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درنگی در قلمرو فّعالیت ها  

فّعالیت1             فّعالیت2               فّعالیت3
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ــ متن ذهنی که با استفاده از تضاّدّ معنایی )تضاّدّّ مفاهیم( خلق شده است:

بازی »آوا و سکوت«

روزی که درختان سکوت کردند،
پرندگان کوچک بازیگوش از البه الی شاخه هایشان به پرواز در آمدند؛

درختان سکوت کردند.
اما؛

پرندگان،
همان پرندگان بازیگوش را می گویم،

موسیقی ذهن درختان را به گوش همه رساندند.
سکوت درختان پر از آواهای شنیدنی بود،
سکوتی پرهیاهو و سرشار از آواز و سرود،

و در آن آواهایی شنیدنی و نواهایی پر رمز و راز موج می زد.
یک متناقض نمای تمام عیار!

سکوت درختان، همٔه باغ را به بازی گرفته بود؛
بازی »آوا و سکوت«.
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آگاهی های فرامتنی

هنجارنوشتار
ربط  نشانٔه  متن می شود:  انسجام  که موجب  آشنا می شویم  دیگری  زبانی  ابزار  با  این درس  در 

تقابلی.

اما، ولی، اگرچه.....ولی، با وجود این، ....

این نشانه نیز از ابزارهای زبانی انسجام متن است و 
نقش آن بیان تقابل است، مثال:

از  دارند  گسترده تری  واژگانی  گنجینٔه  که  کودکانی 
این،  با   وجود  برخوردارند.  هم  باالتری  متن  درک 
شناخت واژه ها به تنهایی نمی تواند موجب افزایش درک 

متن شود.
پیامی  که  می نویسد  را  اّول  جملٔه  ابتدا  نویسنده، 
دارد. سپس با استفاده از نشانٔه »با وجود این« در تقابل 
معموالً  می زند.  پیوند  آن  به  را  دوم  جملٔه  اّول،  پیام  با 
و  دارند  مشکل  نشانه ها  این  کاربرد  در  دانش  آموزان 
کلمٔه  نمونه  برای  نیستند.  آنها  نقش  متوجه  درستی  به 
»اگرچه« را می نویسند اما چرایی آن معلوم نیست و واژه 
رها شده است و عمالً هیچ پیوند معناداری ایجاد نشده 

است.



93

درس هشتم

نوشته های داستان گونه
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اهداف درس
  آشنایی با داستان گونه نویسی به عنوان یکی از گونه های نوشتٔهٔ ذهنی؛

  آشنایی با شخصیت پردازی در نوشته های داستان گونه؛
  آشنایی با طرح ماجرا و خلق حادثه؛

  آشنایی با اهّمیت فضاسازی در نوشته؛
  تقویت توانمندی در به کارگیری زاویٔه دید مناسب در نوشته های داستان گونه؛

  تقویت توانمندی معّرفی شخصیت های داستان با بهره گیری از گفت و گو؛
  توانایی درک فضای سازی داستان؛

  توانایی خلق شخصیت هایی متناسب با فضای داستان؛
  شناخت و درک اهّمّیت شیؤه بیان به عنوان یکی از ارکان روایت؛

  آشنایی با نمونه های ارزنده ای از داستان کوتاه؛
  آشنایی با نقش ابزار زبانی »نشانه ٔ ربط سببی«.

محتوا: شناخت عناصر اصلی داستان و خلق نوشته های داستان گونه.

َمَثل نویسیهنجار نوشتارکارگاه نوشتنمتن و تصویر

در این درس به چند عنصر 
اصلی داستان اشاره شده 

است: 
شخصّیت پردازی ماجرای 

داستان فضا
روایت )شیؤه بیان، زاویٔه 

دید( 
ذکر نمونه های داستانی

مشّخص کردن عناصر 
داستان در نمونٔه ذکر 

شده.
خلق نوشته ای داستانی 

براساس عناصر داستانی.
ارزیابی نوشته بر اساس 

سنجه ها

استفادٔه صحیح از 
نشانه  های انسجام متن

باز آفرینی یک َمثَل از 
میان َمثَل های ارائه شده و 

گسترش آن

نمایۀ درس هشتم
عنوان: نوشته های داستان گونه
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روش های تدریس  

روش تدریس همیاری گروهی
گام نخست: انتخاب داستان

ابتدا داستانی کوتاه را که متناسب با ردٔه سنی دانش آموزان پایٔه دهم است،انتخاب می کنیم.

