره: »گويدمی است شخصيتبی و الت اصطالح به و بددهن اربسي كه شخصی و.« شد نفله

 خصوصيات كردن عيان و عاطفی بار لحاظ از ولی دارند، يكسانی معنای چه اگر جمله چهار اين شديد، متوجه خودتان كه طور همان

 .ستنده متفاوت آن گوينده...  و تحصيلی و شغلی طبقاتی،
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 برای حادثه وقوع صحنه كه شودمی باعث كند،می زياد را اثر لطافت و كاهدمی داستان متن ادبی بار سنگينی از اينكه بر عالوه گفتگو

 را داستانی عمل و كرده معرفی را شخصيتها. گذاردمی نمايش به را درونمايه و دهدمی گسترش را طرح گفتگو. شود مجسم خواننده

 مستقيم غير طور به او سخن، ديگر به و شودمی اشاره فرد اخالقی و اجتماعی روانی، جسمانی، خصوصيات به گفتگو در. بردمی پيش

 گفتگو. نباشد تضاد در او موقعيتهای با و داشته هماهنگی داستان اشخاص ذهنيت با بايد گفتگو ضمن، در. گرددمی پردازیشخصيت

 در داستان گفتگوها، خواندن با خواننده و است واقعی غير حادثه كه چرا كند،می منتقل ندهخوان به را حادثه بودن طبيعی احساس

 حادثه آن باره در آنها حرفهای و آدمها با نزديك از كه چرا دهدمی آن به حقيقت شكل خويش ذهن در و كندمی جلوه واقعی نظرش

 .روست در رو

 صحنه

 يا و صحنه داستان، وقوع مكان و زمان واقع در. گويند صحنه افتد،می اتفاق آن در وستهپي و معين زمانی طی داستان، عمل كه مكانی

 داده قرار آن روی بر عناصر ديگر كه باشدمی سطحی معنای به است، داستان زيربنای و بستر پايگاه، كه زمينه. است داستان زمينه

 وقوع محل كه جايی آن از. كنندمی معرفی را محيط و روندمی پيش هم موازات به توصيف و گفتگو صحنه، داستان، در. اندشده

 و حال شودمی باعث صحنه توصيف ضمن در. باشدمی مهم است، داستان وقايع توجيه و شخصيتها تحول و رشد برای ایزمينه داستان،

 و شادی و نشاط از پر و سرسبز باغی ترسناك، و تاريك سردابهای فرض به. شود ايجاد مشخص فضای همان يا و داستان خاص هوای

 حد تا نويسنده آور،توهّم يا اكسپرسيونيستی داستانهای در مثالً. باشد مشخص مكانهای توصيف برای بارزی هاینمونه تواندمی... 

 .كند خلق را آلودوهم مكانی زمينه، و صحنه توصيف با كندمی سعی امكان

 غير پردازیصحنه امروزه، ولی داد،می شرح را صحنه جزئيات تمام كامل طور به دهنويسن اثر، شروع از قبل قديمی داستانهای در

 ابری، هوای فرض به. آيدمی در داستانی عمل و شخصيت با ارتباط در نمادی صورت به اينكه يا و كندمی القا را واقعه وقوع مستقيم،

 .شودمی او پيری نشان برفی روزهای و شخصيت گرفتگیدل دهندهنشان

 

 داستانی عمل در يا و گفتگو فقط يا و گفتگو به آميخته توصيف با توانمی مستقيم وصف از جدای داستان، محيط انتقال برای

 شود، مشخص وسايل تمام جای پيش، از نيست الزم ديگر شودمی اتاق وارد شخصی وقتی فرض، به. پرداخت مهم اين به واكسيون

 اشيای و مكان زمان، به مستقيم غير طور به نشيند،می صندلی روی پنجره، آفتاب جلوی و شودمی رد كمد كنار از شخص وقتی بلكه

 .است شده اشاره صحنه

 

 زمان

 .است داستان افعال زمان سويی از و روزیشبانه موقعيت لحاظ از داستان وقوع زمان ماجرا، وقوع دوره و عصر كلی مفهوم سه به زمان

 يا و گذشته داستان، افعال زمان و بيفتد اتفاق تابستان بعدازظهر يك در ماجرا و باشد قاجار دوره زمان، اثری در است ممكن فرض، به

 .باشد حال



 زيباتر داستان در هم حال زمان باشد،می محدود شخص سوم به نسبت كارش ولی است ترصميمی شخص اول ديد زاويه كه طور همان

 قرار كه چون شوند،می نوشته حال زمان به هميشه هانامهفيلم. افتدمی اتفاق اثر، وشتنن زمان همان در كه چون است، ترصميمی و

 در جاری زمان چون باشد، گذشته افعال زمان اينكه يا و باشد گذشته در حادثه وقوع زمان اگر اما. شوند اجرا حال زمان در هستند

 به تواندمی و است باز نويسنده دست عوض در ولی دارد، كمتری جذابيت ،افتدنمی اتفاق ما چشم مقابل در ماجرا و نيست تازه داستان

 .است متفاوت ديدهای زاويه در مختلف زمانهای مورد در زير مثالهای. بنويسد را گذشته اتفاقات راحتی

 

 .رفتم امخانه به من: گذشته شخص اول

 .روممی امخانه به من: حال شخص اول

 .رفتی اتخانه به تو: گذشته شخص دوم

 .رویمی اتخانه به تو: حال شخص دوم

 .رفت اشخانه به او: گذشته شخص سوم

 .رودمی اشخانه به او: حال شخص سوم

 تطابق است فردی ذهنی احساسات و حاالت تابع كه روانی زمان با شودمی مشخص ساعت با كه فيزيكی، زمان است ممكن ضمن در

 را شخص زندگی سال چند اينكه يا و شود كوتاه داستان يك كه كرد پرداخت طوری را دقيقه جپن دارد امكان فرض به. باشد نداشته

 زمان هماهنگی عدم يا و هماهنگی باعث كه است شخصيت روانی حاالت و اثر خاص، ويژگی اين پس. برد پايان به جمله چند در

