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  مقدمه
: 1384اد، كامش( ادبيات معاصر ايران است ترين نويسندة     صادق هدايت سرشناس

هايش داستانعلت اصلي اشتهار وي در بين خوانندگان و منتقدان، به خاطر روان). 201
ها، ساختار و گونه داستانهرچند اين). 112: 1377كاتوزيان، (است » بوف كور«به ويژه 

هاي ديگر هدايت در  چون به نسبت تجربه؛مندي دارندمعماري بسيار منسجم و نظام
توان آنها را نويسي، از بسامد بسيار پاييني برخوردار هستند، نميداستانهاي ديگر حوزه

نويسي اي اين نوع خاص از داستانبازتاب واقعي گرايش هدايت به پردازش حرفه
هاي هدايت را نوعي برخورد شخصي به گونه داستانتوان ايندر واقع مي. قلمداد كرد

هاي كوتاهِ رئاليستي داستان). 22: 1380، صادقيمدرس(حرفه اي حساب آورد نه برخورد 
هايش، از بسامد بسيار بااليي برخوردار هستند و از هدايت، در قياس با ديگر داستان

توان ها، به خوبي ميگونه داستانمند اينتوجه به ساختمان و بافت و معماري نظام
مند دي، كامالً روشتشخيص داد كه هدايت در فرم داستان كوتاه، به ويژه رئاليسم انتقا

نويسي معاصر گرايي را در قصهوي نه تنها مكتب واقع. اي عمل كرده استو حرفه
فرد در ، بلكه با يك نوع رئاليسم انتقادي منحصر به)109: 1378اربابي، (تثبيت كرد 

كاتوزيان، (هاي مختلف زندگي عامة مردم را به نقد كشيد ادبيات عصر خود، جنبه
دايت بيشتر به داستان كوتاه رئاليستي متمايل است و به فنون و ه). 113: 1377

هاي بلند رئاليستي موفقيت چنداني شگردهاي آن به خوبي مسلط است اما در داستان
اي بود ، مظهر ناكامي هدايت در اين زمينه است و تكرار تجربه)1324(آقا ندارد؛ حاجي

  ).25: 1380صادقي، مدرس (خانم مرتكب شددر علويه) 1312(ها پيش كه سال
هاي كوتاه به مفهوم واقعي و مبتني بر اصول صحيح      در ايران، نوشتن داستان

شك بايد او را استاد زاده، به وسيلة هدايت معمول شد و بينويسي بعد از جمالداستان
 ).134: 1385پور، آرين(مسلّم و بنيانگذار اين رشته در ادبيات معاصر ايران دانست

از طريق آشنايي با آثار استادان قصة «هاي كوتاه رئاليستي هدايت در پردازش داستان
، به فنون، )97: 1372سپانلو، (» موپاسان و آنتوان چخوفكوتاه اروپايي نظير گي دو
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وي نخستين . شودمي پردازي به روش علمي، مجهزهاي داستانشگردها و تكنيك
نخستين داستان وي است كه هدايت در » دارتمشك خار«. مترجم آثار چخوف است

در زمينة تحليل آثار هدايت ). 13: تاكميسروف، بي( به فارسي ترجـمه كرد 1932سال 
. ي زيادي نوشته شده استهانويسي، كتابو بررسي جوانب و روش كار او در داستان

وي سمت و س. هايي است كه در هدايت پژوهي مرسوم شده استگوييكلي غالب اما
و نيز » بوف كور«ها بيشتر متوجه آثار سوررئاليستي هدايت به ويژه گونه پژوهشاين

 ها و كشف روحيات هدايتگيري درك انديشهبررسي محتواي آثار هدايت با جهت
  .است

     در پژوهش حاضر سعي شده است كه با بررسي و تجزيه و تحليل ساختاري 
 روشي كامالً علمي، دقيق و قـابل اعتماد، هدايت، به هاي كوتاه رئاليستيداستان
 نشان ؛كار برده استها بهگونه داستانها و فنوني را كه هدايت در پـردازش اينتكنيك

