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 چکیده

اس کن دسا  بن کنند. نویساندهریزس میسااختار داساتان متر ر از انایارس اسا  کن ایا انایار، سااختمان داساتان را پی

د در جاس خود با د    رار دهد و با آینویساای بن شاامار میزند، باید همن انایاار را کن در وا ه هنر داسااتاننوشااتا می

کن موضااوم ما بررساای تطبیقی  با توجن بن ایا نش را پیش ببرد؛ها را راای  کند و طبق ایا هنرها داسااتاهنرمندس آن

کنیم و وار ذکر میطور خالیاننویسای را بنهاس مهم انایار داساتانانصار بحران و او  در دو رمان فو  اسا ، ابتدا مفل ن

ایا هنرها ابارت اسا  از  طر،،   آوریم؛هایی از هر دو داساتان را می سام  بح  و بررسای مقالن شااهد م ا ساس  در  

اس در داساتان اسا  کن تیییرس وگو، موضاوم، بحران، او  و پایان بندس. بحران لحهنپردازس، گ  کانون روای ، شاخصای 

ها با جمه شادن شاود و بحرانداساتان بن بحران منتهی می  آورد. ات ا ات و حوادث موجود در طعی و اسااسای بن وجود می

کن یابد تا ایاها رفتن رفتن افزایش میشاود، شادت آنها، هیجان خواننده بیشاتر میرساند. با رسایدن بن بحرانبن او  می

انصر را تعریف شود. سعی کردیم تا دو رسد و سرنوش  اشخاص داستان مشخص میمو عی  حساس و  لن میداستان بن 

بودند هاس بیشاترس در هر دو رمان بود کن بن هم وابساتنکردیم بحرانکنیم. در طی تحقیق مالحهنو زوایاس آن را بررسای

 ولی رمان چندلر در آخر بن او  رسید.  های  رمان فصیح سن نکتن او  داش ؛خام و در نجز یک مورد در شراب

 .فصیح، شراب خام، ریموند چندلر  لرمان، بحران، او ، اسماای  کلید واژه:

 . مقدمه 1

 .داستان و انواع آن1-1

رود. »داساتان توالی گرفتن و بر اسااس توالی حوادث پیش می  داساتان ا ر من ورس اسا  کن از تخیل نویسانده سارچشامن

(.  24:1382دهد« )میریااد ی،تخیل را ارائن می  بن وسایل بنابرایا تساخیر امل   دث وا عی و تاریخی یا سااختگی اسا ؛حوا

 شود. داستان مترادف با ادبیات داستانی اس  کن بن انواای از جملن   صن، داستان کوتاه و رمان تقسیم می

الف(  صان آن نوم از ادبیات داساتانی اسا  کن بیشاتر جنبن ایروا عی دارد. سااده و بدون پی یدگی اسا  و پیشاینن آن بن 

هاس دکامرون  ادیسن، شاهنامن،  صن  ودمنن، حماس نامن، کلیلنهاس اولی  دنیا  طوطیاس از  صندرازاس امر انسان اس . نمونن

 . ... ایتالیایی و

ها را  هایی در آن وجود دارند کن وا عی ب. داسااتان کوتاه بر خالف  صاان داراس طر، و پیرنت اساا  و شااخصاای 

اس اسااا  کن نوای سااار و کارر با گروهی محدود از اه، روای  بن نساااب  کوتاه خال ندهند. »داساااتان کوتمینشاااان

هاساا  کن در امل من ردس شاارک  دارند و االبا با مدد گرفتا از وحدت تر یر بیشااتر بر آفرینش حا  و هوا  شااخصاای 

 (.35:1394گویی« )میریاد ی،  یابد تا داستانتمرکز می



دهد و تصااویرگر جامعن اساا . رمان داراس  میهاس زندگی را نشااانساا . وا عی  ( رمان از داسااتان کوتاه بلندتر ا

تر از داساتان کوتاه اسا  و شاود. طر، رمان اندکی پی یدهاسا  کن و ایه از طریق توالی حوادث بیان میهایی  شاخصای 

گرا  کنیم  وا هاره میطور خالیان و گررا بن خصاویایات رمان اشا گیرد. بنها را در برمیبخش اهیمی از زندگی شاخصای 

 ها. بودن، داشتا گرهی ساده، پی یدگی طر،، نداشتا فردی  شخصی 

رمان انوام بسااایارس دارد از جملن  رمان اجتماای، خیا  و وهم، پلیسااای و جنایی، آداب و رساااوم، محلی، رمانتیک،  

 سیاسی، تاریخی و... دو رمان برگزیده جه  تطبیق از نوم پلیسی و جنایی هستند.  

 . رمان پلیسی و جنایی  1-2

گویند. داساتان پلیسای یک  پساند اسا  کن بن آن داساتان »جاساوسای« هم میهاس ادبیات اامنایا نوم رمان از شااخن

جو« اسا . رمان پلیسای وجنایی رمانی اسا  کن در آن وآن »جسا   ی اسا  کن سااختار ایالی تشاکیل دهند نوم ژانر ادب

هایش مورد واکاوس  رار جنای  و انگیزهکند،  کارآگاهی در داسااتان، گناهکار را شااناسااایی میجرمی بن و وم پیوسااتن و  

ها  گونن نیسا ، گاهی در بعیای رمانهاس پلیسای و جنایی ایا. البتن ایا نوم رمان هم انواای دارد. در همن داساتانگیردمی

  براس کشااف مجرم از آن اساات اده کرد؛ دارد کن بتوان کارآگاهی وجود ندارد کن مجرم را دسااتگیر کند و یا دلیلی وجود ن

هاس پلیسای و جنایی  شاود. خالق داساتاناس از رمان پلیسای و جنایی نامیده میگویند شااخنچنیا رمانی کن اسارارآمیز می

 ( اس .1849-1808پو )نویسنده آمریکایی، ادگارآلا

س آ اار  بود کان ادبیاات پلیسااای مخااطباان زیاادس پیادا کرد و مترجماان دسااا  بان ترجمان ۴۰و   ۳۰   در ایران نیز از دها 

 .پلیسی زدند

 . ادبیات تطبیقی 1-3

هاا. ادبیاات تطبیقی نوای  ادبیاات تطبیقی، یعنی بررسااای روابر تااریخی ادبیاات ملال گونااگون باا ادبیاات دیگر زباان 

هاس  پردازد. »ادبیات تطبیقی، بیانگر انتقا  پدیدههاس گوناگون میت مل اس اسا  کن بن مطالعن ادبیاپژوهش میان رشاتن

ها و موضااواات اساا  و زمانی در  واژه جایی و انتقا ، گاهی در حوز نها اساا . جابادبی از یک مل  بن ادبیات دیگر مل 

کند. گاهی  الن و... خودنمایی میهاس مختلف بیانی چون  صایده،  طعن، رباای، م نوس،  صان، نمایشانامن، مق تصااویر و  ال 

شاود و او را متر ر احسااساات و اواط ی اسا  کن از ادیبی بن ادی  دیگر پیرامون یک موضاوم انساانی منتقل می نیز در حوز 

 (.26:1393سازد« )ندا،  می

آمسر آن را بنیان نهاد  ژاک  ایاطال، ادبیات تطبیقی را بن کار برد و ژان  1828آبل فرانساوا ویلما نخساتیا بار در ساا   

گرف ، بعد بن آمریکا رف  و بعد روانن آساایاس شاار ی و بعد بن ایران و ارب آمد. ادبیات تطبیقی ابتدا در فرانساان شااکل

