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  ∗ها و راهبردهاي نگارش داستان كوتاه  ويژگي
  

  ايلميرا دادور
    دانشگاه تهرانهاي خارجي ر دانشكدة زباندانشيا

  
  ۲۶/۳/۸۳: تاريخ وصول

  ۴/۵/۸۳: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
رسد به شكل امروزي خود  وكاچيو ميب دكامرونهاي گذشته دارد و به  داستان كوتاه كه نوع اروپايي آن ريشه در قرن

شايد نگارش داستان . از قرن نوزده، با صنعتي شدن اروپا و كم شدن فرصت مطالعه در جامعة كتابخوان حضور پيدا كرد   
نظر برسـد و چنـين انگاشـته     چندان پر زحمت به اي مبتدي و نوپا و خوانندگان معمولي، كاري نه        كوتاه، از نگاه نويسنده   

وان با قرار دادن يك يا چند شخصيت، در بطن كنشي يگانه، داستان كوتاه نوشت؛ اما در عمل، نگارش اين         ت  شود كه مي  
هـاي    گذشته از استعداد، قريحه، ذوق، انگيزه، آگاهي و دانش، هنر و ديگر ويژگـي      - همچون ساير انواع ادبي    -نوع ادبي 

هاي كوتاه و تجزيـه و تحليـل    ة تعداد قابل توجهي از داستانراهبردهايي دارد كه معموالً پس از مطالع    نويسندگي، نياز به  
در ايـن مقالـه، بـا اسـتفاده از     . آيـد  دسـت مـي   دهند، به ها و استخراج عناصري كه ساختار داستان كوتاه را تشكيل مي      آن

  .گردد  ميهاي كلي آن برشمرده و راهبردهايي ارائه  هاي صاحبنظران در زمينة نگارش داستان كوتاه، ويژگي  نظريه
            

  عنوان، كتيبه، كنش، اوج روايي، راهبرد، داستان كوتاه: هاي كليدي واژه

                                                        
بدينوسـيله از  . اسـت » بررسي تطبيقي ساختار داستان كوتـاه «  مصوب دانشگاه تهران، تحت عنوان ۱۱۰۶/۶/۳۶۲ پژوهشي شمارة   اين مقاله مستخرج از طرح     ∗

 .نمايد پشتيباني معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تشكر مي
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  مقدمه 
و ). ۱۱۴، ص ۱۹۹۳گرژنوسـكي،  (» معني مطلق يك هنـر اسـت   داستان كوتاه به«:  عقيده داردVictor Chkolovskiويكتور شكولوفسكي 

؛ اما اگر )جا همان(» ترين است»هنرمندانه«از ميان انواع نگارش داستان كوتاه «: كند ضافه مي ضمن تأييد اين نظريه اGeorg Lukácsگئورگ لوكاچ 
كه وقت كمي را  همان كوتاه بودن اثر و اين از يك خوانندة عامي خواسته شود تا توضيحي دربارة مشخصات داستان كوتاه ارائه نمايد، مسلماً در پاسخ به

تواند قانع كننده باشد؛ زيرا داستان كوتاه نخست بايد ساختاري  كه براي يك خوانندة آگاه، اين پاسخ نمي كند؛ در صورتي براي مطالعه نياز دارد، اشاره مي
كارگيري راهبردهايي در نگارش دارد تا بتواند با  اين هدف، يعني خلق چنين ساختاري، نويسنده نياز در به   حساب شده داشته باشد كه براي رسيدن به       

  .هدف اصلي كه همانا خلق داستاني خوب است، دست يابد بهها  كمك آن

  بحث و بررسي 
  :هاي زير از ساير آثار بازشناخت كمك ويژگي توان به بندي ساده، داستان كوتاه را مي با يك تقسيم

  . طرح منظم و معيني دارد-۱
 . يك شخصيت اصلي دارد-۲

 .شود  اين شخصيت، در يك كنش اصلي نشان داده مي-۳

 .شود صورت كلي كه همة اجزاء آن پيوند متقابل دارند، نوشته مي استان به د-۴

 .كند  داستان تأثير واحدي را القاء مي-۵

 . داستان كوتاه است-۶

 .ترين نقش را داشته باشد  فرود داستان بايد تعيين كننده-۷

ــان ــي  چنـــ ــه ويژگـــ ــه    كـــ ــوق را بـــ ــزة فـــ ــاي مميـــ ــت     هـــ ــواهيم گفـــ ــين خـــ ــم، چنـــ ــف درآوريـــ ــب تعريـــ   :قالـــ
دهد و اين اثر در كل، تـأثير   داستان كوتاه اثر كوتاهي است كه در آن نويسنده به مدد يك طرح منظم، يك شخصيت اصلي را در يك حادثه نشان مي    «