سنگ و سنگ تراش  

نزدیکی خانٔه  از  و احساس حقارت می کرد،  بود  ناراضی  کار خود  از  که  روزی، سنگ تراشی 
بازرگانی رد می شد. در باز بود و او خانٔه مجلّل، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال او غبطه 

خورد. با خود گفت: این بازرگان چقدر قدرتمند است! و آرزو کرد که او هم مانند بازرگان باشد.
در یک لحظه، به فرمان خدا او تبدیل به بازرگانی با جاه و جالل شد! تا مّدت ها فکر می کرد که از 
همه قدرتمندتر است. تا اینکه یک روز حاکم شهر از آنجا عبور کرد. او دید که همٔه مردم به حاکم 

احترام می گذارند، حتی بازرگانان.
مرد با خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه قوی تر می شدم! در همان 
لحظه، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او 
با خودش فکر کرد که خورشید  تعظیم می کردند. احساس کرد که نور خورشید او را می آزارد و 

چقدر قدرتمند است.
او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد و 
آن را گرم کند. پس از مّدتی ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود اندیشید 

که نیروی ابر از خورشید بیشتر است و آرزو کرد که تبدیل به ابری بزرگ شود و آن چنان شد.
کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد. این بار آرزو کرد که باد شود 
و تبدیل به باد شد. ولی وقتی به نزدیکی َصخره ای رسید، دیگر قدرت تکان دادن َصخره را نداشت. 
با خود گفت که قوی ترین چیز در دنیا، َصخره است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد. همان طور 
ـُرد می شود. نگاهی به پایین  که با غرور ایستاده بود، ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خ

انداخت و سنگ تراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است!
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گام دوم: توزیع داستان
پس از گروه بندی یک نسخه از داستان را در اختیارهر یک از گروه ها قرار می دهیم .

گام سوم: تعیین وظایف
وظایف افراد درگروه را مشّخص می کنیم.

نفر یکم: تعیین شخصیت های اصلی و فرعی داستان و ثبت آن؛
نفر دوم: نوشتن ماجرای داستان در چند سطر، پس از شنیدن کّل داستان؛

نفر سوم: مشّخص کردن فضای داستان ) فضای دوستانه، غم انگیز، شاد، بدخواهانه و ...(؛
نفر چهارم: تعیین زاویٔه دید داستان و همچنین بررسی شیؤه بیان آن )از نظر خبری یا حادثه ای 

بودن و ...(.
گام چهارم: انجام دادن کار به صورت انفرادی

داستان توسط اعضا در گروه خوانده می شود و هر یک از اعضای گروه، وظایف بخش مربوط به 
خود را تحلیل می کنند. 

گام پنجم: بررسی داستان به شیوۀ گروهی
دراین مرحله هر یک از فراگیران با اعضای گروه، پیرامون عناِصری که مورد بررسی قرار 

می پردازند. نظر  وتبادل  بحث  داده اند،به 
گام ششم: بررسی داستان در کالس

نیاز  درصورت  و  می کنند  مطرح  کالس  در  را  به دست آمده  نتایج  گروه  هر  سخنگویان 
اصالحات احتمالی توّسط معلّم اعمال می شود. درصورتی که در مورد هر یک از این مراحل 

می سازد. برطرف  معلّم  نیز  را  آن  داشته باشد  وجود  ابهام 
کاربرگ ها توزیع  هفتم:  گام 

 در این مرحله به هر یک از گروه ها کار برگ زیر تحویل می گردد. به آنها می گوییم چون قرار است 
داستان بنویسید، قبل از شروع، با همفکری نمایٔه زیر را کامل کنید. سپس بر اساس آن نوشته ای 

داستان گونه خلق کنید.
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عناِصر داستان

زاویٔه دید و شیؤه بیانفضای داستانشخصیت های داستانماجرای داستان
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نقد و بررسی آن گام هشتم: طرح داستان و 
را  داستانی  سپس  و  داستان  عناصر  جدول  گروه  هر  اعضای  از  یکی  ابتدا  مرحله،  این  در 

ارائه می دهند. کرده اند در کالس  تهّیه  آن  بر اساس  گروه  که اعضای 
قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  داستان  نظر،  مورد  سنجه های  اساس  بر  دیگر  گروه های 

می دهند.
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درنگی در قلمرو فّعالیت ها  

فّعالیت1             فّعالیت2               فّعالیت3

کارگاه نوشتن )فّعالیت نگارشی یکم( 
شخصیت ها: شخصیت اصلی مرد و شخصیت های فرعی »کوزٔه قدیمی« و »کوزٔه نو«.