در دانشاگاه تهران ادبیات تطبیقی را تدری     1317گرار ادبیات تطبیقی در ایران، خانم فاطمن سایا، اسا  کن از ساا   پاین

کرد   توان بان موارد زیر اشاااارهادبیاات تطبیقی در ایران آ اارس نوشاااتناد، می  هااس معروفی کان در حوز کرد. از جملان چهره

 کوب، حسا هنرمندس و بسیارس دیگر. محمد محمدس، جواد حدیدس، جمشید بهنام، ابدالحسیا زریا

 اسماعیل فصیح  . معرفی 1-4



ایران را ترک کرد و از اساتانبو  و پاری  بن   1335در تهران بن دنیا آمد. در ساا   1313اسا ند    12فصایح  اساماایل 

آمریکا رف  و در بوزما مونتانا لیساان  ساینما گرف . پ  از اتمام درس بن ساان رانسایساکو نقل مکان کرد و با دخترس 

نروژس ازدوا  کرد. همسااارر هنگام زایمان همراه با نوزادس کن در شاااکم داشااا  فوت کرد. بن دلیلی مقطه ارشاااد را 

کاره رها کرد و بن ایران بازگشا . چند ماهی در مفساسان انتشااراتی فرانکلیا بن انوان مترجم کار کرد. بعد درساا   نیمن

هاس  گرش . از رمانبر ا ر مشکل ارو  میزس در 1388در شرک  ملی ن   ایران مشیو  شد و در نهای  در سا   1342

 (، باده کها1364(، درد سایاور)1363(،  ریا در ااما )1359(، داساتان جاوید)1351(، د  کور)1347او  شاراب خام )

هایی تح  انوان  خاک ( و بسایارس دیگر و هم نیا از اساماایل فصایح مجموان داساتان1373)  (، اسایر زمان1373)

خام داساتانی  اسا . شاراب( و چندیا ا ر ترجمن بن یادگار مانده1376)  اشاق  (، کشات 1353(، دیدار در هند )1349)  آشانا

پردازد کن ایا  تل توسار یکی از اایااس باند  اچا  هروییا انجام شاده،  جنایی اسا  کن بن ماجراس  تل دختر جوانی می

از خود بیگانگی   ،یرس و ناامیدس  وضاه اجتمام،  ایا رمان،شاخصای  ایالی داساتان بن دنبا  کشاف حقیق  اسا . فصایح در  

 .کشدها را بن تصویر میاحساس پوچی، انسان و

 . معرفی ریموند چندلر1-5

هاس متعدد ساینمایی ا تباس  ریموند چندلر یکی از برتریا نویساندگان رمان جنایی اااا پلیسای اسا . از آ ار او نساخن

ژویین در شیکاکو ایلینوس بن دنیا آمد. همراه مادرر بن کریدون انگلستان رف . او در کالج دالویچ   23اس . چندلر در  شده

بن تابعی  انگلساتان درآمد. ساا  بعد بن انوان خبرنگار شاروم بن کار کرد. چندلر در ساا     1907تحصایل کرد. در ساا   

با پر  سیسلی    1924بن آمریکا بازگش . یک سا  بعد همراه مادر بن ل  آنجل  رف  و مشیو  کار شد. در سا     1912

نژاد،   اساام هاشاامی ( ترجم 1939)  گرانهاس او  خواب گرشاا . از رماندر  1959مارس    26ازدوا  کرد و در نهای  در  

 ( ترجم 1958السکوت )اسماایل فصیح، حق ( ترجم 1949کوچیکن )حسا زیادلو، خواهر ( ترجم 1940)  مرت ه پنجر 

ماجرایی    السکوت بهتریا ا ر چندلر اس ؛کار. حقکش تازهکوتاه از جملن  تل در باران و آدماحسان نوروزس و چند داستان

هاس  فهمد با آدمشاود و بعد میکن کارآگاه مارلو در آن  رار دارد. او براس تعقی  یک زن ناشاناس اساتخدام می جنایی اسا 

 روس .ناس روبپی یده

 له. بیان مسئ2

نوی  توانا بایساتی همن ایا انایار را  آورد. داساتانداساتان داراس چند انصار ایالی اسا  کن سااختار آن را بن وجود می

پردازس،  اسا  از  طر،، شاخصای نویسای ابارت  باشاد. انایار مهم داساتاناس را خلق کردهراای  کند تا ا ر خال اننبا د    

کنیم تا در بخش بح  و اس کوتاه بن ایا انایار میوگو، موضاوم، بحران، او  و پایان. در ایا  سام  اشاارهدید، گ   زاوی 

 شکافی کنیم.  بررسی دو انصر  ید شده را در دو ا ر بیشتر مو

ال  و بر اسااس  و ایه و رویدادهاس پیاپی کن    اسا ، دربرگیرند  چارچوب بندس وطر، داساتان نوای  اب  . طرح2-1

بن بیان دیگر هر رخدادس باید معلو  رخداد دیگر باشااد و از آن   .دهدمعلولی باشااد. طر،، چارچوب داسااتان را شااکل می

 ناشی شود.



در سااختار و آفرینش  کن    هساتندمنهور از شاخصای ، افراد و اشاخاص و یا  هرمانان داساتان    پردازی:. شخصصخی 2-2

اس اسا  کن مانند اشاخاص  ، شاخصای ، فرد سااختن شادهنویسایداساتان  در  .ندرزر هنرس فراوانی دارا، اهمی  و داساتان

هاس  کن شااخصاای نوی  براس آنداسااتانیک  . شااودها در داسااتان هاهر میو با ایا ویژگی  داردهایی  حقیقی از ویژگی

هاس داساتانش تا حدس داساتانش را خوب بن خواننده بشاناسااند، باید او را نساب  بن خصاویایات هاهرس و اخال ی شاخصای 

پردازس  . ایا امل را شاخصای ها آشانا کندها خوانندگان را با آنو با تویایف شاخصای   آید آگاه ساازدکن بن کار داساتان می

 .گویندمی

او  شخص   ور سوم شخص )داناس کل( یا بن شیو   براس گ تا داستان دو شیوه مطر، اس   یا بن ردید . زاویۀ2-3

نویسانده بیرون از   ،ساوم شاخصرور رور ساوم شاخص اسا . در   ها،رور  تریانامن اسا . طبیعیو یا بن شاکل ارساا 

کن حوادث را کن خود گیرد؛ ولی در رور او  شاخص نویسانده خود یکی از اشاخاص داساتان اسا  یاحنن داساتان  رار می

 .دهدمینویسنده را با داستان نشان   در وا ه رابطدید   زاوی   کند.اس  براس خواننده نقل میشاهد آن بوده

وگو یکی از  دهد. گ  وگو اسا  کن بن داساتان نیرو و جان میانصار مهم داساتان کوتاه یا رمان، گ    وگو:. گف 2-4

کن داساتانش  مبتدس براس ایا  انجام ایا هنر را ندارد. نویساند  کار تواناییهنرهاس ایالی داساتان اسا  کن نویساند  تازه

وگو خواهد بود باشاد، فا د گ  داساتانی کن یک شاخصای  داشاتن باشاد، باید ایا دشاوارس را از سار راه بردارد.خواننده داشاتن

وگو نوای خاص از کنش داساتانی اسا  کن کسای  توان گ    گ  و ایا نوم داساتان چیز جالبی نخواهد بود. در وا ه می

انی را وگوها همدهد، چون خوانندگان انتهار دارند کن در گ  کردن اسا  کن باید ایا کنش در لحهن ر مشایو  یاحب 