 .شودمی بيرونی يا و فيزيكی زمان با داستان ذهنی

 

 اتمسفر يا فضا

 قابل وجه هيچ به كه است داستان بر مسلط هوای و حال فضا. دهدمی دست مخاطب به زمينه و موقعيت با ارتباط از كه است حسی افض

 و موضوع و شودمی داستان بر غالب عنصر رنگ، و فضا گاه. كرد حس داستان كلمات الیالبه در را آن توانمی فقط و نيست ديدن

 البته. بنويسد چيزی آفرين،وحشت خاص مكان يك مورد در خواهدمی كه اینويسنده مثل. دهدمی رارق الشعاعتحت را داستان طرح

 و احساس برای است ایاستعاره فضا، واقع در. شودمی استفاده باشند، خيالی يا و شاعرانه اسرارآميز، مبهم، كه داستانهايی در غالبا فضا

 .كندمی تنفس داستان، دنيای به ورود محض به خواننده كه است هوايی هوا، و حال يا ضاف ديگر، زبانی به يا و واقعه يك از ادراك

 ايجاد برای صحنه عوامل توصيف شود تصور نبايد و هستند دخيل موضوع و ديد زاويه جمله از داستانی عناصر همه فضا، ايجاد در

 .است كافی خاص فضايی

 

 جو يا لحن
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 زيادی اهميت از لحن اجرايی عامل عنوان به نيز ديد زاويه. كندمی عمل موضوع مقتضای به كه است نويسنده بيان آهنگ لحن

 ديد زاويه و موضوع با مستقيمی ارتباط لحن، حقيقت در. شودمی منجر داستان شكست به آن غلط كاركرد كه طوری است، برخوردار

 .دارد

 و كلمات از اگر. است عجين داستان طرح و ديالوگ لمات،ك ضرباهنگ جمالت، دستوری شكلهای جمله، بافت واژگان، با لحن

 .باشد كميك و شاد هم موضوع كل بايد شود، استفاده است، شادی از حاكی كه جمالتی

 

 گوينده لحن مثل درست بزند، حدس را آن خواننده كه طوری است اثر به نويسنده پرداخت شيوه لحن، شد، گفته كه طور همان پس

 لحن از گيریبهره با توانمی اثری هر در بنابراين. ببرد پی خبر بودن خوب يا و بد به برخوردش طرز از تواندمی هبينند كه تلويزيون

 . يافت دست محكم و سست يا و خشن لطيف، بافتی به مناسب

 

 توصیف

 .او تفكرات بيان نحوه و سندهنوي تخيل قوه تصويرسازی يعنی ديگر بيانی به. دار معنی جمالت و كلمات به تفكر تبديل يعنی توصيف

 او كند، استفاده آهنگخوش و زيبا كوتاه، كلمات از است بهتر كند، توصيف را مطلبی توصيف ياری به خواهدمی اینويسنده وقتی

 خوش، بوی عطر،» تكلما مثال طور به. كند استفاده آنها از موقع به بتواند تا دريابد را غيره و معنیهم و متضاد متشابه، لغات معانی بايد

 جمله، در آن جايگاه و واژه هر بودن كارآمد به توجه با كه است نويسنده اين اما روند،می كار به مفهوم يك به «شميم نكحت، رايحه،

 .گزيندبرمی را مناسب كلمه

 

 مكان اشخاص، اشياء، يفيت،ك توصيف،. گذاردمی ما حواس روی بر دنيا كه شودمی تأثيری به مربوط كه است بيان از نوعی توصيف

 دقيقا كند فكر خواننده كه ایگونه به است، موضوع تجسم و تصوير القای توصيف هدف. دهدمی ارائه را... و رفتار و اعمال زمان، و

 رفك و نويسنده ذهنی فعاليت اساس بر ها«ايماژ» و ذهنی تصاوير ايجاد پس. كندمی مشاهده را موضوع آن خودش چشمان با دارد

 .گيردمی صورت او خالق

 

 بايد واقع در. باشد جانبه همه و كامل بايد دهد، قرار تأثير تحت را خواننده و باشد جاندار و زنده ما تصوير و توصيف اينكه برای

 شخصيت پيرامون مسطح مكان صورت اين در. كند استفاده خود پنجگانه حواس از شخصيت پيرامون مادی جهان خلق هنگام نويسنده

 .شوندمی توصيف بهتر نيز شخصيتها حس، پنج بكارگيری با. شد خواهد بعدی چند محيطی به تبديل

 

 كه پيرزنی دارد، بلندی قد كه دختری. كنيممی وصف هستند، ديدن قابل چشم با كه را چيزهايی تمام ديداری، توصيف در: بينايی

 ... و است گل از پر كه ایباغچه است، وحشتناك سيارب كه ایمخروبه خانه لنگد،می پايش يك كه مردی است، زشت



 

 شوم صدای. بود گوشخراش بسيار فرد آن صدای. كنيممی توصيف است شنيدن قابل كه را آنچه هر شنيداری، توصيف در: شنوايی

 ...بود كرده اشكالفه حسابی كوچه توی هایبچه داد و جيغ كرد،می صدا بدجوری كولر پيچيد، گوشهايش در جغد

 

 در بهاری خوش عطر كرد،می اشخفه بيمارستان در الكل انگيزنفرت بوی. كرد توصيف را آن بويش با بشود كه چيزی هر: بويايی

 .بود پيچيده محـله در هازبـاله تعفـن بـوی كـرد، استشمام را خورده نـم خاك بــوی داد،،می خيس گچ بوی خانه پيچيد، امشامــه

 

 از كه سيبی. كرد توصيف چشيد، را آن طعم توانمی اصطالح در يا و هستند خوردن قابل كه را چيزهايی توانمی سح اين با: چشايی

 .دادمی آب مزه شربت بود، كرده مزه دهانش در ثروت چشيد،می را بدبختی و فقر طعم بود، خوشمزه بسيار چيدم درخت

 