ماجرا:مردی با دو کوزه برای خانواده اش آب می برد. یکی از کوزه ها سالم و مغرور و دیگری 
ترک خورده است. کوزٔه تََرک خورده به خاطر نقصی که دارد از مرد عذرخواهی می کند. مرد برای 
او شرح می دهد که چون از مشکل کوزه آگاه است در مسیر، بذر گیاه کاشته و از این نقص و کاستی 

به خوبی بهره برده است.
و  با سرزندگی  و قهرمان داستان  نشان می دهد  را  افتاده  و دور  قدیمی  فضا: داستان روستایی 

خوش فکری فضایی امیدوارکننده ایجاد کرده است.
روایت: در این داستان از شیؤه روایی استفاده شده است.

زاویۀ دید داستان: سوم شخص

آگاهی های فرا متنی   

برای اینکه بتوانیم داستان بنویسیم، الزم است راه و روش آن را بلد باشیم. پس اگر تا حاال سعی 
کردیم یک داستان خوب بنویسیم ولی نتوانستیم، برای این است که بدون توّجه به اصول، شروع به 

نوشتن کرده ایم.
الف( طرح داستان 

نباید  آن  نوشتن  در  داستان نویس  و  دارد  زمان  به  نیاز  کامل شدن  و  گرفتن  برای شکل  داستان 
عجله کند. زیرا موضوعی )سوژه ای( که به ذهن شما می رسد باید مّدتی در ذهنتان باقی بماند تا هم 
زمینه های مختلف آن را مطالعه کنید و هم در مورد عناصر تشکیل دهندٔه آن بیندیشید. هر داستانی 
سفید  صفحٔه  روی  و  می شود  جدا  ذهنتان  شاخٔه  از  رسیده،  میوه ای  مانند  خودش  مّدتی،  از  بعد 

دفترتان می افتد.
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برای این کار داستان باید مراحل زیر را بگذراند:
1   موضوع یابی
2   پیام داستان

3   طّراحی داستان
4   رشد و پرداخت داستان

1  داستان نویس قبل از هر چیز باید بداند که قصد دارد دربارٔه چه موضوعی داستان بنویسد.
2   از هر موضوعی باید در حّد خودش انتظار رشد داشت. مثالً اگر بخواهید رمانی طوالنی 
بنویسید، باید موضوعی را انتخاب کنید که بتوان روی آن بیشتر کار کرد و همچنین نباید با موضوعات 
بلند، داستان های کوتاه بنویسید، زیرا به ورود حوادث پشت سرهم یا ورود شخصیت های گوناگون 
منجر می شود و در نتیجه، درست معّرفی نمی شوند. در این صورت در ذهن خواننده باقی نمی مانند 

و باعث سردرگمی او می شوند.
3   پیام داستان نباید مستقیم بیان شود. بلکه باید مانند قندی که در آب حل شده است، طوری 
در داستان به خواننده منتقل شود که دیده نشود ولی خواننده در طول داستان شیرینی آن را احساس 
کند. برای این کار باید در انتخاب شخصیت ها، حوادث، گفت وگوها و ... بسیار دّقت به خرج داد. 
زیرا هریک از عناصری که در خدمت داستان هستند، می توانند پیام را با قدرت بسیار زیاد به نمایش 

بگذارند.
4  نویسنده برای نوشتن داستانش باید نقشه داشته باشد. نقشٔه نویسنده برای نوشتن داستان را 
»طرح داستان« می گویند. پس از آماده و تکمیل کردن طرح داستان است که نویسنده می تواند به سراغ 

نوشتن خود داستان برود.
5   طرح داستان باید روشن و کامل باشد؛ یعنی معلوم باشد که داستان از چه نقطه ای شروع شده، 
چه مسیری را طی کرده و چطور به پایان رسیده است. کمترین توّقعی که خواننده پس از خواندن 
داستان دارد، این است که بتواند طرح آن را تعریف بکند. یعنی بگوید که داستان دربارٔه چه کس یا 

چه چیز بوده، چگونه شروع شده، چطور ادامه پیدا کرده و چطور پایان یافته است.
6   هر عمل و حادثه ای که در داستان اتّفاق می افتد، باید با دلیل روشن و محکمی همراه باشد و 

علّت بروز آن عمل و حادثه نیز در داستان باید به نحوی روشن باشد.
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7   در هر طرح باید شخصیت اصلی، حادثٔه اصلی، زمان و مکانی که حادثه در آن روی داده 
است، کامالً روشن و مشخص باشند.