 برد.  ها پیشود شنید و ح  کرد و بن شخصی ها را میوگو یداس شخصی بشنوند. بن وسیل  گ  کن رد و بد  شده،  

رت درک و ها و  دها، نیازها، االیق و ساایر تواناییاید جال  و جراب باشاد و با تجربنداساتان، ب موضاوم  . موضخوع2-5

و بتواند پاسااخگوس نیازهاس   اشااد بو ، منطقی بطورس کن براس خواننده، طبیعی،  ابلبن ؛فهم مخاط ، متناساا  باشااد

موضااوم  شااد.  خوانندگان و پرسااش هاس آنان و مشااو  تخیل و کنجکاوس خوانندگان بن سااوس هدفی متعالی و م ب  با

اس باشاد کن آن را از کتنباشاد، حدا ل باید داراس نمناسا  براس تبدیل شادن بن داساتان، اگر هیچ خصاویای  بارزس نداشاتن

شود.  آن نوشتن می   م هومی اس  کن داستان دربار  در وا ه  موضاوم هر داساتاند.  هاس معمولی و تکرارس متمایز کنموضاوم

 در ارتباط باشد.رویدادهاس داستان مستقیم یا ایرمستقیم بن نحوس و هاس داستان  اندامباید بن در داستان کوتاه، موضوم 

کننده نباشد، بلکن با خواندن باشد تا داستان براس خواننده خستنهایی داشتن، داستان باید پیچ وخمطر  : بحران:2-6

ها بحران داسااتان  ها و پیچ و خمشااود ایا گرههایی روبن رو شااود کن هیجانش بال رود و بگوید خوب، بعد چن میبن گره

شااوند. بحران گیرس ختم میها نیز در آخر بن او  و نتیجنانآورند. بحروجود مین ها روس هم بحران را بهسااتند. پ  گره

ها بن  درس  وس ممکا اساا  یک ات ا ی یا نقطن تحویلی و یا دوره معینی از زمان باشااند. نویسااند  توانا در آوردن بحران

 رسد.گیرس مینتیجن کن داستان بن مرحل یآبند تا ایارفتن شدت میها رفتناس  کن بحران



شاود و ایا او  داساتان جز  اسااسای طر، داساتان اسا . داساتان در مقدمن با مشاکلی شاروم می . اوج و پایان:2-7

اال ن براس یک    شاود. او ، بالتریا نقط مییابد و حلیابد و در او ، داساتان پایان میداساتان گساترر میمشاکل در تنن

کن داساتان بن او  خود تر خواهد شاد. بعد از ایار باشاد، هنرس در او  یک داساتان مختصا آید. هر داساتان بن شامار می

داساتان ببرد. در ایا  سام  اسا  کن  نتیج شاود تا خواننده پی بن گشاایی انجامگیرس و گرهرساید، بالفایالن باید نتیجن

 شود.یابد و سرنوش  اشخاص مشخص میشود، انتهارها پایان میرازها و معماها حل می

 . اهداف تحقیق  3

توان  نویسی و انایر داستانی میتوان سنجید و بررسی کرد. با بررسی هنرهاس داستانداستان را از جهات مختل ی می

هایی را کساا  کنند. هدف مهم از نگارر ایا ها، تواناییبن نویسااندگان تازه کار ایا امکان را داد تا با مطالعن نتایج مقالن

ق دو انصار پرهیجان و مهم در دو رمان جنایی اسا  تا مشاخص شاود کار کدام نویسانده هنرس تر مقالن، مقایسان و تطبی

اند توجن شاود تا آ ارشاان مورد اسات اده  هایی نوشاتنها و مقالناسا ؛ هم نیا بن آ ار نویساندگانی کن در ایا زمینن کتاب

 پژوهشگران  رار گیرد.  

 پژوهش . پیشینۀ4

 اس ؛ هم نیا  هاس بسیارس نگارر یافتنها و مقالنن کتابدر زمینن داستان و انایر آ

نامن و رساالن بر روس آ ار داساتانی اساماایل فصایح چندیا مورد وجود دارد. انایار  هایی بن انوان پایانتحلیل و بررسای

او  بر روس دو ا ر اسا ؛ اما در باب تطبیق انصار بحران و نویسای هم بر روس چندیا ا ر تطبیق داده شادهو هنر داساتان

 کنیم   هاس ایا موارد را ذکر میاس . پیشیننایرانی و آمریکایی فو  هیچ تحقیقی یورت نگرفتن

 ( انایر داستان، چاپ نهم، تهران  نشر سخا.1394میریاد ی، جما  )

 ( ادبیات داستانی، چاپ چهارم، تهران  انتشارات المی.1382میریاد ی، جما  )

 نویسی، تهران  نشر سخا.  ( راهنماس داستان1390میریاد ی، جما  )

 هاس پلیسی، تهران  نشر سخا.( داستان1394میریاد ی، جما  )

نویسای اسا  کن بن تعری ات داساتان، انوام داساتان  هاس جما  میریااد ی بهتریا منبه براس تحقیقات داساتانایا کتاب

 کند.در ایا باب ذکر می  پردازد و نهریات دیگر منتقدان راو ذکر انایر داستان می

دکترس،    ایل فصاایح از دید رئالیسااتی«، رسااال ( »بررساای و تحلیل آ ار داسااتانی اسااما1396مهرس بیگدیلو، ایمان )

رئالیسااتی آ ار فصاایح پرداختن    دبیلی. در ایا رسااالن، فقر بن جنب دانشااکده ادبیات و الوم انسااانی، دانشااگاه محقق ار

 اس .فصیح بوده آ ار  در  تاریخی  وا عییات  تجلیی چگونگی  در  وا عیی  و  هنر تعامل  تبییا ،تریا هدف آناس  کن مهمشده

ادبیات و   نام  کارشاناسای ارشاد، دانشاکد هاس بلند اساماایل فصایح، پایان( »تحلیل داساتان1394زاده، راضاین )اهیم

 انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.  الوم

ادبیات و   نام  کارشاناسای ارشاد، دانشاکد ( »معرفی، نقد و بررسای آ ار اساماایل فصایح«، پایان1380نوروزس، معصاومن )

 الوم انسانی، داشگاه شهید بهشتی تهران.



اسا ؛  ختلف تحلیل و بررسای شادههاس مهاس اساماایل فصایح از جنبنهاس نام برده شاده، تمامی داساتاننامندر پایان

 اس . ولی بن یورت تطبقی پژوهشی انجام نگرفتن

  و کشات    62) ریا در ااما، زمساتان    هاس اساماایل فصایح( »تحلیل انایار داساتانی در رمان1392موحدپور، محمد )

نامن نیز فقر سان ا ر پایان  ادبیات و الوم انساانی، دانشاگاه شاهرکرد. در ایا  نامن کارشاناسای ارشاد، دانشاکد اشاق(«، پایان

 اما شراب خام جزو آ ار تحلیل شده نیس .  ؛اس اسماایل فصیح را از نهر انایر داستانی تحلیل شده

نویسای و آ ار فصایح  هاس زیادس دربار  داساتاننامنبینیم کن کتاب، مقالن و پایانهاس ذکر شاده میبا توجن بن پیشاینن

اسا  و ایا پژوهش اولیا تحقیقی اسا  کن بن نوای موند چندلر چیزس بن نگارر درنیامدهوجود دارد، اما در مورد آ ار ری