 افكند،می وحشت وجودم در او حركتبی و سرد بدن. كرد توصيف را آن توانمی چيزی هر كردن لمس با طريق اين در: بساوايی

 گلهای لطافت به دستانش است، نكرده تميز را خانه هنوز وی كه فهميدم آن روی خاك و گرد از كشيدم، ميز روی را دستم وقتی

 .سوزاند را دستهايم كه بود داغ چنان كتری بود، بهاری

 

 واكنش محيطی واقعيات برابر در حواسش تمام با بايد نيز، داستانی شخصيت كند،می استفاده خود حس پنج از نويسنده كه طور همان

 .دهد نشان

 عملی توصیف 

 اينكه يعنی عملی توصيف. است انگليسی زبان در «اكشن» واژه معنی هم و فرانسه زبان در «اكسيون» كلمه معادل عمل توصيف و عمل

 اخالق ديگر افراد با مقابله در و عمل در است، بداخالق شخصی اگر فرض به. شود توصيف خاصی كردار و اعمال واسطه به چيزی هر

 .است بداخالق فردی او كنيم عنوان مستقيما بخواهيم كه اين نه كنيم توصيف را او

 را چيز همه صراحت با توانمی مستقيم شكل در. است غيرمستقيم و مستقيم صورت دو به توصيف شده، گفته هم قبالً كه طور همان

 وسيله به نويسنده مستقيم غير توصيف در اما. داد توضيح را غيره و مكان و زمان فضا، كشمكش، شخصيت، يعنی. كرد عنوان

 .دهدمی انجام را مهم اين خويش خالقيت از ياری با و «گفتگو» و «اكسيون»

 :كنيد دقت زير مستقيم و ساده توصيف به مثال، طور به

 دودش و كشيدمی سيگار عصبانيت با مرد. بود ميز روی هم تلفنی. شدمی ديده كهنه صندلی و ميز و گلدان يك فقط سرد قاتا آن در»

 .«فرستادمی هوا به را

 :كنيد توجه قسمت همين عملی توصيف به حال
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. رفت ميز طرف به و شد رد گلدان كنار از. پيچيد اششامه در سيگار تند بوی و آويخت تنش ستون چهار در سرما شد، كه اتاق وارد»

 .«برداشت را تلفن گوشی لرزيد،می دستش و بود برافروخته كه حالی در مرد و آمد در صدا به تلفن بگويد چيزی خواست تا

 صريح طور به كه اين جای به. بود شخصيت يك و فضا يك غيرمستقيم و مستقيم توصيف قسمت دو اين شديد، متوجه كه همانطور

 تا و ايمكرده توصيف خوبی به را چيز همه شده، وارد اتاق به كه شخصيتی عمل با داشت، حالتی چه شخص و بود چه اتاق در بگوييم

 .ايمگرفته بهره مختلف حواس از الزم ميزان

 اين از استفاده جای به... و شادی و غم نگرانی، ترس، مثل شخصيت حالت مستقيم توصيف جای به كه باشيد داشته ياد به هميشه را اين

  جمالتی از غيرمستقيم، طور به كلمات،

 توصيف با بلكه.« بود غمگين بسيار بسيار مرد آن» ننويسيد هرگز فرض به. دهد نشان را شخص ديگر حاالت يا و غم كه كنيد استفاده

 اطراف به توجهی و بود شده جمع خود در مرد. »كنيد توصيف را شخص وجود در پنهان غم اين... و او بدن فيزيك و نگاه چهره،

 .«بود رفته فرو خود در افسرده و مبهوت ولی بريزد اشك داشت دوست. بود گرفته هاپرنده تمام پرواز اندازه به دلش. نداشت

 يلتخ از ياری با اينكه مگر آيدنمی دست به آسان اين و كنيد استفاده غيرتكراری و تازه توصيفات از هميشه كنيد سعی ديگر سويی از

 .است نكرده ياد آن از ديگری كس قبالً و است خودتان مختص كه بسازيد توصيفاتی خويش تفكر و

 چنان بايد كنيد تشبيه گل به را شخصی خواهيدمی اگر فرض به. است سوم مفهوم از استفاده زيبا، توصيفات و تصويرسازی ديگر راه

 پس. بسازد زيبايی تصوير خويش ذهن در بتواند و ببرد پی شماست سوم فحر كه كمال و جمال برتر مفهوم به مخاطب كه باشيد ماهر

 در. بود خواهد توصيف انگيزترين خيال و بهترين برساند، ديگر زيباتر توصيفات به را او و برانگيزاند را خواننده خيال كه توصيفی

 . كنيد پخش داستان طول در مطلب رفراخو به را آن بلكه نكنيد، انباشته جا يك در هرگز را توصيفات كنيد سعی ضمن

 

 تصادف

 مشكل يك كه شخصی فرض به. گوييممی داستانی تصادف آن به دهد، رخ داستان در شخصيت تصميم و خواست بدون اتفاقی اگر

  تالش و داستان مسير ناگهان و است او قديمی دوست اداره رئيس كه شود متوجه آمدن، و رفتن بار چند از بعد دارد اداری

 .كند حل را مشكالت همه رئيس جناب و يافته تغيير شخصيت

. او نفع به نه و شود تمام داستان شخصيت ضرر به كه كرد استفاده تصادف از توانمی وقتی فقط كه باشيد داشته خاطر به هميشه را اين

 شخص مشكل بدتر خدمت، جای به نه،ديري كينه يك واسطه به مثالً و بيايد در آب از قديمی دوست رئيس، اين اگر مثال، طور به

 شده، ديگر حوادث ايجاد و بيشتر پيچيدگی باعث تصادف حالت اين در چون شود،می جالب ماجرا وقت آن كند، ترپيچيده را اصلی

 را شخصيت مشكل و شدمی پيدايش راحتی به قديمی دوست اين اگر ولی كشد،می خود دنبال را خواننده و كرده جذابتر را داستان

. است نرسيده ذهنش به اين جز ديگری راه و شده تمام خالقيتش نويسنده كه پيداست: گفت خواهد خواننده وقت آن كرد،می حل