هايي از نويسندگي صادق دهيم و در واقع به صورت موردي و عيني، پرده از جنبه
  . برداريم؛اي عمل كرده استهدايت كه در آن كامالً به صورت حرفه

  
  استان كوتاهد

 عطف توجه به ساختمان و عوامل بنيادين و حياتي هاي داستان كوتاه را     سرچشمه
هاي دكـامرون، هاي بسيار دور جستجو كرد؛ قصهتوان در گذشـتهپيكربندي آن، مي
هاي كهن، بارز و جهاني اين فرم روايتي  نمونهيك شب هاي هزار وكانتربري و افسـانه
توان گفت پذيرتر ميتر و به مراتب شمولديدي كلية از زاوي. شونديمنثور محسوب م

اش، اساطير، افسانه، مثل، قصة پريان، متل، نياكان داستان كوتاه در حالت خام و كلي«كه 
  )414: 1386كادن، (» .پردازي و حكايات استلطيفه، نقل، مقاله، چهره

ر و معماري امروزي، اولين بار در قرن      اما داستان كوتاه در معنا و مفهوم، ساختا
به منظور برآوردن نياز بسياري از مجالتي كه در آن زمان تأسيس شده بودند، «نوزدهم 

پرداز ادگار آلن پو كه مبتكر و نخستين نظريه )346: 1384ابرمز،  ()1(».به وجود آمد
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كرد و اصول  داستان كوتاه را تعريف 1842اولين بار در سال «داستان كوتاه است، 
نويسي هاي كوتاه و بلند داستانانتقادي و فني خاصي را ارائه داد كه تفاوت ميان شكل

  )25: 1385ميرصادقي، (» .را مشخص كرد
اي روايت به نسبت كوتاه خالقه«بستر،       داستان كوتاه با توجه به تعريف فرهنگ و

ه در عمل منفردي هاست كاست كه نوعاً سروكارش با گروهي محدود از شخصيت
، بيشتر بر آفرينش حال و هوا تمركز تأثيرشركت دارند و غالباً با مدد گرفتن از وحدت 

 ابرمز نيز ضمن توجه به فشردگي داستان كوتاه، )26: همان(» .گويييابد تا داستانمي
اكثر اصطالحاتي را كه براي تحليل عناصر ساختاري، انواع و شگردهاي رواييِ مختلف 

  ).343: 1384ابرمز، (داند روند براي داستان كوتاه قابل استفاده ميبه كار ميرمان 
پردازي امروز با گذشته،  توان گفت از نظر ساختاري، تفاوت اصلي ميان داستان     مي

هاي كهن بر مبناي بيشتر در نوعِ روايت كردن حواث نهفته است؛ سير روايت در داستان
-كند و به همين سبب به آن قصه مييِ تقويمي تبعيت ميعلت و معلول و از خط زمان

اما در داستان امروز، ساختار زماني و . گويند كه در آن تكية اصلي بر نقل حوادث است
تكية اصلي بر «ريزد و به جاي صرف نقل حوادث، تسلسل منطقي حوادث به هم مي

نگيزة اعمال هاست و سعي بر آن است تا اهاي ذهني شخصيتكشف و بيان وضعيت
  )181: 1380شميسا، (» .توضيح داده شود
موپاسان فرانسوي، گوگول و پو و ارنست همينگوي امريكايي، گي دو     ادگار آلن

هاي برجسته و جهاني اين فرم روايتي چخوف روسي، سامرست موام انگليسي، چهره
تين بار توسط داستان كوتاه در ايران بعد از انقـالب مشروطيت، نخس. منثور هستند
هاي سرشناسي چون صادق كـار گرفته شد و پس از آن توسط چـهرهجمال زاده به

 اما در اين ميان .هدايت، بزرگ علوي و صادق چوبك به اوج شكوفايي خود رسيد
نويسي غربي، در توسعه و گسترش داستان كارگيري شگردها و فنون داستانهدايت با به