 دهد.کند و انصر بحران و او  را در دو آ ار تطبیق میمیا ر چندلر را بررسی

 . سؤال پژوهش5

 اس ؟. او  در دو رمان چگونن نوشتن شده5-1

 . چندیا بحران در هر دو رمان مشهود اس ؟5-2

 . روش تحقیق  6

( شااناسااایی منابه معتبر و 1اس و تحلیل محتوایی اساا . مراحل تحقیق   رور تحقیق در ایا مقالن از نوم کتابخانن

 ( نگارر متا پژوهش4( گردآورس اطالاات  3بردارس از منابه  ( یادداش 2نامن  دس  او  اام از کتاب، مقالن، پایان

 . بحث و بررسی 7

 . بحران چیس ؟7-1

آورد. طر، داساتان اگر سااده و مساتقیم پیش  اس در داساتان اسا  کن تیییرس  طعی و اسااسای بن وجود میبحران لحهن

ایا   دهد؛نمیان اال ن و رابتی نشاانباشاد، خواننده بن نتیج  کار و سارنوشا  اشاخاص داساتهایی نداشاتنرود و پیچ و خم

خواندن کند یا نن. گاهی ممکا اساا  ساافا  پیش آید کن ت اوت   مند بننوهی   طر، داسااتان اساا  کن خواننده را اال  

 اس ؛آکسیون داستان بن وجود آمده باشد کن بن وسیل اد ن ایلی داشتنبحران و حاد ن ایلی چیس ؟ طر، داستان باید ح

یر  طعی  کند و تییدرحالی کن بحران هم براس طر،، ضارورس اسا  و هم ایا کن سارنوشا  برخی از آکسایون را تعییا می

آورند. او  و بحران هم مت اوت هساااتند و هاس خود بحران را بن وجود میدهد. ات ا ات با پی یدگیدر داساااتان روس می

ها را با هم مترادف گرف . »او  داسااتان، بحرانی اساا  و در حقیق  بحران امده داسااتان اساا ؛ اما بیشااتر نباید آن

اس بن هاس دیگرس نیز دارند کن مراحل  طعی آکساایون داسااتانند و آن را با شاادت فزایندهها االوه بر او ، بحرانداسااتان

 (.468:1398کنند« )یونسی،  سوس بحران امده داستان کن همان او  داستان باشد هدای  می

شاود و در پی ایا اسا  کن سارنوشا   خواننده با پشا  سار گراشاتا چندیا بحران در داساتان هیجانش تشادید می

پرساد بعد چن ات ا  خواهد افتاد؟ ایا یعنی انتهار. اگر انتهار نباشاد راب  و شاو ی هم شاود و از خود میاشاخاص چن می

هایی کن اساااسااشااان بر آکساایون اسااتوار اساا . انتهار بساایار مهم اساا ؛ در  در داسااتانبراس ادامن دادن نخواهد بود. »



هایی نیز کن آکسایون  وس ندارند و سانگینی بار داساتان بر دور اشاخاص داساتان اسا ، طر، داساتان ضاعیف اسا  داساتان

 (.469  نیس « )همان نتهار خالی از اهمی   و اساساً اتکاس داستان بیشتر بر اوامل روانی و معنوس اس ، باز ا

نویساای ندارد، اشااخاص داسااتانش را بن خوبی نشااناختن و کار اساا  و درک درسااتی از داسااتاناس کن تازهنویساانده

اشاخاص  تواند شاو  و هیجان و انتهار را در خواننده ایجاد کند. نویسانده باید  اسا  نمیخصاویایاتشاان را درک نکرده

اسا . نویساندگان بزرج جهان ها بودهس باشاد کن انگار ساالیان ساا  با شاخصای او بن گونن  داساتان را بن خوبی درک کند

اند. گاهی در جایی هم بن کلمن گره ها بودههاس داساتانشاان زندگی کرده و همراه و دوسا  آناند، با شاخصای گونن بودهایا

کااربرد دارناد. گااهی در داساااتاان بان گره بر  هاا در تکمیال بحا  بعادس  ایا واژه  خوریم. آیاا هماان بحران اسااا ؟ هما بر می

ها تحولی ایجاد  زند و در زندگی شااخصاای اس اساا  کن ساایر طبیعی داسااتان را بر هم میخوریم. گره در وا ه حاد نمی

اشااخاص اساا  و گاهی کشااف یک راز معمولی از زندگی    شااود. گره گاهی حاد  ها تبدیل بن بحران میکند. ایا گرهمی

آیند کن نقش محورس در ماجراها دارند. »گره نقطن محورس تال ی  ها از حوادث بن وجود میرت ایا گرهدر هر یااو  اساا ؛

ساازس اسا  کن داساتان  ن یا ماجراس مهم، حسااس، و سارنوشا امور،  ل  تسنده، و مرکز  قل داساتان اسا . آن نقطن حاد 

 (.97:1382رسد« )محمودیان،  در آن بن او  خود می

ها در هر دو  تل و جنای  اسا . در هر دو رمان کل داساتان بن موازات رویداد  ی و جنایی اسا . گرههر دو رمان پلیسا 

 (.98افکند« )همان،  خود را بر تمامی اجزا داستان می  جنای  و کشف رازس اس . »گره سای   جرم و

 ها، هر دو رمان شرحی از و ایعی اس  کن هیچ ارتباطی با هم ندارند.  بدون وجود ایا گره

هایی در داسااتان پدید  خام با جمه شاادن حوادث گرهداسااتان گ تن شااد، در رمان شاارابطور کن در بخش تننهمان

اسااا  از جملن  مرج مهیا حمیدس، زنده بن گور شااادن نایااار تجدد، کتک خوردن اسااا  و بحران شاااکل گرفتنآمده

آریان از یامد خزایر،  تل یامد خزایر توسار زهرا حمیدس، اشاق جال  بن زهرا و در نهای  خودکشای زهرا حمیدس.   جال

خام  تل و جنای  اسا  و فقر در یک  سام   هاس شارابتواند مرج،  تل، اشاق، سا ر و ... باشاد. اک ر بحرانبحران می

تمام گره رمان فارسای سااده و اادس از پی یدگی اسا . در    ماند.شاود کن آن هم ناکام میاشاق جال  بن زهرا دیده می

دهد کن خواننده احسااس آرامش و امنی  کند. در رمان  کند داساتان را بن نوای پایانهاس پلیسای نویسانده ساعی میرمان

 شود.  شوند و خواننده با ایا خبر بن آرامش و امنی  داوت میاایاس باند  اچا  دستگیر میفصیح هم 

آریان( بن بیمارس یارم مبتالسا  و اهالی روساتا بن اشاتباه ایا خام؛ نایار تجدد )دوسا  جال براس م ا ، بحران شاراب

 شود.کنند. بحران ایا ماجرا بن او  ختم میاس  زنده بن گورر می کن مرده

ش  شااانات و روحاانی  کادخادا براس ما تعریف کرد کان چطور مرحوم آرام و راحا  مرده بود. چقادر  اد و باال و یاااورت

ها خواساا  کن برادر مرا بن خاک سااسرده اساا .  ساام خورد کن راه بسااتن بود و آنزبانی معررت میبود. بن زبان بیشااده

ها بود کن می  مساالمان را زیر آساامان با ی نگرارند. گ   کن حسااابی و مطابق اس نداشااتند. گ   وهی ن دینی آنچاره

خواساتند مشایو  ذمن مرده شاوند. اولیا بارس ه   بار نماز می  خواندند. گ   نمیشاریع  اساالم اسالش دادند و برایش 

دادند. در ایران البتن هنوز رسام اسا  کن بالس یاورت  ها د   و نرمی بیشاترس نشاانکن بیل بن سانت لحد خورد، دهاتی