 او به كه يابدمی را چيزی يا شخصی ناگهان نااميدی، اوج در شخصيت بيابان، وسط در كه داستانهايی يا و فيلمها در است طور همين

 ناگهان ندارد امكان گرنه و كرده، ايجاد را تصادفی چنين كارگردان يا نويسنده گويدمی فقط مخاطب مواقعی چنين در. كند كمك

 .شود گشايیگره داستان و يابد پايان خوشی و خوبی به چيز همه و بيفتد اتفاق آن



 

 حادثه

 

 ايجاد باعث كند،می خلق كه بزرگی و ككوچ حوادث واسطه به نويسنده. كندمی ايجاد را داستان عمده حادثه داستان، اصلی انديشه

 .بردمی پايان به است حادثه مهمترين كه خود، اوج در را داستان انتها در و شده خواننده در انتظار

 . است ضروری داستان طرح برای وجودشان كه هستند حوادثی اصلی، حوادث. شوندمی تقسيم فرعی و اصلی دسته دو به حوادث

 در. آورندمی بوجود را داستان طرح هم، روی بر و خورده گره هم به نويسنده، فكر در كه هستند وقايعی هرشت همان حوادث، اين

 متصل اصلی وقايع به حوادث اين. دهدمی گسترش را داستانش طرح آنها ياری به نويسنده كه هستند وقايعی فرعی، حوادث عوض

 ايجاد داستان در ایعمده تغيير آنها حذف ولی كند،می كمك عملی، توصيف كل در و داستان محيط و اشخاص توصيف به و است

 .كرد نخواهد

 و اشخاص مورد در كافی اطالعات با نويسنده بايد حتما كار اين برای و كند باور را آنها خواننده كه شوند بيان طوری حوادث بايد

 .بگذارد جلو قدم داستان، محيط

 و شده كمبود دچار طرح نشود، ديده آن در حوادث معلولی و علت رابطه و نباشد ستوارا منطقی هايیپايه بر اصلی حوادث اگر

 .شودمی ضعف از پر داستان و واقعی غير حوادث

 حقيقت، يك بيان با تواندمی او. ببرد پيش را داستان شخصيتها، برای بزرگ و كوچك اتفاقات و حوادث ايجاد با تواندمی نويسنده

 كنار در را او و كرده توصيف را اصلی شخصيت ديگری حوادث با سپس بريزد، را اصلی حادثه پايه و برانگيزاند را خواننده كنجكاوی

 خواننده برای را داستان محيط خوبی به حتی و بدهد خواننده به را ديگری اطالعات كوچكتری وقايع با بعد. دهد نشان اشخاص ديگر

 .بگيرد قرار كار جريان در م،مستقي توصيف و توضيح بدون او تا كند، خلق

 داستان تنه اصلی اجزای كه بدانيم بايد. شودمی بندیتقسيم پايان و تنه مقدمه، جزء، سه به داستان بوديم گفته اين از پيش كه طور همان

 . است اوج و انتظار هيجان، بحران، كشمكش، حادثه،

 

 

 افكنیگره و کشمكش

. بپرورانند سر در خاصی هایانديشه و باشند دارا را خود ويژه شخصيت توانندمی افراد تيم،گف پردازیشخصيت بحث در كه طورهمان

 بدهد تحصيل ادامه بخواهد دختری خانواده، يك در اگر فرض به. دارند تضاد و تشابه هم با مختلفی نقاط از شخصيتها صورت، اين در

 خواهد كشمكش به خود به خود كه شد خواهد ايجاد لفظی درگيريهای آنها بين باشند، مخالف كار اين با او والدين عوض، در و

 .انجاميد
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 از نيز داستان طرح. آيدمی وجود به كشمكش هستند، هم مخالف نظر چند يا و يك در كه متضاد شخصيتهای مقابله از واقع در

 همين كه است متضاد شخصيت دو يا و نيرو دو مقابله كشمكش، و آيدمی وجود به مخالف، شخصيت عمل با شخصيت عمل برخورد

 .داستان اشخاص متقابل حمله و حمله از است عبارت كشمكش، هر. ريزدمی را حوادث بنياد درگيری

 افكنیگره. كندمی ايجاد خاص ایگره و مشكل شخصيت برنامه و كار در و شده ايجاد ناگهانی طور به كه است وضعيتی افكنی،گره

. آوردمی وجود به را كشمكش عامل و دهدمی قرار ديگر نيروهای برابر در را اصلی شخصيت و كرده گوندگر را ماجرا عادی مسير

 خاصی افراد يا فرد با مشكالت اين با مبارزه در شخصيت و باشد داشته وجود منطقی هايیگره يا و گره آنها در كه داستانهايی پس

 به شده، موفق نويسنده برسد، انتها به ماجرا و شود مشخص مشكلش ليفتك درگيری و كشمكش اوج در سپس و كند پيدا درگيری

 .كند سرايیداستان خوبی

 پردازیشخصيت به واقع در و دهندمی نشان را خود وجودی حقيقت و باطن دارند، هم با كه كشمكشی با داستان شخصيتهای

 .كنندمی كمك غيرمستقيم

 سير و شده بيشتر تدريج به تواندمی فيزيكی يا و لفظی درگيری اين و شودمی شمكشك ايجاد باعث اضداد، وحدت يا چندين اجتماع

 .برسد اوج نقطه به اينكه تا بگيرد خود به صعودی

 

 کشمكش انواع

 

 :است كشمكش نوع سه درگير اطرافش، با مواجهه در انسان كل طور به

 

 خود غلط تفكر و خواست با اينكه يا و است درگير خويش هامار نفس و وجدان با شخص شكل اين در: خودش با انسان كشمكش ـ3

( ع)حسين امام سپاه به كوشدمی وی كه جايی در. است خودش با «رياحیبن حر» درگيری كشمكش، اين بارز نمونه. كندمی مبارزه

 و مثبت كشمكشی از نشان افكارش، و خود مقابل در وی پيروزی. بسپارد گوش يزيد فرمان به خواهدمی ديگر سويی از و بپيوندد