8   طرح داستان باید در خدمت پیام داستان باشد. گاهی اوقات در حین نوشتن و تکمیل کردن 
طرح داستان، حوادث پرهیجان یا شخصیت های جالبی به ذهن نویسنده می رسد که نه تنها نقشی در 

انتقال پیام ندارد، بلکه باعث کم رنگ شدن آن نیز می شود.
ب ( شخصیت پردازی

1   پرداخت مستقیم ویژگی های شخصیت ها معموالً در داستان هایی صورت می گیرد که تعداد 
آنها زیاد باشد و نویسنده در طول داستان، مجال پرداخت غیر مستقیم مشّخصات آنها را پیدا نکند 
به همین جهت خصوصّیات آنها را در یک یا دو جمله از زبان خود یا از زبان شخصیت های داستان 
بیان می کند. در داستان هایی که یک یا دو شخصیت اصلی دارند، این کار از قّوت داستان می کاهد و 

نویسنده باید غیر مستقیم ــ یعنی از طریق گفتار و کردار آن شخصیت ها ــ به آنها بپردازد.
بیان کرد که در  باید خصوصیات آنهایی را  2 در داستان هایی که تعداد شخصیت ها زیاد است 

داستان نقش اصلی دارند. در غیر این صورت، باعث پراکندگی ذهن خواننده می شود .
3  نباید همٔه لحظاتی را که بر شخصیت های داستان می گذرد، با ذکر جزئّیات در داستان بیاوریم، 
بلکه تنها به لحظاتی باید پرداخت که در آن زمان، حوادث خاص ــ که در طرح داستان نقشی داشته 

باشند ــ اتّفاق می افتد. از لحظات دیگر به راحتی و تنها با اشاره می توان گذشت.
فضای  دارای  و  عاطفی  داستان های  می شود،  تعریف  اّول شخص  زبان  از  که  داستان هایی   4
صمیمانه اند و داستان هایی که از زبان سوم شخص به آنها پرداخته می شود، داستان های حادثه ای 

هستند و بهتر است که جایگاه این دو رعایت شود.

انواع شخصیت در داستان 

شخصیت اصلی: شخصیت اصلی، شخصیتی است که همٔه حوادث و شخصیت ها به معّرفی 
او می پردازند. اوست که حوادث مهم را پیش می برد و از همه مهم تر، سرنوشت و پایان ماجراهای 

اوست که اهمّیت پیدا می کند. به چنین شخصیتی، شخصیت اّول یا اصلی می گویند. 
به عبارت دیگر، مهم ترین شخصیت داستان، شخصیتی محوری است که همٔه طرح و پرداخت 



101

داستان در جهت معّرفی و مشخص کردن سرنوشت او به کار گرفته می شود و محوریت حوادث بر 
رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات او قرار می گیرد. 

شخصیت اصلی، کشمکش خود را با زنجیره ای از حوادث پیش می برد و ساختار روایی داستان 
را ایجاد می کند. شخصیت اصلی، مهم ترین درون مایه، پیام و یا حّس داستانی را منتقل می کند و 

دست کم در انتقال آن نقش اساسی دارد.
نمونه هایی از شخصیت اصلی در داستان:

است.  محوری  و  اصلی  شخصیت  ماکان«  علوی«،»استاد  »بزرگ  از  »چشم هایش«،  رمان  در 
در رمان »سرخ وسیاه«،»ژولیان« شخصیت اصلی است. اوست که حوادث را پیش می برد و پایان 
و سرنوشت اوست که برای خواننده اهّمیت پیدا می کند. »خالد« قهرمان رمان »همسایه ها« نوشتٔه 
»احمد محمود« شخصیت اصلی است. »بابا سبحان« در »آوسنه باب سبحان« اثر »محمود دولت 
آبادی«، »آهوخانم« در »شوهر آهوخانم« از »علی محمد افغانی«،»مرسو« در »بیگانه« اثر »آلبرکامو«، 
و »اما بـوواری« در»مادام بوواری« اثر »گوستاو فلوبر« نمونه هایی از صدها نمونٔه شخصیت اصلی 