ــي   ــاء مـــــــــــــــــــــــــــــ ــدي را القـــــــــــــــــــــــــــــ ــد واحـــــــــــــــــــــــــــــ   »كنـــــــــــــــــــــــــــــ
  ).۱۴، ص ۱۳۴۱يونسي،  (

كمك  بنابراين، داستان كوتاه خوب را به. داشته باشندافتد كه در داستان كوتاه، دو شخصيت داستان از هر لحاظ اهميت يكساني  ندرت اتفاق مي به
  :توان بازشناخت  خصوصيات زير مي

   اختصار-۱
  ابتكار-۲

  روشني-۳

  تازگي شيوة نگارش-۴

ضا و رنگ هاي پيرنگ، هول و وال و تعليق، ف آلن پو،  داستان هاي  داستان«. هاي پليسي و جنايي را خلق كرد پو داستان  ادگار آلن   : به عنوان مثال  
آلن پـو، داسـتان كوتـاه     از ديدگاه . اند كلي فاقد ارتباط و پيوستگي با زندگي واقعي ها از نظر فني قوي، هنرمندانه و به همة آن . و حالت است  » اتمسفر«

  ).۷۴، ۱۳۶۰ميرصادقي، ( »شود حد افراط فني مي به
 كه دربارة شنلنوع  داستان كوتاه . ربارة مردمان محروم و گمنام جامعه نوشتاي دانست كه داستان كوتاهي د گوگول را شايد بتوان اولين نويسنده

  .گرا داشته است  واقع هاي كوتاه اي، تأثير شگرفي در خلق داستان اين داستان كوتاه چند صفحه. اي است، پيش از او وجود نداشت بنويس اداره ميرزا
هاي پو بيرون آورد  ادگار آلن پو، داستان كوتاه را از محدوديت، شرط و قيود فني داستان اي است كه در عين نزديكي به دو موپاسان نويسنده گي 

  .هاي خود قرار داد هاي متوسط اجتماع و كارمندان شهرستاني را موضوع داستان و به واقعيت سوق داد و مردم عامي و طبقه
ما در بند درونمايه يا زبان آن نبود كه جالب توجه از كار در آمـده  كرد، ا اي از زندگي را در نهايت درستي و صحت، بازسازي مي           چخوف تكّه 
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هـاي   عقيدة چخوف زندگي معمولي و عادي، موضوع به.  بودن داستان توجه داشت١واقعيت است يا نه؛ بلكه او بيشتر به احتمال واقعيت و يا مقرون به   
هـاي   ا نويسنده نبايد مصالح و ابزار ساختاري و بنيادي داسـتان را از واقعيـت  اي گذاشته است و چر  جالب توجهي براي نوشتن در اختيار هر نويسنده       

  زندگي بگيرد؟
رساند و بيـشتر   حداقل مي هاي كوتاه خود نقش كنش را به نويسي بود، در داستان گذار مكتب بزرگي در داستان كوتاه چخوف كه در روسيه بنيان  

ها،  هاي پو، موقعيت همين دليل در داستان آفريد و شايد به ها را خود مي برخالف پو كه موقعيت. كند  ويژه بررسي مي هاي زندگي را از ديدگاهي موقعيت
همـان،  (رسند  نظر مي دهد، طبيعي و واقعي به ها قرار مي هايش را در آن هايي كه چخوف شخصيت    در مقابل، موقعيت  . نمايند  اغلب غيرطبيعي جلوه مي   

  ). ۷۴ص 
هـاي   داسـتان . آفرين و طنزآميـزي بخـشيد   ها جنبة شادي آن دو موپاسان را توسعه داد و به     وار گي   هاي لطيفه   داستان) رترويليام سيدني پ  (اوهنري  

شمار  نويسي به ساختي و گيرندگي، شاهكار داستان ها هميشه برخالف انتظار است و معناي عميقي ندارد؛ اما از نظر خوش وار كوتاه او كه پايان آن  لطيفه
  .رود مي

دنبـال تكـوين و    او بيشتر به. سازد رنگ مي ها را كم گذارد، يا نقش آن هاي كوتاهش واقعه و كنش را كنار مي     ارنست همينگوي در اغلب داستان    
يده هاي همينگوي، بر روانكاوي استوار است؛ اما نويسنده كوش در واقع شالودة داستان. رود هاي داستانش مي هاي دروني شخصيت تحول روحي و حالت

ها  ها نهفته است و تنها در سبك و شكل و تركيب ساختاري داستان اين ويژگي در مفهوم ضمني داستان     . است اين روانكاوي از بيخ و بن پنهان بماند        
  .شود بيان مي