 شبانگاه كه فردی مثل. دهدمی انجام غلطی كار و خورده شكست خود با كشمكش در شخصی كه افتدمی اتفاق گاه اما. است پسنديده

 ينكها تا است اشخانواده و خود فكر به و هراسدمی كار اين عاقبت از و است درگير خودش با و زندمی پرسه خيابانها در دزدی نيت به

 .زندمی سرقت به دست وی و شده پيروز او بر شيطانی افكار

 

 كشور اين مردم بين كشمكشی اينكه يا باشند، كشور يا و جامعه يك يا و فرد يك توانندمی ديگران اين: ديگران با انسان كشمكش ـ2

. كنندمی تالش خود پيروزی برای و تهبرخاس مبارزه به يكديگر با تقابل در اشخاصی و شخص صورت هر در. باشد مقابل كشور و

 مثال. بشوراند نيز را كارگران ديگر و كند قيام رفته او بر كه ظلمی عليه و باشد داشته بگومگو خود كارفرمای با كه كارگری مانند

 كوچك رگيريهاید با و شده ايجاد كشورها گروه دو اين بين سردی جنگ. يابد اختصاص كشور چند يا و دو مردم به تواندمی ديگر

 .دهدمی نشان را خود نيز نظامی جنگ صورت به گاه اينكه تا يابدمی ادامه بزرگ و



 

 فرض به. خيزدبرمی مبارزه به اطرافش طبيعت با خويش ماندن زنده برای شخصيت درگيری، نوع اين در: طبيعت با انسان كشمكش ـ1

 جودمی را صحرايی هایبوته ريشه و زندمی دست كاری هر به آبیبی و تشنگی از خويش نجات برای و تنهاست خشك بيابانی در او

 .نمايد تالش خويش رهايی برای و كند سقوط برفی ایدره به كوه ميان در فردی اينكه يا...  و

 از و ردبب لذت آن خواندن از مخاطب كه شود تنيده هم در درگيريها اين طوری و دهد رخ هم با درگيری سه هر است ممكن البته

 كمك شخصيت با خواننده پنداریهمذات به و شده اثر دادن جلوه واقعی باعث كار اين. كند همدردی اظهار شخصيت با ديگر سويی

 جنگ از او دارد احتمال اينكه اول. باشدمی كشمكش حال در طرف هر از است، جنگ جبهه در كه سربازی مثال طور به. كندمی

 كندمی مبارزه خودش با اول مرحله در پس. باشد آسوده و راحت زندگی يك به رسيدن و جبهه از فرار آرزوی در و باشد شده خسته

 از و دارد كشمكش ديگران با و جنگدمی مخالف كشور افراد يا و فرد با ديگر طرفی از نه؟ يا كند رها را جنگ هميشه برای آيا كه

 و پست زمينهای دارای كه اطرافش محيط با ایگونه به و بجنگد باشد گرم يا و سرد بسيار تواندمی كه منطقه طبيعت با تواندمی دگرسو

 .باشد تضاد در است غيره و كوه العبورصعب هایدامنه زيرزمينی، تونل رودخانه، يا و ناهموار

 

 کشمكش اَشكال

 :يابند بروز متفاوت شكلهايی در توانندمی شده، بررسی نوع سه هر در درگيری و كشمكش

 بازوی زور مدد به جسمانی درگيری و فيزيكی نيروی طريق از مخالف شخصيت دو درگيری، شكل اين در: جسمانی كشمكش ـ3

 دعوا هم با مهم ایمسأله سر بر كه فردی دو يا و دهندمی مسابقه برد، قصد به كه كشتی پهلوان دو مانند. كنندمی مبارزه هم با خويش،

 .كنندمی كاریكتك و

 باشند صميمی دوست هم با توانندمی فرد دو يعنی. هستند همديگر با مقابله در اذهان و افكار كشمكش، اين در: ذهنی كشكشم ـ2

 .پردازندمی فكری مسابقات و بازيها ديگر به يا و كنندمی بازی شطرنج هم با كه شخصی دو مثل. كند مبارزه هم با فكرشان ولی

 و متحول را او كه طوری باشد، برقرار فرد درون در شورشی و آيد ميان به شخصيت عاطفه و احساس پای وقتی: عاطفی كشمكش ـ1

  فردی مانند. است عاطفی درگيری كند، متأثر

 مثل فرض به. بيايد كنار خود درونی خواهش و خواست با چگونه داندنمی و برپاست غوغايی درونش در ولی است ساكت ظاهرا كه

 خواهدمی او طرفی از. دهد بروز را خود دوستی و محبت اين دهدنمی اجازه وی غرور ولی دارد، دوستش به زيادی عالقه كه شخصی

 .دهدنمی او به را امكان اين درونش ديگر طرفی از و دهد نشان دوستش به را خود ارادت شكلی به

 فرد همانند. باشد داشته مشكل اجتماع يا و دفر با اخالقی لحاظ از شخصيت كه شودمی ايجاد وقتی درگيری اين: اخالقی كشمكش ـ4

 كسانی با و خيزدبرمی مبارزه به پس دهد، تطبيق كشور آن اخالق با را خود تواندنمی و بردمی سر به بيگانه كشور يك در كه مسلمانی

 .كندمی پيدا درگيری كنند،می اخالقی ضد ارزشهای رعايت به مجبور را او كه

 شكلهای مشهورترين از يكی فرض به. نكرد بسنده مورد چند اين به فقط و داد نشان را درگيريها اين مختلفی هایشكل به توانمی البته

 عاشق. دارند قرار مثلث رأس سه در رقيب و معشوق عاشق،. است عشق مثلث شود،می مشاهده رمانتيك رمانهای اكثر در كه كشمكش
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 ايجاد بزرگ داستانی گره يك رقيب، شدن پيدا با ولی است معشوق و خود تخواس به رسيدن فكر در باشدمی اصلی شخصيت كه