. کم کم پیکر نایار از زیر خاک گرارند. ایا سانت بن اندازه چهار انگشا  با پیشاانی می  فایالن داردمرده سانت لحد می

ها  برر را هم بن اندازه  در  انصااافها نبود. بینمایان شااد. پاهایش بن طرف بال خم شااده بود. جا براس دراز کردن آن

ها بن آرامی بود. یکی از دهاتیاس ک ی ی درآمدهنکنده بودند. ک ا ساا یدر از ساایاهی گل و خاک بن یااورت پارچن  هوه

 (.254:1397لند کرد و از  بر بیرون انداخ . سنت  ل خورد و جلوس پاس سرجوخن افتاد )فصیح،سنت لحد را ب

 رسد.تا ایا  سم  بحران داستان اس ، دو بند بعدس نوشتن شده، داستان بن او  می

از    جا، در ایا  انین مخوف و هولناک بود، کن ایال وا عن وحشاتناک جلو چشامم نمایان شاد. آن  سام »حال در ایا

دیدیم، او  برایم  ابل درک نبود. چن بن چشام میبود، آاشاتن بن خون بود  آنسانت لحد کن روس یاورت نایار نهاده شاده

و تی هم فهمیدم، برایم باورکردنی بود. جناز  نایار تجدد را دو ن ر از وسار خاک و گل بیرون کشایدند و بلند کردند و از 

هاس نایار افتاد.  هاس دسا ند. ک ا بن تا نایار تکن و پاره بود. چشامم بن پنجن بر بیرون آوردند و جلوس پاس ما گراشات

بودند. کاساان  ها نایاار را زنده در  بر گراشااتنهایش آر و لر بود؛ آنهاس او هم آاشااتن بن خون مرده بود. ناخاپنجن

 هاس سبز ز  زده و پر از وحش  و شکنجن بود. یرم کارر را کرده بود. چشمانش پر از خون بود. مردمک آن چشم

ولی بیهوده بود. فقر یک کار   ؛...  ما فریاد زدم و کدخدا و مش مرتیااای و ژاندارم تساااوجی را بن جنای  متهم کردم

 (.255:1397  بردیم« )فصیح،کردیم  جسدر را از ایا بییولن میمانده بود کن باید می

اند. از جملن  فرار بتی می یلد  هایی وجود دارد کن با جمه شادن حوادث بن وجود آمدهلساکوت هم بحرانادر رمان حق

جایی جساااد توسااار برندون، دار زده شااادن  با می ل از دسااا  کارآگاه مارلو، خبر  تل می ل در بالکا اتا  بتی، جابن

تر  خام کمتر و اندکی پی یدهان نسااب  بن شاارابهاس ایا رمها و بحرانپیرمردس کن از می ل اطالاات داشاا ؛ ولی گره

اسا  تا ببیند آخر  اسا . براس نمونن، بحران در ایا رمان با جمه شادن حوادث شاکل گرفتن و خواننده را دچار انتهار کرده

 شود.  ماجرا بن کجا ختم می

شاود  ایا حیا می ل وارد اتا  میگوید کن ما مرمور تعقی  تو هساتم. در  رود و بن او میمارلو بن اتا  بتی می یلد می

هاس او ، حوادث کنند.  ساام و بعد از درگیرس و کوبیدن اساالحن بن ساار مارلو و بیهور شاادنش، می ل و بتی فرار می

 گرف .ماجرا اس  کن در داستان گرهی را بن وجود آورد و در آخر بحران شکل

خوایا؟«  امور کرد و خیره نگااهم کرد. »چیزس می»رفتم داخال و دور و اطراف اتاا  را گشاااتم. زن جااروبر ی را خا 

 سرر را تکان داد.

 گ تم  »همان خانمی کن یاح  اتا  بود.«

»آهان، اون. اتا  رو تحویل داد و رف . نیم سااا  پیش« دوباره جارو را روشاا کرد. میان سار و یادا فریاد زد  »بهتره 

 کنیم.«از دفتر بسرسید. ایا اتا  رو داریم تمیز می

  بردم پشا  سارم و در را بساتم. رد لول  سایاه جاروبر ی را گرفتم و از ساورا  داخل دیوار بازر کردم. زن روپور دسا 

 تر اصبانی بود.سبز با اصبانی  نگاهم کرد. رفتم و اسکناس یک دلرس دادم بهش. حال کم

 خوام ین تل ا بزنم.« فقر میگ تم  »



 نداریا؟«»مگن تو اتا  خودتون تل ا  

 خیالش دیگن. ین دلر ارزشش رو داره.«»بی

 رفتم سم  تل ا و برر داشتم. یداس دخترس گ    »دفتر. امرتون رو ب رمایید.«

 ام.«»مارلو هستم. خیلی شاکی

 تونیم براتون انجام بدیم؟«کار می»چی؟... اوه بلن، آ اس مارلو. چی

 »رف . حتی نشد باهار حرف بزنم.«

 آ اس مارلو.« از لحا یدایش معلوم بود کن وا عا مترسف اس . »بلن، رف . ما نتونستیم درس ... «  »اوه، مترس م

 ره؟«»نگ   کجا می

 »فقر پرداخ  کرد و رف ، آ ا. خیلی هم ناگهانی. آدرس بعدس رو ننوشتن.«

 »با می ل رف ؟«

 »مترس م  ربان. ما کسی رو باهار ندیدم.«

 باشی. چن جورس رف ؟«»باید ین چیزهایی دیده  

 »با تاکسی. گمونم...«

 (46:1390»باشن. ممنون.« برگشتم بن اتا  خودم« )چندلر،
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گشاایی کن همان  ها در داساتان باید راب  و هیجان خواننده را بیشاتر کند و بن او  برسااند، ساس  با گرهتمام بحران

کند و بن احساسات اادس بر  شود و احساسات خواننده فروکش میاو  بن فرود تبدیل میگیرس در داستان اس  ایا نتیجن

 گرداند.می

»گره داسااتانی خوب و کشاامکش فنی و مناساا ، باید طورس باشااد کن در پرداخ  داسااتان و در جریان پیش بردن 

و حرک  اامل جرابی  در داساتان،  باشاد؛ یعنی ایا کن بهتر اسا  کن بن پیش رفتا  ات ا ات داساتان، حال  جهشای نداشاتن

باشاااد، نن ایا کن ناگهاان و با یک جهش، از حالتی بن حال  بالتر تیییر پیادا  حرکتی نرم و رو بن جلو و رو بن بال داشاااتان

(. پ  و ایه داسااتان باید پلن پلن باشااد؛ یعنی هر چن در داسااتان بن جلو  دم برداریم  درت آن 55:1386کند« )فتاحی،

 شود.بیشتر می

ها یکسان نیس  و تر یر واحدس بر احساسات خواننده نمی گرارد.  ذکر ایا نکتن نیز حایز اهمی  اس  کن شدت بحران

باشاد کن لزوما از حی  ارزر احسااسای خود یکساان نباشاد؛ ولی هر یک  »داساتان ممکا اسا  یک یا چندیا بحران داشاتن

 (.476:1398)یونسی،  ها در تشدید و تقوی  تر یر او  سهیم باشد«  از آن

دهد ولی بهتر اسا  کن نویسانده تمام تالر خود را بکند  شاود کن بحران نخسا  از ماهی  او  خبر میمیگاهی دیده

 هاس نخس  خبرس از او  و پایان داستان ندهد و ذو  و شو  خواننده براس خواندن ادامن داستان از بیا نرود.تا بحران