داستان ها هستند که می توان از آنها نام برد.
فردی که در مرکز داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و فیلم نامه قرار می گیرد و نویسنده سعی می کند 
که توجه خواننده یا بیننده را به او جلب کند، »شخصیت اصلی« است. »شخصیت اصلی«، گاهی 
مترادف »قهرمان اصلی« می آید، گرچه ضرورتی ندارد که شخصیت اصلی همیشه خصوصّیت های 

قهرمانی داشته باشد.
وقتی که  از  برمی خیزد.  کشمکش  به  معارض  نیرویی  با  همواره  بد،  یا  خوب  اصلی،  شخصیت 
»کشمکش میان شخصیت اصلی با معارضش« آغاز می شود » پیرنگ داستان« شکل می گیرد. در 
داستان » داش آکل« نوشتٔه » صادق هدایت«، »داش آکل«، شخصیت اصلی داستان و »کاکا رستم« 

شخصیت مخالف اوست، که این ها در برابر هم قرار می گیرند.
شخصیت های پویا و ایستا: یکی از انواع تقسیم بندی های شخصیت، شخصیت های ایستا و 

شخصیت های پویا )متحّول( است.
یا تغییرش اندک باشد و در پایان  شخصیتی است که در داستان تغییر نکند  شخصیت  ایستا: 
داستان همان باشد که در آغاز بوده است، طوری که حوادث داستان بر او تأثیر نگذارد. برای نمونه 
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پایان  باز در  با همٔه تحّوالتی که پشت سر می گذارد  »خورشید شاه« قهرمان داستان »سمک عیار« 
داستان همان شخصیت آغاز قّصه را دارد.

شخصیت پویا: شخصیتی است که مدام در طول داستان، دچار تغییر و تحّول شود و جنبه ای 
از شخصیت او، )عقاید، جهان بینی یا خصلت و خصوصّیات شخصی( دگرگون شود. این دگرگونِی 
در شخصیت ممکن است عمیق، سطحی، پیش پا افتاده، پر دامنه یا محدود باشد. ممکن است در 
جهت سازندگی شخصیت ها یا تخریب و ویرانگری آنها عمل کند یعنی در جهت متعالی کردن فرد یا 
در زمینٔه تباهی و نابودی او پیش برود. این تغییر، اساسی و حائز اهمّیت است و تغییر لحظه ای و 

زودگذر نیست که حالت یا عقیدٔه شخص را دگرگون نماید.
شاهکارهای ادبی اغلب دارای شخصیت های پویا هستند. شخصیت های آنها در سیر حوادث 
تغییر و تحّول می یابند. در واقع از قانون طبیعت و زندگی بشری پیروی می کنند و متحّول می شوند. 
انسان چون موجودی پویاست. وقایع و اوضاع اجتماعی باعث تغییر در ابعاد شخصیتی او می گردد 

و او را تحت تأثیر قرار می دهد. 
رمان، نمایشگر این تغییر و دگرگونی است. البّته در هر داستانی نمی توان انتظار تحّول شخصیت ها 
را داشت. در داستان کوتاه، مجالی برای این امر نیست. به همین دلیل اغلب شخصیت های داستان 
تغییر  یا کم  ثابت  باشند که در طول داستان خصوصّیاتی  کوتاه ممکن است شخصیت های ایستایی 

دارند. 
در داستان های بازاری، جنایی و پلیسی تغییرات در شخصیت ها اغلب سرسری، کاذب و ناگهانی 
است و صرفاً برای رضایت خواننده و داشتن پایان خوش است که این تغییرات صورت می گیرد. 
این چنین تغییرات، کمتر باورکردنی و معقول به نظر می رسد. برای قانع کردن خواننده باید سه عامل 
مهم، یعنی امکانات شخصیت، اوضاع و احوال و مقتضیات زیستی محیط و زمان را درنظرگرفت. 

تغییر و تحّول شخصیت باید سه اصل را داشته باشد:
  تغییرات و دگرگونی ها باید در حّد امکانات شخصیتی باشد که این تغییرات را موجب می شود. 