 اينكه تا شوندمی نزديك و دور هم از كشمكش اثر در فرضی مثلث اضالع جهت در و پردازندمی هم با مبارزه به دو آن و شودمی

 خالی را صحنه پس دارد، نامعقول خواستی كه پنداردمی و شده متحول دو اين از يكی اينكه يا و شودمی پيروز رقيب يا و عاشق

  كنندمی پيدا ادامه و شده متصل هم به تحولها وسيله به بزرگ و كوچك كشمكشهای ترتيب اين با. كندمی

 

 

 تحول

. كندمی تعيين را تحول كشمكش، نوع و كيفيت. گويند تحول آن به كه است محسوسی غير و كوچك حركات دارای كشمكش هر

 تحول بر افراد گيریتصميم. شودمی ايجاد يكديگر، با آنها درگيری و داستان اشخاص شخصيتی، ويژگيهای نتيجه در اتحوله اين

 كشمكشها و كرده عمل جهشی ناگهان برسد اوج نقطه به و برود پيش تدريجی اينكه جای به داستان نباشد تحول اگر. است تأثيرگذار

  با

 .داردمی وا مبارزه ترك يا و ادامه به را اشخاص كه است بزرگ و كوچك تحولهای همين ودوج. روندمی جلو منطقی غير سرعتی

 اينكه تا كنندمی ايجاد را بحرانهايی خود نزد و روندمی ديگری فكری قطب به فكری قطب يك از كشمكش حال در اشخاص واقع در

 احتياج شود، متنفر او از ناگهان دوستش، به عالقه عين در و دشو متحول شخصی است قرار اگر فرض به. رسندمی داستان اوج نقطه به

 پی در اينكه مگر بِبُرد، دوستش از ناگهانی طور به و ظاهری كشمكش يك پی در تواندنمی وی كه چرا دارد، مراحلی گذراندن به

 شده، رنجيده دوستش از قضيه، اين از شدن مطمئن از پس و شودمی تحريك او ظن سوء ابتدا وی سوی از نامعقول عمل يك ديدن

 به را خود جای دوستی يكباره به و گرفتمی ت صور ناگهانی كار اين اگر حال. گزيندمی دوری او از عصبانيت و خشم با سپس

 .رسيدمی نظر به تصنعی حس، تغيير اين داد،می نفرت

 به موضوع آن در شخصيت سپس شود، كشف ایسألهم ابتدا اينكه مگر شودنمی ايجاد و است انسان درون در كاو و كند تحول،

 انگيزه و تحول هایزمينه بايد شخصيت استحاله و تحول برای پس. دهد ارايه خود از معقول واكنشی بعد و برسد درستی فهم و ادراك

 .شود متحول تدريج به و صحيح منطقی اساس بر شخص تا باشد موجود تحول،

 

 هنرمندانه فاصله

 

 داستانش پيشرفت درست روال شاهد دور از اثرش، از گرفتن فاصله با تواندمی نويسنده داستان، ديگر جای هر در و تحول زمينه در

 بهره آن از خويش عاطفی و ذهنی خصوصيتهای به بسته نويسندگان اغلب و نيست قطعی و مشخص چيز فاصله اين البته. باشد

 اثر عاطفی واكنشهای ميان در را خودش كه قدر آن نه ولی باشد، شريك آنان داستانی عمل در مخاطب خواهندمی آنها. گيرندمی

 اگر. كند درك را كار راحتی به او كه باشد حدی به بايد خواننده از داستان آدمهای فاصله. ننمايد فكر كار محتوای به و كند فراموش



 خواهد داستان در را نويسنده پای جای خواننده، دهد، افزايش يا و كاسته را فاصله اين اشتباه به نويسنده و باشد زياد و كم فاصله اين

 .رسيد نخواهد نظر به واقعی آنها اعمال و نبوده خود پای روی ديگر نيز شخصيتها و ديد

 

 بعضی گاه و دهيممی قرار بررسی مورد جلو از را آنها و شويممی نزديك مسايل برخی به گاه واقعی زندگی در كه طور همان پس

 به درست و سنجيد را چيز همه جای بايد نيز داستان در شويم،نمی قايل آنها برای چندانی اهميت و شنويممی دور از را وقايع از يگرد

 فاصله، اين ترساده مثال. گذشت آن از سادگی به يا و كرد دقت آن روی بيشتر كه طلبدمی داستان عناصر از كدام هر. پرداخت آن

 نمای يك در تنهايی به را او باشيم، داشته تأكيد فردی روی اگر. سينماست در شخصيت يك دور نمای و زديكن نمای از استفاده

 را او دور نمايی در نباشد، مهم خيلی برايمان فرد آن اگر و بدهيم مانور وی بدن و چهره جزئيات تك تك روی تا آوريممی درشت

 .دهيممی نشان ديگر اشياء و افراد بين

 .كند عيان را آن نزديك از و خوبی به و باشد داشته زيادی دقت آن پرداخت در بايد نويسنده كه است مواردی آن از یيك تحول

 

 بحران

 رشته كه طور همان. رسدمی بحران به نوبت حال داستانی، مشكل و گره ايجاد و داستان اشخاص بين كشمكش با آشنايی از بعد

 ايجاد انتظار خواننده در و كرده بيشتر را اثر برجستگی و تنوع نيز، بحران شود،می اثر بندیاستخوان تحكيم باعث داستان، حوادث

 .كندمی

 بحران آورد،می هيجان به را خواننده كه چيزی ولی كندمی جلب را خواننده توجه آيد،می پيش داستان اشخاص برای كه وقايعی

 مخاطب رسد،می خود بحرانی دوره يا و لحظه به داستان وقتی. است ايجادشده حوادث برابر در اشخاص العملعكس و كار در موجود

 كه انديشدمی خود با و شودمی ذوب اثر، در كامالً داستان، نويسنده كاری قوت صورت در و دهدمی ادامه خواندن به خاصی اشتياق با

 آمد؟ خواهد چه شخصيت سر بر و شد خواهد ايجاد شكلی چه به جديد حوادث

 به را داستانی عمل و كنندمی تالقی هم با بار آخرين برای متقابل و متضاد نيروهای كه است ایلحظه بحران،: گويندمی ديگر قولی هب