دهند فقر  شاود؛ ولی هیچ یک خبرس از او  نمیها رفتن رفتن تشادید میطبق گ تنها   هم  بحرانخامرمان شخراب

شااود. م ل پلن بال تواند بداند کن آخر داسااتان چن میک  نمیگوید  خوب بعد چی؟ هیچخواننده در انتهار اساا  و می

 انجامد.گیرد و بن خودکشی زهرا حمیدس میرویم تا داستان او  میمی

شاود.  نمیدر بحران او  کن فرار بتی می یلد از هتل اسا  هیجان کمتر اسا  و شادتی در آن دیده  السخکوت:رمان حق

شود. سس  مردن پیرمردس  تر شده و خواننده شوکن میبحران دیگر کن دیدن جسد می ل در بالکا بتی اس  کمی شدید

و دهد، شادت ایا بحران هم بیشاتر نیسا  و گره خواساتن اطالااتی راجه بن می ل بن مارلبن نام کالرندون اسا  کن می

 رسد.رود کن بن او  داستان میاس پیش میمتوسر دارد؛ ولی داستان بن گونن
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تواناد در جها  بهتر یاا بادتر شااادن وضاااه و مو ه  آورد. »ایا تیییر میبحران تیییر  طعی در داساااتاان بان وجود می

 (.297:1382کند« )میریاد ی،و املی را متو ف یا متحوی   شخصیتی باشد و کار

ها و ات ا ات بن باشاد کن با جمه شادن حاد نطور کن گ تیم در داساتان چندیا بحران ممکا اسا  وجود داشاتنهمان

د. طورس کن کنها افزایش پیدا میگیرند کن رفتن رفتن شادت آناس در داساتان جاس میها بن گونناند؛ اما بحرانوجود آمده

شاادت بحران او  از بحران دوم کمتر و بحران دوم از بحران سااوم کمتر اساا ؛ اما ذکر ایا نکتن بساایار مهم اساا  کن 

نویسانده نباید ذو  و شاو  خواننده را در بحران او  تشادید کند؛ بلکن رفتن رفتن ایا اال ن را بال ببرد تا ایا کن داساتان  

ها بن شااوند و ایا یعنی وابسااتگی. بحرانها بن وساایلن انتهار بن هم مربوط میا بحراناو  بگیرد و بن  لن برسااد؛ هم نی

 همدیگر وابستگی دارند و هر بحرانی بن نوای وابستن بن بحران دیگر اس .

ها بن هم وابساتگی دارند. فقر بحران زنده بن گورس نایار  خام همن چون  یاایا جرم و جنای  اسا ، بحراندر شاراب

 هاس دیگر داستان و موضوم باند  اچا  ندارد.کند و هیچ وابستگی با بحراننحوس با موضوم داستان فر  میتجدد بن 

الساکوت نیز بن خاطر پلیسای و جنایی بودن بن هم وابساتن هساتند و کل داساتان  هاس مطر، شاده در رمان حقبحران

 کند.خواننده افزایش پیدا می  شود و هیجاندرباره کشف رازس اس  کن رفتن رفتن انتهار بیشتر می
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باشاد فا د گیرایی اسا . او  یکی از اجزا   انجامد. طرحی کن او  نداشاتنها رفتن رفتن بن او  و  لن داساتان میبحران 

اس اسا  کن بعد از خالیان کردن  آید. او  همان مو عی  حسااس و نقطنایالی و مهم براس طر، داساتان بن حسااب می

رسایم. »نقطن او  داساتان، نتیجن منطقی حوادث پیشایا اسا  و هم ون آبی اسا  کن در زیر زمیا  تان بن آن میداسا 

 (.297:1382  اس  و جارس شدن آب روس زمیا پایان ناگزیر آن اس « )میریاد ی،جریان داشتن و از نهر پنهان مانده

هایی نویسانده لزم  داساتان دارد. در چنیا داساتانها نقش مهمی در  هایی کن شاخصای شاود در داساتانمیگاهی دیده

برند. پ  نویسنده در ابتداس کار  نیسا  او   وس بساازد چون تویایف املی و اشخاص داستان را بن نحو احسا بن جلو می

 اس رسااید ادامن کارر را از ساار گیرد. اگر براک  بن هیچ نقطنکند، اگر دید بن یک نقطنباید طر، داسااتانش را خالیاان

 حساسی نرسید کارر نا ص خواهد بود.



  کند« )فتاحی، تریا ارتباط حسای با شاخصای  و داساتان بر رار میاس اسا  کن خواننده امیق»نقطن او  داساتان، نقطن

 (.75:1386  (. »نقطن او  بن تبه باید برآیند طبیعی حوادث  بل از خود باشد« )همان،74:1386

تواند کشاف یک  شاود. او  میگیرد؛ ولی گاها در اواسار داساتان مشااهده میمینقطن او  همیشان در آخر داساتان  رار  

شاود در چند بند یا یا حن باشاد. داساتان با رود و ساعی میراز یا یک حقیق  باشاد کن نقطن برجساتن داساتان بن شامار می

ها را ترر یافتن و بحرانداساتان گسا شاود و ایا مشاکل در تننآید شاروم میمشاکلی کن براس شاخصای  داساتان بن وجود می

 شود.  گیرس حایل میشود و داستان پایان یافتن و نتیجنها حل میآورد، تا ایا کن در نقطن او  گرهبن وجود می

هایی کن انجام شاد بن ایا نتیجن رسایدیم کن رمان فصایح چون پلیسای و با تطبیق و بررسای خام:اوج رمان شخراب

ها کن یک او  دارند و معما و رازس س . ایا رمان سن نقطن او  دارد بر خالف دیگر داستانجنایی اس  او  آن نیز کشف  

شاود. ایا رمان سان نقطن او  آن ابارت اسا  از  مرج مهیا حمیدس در  طار، زنده آن هم در پایان داساتان مالحهن می

حمیدس خواهر مهیا. در ایا  سم  بن  بن گور شدن نایر تجدد در روستا توسر اهالی و کدخدا و در آخر خودکشی زهرا

 کنیم.تر بودن ذکر میانوان م ا  او  زنده بن گورس نایر تجدد را بن خاطر مهیج

جا، در ایا  انین مخوف و هولناک بود، کن ایال وا عن وحشاتناک جلو چشامم نمایان شاد. آن  سام  از  »حال در ایا

دیدیم، او  برایم  ابل درک نبود. چن بن چشام میبن خون بود  آنبود، آاشاتن  سانت لحد کن روس یاورت نایار نهاده شاده

و تی هم فهمیدم، برایم باورکردنی بود. جنازه نایار تجدد را دو ن ر از وسار خاک و گل بیرون کشایدند و بلند کردند و از 

هاس نایار افتاد.  س دسا ها بر بیرون آوردند و جلوس پاس ما گراشاتند. ک ا بن تا نایار تکن و پاره بود. چشامم بن پنجن

بودند. کاساان  ها نایاار را زنده در  بر گراشااتنهایش آر و لر بود؛ آنهاس او هم آاشااتن بن خون مرده بود. ناخاپنجن

 بود.بود. یرم کارر را کردههاس سبز ز  زده و پر از وحش  و شکنجنچشمانش پر از خون بود. مردمک آن چشم

ولی بیهوده بود. فقر یک کار   ؛...  مرتیااای و ژاندارم تساااوجی را بن جنای  متهم کردمما فریاد زدم و کدخدا و مش 

 (.255:1397  بردیم« )فصیح،کردیم  جسدر را از ایا بییولن میمانده بود کن باید می

 بود.السکوت چگونگی  تل می ل کن در  سم  تنن داستان هم آورده شدهاو  رمان حق

چیزها حرفی باهاتون ندارم. براریا حرفم رو تموم کنم. وساار شاا ، همون شاابی کن با بتی  »براندون، ما ساار ایا 

می یلاد تمااس گرفتم، همون شااابی کان از گل  روم می ال رو تعقیا  کردیا، البتان باایاد بگم خیلی خوب ایا کاا رو انجاام 

سا . دوشایزه می یلد گ   می ل روس دادیا، بتی اومد بن اتا م تو هتل ران و دساکانساادو کن فکر کنم یکی از امالک شاما

اس توس هاس کلونی داد بهم تا ین کاریش بکنم. ما اومدم ایا جا و هیچ مردهیااندلی تاشااو توس ایوون مرده. پیشاانهاد

ایوونش نبود. فردا یابحش، متصادس شای   شا  پارکینت بهم گ   می ل با نن تا چمدون ساوار ماشاینش شاده و رفتن.  