.  ادبيات ايران استترين رويدادهاي تاريخ  شمسي، يكي از مهم۱۳۰۰زاده در سال   جمال يكي بود، يكي نبوددر ادبيات فارسي انتشار مجموعة
 آن ـ  وارد ادبيات فارسي كرد معني امروزي زاده براي نخستين بار با انتشار اين اثر، داستان كوتاه را ـ به دليل اهميت اين مجموعه در اين است كه جمال

جمالزاده زبان طنز . نويسي ايراني پيوند زد تانسنت كهن داس زاده در اين بود كه ساختارهاي داستان كوتاه غربي را به هنر جمال). ۳۹، ص ۱۳۷۶رهنما، (
ها به كار گرفته شده است و هم در زبـان نگـارش؛ طنـزي صـريح و      را براي آثار خود برگزيد؛ آن هم طنزي زيركانه؛ طنزي كه هم در خلق شخصيت  

  .روشن و دلنشين
هـا   گرفتن از آن، آثاري آفريد كـه برخـي از آن   د و با بهرهنويسي غربي را وارد ادبيات فارسي كر هدايت نخستين كسي است كه صناعت داستان     

او در تصوير كردن زندگي، سرنوشت . پردازي است هدايت يكي از استادان مسلم شخصيت. اند عنوان شاهكارهاي ادبيات داستاني امروز شناخته شده به
زبـان هـدايت سـاده و    . ها آفريدة نيروي تخيل نويسنده اسـت  كند اين شخصيت دست است كه خواننده فراموش مي  ها، چنان چيره    و روحية شخصيت  

دهد كه عملكردشان بسيار  هايي قرار مي زاده خواننده را در مقابل شخصيت زاده ندارد؛ زيرا جمال طنز جمال پيرايه است، همراه با طنزي كه شباهتي به بي
هاي ملموس حاضر در  دهد، برگرفته از واقعيت ت در مقابل خواننده قرار ميعنوان شخصيت و موقعي كه آنچه را هدايت به لوحانه است در صورتي ساده

  .طنز هدايت، طنزي مستور، گزنده و تلخ است. جامعه است
ها، معموالً راوي نقـش   در اين داستان.  را كشف نمايد هايش سعي دارد جهان پيچيدة درون انسان و باالخره گلشيري كه تقريباً در تمامي داستان    

كه از حس كنجكاوي  گلشيري ضمن اين. ها و از سوي ديگر، پنهان كردن راز آنان است كار او از يك سو بازكردن مشت شخصيت. كند ي ايفا ميا عمده
رة چيزي چيند كه او را پيوسته در حالت تعليق نگاه دارد و ترديد او را دربا كند، با زيركي تمام، تمهيداتي مي خواننده براي شناخت واقعيت استفاده مي

  .داند، برانگيزد كند مي كه فكر مي
نتايجي كم  بندي كلي به توان صحبت از راهبردهاي متفاوت نگارش داستان كوتاه كرد؛ اما در يك دسته تعداد نويسندگان مطرح جهان، مي مسلماً به

  .تواند به قرار زير باشد رسيم كه مي و بيش نزديك به هم مي

   داستانعنوان
هاي نقاشـي اسـت و پـس از آن     كند، خود پرده خود جلب مي چه كه نخست نگاه ما را به رويم، آن ديدن يك نمايشگاه نقاشي مي زماني كه ما به   

عنوان يك فيلم براي جلب . در مورد تماشاي فيلم، مسئله صورت ديگري دارد. شود عنوان تابلوها ـ چنانچه عنواني داشته باشد ـ معطوف مي توجه ما به

                                                        
1 - Vraissamblance 

Archive of SID

 www.SID.ir



توانيم دربارة خوب  كند، فقط پس از ديدن فيلم، مي خود جلب مي وش باال تأثير مطلوبي دارد و اين عنوان فيلم است كه در آغاز توجه ما را بهبيننده و فر
توان اظهار    ميپايان رسيد، در مورد رمان و داستان كوتاه نيز، فقط زماني كه مطالعة آن به. يا بد بودن آن و هماهنگي عنوان با موضوع فيلم قضاوت كنيم

نظر كرد كه اين عنوان، مناسب كتاب بوده يا خير و منظور نويسنده از انتخاب اين عنوان چه بوده است؟ زيرا عنوان داستان برچسبي است كه نويسنده 
  .كند ها متمايز مي وسيلة آن، داستان خود را از ساير داستان به

وقت  شود، آن كرات آورده مي آيد؛ اما زماني كه در خود متن به شمار مي  عنصري فرامتني بهعنوان داستان تا زماني كه فقط روي جلد كتاب است،
 دو موپاسان كه هم عنوان داستان است و هم در طول ماجرا بارهـا و بارهـا از آن صـحبت       اثر گي  نخشود؛ مانند داستان      كامالً جزء متن محسوب مي    