 كه زنی فرض به. كنندمی ايجاد كار در قطعی تغييری و شوندمی شخصيتها زندگی دگرگونی موجب و كشانندمی «بزنگاه» يا اوج نقطه

 و است بحران نقطه آن، كه انجامدمی اینقطه به لفظی درگيريهای اين اينكه تا است كشمكش در وی با دايما رد،دا مشكل شوهرش با

 داندمی و گرفته قرار روحی و فكری بحران يك در زن. بگيرد را تصميمش بايد او و دهدمی طالق را وی كه گويدمی زن به شوهر

 او برای جديد نگرانیدل و بحران يك دوباره كند،می كه كاری هر پس دارد، بستگی او تصميم يك همين به آينده در زندگيش كه

 .يابدمی پايان كار و رسيده اتمام به بحران و رسدمی قطعی اینتيجه به آخر در اينكه تا آيدمی پيش

 درگير را شخصيت بيشتر و باشد دترحا اول بحران از دوم بحران كه طوری دهد، شدت بحرانها به كم كم بايد نويسنده ديگر، سويی از

 هيجانهای و بحرانها. رسانندمی كار اوج به را او و برندمی باال را خواننده رغبت ایپله مانند بحرانها اين. آخر بحران به تا همچنين كند

 كوتاه و اثر قالب به آنها قدرت و بحرانها تعداد البته. شود جذاب داستان و برود پيش داستانی عمل و اكسيون شودمی باعث آن از ناشی

 بحران نخستين ايجاد در بايد است، مستقيم ارتباط در اوج ماهيت و ماجرا اصل با بحران، اولين كه جايی آن از.دارد بستگی آن بلندی و
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 گفتار و لاعما و كندمی هدايت ديگر سويی به را داستان نخست، بحران شودمی ديده گاه كه چرا داشت؛ مبذول را كافی توجه

  داشت نظر مد هميشه بايد را داستان ماجرای با و هم با بحرانها ارتباط. ديگر جهتی به اشخاص

 

 

 وال و هول و انتظار

 را شخصيت واكنش كه است منتظر خواننده و آيدمی پيش بحران ايجاد از بعد شود،می گفته نيز «وال و هول» و «تعليق» آن به كه انتظار

 يك در و شده مندعالقه شخصيت سرنوشت به خواننده جالب، حوادث ايجاد و داستان طرح گسترش با. دريابد انبحر اين قبال در

 خواننده و است معلّق ماجرا كه حالت اين به. برسد خودش مثبت دلخواه به شخصيت آن تا بردمی سر به نگرانیدل و انتظار حالت

 .گويند «وال و هول» شد، خواهد چه كه داندنمی

 انتخاب به وادار را او و بدهد قرار بالتكليفی و راهی دو سر بر را شخصيت عمد، به بايد نويسنده شود، بيشتر تعليق حالت اينكه برای

. شود كنجكاو و مشتاق بيشتر خواننده، تا آورد فراهم غيرعادی موقعيتی و نمايد بيان معماگونه را ماجرا اينكه يا كند، دو اين از يكی

 كه طوری است، پيشين كشمكشهای و بحرانها در منفی شخصيت پيروزی است، مرسوم بسيار كه تعليق ايجاد راههای از ديگر يكی

 كامالً او، انتظار از دور ایحادثه ايجاد و خواننده غافلگيری. شود موفق اندكش امكانات با بتواند مثبت شخصيت ندهد احتمال خواننده

  يك به اثر محتوای درك بر عالوه خواهدمی خاطبم كه آنجا از و است انگيزهيجان

 .برد خواهد لذت بسيار اثر خواندن از برسد، نيز داستان اشخاص پيروزی از ناشی شادی و هيجان

 

 گشايیگره و اوج

 همانجا است اوج در هيجان كه جايی در و گويند «فراز» را شودمی نزديك خود اوج به داستان و گيرندمی باال هيجانها كه ایمرحله

 اين با. است پايان و فرود نقطه شد، حل مشكل و كرد فروكش هيجانها كه زمانی. رسدمی پايان به «فراز» و است داستان واقعی «اوج»

 كه است اینقطه ،«طاليه» يا «دنومان» يا «بزنگاه» يا «گشايیگره» يا «اوج» و است مشخص كامالً داستان «اوج» درست موقعيت ترتيب

 .يابد پايان شخصيت مشكل و شود گشايیگره حتما بايد داستان و رسيده خود نهايت به هيجان و بحران آن در

 داده ادامه را داستان خاطرش به خواننده كه است جايی همان و است داستان نقطه ترينعالی اوج، كه باشيد داشته ياد به هم را اين

 نهابحرا اينكه نه شود، گذشته بحرانهای به مربوط و باشد داشته هماهنگی داستانی عمل با اوج اين كه داشت دقت بايد البته. است

 .باشد توجهبی قبلی مشكالت به اصالً و بزند ديگری حرف اوج، ولی كند هدايت سويی به را داستان

 .شويممی نزديك پايان به آن از بعد و است داستان تنه و ميان نقطه آخرين اوج،

 

 فرود و پايان



 مشكل كه جايی همان و اوج نقطه در درست داستانها بعضی البته. است داستان پايان و فرود نقطه اوج، نقطه از بعد گفتيم كه طور نهما

 ارايه مسايل، ديگر يا و پيروزی نحوه از كوتاهی تحليل نويسنده عالقه و خواست به ديگر برخی ولی گيرندمی پايان شودمی حل

 شدن برطرف از بعد كه ندارد اهميت برايش ديگر خواننده، و شده سپری مهم مسأله كه چرا گويند،می داستان فرود آن به كه دهندمی

 و نيست اوج از بعد داستان ندادن يا و دادن ادامه برای خاصی قانون البته. آمد خواهد او سر بر چه ديگر روزهای شخص، عمده مشكل