ک ه تن هم پو  پیش پرداخ  کرده تا اتا ش رو نگن دارن. همون روز ماشاااینش رو پیدا  یاااورت حساااابش رو داده و ی

 کنا کن توس دره  ل  پناسکیتوس و  شده بوده. بدون چمدون، بدون می ل.می

 براندون سخ  بهم خیره بود، ولی چیزس نگ  .



نا حکم  اتل بودنش  اب  شااد و ین  ترساایده؟ چون تو وساا  فیلد ایال  کارولیچرا بتی می یلد بهم بگن کن از چی می

تونا انجام بدن و  اضای ما انجام داده. ولی هنرس کامبرلند،  ها توس اون ایال  می اضای حکم رو لیو کرد، کارس کن  اضای

ذاره آب خور از گلور پااییا  کنان و نمیپادر شاااوهرس کان می یلاد متهم بان  تلش بود، بهش گ ا  هر جاا بره دنباالش می

شاان. دختر کنا بازجویی و داسااتان رو میها شااروم میکنن. پلی آد و تو ایوونش ین مرد مرده پیدا میمیبره. اون و    

 بود.  منص ن محکومش کردهبن بخ  و ا بالش. هر چی نباشن هیئفرستن  ترسیده و گیج شده. دخترک لعن  می

تونسا  گردنش رو شاکساتن باشان. بیا  بتی نمی  براندون بن آرامی گ    گردنش شاکساتن بود. افتاد روس دیوار تراس اتا م.

 دم.ایا جا. به  نشون می

رفتم بیرون تو ایوان اریض و آفتااب گرفتان. برانادون  ادم زناان رفا  تاا آخر دیوار و پااییا را نگااه کرد و ما داشاااتم  

 کردم.مستقیم بن یندلی تاشوس ایوان اتا  بتی می یلد نگاه می

 نیس . نن اون  در بلند کن اما باشن. گ تم  ایا دیوار خیلی هم بلند  

براندون با خونساردس گ     بو  دارم. حال فر  کا ایا طورس ایساتاده باشان. پشا  بن دیوار ایساتاد، ارت ام دیوار  

کنن کن اون  در بیاد نزدیک  رسید، میاف بر ایا کن می ل  د بلندس داش  و بتی رو تحریک میخیلی بالتر از رانش نمی

افتن. خیلی ات ا ی اون جورس افتاد بر حسا  تصاادف محض و گردنش ده و اون میبگیردر و بتی هم هلش می  کن بتونن

 (.210:1390شکس . د یقا همونجورس کن شوهرر مرد« )چندلر،  
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باشاد و مساائل و مشاکالتی را  هایی  نوسای نیسا . »او  داساتان باید واجد ویژگینوشاتا یک او  االی کار هر داساتان

 (.500:1398حل کند و نیازهایی را برآورد« )یونسی،  

 نویسی هاس یک او  خوب از دید ابراهیم یونسی در کتاب هنرهاس داستانویژگی

 الف( لطف و عالقه و رغب 

االی و از نقطن اال ن  اگر نوسانده انایار داساتانی را بن ردیف در داساتان نیاورد و بن او  توجن نکند داساتانش از او   

تر اسا . اگر داساتان  رود هیجان و اهمیتش از او  پاییاآید و تا پایان پیش میشاود. حواد ی کن در ابتدا میبرخوردار نمی

 بدیا شکل نباشد، خالی از راب  و اال ن خواهد بود.

 ب( اوج جزء منطقی رشته حوادث داستان اس .

ها را باورکند و نتیجن منطقی آکسایون  داساتان با منطق ساازگار باشاد و بتواند آن خواننده انتهار دارد کن نتیجن و او 

ها را از ذها خود ابور  داساتانش باشاد و در آن شاکی نباشاد. یعنی در یک لحهن حواد ی کن از ابتدا در داساتان آمده آن

نن. اگر خواننده  بل از رسایدن بن او  هاسا  یا نتیجن منطقی جریانات اسا  یا  دهد و ببیند آیا او  داساتان منطبق با آن

آن را حدس بزند، چنیا داساتانی گیرایی ندارد. خواننده باید در انتهار بماند و هیجان و شاور و شاو ش با رسایدن بن او  

 بیشتر شود.

 هاج( وابستگی اوج با بحران



ن رفتان میال و رابا  خوانناده را  هاا باایاد بان هم وابساااتان بااشاااناد و ماانناد پلان رفتا در  ساااما  بحران خوانادیم کان بحران

هاس  بل از خود کن بن او  برسااد. پ  او  با بحرانها نسااب  بن  بل بیشااتر باشااد تا ایادهد و شاادت بحرانافزایش

 پیوستگی و وابستگی داد.

 د( گیرا باشد.

آن رساید لرت لزم را  باشاد تا خواننده از رسایدن بن آن دسا  نکشاد و و تی بن او  داساتان باید آن گیرایی را داشاتن

 ببرد.

 گیریه( غافل

کند در  کن نویسانده ساعی میباشاد بسایار ارزشامند اسا . با ایارسایدن بن اوجی کن خواننده هیچ اطالای از آن نداشاتن

و اس باشاد کن ماهی  او ،  بل از رسایدن بن آن بر خواننده آشاکار نشاود ولی باید بن گونن  ؛ابتداس داساتان بن او  اشااره کند

 تعج  و اافلگیرس خواننده در نهر گرفتن شود.

 ی( مصتصر و کوتاه باشد.