  .شود مي
المثلي عنوان داستان را  ؛ اما گاهي اوقات نقل قول يا ضرب)۸۸۸، ص ۱۳۸۱پور،  كهنمويي(ختصار آن است ترين مشخصة عنوان، ايجاز و ا متداول

تواند تفسيري پيرامتني از  كه مي«، اثر همين نويسنده بيله ديگ بيله چغندرزاده و يا   از جمالدوستي خاله خرسهدهد؛ مانند داستان  خود اختصاص مي به
خود  هاي كهنه و قالبي، امروز ديگر نظر نويسندگان را براي انتخاب عنوان داستان به هاي پيش پا افتاده و عبارت المثل اين ضرب. )همانجا(» اثر ارائه دهد

  .كند جلب نمي
ره كه براي يك خوانندة آگاه، عنوان داسـتان همـوا   آور و غافلگيركننده است؛ در صورتي براي يك خوانندة معمولي، عنوان داستان اغلب شگفتي     

در پايان مطالعه تأثير و برداشت متفاوتي بر خواننده داشته ) ۳(در حين مطالعه ) ۲(قبل از مطالعه ) ۱(تواند  اين عنوان مي. دعوتي است براي رازگشايي
  )۱۳۲، ص ۱۹۹۳گرژنوسكي، (باشد 

  : تواند  اثر موپوسان ميخانة تليهبه عنوان مثال 
  )قبل از مطالعه(خانه   يك تجارت-۱
 )در حين مطالعه(اي مشكوك  خانه -۲

 )در پايان مطالعه(هاي ديگر  اي در ميان خانه   خانه-۳

  باشد
  و 

  ، شايدپوشكيني سرا  باغچه فوارة
  )قبل از مطالعه( مكاني رؤيايي -۱
 )در حين مطالعه(زندان دختر جوان /  باغ قصر خان-۲

 )در پايان مطالعه( چشمة اشكها -۳

  باشد
  و

  آبادي  دولتمرد
  )قبل از مطالعه( عنوان  كامالً معمولي -۱
 )در حين مطالعه( زندگي مردان روزگار -۲

 )در پايان مطالعه( مرد شدن ذوالقدر، شخصيت اصلي داستان -۳

  باشد
اري از آثـار  ترين عنوان، نهادن نام شخصيت اصلي داستان بر آن باشد؛ اما انتخاب چنين عنواني نيز در بـسي      از نظر برخي منتقدان، شايد ضعيف     

  .، اثر رومن روالنژان كريستف اثر گوستاوفلوبر و اريومادام بترين انتخاب باشد و در ادبيات جاودانه شود همانند  تواند موجه مي
رين اين انتخاب مناسب، پرمعنات.  نام مجموعة داستاني به همين نام و نام اولين داستان كتاب از ژان ماري گوستاولوكله زيو استMondoموندو

دانـست كـه او    كس نمـي  هيچ. در زبان ايتاليايي، موندو به معني دنياست و نام پسربچة قهرمان داستان. ست كه نويسنده بر اثر خود نهانده است        عنواني
 شـرق   درdo و Monهمين واژه با تقسيم به دو واژة . چگونه، كي و كجا صاحب اين نام شده است؛ شخصيتي كه دنيايي است از محبت و دوستي         
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او هرگز در پي شنيدن پاسخ آن نيست؛ امـا  . »پذيرد؟ فرزندي مي مرا به«: كند پسربچه همواره پرسشي را مطرح مي     . دور به معناي پرسش و پاسخ است      
ن پرسش ديگر كه بخواهد به آن پاسخي بدهد، هزارا برد، او قبل از اين فكر فرو مي همين پرسش، مخاطب پسربچه را در داستان و خواننده را سخت به  

  .شود برايش مطرح مي
هدايت در تصوير . ست؛ آشناي همة مردم شيراز او لوطي جوانمردي. گذارد، به همين نام نمايش مي شخصيت قهرماني را به آكل داشهدايت در 

ران، شخـصيت عيـاري بـا ايـن     توان گفت كه در تمام ادبيات ايـ  جرأت مي به. دهد خرج مي آكل، نهايت هنرمندي را به     شخصيت و عوامل دروني داش    
  .دستي تصوير نشده است چيره

هاي قرون  همين نام، كه جز نام شهسواري و شواليه نام دن كيشوت، در شاهكاري ادبي به نوبة خود خالق شخصيت شهسواري است به سروانتس به
 نيست و برد و موفقيت نصيب سانچوها يا فرومايگـان  وسطي چيزي براي او نمانده؛ زيرا زمانه عوض شده و ديگر شهسواران را جايگاهي در جامعه        