 اوج در را داستان كه است اینويسنده ،«موپاسان دوگی» نمونه طور به. دارد موضوع و داستان نياز و نويسنده خواست به بستگی اين

 و راديويی نمايش شكل به يا و مختلف صورتهای به آن داستان بارها و بارها كه است «گردنبند» وی داستان مشهورترين و كندمی تمام

 .است شده پخش تلويزيونی

 آيدمی خانه به كه هنگامی ولی درخشدمی خوبی به مجلس در وی. گيردمی امانت به گردنبندی دوستش از ميهمانی به رفتن برای زنی 

 و فرعی حادثه چند با آن از بعد و است داستان اصلی هایحادثه از يكی قضيه اين. است كرده گم را الماس گردنبند شودمی متوجه

 پرداخت و زحمت و رنج تمام سال ده از بعد است، شده آن همانند جواهری خريد به مجبور كه زن و كندمی پيدا ادامه داستان بحران،

 كشيده زحمت پول يافتن برای و گذاشته را جوانيش سالها زن كه آنجايی از. بيندمی را دوستش ناگهان داستان، اوج در گردنبند پول

 دوستش آنكه، غافل ولی است، كشيده زحمت مدت اين در چطور كه كندمی اعتراف و رودمی وی نزد دوستش ديدن با است

 داستان اينكه محض به حساب اين با. شودمی انجام گشايیگره و اوج جمله يك همين با و.« بود بدل من گردنبند اوه،: »گويدمی

 بقيه خواننده نيست الزم هم مثال اين مورد در فرض به. نداد كش را ماجرا بيخودی و رساند اتمام به را آن فورا بايد شد گشايیگره

 اخالقی نتيجه نويسنده پايانی، قسمت اين در كه ندارد دليلی همچنين. گرددبرمی آنها به واقعی گردنبند كه است مسلم. بداند را ماجرا

 ستدو خواننده و ندارند وجهی هيچ حاضر زمان در داستانها گونه اين. بدهد اندرزی و پند مخاطبش به بخواهد اينكه يا و بگيرد كار از

 بايد. شود متذكر او به را نكاتی و دربياورد داستان از سر نويسنده شخصيت، با همراهی و دلنشين فراز و نشيب يك از بعد كه ندارد

 ذهن در خودش و بماند كار فكر در مدتها تا و شود غافلگير خواننده كه طوری برسد پايان به قدرت و زيبايی اوج در داستان گذاشت

 .ببرد پی شخصيت عاقبت و نويسنده هدف و پيام به رمستقيمغي طور به خويش،

 با داستان آنها، مشكل و حادثه شدن معين و شخصيتها معرفی و داستان مقدمه از بعد كه كرد بيان طور اين توانمی كلی طور به پس

 پس رسد،می شودمی مشخص آنجا در چيز همه كه داستان واقعی «اوج» نقطه به اينكه تا گيردمی اوج انتظارها و بحرانها سری يك

 .آيدمی فرود و كرده خم سر ناگهان بود يافته صعودی سير شدت به موقع آن تا كه داستانی خط و شده گشوده داستان، گره

  رسدمی پايان به داستانی عناصر تمام رعايت و بسيار بلنديهای و پستی از بعد داستان ترتيب اين به

 

 نماد

 مورد در خواهدمی شخصی فرض، به. باشند داشته اشاره اثرشان در واالتر مفهوم يك به كه دارند تأكيد ندگاننويس از برخی گاهی

 گويندمی مواقعی چنين در. باشد داشته تأكيد ماجرا اين بر داستانی نماد يك با خواهدمی ضمن در و بنويسد داستان صلح، و آزادی

 .است ردهب پيش را داستانش نمادگرايی، با نويسنده

 به. كندمی القا هم را ديگری حرف و شودمی نيز ديگری چيز جانشين دهد،می را خود معنای اينكه بر عالوه كه است چيزی نماد،

  در. عشق و زيبايی نشان گل، روی بر داشتن تأكيد و است ديكتاتوری و خفقان از نمادی خاص، صحنه يك در شب از استفاده فرض
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 توضيح بيشتر را مسأله اين ديگر مثالی با. دهدمی ارايه ذهنی و نامحسوس مفهومی عينی، و محسوس چيز يك از نويسنده نمادگرايی،

 «نيازیبی و بلندپروازی» ديد غيرقابل مفهوم به و كنيممی استفاده است، ديدن قابل و مشخص حيوانی كه عقاب از فرض به. دهيممی

 .نماييممی اشاره

 غيرمستقيم، ایشيوه وسيله به نمادگرايی، از استفاده با گيرد،نمی صورت مستقيم و صريح طور به هرگز هنری يممفاه بيان كه آنجا از

 داستانش جای جای در بايد كند، استفاده نماد از بخواهد شخصی اگر پس. كنيممی عنوان ديگر، موضوعی پوشش تحت را موضوعی

 .بشود نويسنده منظور متوجه خواننده تا باشد كرده ارايه نماد، اين معرفی برای كدهايی

 

 آخر در

 و بازنويسی و بازخوانی به نوبت شد، گرفته ياری هم مشخصی نماد از الزم صورت در و شد تمام نوشتن اول مرحله اينكه از بعد

 بهره الزمه عناصر از رستید به آيا ببيند و بكند اثرش تحليل و تجزيه به شروع نويسنده كه است آن زمان ديگر. رسدمی مجدد پرداخت

 تواند،می كه جايی تا و دهدمی قرار كاو و كند مورد را اثرش تيزبين نقادی چون خود پايانی، مرحله درس او خير؟ يا است گرفته

 چون دتهام از بعد و بگذارد كنار را اثرش مدتی نويسنده اينكه يعنی. است سازیبيگانه روش ديگر، راه.كندمی برطرف را آن ايرادهای

 واقعيتهای با را شخصيتها و داستان و نمايد آن خواندن به شروع تمام، رحمیبی با كند،می نگاه را ديگری مشخص اثر كه بيگانه يك

 بزدايد داستانش از است ذهن از دور و خيالی حد، از بيش كه را آنچه هر و كند مقايسه حاضر