چن زودتر با حوادث و لکن در چند بند »تماس خواننده هرب  ؛اس باشاد کن اطنایی در آن نباشاداو  داساتان باید بن گونن

 (.503:1398اشخاص داستان  طه گردد« )یونسی،  

  ؛اسا  و گیرایی داردشاده  در هر دو رمان او  داساتان کوتاه و مختصار آمدههاس ذکر  بررسای دو رمان از لحا  ویژگی

ها در  ها وابساتن هساتند، فقر یکی از بحرانچون ایرمنتهره اسا  و خواننده خبرس از پایان داساتان نداشا . او  با بحران

س دیگر نداشا ؛ ولی در رمان  هاخام از جملن زنده بن گور شادن نایار تجدد ربطی بن موضاوم داساتان و بحرانرمان شاراب

ن  برد و اال ن دارد بن پایاها و او  وابساااتن بن هم هساااتند. خواننده از خواندن هر دو رمان لرت میالساااکوت بحرانحق

 .اس ی و معلولی دارند و در آخر او  نتیجن منطقی حوادث  الی  داستان برسد. حوادث با هم رابط 

 گیریگشایی و نتیجه. اوج با گره7-6

شاود و خواننده پی بن نتیجن  گشاایی انجامگیرس و گرهعد از ایا کن داساتان بن او  خود رساید، بالفایالن باید نتیجنب

یابد و سارنوشا  اشاخاص مشاخص می شاود و شاود، انتهارها پایان میداساتان ببرد. در ایا  سام  رازها و معماها حل می

شوند کن  اس تمام میها بن گوننآید. گاهی برخی از داستانیاعود کرد، فرود میکن داساتان بن بالتریا نقطن خود بعد از ایا

لرا   ربوط ساازد و نتیجن لزم را بگیرد؛تواند سالسالن الل را بن هم مشاود و خواننده »نمیگیرس حایال نمیبا او ، نتیجن

باشاد، نویسانده ناگزیر خاص آن نداشاتنکن ابهامی با ی نماند و خواننده احسااس مبهمی از داساتان و سارنوشا  اشا براس ایا

 (.521:1398کند« )یونسی،  افزاید و بن یارس آن نکات مبهم داستان را براس خواننده روشا میاس بن داستان میمفخره

شاود تا نکاتی کن براس خواننده مبهم اسا ، روشاا شاود و گشاایی همان اسا  کن بعد از او ، بن داساتان افزوده میگره

گشاایی  شاود. با گرهشاوند و او ، پایان بخش داساتان میگشاایی تمام میها بدون گرهشاود. گاهی هم داساتان ها بازگره

آیند و بن حالت و احساااسااات اادس خود باز اند فرود میخوانندگانی کن بن او ، یعنی بالتریا  ساام  هیجان رساایده



بلکن خواننده خودر  ؛اس مساتقیم نباشادان بن یاورت جملننویسای ایا اسا  کن نتیجن و پیام داساتگردند. هنر داساتانمی

 آن پیام را از داخل داستان کشف کند.  

گشاایی  گیرد. در رمان فصایح »گرهگشاایی یاورت میبا بررسای هر دو رمان مالحهن کردیم کن در هر دو بعد از او  گره

 (.650:1380)میراابدینی،گیرد«  داستان بسیار سرسرس انجام می

گیرس یااورت  اند در ایا بند نتیجنخواند کن اایاااس باند شاارک  آمریکایی دسااتگیر شاادهآریان در روزنامن میجال 

 کند.گردد و احساس امنی  و آرامش میگیرد و خواننده بن احساسات اادس خود بر میمی

 ر چاپ شده اس  کن همن  خزایر، اصم  امیرشیخ، و دو سن ن ر دیگهایی از یمد»اک 

البتن بن اساات ناس خزایر کن طبق خبر امروزا   اند؛توساار پلی  تهران تح  انوان  اچا  یان هروئیا دسااتگیر شااده

 (.356:1397اس   « )فصیح،احتمالا توسر افراد باند بن  تل رسیده

گشاایی راز  یابد. در گره  پایان نمیشاود و داساتان با اوالساکوت هم مشااهده میگیرس در رمان حقگشاایی و نتیجنگره

شااود و ایا کن کارگاه مارلو دساا  از ایا مرموری  برداشااتن و بن جایی جسااد می ل مشااخص می تل و چگونگی جابن

 گردد.میآنجل  برل 

ها رو  چمدونکوپتر کردس و بال سار دریا با ارت ام کمی پرواز کردس و جنازه و ها رو ساوار هلی»جناز  می ل و چمدون

 انداختی پاییا و برگشتی همون جایی کن هلی کوپتر ازر اومده بوده. ین کار تر و تمیز و با حساب و کتاب.

 اس با یداهاس زورکی.براندون خند  پر سر و یدایی کرد، خیلی پر سر و یدا. خنده

 دیدمش؟کنی ما حاضرم ایا همن کار رو براس دخترس انجام بدم کن فقر س بار  تو فکر می

اوهوم. درسا  فکر کا، برندون. تو ایا کار رو بن خاطر خودت انجام دادس. گوبل رو یادت رفتن. گوبل از کانزاس سایتی  

 اومده بود. همون شهر تو نیس ؟

 گیرم کن باشن، کن چی؟

شاناختش، و چون کامال می براس ماشایا ساوارس نیومده بود اینجا. و دنبا  می ل هم نبود؛هی ی. پایان ماجرا. گوبل 

ولی می ل مرد و گوبل ساعی کرد خودر   پیدا کردن. اون معدن طال تو بودس؛کردن ین معدن طال  بیا خودشاون فکر می

خواس توضاایح بدس کن می ل چن طور افتاد تو ایوون اتا  ؟  ولی می ن، موشاای کن با شاایر در افتاده بود؛کار رو خالص کن

براس پلی  هم همیا  در واضااحن کن تو می ل رو از دیوار پرت کردس؟ و ات بازپرساای بشاای؟  خواس راجه بن گرشااتنمی

 (.212:1390)چندلر،    «باشی؟میرالدا آروم و  رار داشتنخواس کجاس اسحتی اگن نتونا  اب  کنا، از ایا بن بعد می

 . نتیجه8

 برداش  تطبیق دو رمان فصیح و چندلر از نهر انصر بحران و او  نتایج زیر را در  

هاس زیادس کن منجر  بحران در هر دو داساتان وجود داشا . بن خاطر ایا کن دو ا ر انتخابی پلیسای و جنایی بودند، گره

ها در هر دو  تل و جنای  بود کن بن موازات رویداد جرم و جنای  و کشااف رازس بودند.  بن بحران شاادند در رمان بود. گره

خام  هاس شاراباده باشاد بحرانش باید کم باشاد؛ ولی برخالف ایا موضاوم بحرانخام سااده اسا  و طرحی کن سا طر، شاراب



ها و اند؛ ولی گرههایی وجود دارد کن با جمه شادن حوادث بن وجود آمدهالساکوت هم بحرانشاد. در رمان حقبیشاتر دیده

نی بن بودند و هر بحرابن هم وابساتنها تر اسا ؛ ایا بحراناندکی پی یده خام، کمتر وهاس ایا رمان نساب  بن شاراببحران

خام یک بحرانی وجود داشا  )زنده بن گورس نایار شاد؛ ولی با اندک ت اوتی، در رمان شاراببحران  بل از خود مربوط می

 تجدد( کن با موضوم پلیسی ا ر، تناسبی نداش . 

ها کن یک او  دارند و آن هم در پایان  برخالف دیگر داساتان  خام سان نقطن او  داشا ؛از نهر بررسای انصار او ، شاراب

او  آن ابارت اسا  از  مرج مهیا حمیدس در  طار، زنده بن گور شادن نایار تجدد در    شاود. سان نقط میداساتان دیده

الساکوت چگونگی  روساتا توسار اهالی و کدخدا و در آخر خودکشای زهرا حمیدس )خواهر مهیا حمیدس(. او  رمان حق

اس ؛ اس  کن در آخر داستان آمدهنویسی نوشتن شدهالسکوت طبق هنر داستانجایی جسد بود. او  حقبن تل می ل و جا

اسا  و گیرایی دارد چون ایرمنتهره  خام برخالف ایا اسا . در هر دو رمان او  داساتان کوتاه و مختصار آمدهولی شاراب

 اس  و خواننده خبرس از پایان داستان نداش . 

گیرس در هر دو رمان بعد  گشاایی اسا  کن نتیجنگیرس و گرهنویسای موضاوم نتیجنموضاوم دیگر در تطبیق هنر داساتان

 اس  و کار هر دو هنرمندانن اس .از او  نوشتن شده
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