  .چاپلوس زمانه است
دو   از گي  كابوس،شبهايي، داستان  بهترين مثال براي چنين عنوان. در مواردي ديده شده است كه داستاني داراي دو عنوان كامالً متضاد است

تواند يادآور شب مهتابي، باد ماليم، لطافت هوا،  عنوان شب مي. دو راهي قرار دهدتواند بر سر     موپاسان است كه خواننده را قبل از مطالعة داستان مي         
بخش اول عنوان تكيه كند يـا خـود را    داند به باشد؛ اما بخش دوم عنوان كابوس، مسلماً در تضاد با واژة قبلي است و خواننده نمي... شب پر ستاره و    

  .ن است ـ آماده سازدبراي خواندن داستاني نامتعارف ـ كه در اصل همي
كي  بهارنست همينگوي و يا  رمان معروف آيند؟ صدا درمي ها براي كه به زنگعناوين متعارف ديگر براي داستان، عناوين پرسشي است؛ مانند 

  . مجموعة داستان سيمين دانشورسالم كنم؟
دهد و  را دربردارد، كه ديد نويني از همة ماجرا را ارائه مي كنشي خالصه شده  شود، عنوان داستان كه در آغاز، عنصر سادة همنشيني محسوب مي

اين مطالعه، مجـالي  . تواند مفهوم عنوان را اصالح، زير و رو يا روشن كند ها مي داده مطالعة داستان كوتاه، با بازگشت مداوم به      . شود  تحليلي ختم مي    به
تر و  تفسيرهايي متفاوت، غيرمنتظره، عميق اند و يا دست يافتن به  عنوان اصلي كتابكنندة تفسيرهاي گوناگوني كه خود تكميل  يافتن به   است براي دست  

  ).۱۳۴، ص۱۹۹۳گرژنوسكي، (نمادين با مقايسه با عنوان اصلي 

   ٢كتيبه يا سرلوحه
اي  اي از نويسنده عري، جملهشود و معموالً نقل قولي است از متون مذهبي، بيتي از شا اي است كه بين عنوان و متن اصلي داستان آورده مي نوشته

آوردن كتيبه در سرآغاز متن از قرن نوزدهم در اروپا رواج يافت و پس از آن به تناسـب    . شود  ديگر و يا خود نويسنده، كه كتيبه يا سرلوحه ناميده مي          
ص داسـتان كوتـاه اسـت، زيـرا بـسياري از      توان گفت كه مخـصو  كتيبه را نمي. دوره و استقبال زمانه، از اهميت كمتر و بيشتري برخوردار بوده است       

  .دهد شوند و ديده شده است كه گاه نويسنده در آغاز هر فصل، يك كتيبه قرار مي ها نيز با كتيبه آغاز مي هاي بلند و رمان  داستان
دوبوار، (» ز و هر كسي مسئوليممعموالً همة ما در برابر هر چي«: كند  از داستايوفسكي چنين نقل ميخون ديگرانسيمون دو بوار در آغاز كتاب      

  شرقي- غربي اين شعر را از ديوانانداز رودخانه چشم زنان برابرمتن اصلي كتاب  هاينريش بل برندة جايزة ادبي نوبل، قبل از پرداختن به). ۵، ص ۱۳۶۸
  ):۸، ص ۱۳۷۴بل، (گوته آورده 

  ! افسوس-از فروماية دني
  كس نكرده شكايتي تقرير؛

  ورمندي اوستكه قاموس ز ن زا
  .كه داده زخير و شر تفسير آن
  

  در دنائت فروكشد همه را
  هاش زين بازار، تا رسد بره

                                                        
2 - Épigraphe 
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  پس كند با سالح قانونش
  )گوته. (راه را بر صالح خود هموار

  
  : ، اين بيت حافظ را آورده استنيمة تاريك ماه ، از مجموعة» ما ميرنوروزي«گلشيري در آغاز داستان 

  يم، چو گل از غنچه بيرون آيگو سخن در پرده مي
   )حافظ(كه بيش از پنج روزي نيست، حكم ميرنوروزي 

  ).۳۳۷، ص ۱۳۸۰گلشيري، (بينيم، عنوان داستان گلشيري از اين بيت حافظ وام گرفته شده است  گونه كه مي همان
  : خوانيم از همين مجموعه اين شعر رودكي را مي» نيرواناي من«و در آغاز داستان 

  ).۳۵۵همان، ص ) (رودكي(فالخن  خويش اندر نهادمي به  ودي كه زي توام بفكنديگر كس ب
كم نيستند نويسندگاني كه موافق با آوردن كتيبه در آغاز داستان خود نيستند، زيرا معتقدند كه اين، نشان از . هايي از اين دست بسيار است   نمونه