  تغییرات باید معلول اوضاع و احوالی باشد که شخصیت در آن واقع است.
   زمان کافی برای اجرای این تغییرات وجود داشته باشد تا به تناسب درجٔه اهّمیت آن تغییرات، 

باورکردنی جلوه کند. 
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باید اساسی صورت گیرد و زمان در آن بسیار مهم است. چرا که تغییر ناگهانی برای  پس تغییر 
خواننده باورکردنی و واقعی نیست.

کلیشه اِی شخصیت های  یا  بدل  نسخه  به صورت  که  هستند  شخصیت هایی  قالبی:  شخصیت 
و  آشنا  آنها  ظاهر  بی هویّت اند.  و  ندارند  تشّخصی  هیچ  خود  از  قالبی  شخصیت های  دیگرند. 
صحبت های آنها قابل پیش بینی است. طرز عمل و نوع رفتارشان مشّخص است. چرا که ما از قبل 

با الگوی رفتاری آنها آشنا شده ایم.
این نوع شخصیت ها در اطراف ما بسیارند و در زندگی روزمره به چشم می خورند. متمایزترین آنها 
شخصیت هایی هستند که به شخصیت قالبی و ساختگی خود، جنبٔه حرفه ای و کسب و کار داده اند، 
روشنفکرنما،  افراد  )مثل  ساختگی  شخصیت های  رفتار  طرز  و  گفتار  از  معموالً  منشی ها.  مثل 

مقّدس مآب، مظلوم نما( به خصوصیت های قالبی شخصیت آنها پی می بریم.
نویسندگانی که بیش از حد به شخصیت های قالبی و شناخته شده روی می آورند، چندان به خود 
زحمت نمی دهند که به دنبال شخصیت های واقعی باشند و به همین دلیل نمی توانند شخصیت های 
شخصیت ها  خلق  در  هنری  استعداد  کمبود  می توان  را  امر  این  دالیل  از  یکی  بیافرینند.  زنده ای 
دانست. به همین دلیل نویسنده نمی تواند شخصیتی را که دارای انسجام کافی باشد خلق نماید. در 
این گونه آثار، همٔه شخصیت ها به هم شباهت دارند و به آسانی می توان آنها را به آثار دیگر منتقل کرد.

در آثار نویسندگان بزرگ از شخصیت های قالبی اثری دیده نمی شود. برای نمونه در »جنگ و 
صلح« تولستوی پانصد و پنجاه شخصیت وجود دارد و هر کدام از آنها انسانی یگانه و منحصر به  فرد 

است.
در  مرتّباً  که  هستند  شده ای  شناخته   افراد  شخصیت ها  گونه  این  قراردادی:  شخصیت های 
نمایشنامه ها و داستان ها ظاهر می شوند و خصوصیتی جا افتاده و سّنتی دارند. این نوع شخصیت ها 

به شخصیت های قالبی بسیار نزدیک اند و گاه تشخیص این دو از هم دشوار است.
اّولین بار این شخصیت ها در نمایشنامه های کالسیک ظاهر شده اند و در تئاترهای یونان باستان 
پری ها،  غول ها،  قدیمی  قّصه های  در  بازکرده اند.  خود  برای  جایی  ادبی  انواع  دیگر  در  بعدها  و 
توصیف  که در  بودند  قراردادی  آدم های سخاوتمند شخصیت های  و  آدم های خسیس  جادوگرها، 

خصوصیت های آنها مبالغه می شد.
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از دیگر شخصیت های قراردادی در گذشته پهلوانان، عّیارها، وزیران دست راست و دست چپ 
و دلقک ها را می توان نام برد. هر کدام از این شخصیت ها مظهر و نمادی از یک رفتار بودند. مثالً 
پهلوانان طرفدار عدل و راستی و عّیارها مظهر جوانمردی و طرفدار قشر محروم جامعه بودند. در 
داستان »حاجی آقا« اثر صادق هدایت، الگویی از شخصیت های قراردادی گذاشته است و حاجی 
نبودن  تازه   قراردادی،  شخصیت های  خصوصّیات  از  شده است.  داده  نشان  خسیس  شخصیتی 
خصایص آنهاست و به همین دلیل ما از دیرباز با آنها آشنا هستیم و می توانیم رفتار و گفتار آنها را 