. شود عنوان مثال، در هيچ يك از آثار موپاسان كتيبه ديده نمي به.  باشد در مقابل صداقت متنتواند مانعي استيالي فرهنگي خاص، بر نويسنده است و مي
 گرفت كه آوردن كتيبه در آغاز يك متن، امري كـامالً شخـصي    توان نتيجه هاي كوتاه چخوف و يا حتي در آثار ميالن كوندرا؛ بنابراين مي   يا در داستان  

تواند قبل از مـتن   نانچه بود يا نبود آن خللي در متن وارد نكند و نقشي در تأثير آن بر خواننده نداشته باشد، مي اين را بايد در نظر داشت كه چ       . است
مسلماً نويسنده از آوردن كتيبه در . شوند اما نويسندگاني كه كتيبه در آثارشان حضور دارد، در واقع مولد يك موقعيت بينامتني مي   . اصلي گنجانده شود  

همين دليل است كه بايد حتماً مد نظر قرار بگيرد و خواننده در روشن نمودن مفهوم آن بكوشد؛ گرچه كه در بسياري  لي قصدي داشته، بهباالي متن اص
ر هم اين رمزگشايي نيست، چشم ب رمزگشايي دارد؛ بنابراين براي يك خوانندة عادي كه قادر به از موارد، متن كتيبه متني است پيچيده و مبهم كه نياز به

شايد بهترين تعريف براي كتيبه، جملة منتقد فرانسوي شارل ميشل باشد . دهد كه آن را ناديده بگيرد گذرد و ترجيح مي سرعت از آن مي    زدني است، به  
  ).۱۸۵، ص ۱۹۸۵ميشل، (» چه چيز فكر كند كه بداند به آن فكر كردن است، بي نقش كتيبه واداشتن خواننده به«: گويد كه مي

  آغازينجمالت 
شود  گردد، مشاهده مي  از بوكاچيو بازميدكامرونبا مراجعه به پيشينة داستان كوتاه كه در ادبيات اروپا به قرن چهاردهم ميالدي و مجموعه داستان 

 در داسـتان اسـت كـه   » جمـالت آغـازين  «هاي ايـن چـارچوب،    كه داستان كوتاه همواره از چارچوب خاصي برخوردار بوده است كه يكي از بخش          
نـام   مـردي بـه    نيـك ۱۸۱۱در اواخر سال «: شود  پوشكين اينطور آغاز ميكوالكداستان . اي برخوردار است هاي كوتاه كالسيك از جايگاه ويژه      داستان

هـر دم  همـسايگان  . نوازي و خوشرويي وي در تمـام آن سـامان معـروف بـود     ميهمان. كرد نارادو زندگي مي قاوريال قاوريالم در ملك خود موسوم به    
دهـد و عينـاً مـشابه آغـاز      اين جمالت آغازين داستان، يك پاراگراف هشت خطي را تشكيل مي) ۱۶، ص ۱۳۱۵پوشكين، (» ...رفتند تا     اش مي   خانه  به

هاي  جمله. »...هاي اطراف ملك خود بود چون و چراي دشت هاي بسيار شكارچي بي اي كه سال زاده نجيب«.  دو موپاسان است  نوشتة گيهاي ابيا داستان
ديوار بود،  اي كه به ، جمعيت انبوهي از مرد و زن جلو پرده»ده نمك«ميان جادة مشهد، كنار سقاخانة «:  هدايت چنين استعلويه خانمآغازين داستان   

خورشيد، «: شود ز مي، طاهر بن جلون چنين آغاحبس با اعمال شاقه يك تنهاداستان  ). ۱۰، ص   ۱۳۴۲هدايت،  (» ...ميان برف و گل جمع شده بودند      
مدتي است كه من زندگي درختي را دارم كه از ريشه جدا شده، خشك . كند، فرو برده است انگشتان خود را در خاكستر ابري كه مرا از زندگي جدا مي

ديگر خوني از من چكيده . يتيم يك سرزمين و يك جنگل. طفل يتيمي هستم. كنم ديگر زمين را احساس نمي. شده و در يك ويترين جا داده شده است
  ).۱۱، ص ۱۹۷۶جلون،  بن(» .شود نمي

ها، براي تأثيرگذاري بيشتر، بايد  چنين آغازي در داستان. اند  را برخي از نويسندگان مترادف با آستانة داستان دانسته» جمالت آغازين«در واقع اين 
تواند خود نويسنده هم باشد ـ تا مخاطب او يا خواننده قدم  تان ـ كه مياين جمالت آغازين دعوتي است از سوي راوي داس. بسيار خوب تحرير شود

  .عرصة واقعي داستان بگذارد به
 سيمين دانشور به كي سالم كنم؟گويي دروني آغاز كنند؛ مانند داستان  دهند داستان خود را با يك گفتگو و يا تك  بعضي از نويسندگان ترجيح مي

» ... كي ماند كه بهش سالم كنم؟ خانم مدير مرده، حاج اسماعيل گم شده، يكي يك دانه دخترم نصيب گرگ بيابان شده واقعاً«شود،  كه اينطور شروع مي

Archive of SID

 www.SID.ir



  ).  ۲۱۸، ص ۱۳۷۶رهنما، (
هاي  ديشهچنان نيرويي داشته باشد كه بتواند خواننده را از ان در هر صورت اين چند واژه، جمله، يا بند و يا حتي چند بند نخستين داستان بايد آن

كه آغاز داستان نتواند توجه مخاطب را جلب كنـد، خواننـده ديگـر     چنان. ها و احساسات دروني داستان بكشد جاري خود جدا كرده و به ميان انديشه   
  .زحمت خواندن داستان را به خود نخواهد داد

  اوج روايي يا هنر پايان دادن داستان
  .كنش، هيجان، بحران، انتظار، اوج: بيم كه اجزاء تشكيل دهندة تنة داستان، عبارتند ازيا هاي كوتاه، درمي با مطالعة انواع داستان

تنة داستان، خود داستان است، زيـرا  . ها از تأثير داستان خواهد كاست وجود هر يك از اجزاء فوق، در داستان ضروريست و نبود هر يك از آن           
كند و خالصه، تمام آنچه كه ماية اساسي داسـتان   انتظاري كه دقت و توجه خواننده را جلب ميگيرند و رشته  كنش اصلي، هيجاناتي كه از آن مايه مي       

وجود  اند كه داستان را به اين بخش از داستان، حاوي كلية نكات اساسي طرح و تمام چيزهايي. شود    است، به اوج داستان يا همان اوج روايي ختم مي         
  .آورند مي

   اثر گيعموي من ژولعنوان مثال در داستان  به. يابد، تنة داستان، تمام داستان است شده و با اوج روايي پايان مي ز هايي كه با كنش آغا در داستان
دهد؛ سپس داستان در نهايـت اوج روايـي خـود پايـان      پيرمردي مي عنوان صدقه به شود؛ پسر جواني، پولي به   دو موپاسان داستان با يك كنش آغاز مي       

يافته و ماية افتخار خانواده است، در كسوت جاشويي پير روي عرشة  ثروت هنگفتي دست شد در خارج از فرانسه به  را كه تصور مي   عمويي. پذيرد  مي
دهد كه چرا گاهي پولي   مي دوست خود توضيح در آخرين جمالت داستان بار ديگر پسر جوان به. گردانند شناسند و از او روي مي كشتي تفريحي بازمي

هـاي   در اين داستان جمالت آغازين و پاياني تقريباً مشابه يكديگر اند و اين هنر نويسنده اسـت كـه جملـه   . دهد پيرمردان نيازمند مي   صدقه به  عنوان  به
  .هم بنويسد آغازين و اوج روايي يا اختتام داستان را توانسته شبيه به

ها  يابد، گردنبندي كه سال يان آن است كه شخصيت اصلي، زن داستان درمي گي دو موپاسان نيز اوج روايي داستان، همان پا      گردنبنددر داستان   
فرسا كرده و جواني، زيبايي و شادابي خـود را از دسـت    ها، كار طاقت خاطر جبران خسارت آن سال پيش شبي امانت گرفته و آن را گم كرده بود و به     

توان آن   آميزند كه مي گشايي و پايان داستان همه با هم در يك جمله در هم مي ايي، گرهدر اين داستان، اوج رو.  چيزي نبوده جز يك گردنبند بدلي داده،
حداكثر . گردنبند بدل بود!  اوه طفلكم: هيجان آمده بود، هر دو دستش را گرفت شدت به خانم فورستيه به«: هاي پسين داستان نيز در نظر گرفت را واژه

  . »!ارزيد پانصد فرانك مي
ترين نقطة عالقه و لطف داستان و نتيجة   روايي خوب، اغلب اوقات كار بسيار دشواري است، زيرا اوج روايي داستان بايد عالينوشتن يك اوج

 را آن نرسيده نبايد آن اند، پيوند مناسبي داشته باشد و خواننده تا به  هايي كه مقدم بر آن آمده اوج روايي داستان بايد با بحران . منطقي كنش داستان باشد   
اي  گيري جداگانه گشايي و نتيجه كه طرح داستان ايجاب كند، گره توان در صورتي اوج روايي داستان، خود ممكن است پايان داستان باشد؛ اما مي  . ببيند