حدس بزنیم.
شخصیت های نوعی: این نوع شخصیت نشان دهندٔه خصوصّیات گروه یا طبقه ای از مردم است 
که این خصوصیت ها آنها را از دیگران متمایز می کند. برای خلق چنین شخصیتی »باید حقیقت را از 
چند نمونٔه زنده و واقعی گرفت« و بعد آنها را با مهارت و هنرمندی درهم آمیخت تا بتوان به شخصیت 
و  نیازمند  قراردادی  شخصیت های  همچون  نوعی،  شخصیت های  یافت.  دست  نظر  مورد  نوعی 
وام دار کیفی سّنت های ادبی نیستند. ممکن است خصلت یا رفتار تازٔه گروهی یا طبقٔه خاّصی را 
و  نوعی وکیل های حیله گر  مثل خصوصّیت های  نباشد،  آنها  مانند  ادبّیات سّنتی  در  که  دهند  نشان 
مّکار. اگر در طی زمان خصوصّیت های نوعی دستخوش تغییر و دگرگونی شوند و مصداق خود را 
از دست بدهند، دیگر نمی توان این شخصیت ها را نوعی حساب کرد، بلکه در حیطٔه شخصیت های 

قراردادی از آنها یاد می شود.
پ( نام داستان: اسم داستان باید جدید، جاذبه برانگیز و خوش آهنگ باشد. اسم داستان نباید 

طرح داستان را لو بدهد و همچنین باید در ارتباط منطقی با فضای داستان باشد .
بهتر است اسم داستانتان را در آخر انتخاب کنید؛ زیرا در طول نوشتن داستان، ذهن شما داستان 

را تغییر می دهد و داستانی که در ابتدا قصد داشتید بنویسید همانی نیست که حاال نوشته اید.
                                                                         )داریوش عابدی، پلی به سوی داستان نویسی(
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نمونه هایی از روش های انتخاب نام داستان

دیدگاه: دیدگاه به معنی زاویٔه دید را نباید با اعتقاد یا نظر فرد اشتباه گرفت. زاویٔه دید، نقطه ای 
است که کار از آن نقطه مشاهده می شود.

انواع زاویٔه دید:
  اّول شخص )من یا ما(

   دوم شخص )تو یا شما(
   سوم شخص )او یا آنها(

نمونه برای دوم شخص: سوار ماشینت می شوی و می بینی باقی ماندهٔ غذاها هنوز روی صندلی 
جلو باقی مانده است. همان موسیقی مخصوص برنامٔه ساعت نُه پخش می شود.

نمونه برای سوم شخص: از میان جمعیِت منتظر برای قطار به سختی خود را بیرون کشید. 
از پلّه های برقی باال رفت. احساس سبکی می کرد. ناگهان به یاد آورد که کیف لب تاپش را در قطار 

جا گذاشته است.

انتخاب
 نام داستان

جمالتنام مکان
 عامیانه

حاالت 
روحی و
روانی

نام حیوان

و...

گفت و گو های
طبقات روزمره

اجتماعی
اشیا

نام افراد

زمان

 تأثیر
از متون 

مقّدس

آشنایی
زدایی
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نمونه برای اّول شخص: با احتیاط شیشه را پایین کشیدم. پانصد تومانی کهنه را از الی شیشه 
بیرون انداختم. دخترک دستان یخ زدٔه خود را باال برد.

معمول ترین دیدگاه در ادبیات معاصر، اّول شخص و سوم شخص است. 
هنجارنوشتار

متن  گزاره های  میان  انسجام  موجب  که  است  متن  زبانی  ابزارهای  دیگر  از  سببی  ربط  نشانٔه 
می شود. نشانٔه ربط سببی ماننِد:

چون، زیرا، بنابراین، به همین سبب/ دلیل، از آنجایی که، ....

این نشانه، دلیل و علّت را بیان می کند. نویسنده مطلبی را می نویسد و با استفاده از نشانٔه سببی، 
چرایی آن را به جملٔه قبل یا بعد خود پیوند می زند، مثال:

مرد سوار دلش به حال او سوخت چون آن مرد افلیج بود. به همین دلیل از اسب پیاده شد و به 
او کمک کرد تا روی اسب بنشیند.

چنانکه مالحظه می شود، سیر جمله ها با استفاده از نشانٔه ربط سببی پیش می رود و به این ترتیب 
نوشته انسجام خواهد داشت.
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