احمد محمود . رسد پايان ميها به  شود، همانند داستان زير كه با اين عبارت گشايي آورده  اي پس از گره يعني يك يا چند جمله. نيز به اوج روايي افزود
دوش  او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگين كـه بايـستي بـه   . پدرم را نديدم. ته كوچه را نگاه كردم«: كند  را چنين تمام ميشهر كوچك ما  داستان  

  ).۳۰۶، ص ۱۳۷۶، رهنما(» كشيدم مي
گويد و براي خواننده جاي  ها را مي شود، تمام گفتني ياني كالسيك محسوب ميپايان بسته كه پا. بازو بسته : دو گونه است پايان داستان كوتاه به

هاي پايان بستة داستان، پايان داستان  يكي از نمونه. گذارد اين پرسش را كه ممكن است اتفاق ديگري رخ بدهد يا داستان پايان ديگري داشته باشد، نمي
مقر حكمراني خود مراجعت كرد، در  مام قفقاز و دهات آرام روسيه را در آتش جنگ سوزاند، بهكه ت خان پس از اين«:  پوشكين استي باغچه سراةفوار

تمام ... باالي آن چشمه، يك هالل ماه در ساية يك صليب نصب شده است. رنجور چشمة مرمري ساخت» مريم«يك گوشة خلوت قصر، براي يادگار 
  ).۱۰۱، ص ۱۳۱۵پوشكين، (» نامند   ها مي ار محزون را چشمة اشكدانند و يادگ دوشيزگان خردسال مملكت آن حكايت را مي

عصر همان روز، مرجان قفس طوطي را جلوش گذاشته بود «: هدايت مشاهده كرد داش آكلتوان در  نمونة ديگري از اين نوع پايان داستان را مي
: ناگهان طوطي با لحنـي داشـي ـ بـا لحنـي خراشـيده گفـت       . بودحالت طوطي خيره شده  هاي گرد بي آميزي پر و بال، نوك برگشته و چشم رنگ و به

  ).۷۹، ص ۱۳۸۳هدايت، (» هاي مرجان سرازير شد اشك از چشم. »مرا كشت... مرجان عشق تو... كه بگويم به... تو مرا كشتي... مرجان... مرجان«
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عنوان مثـال مونـدو، شخـصيت     به. ر جديدي براي آن داشته باشدتواند خود تعبير و تفسي    تر و خواننده مي     ست مدرن   اما پايان باز داستان، پاياني    
ياد نداشت چطور آمده، همانطور هم يك روز سرزده ناپديد شد بنابراين خواننده  زيو همانطور كه يك روز سرزده وارد شهر شد و كسي به داستان لوكله

شود كه اظهار  تمام ميForestier  موپاسان با جملة خانم فورستيه گردنبند تانيا داس. تواند اين احتمال را بدهد كه موندو بار ديگر نيز خواهد آمد مي
... تفاوتي، حـسرت و   غم، عصبانيت، ديوانگي، بي:  چگونه خواهد بودMathildeالعمل ماتيلد   داند عكس دارد گردنبند بدلي بود؛ اما خواننده نمي    مي

  .پردازد  آن نمي ده با ختم داستان ديگر بههاي ماتيلد باشد كه نويسن العمل تواند عكس تمامي مي
 سهولت بازشناخت و  هر داستان خوبي، بايد داراي اوجي روايي باشد كه بتوان آن را به. نوع داستان هر چه باشد اوج روايي براي آن الزم است

 .سمت پايان بسته يا باز داستان هدايت گردد خواننده به 

 گيري نتيجه
كند و راهبردهايي  هايي را طلب مي ويژگي... كوتاه، همچون ساير انواع ادبي، گذشته از آگاهي، دانش، انگيزه، استعداد و نگارش نوع ادبي داستان 

نويسندة آگاه براي خلق يك داسـتان كوتـاه خـوب، ايـن     . بايد تجلي بيابد هاي ساختاري داستان كوتاه  جاي و در تمامي بخش  را نياز دارد كه جاي به     
انتخاب عنوان مناسب، آوردن كتيبه يا سرلوحه در آغـاز داسـتان، انتخـاب جمـالت     : نوع نگارش، بايد در تمامي مراحل خلق داستان       » رينت  هنرمندانه«

روايي و فرود گيرا براي دست يافتن به پاياني قوي، از وسواس و دقـت نظـر بـااليي     آغازين پر كشش در آستانة داستان، هدايت داستان به سمت اوج  
  .خواننده القاء كند  گيرايي، تمامي اجزاء آن با يكديگر پيوندي متقابل داشته و تأثير واحدي را به ر باشد تا بتواند داستاني خلق كند كه در اوجبرخوردا
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