هاي علمي و هنري پردازش داستان، توار بر تكنيكاي و اسكوتاه به صورت حرفه
سهمي بسيار بيشتر از ديگران بر دوش دارد؛ از توجه به ساختار منسجم و علمي 
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اي بود كه براي اي حرفهتوان نتيجه گرفت كه هدايت نويسندههاي هدايت ميداستان
  .نوشتاي، داستان ميخوانندة حرفه

  
  رئاليسم

 در فرانسه به وجود آمد و نقطة 1830ي و هنري است كه در دهة      رئاليسم مكتبي ادب
 به لحاظ سلسله مراتب، بعد از مكتب اين نگرش خاص.  بود1850ج آن دهة او

العملي بود كه بر در وهلة اول عكس«رئاليسم در عرصة ادبيات . رمانتيسم ظهور كرد
- به طور كلي مي)273 :1387سيدحسيني، (» .به وجود آمد» هنر براي هنر«ضد جريان 

است » هنر براي هنر«توان گفت كه رئاليسم نفي كنندة كالسيسم، رمانتيسم و آيين 
نويسي قرن نوزدهم و نيز رئاليسم در ميان منتقدان، به نهضت رمان). 364: 1386كادن، (

: 1384ابرمز، (به شيوة ادبي متداول در نماياندن زندگي و تجربة انسان، داللت دارد 
313( .  

     اين جريان ادبي و هنري از نظر منطقي، ابراز انزجاري بود عليه شيوة رمانتيسم كه 
نويس در اين مكتب رمان.  استوار بودبافيخيالبنياد آن بر تخيل، هيجان، احساسات و 

رئاليسم در ادبيات يعني ترسيم و «اما . كشدخواهد به تصوير ميدنيا را آن طور كه مي
ندارد و اشياء را اگر زيبا پردازي  آرمانرو ارتباطي با معتبر زندگي و از اينتصوير موثق و

) 363: 1386كادن، (» .كندنيستند، به زيبايي و اگر زشت نيستند، به زشتي توصيف نمي
بنابراين رئاليسم دو جنبة دخالت احساسات نويسنده در تجسم دنياي خارج و تسلط 

توان راردادن آن را درهم شكست و به اين لحاظ ميالشعاع قتخيل بر واقعيت و تحت
  ). 269: 1387سيدحسيني، (رئاليسم را پيروزي حقيقت بر تخيل و هيجان شمرد 

 تأثير     بنيانگذاران مكتب ادبي رئاليسم شانفلوري، مورژه و دورانتي بودند اما به لحاظ 
 گان رئاليست دانست؛ او باتوان پيشواي مسلم نويسندو نفوذ بيش از حد، بالزاك را مي

وي برخالف نويسندگان . اي در عالم ادب برداشت، قدم تازه»كمدي انساني«نوشتن 
رمانتيك، اجتماع خود را با همة مشخصات و اسرارش و با همة صفات و عادات و 
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ادبيات ). 271: 1387، همان(هايي كه در آن بود، در آثار خويش نشان داد نيكي و بدي
بنابراين نويسندة .  است بازتاب واقعي زندگي اجتماعي با همة مظاهر خوب و بدشرئاليستي،

كند و آنها را به صورتي كامالً دقيق و عيني تشريح رئاليست به همه جزئيات زندگي توجه مي
هاي خاص خود را دارد، هاي رئاليستي، هر شخصيت ضمن اينكه ويژگيدر داستان«. كندمي

در واقع  )102: 1385خاتمي، ( ».اي است كه از آن برخاسته استبقهكنندة قشر و طتوصيف
گونه كه براي خواننده عادي به ادبيات داستاني رئاليستي، زندگي و دنياي اجتماعي را همان

هاي داستاني آن كند كه شخصيتمي كشد و اين احساس را ايجادرسد، به تصوير مينظر مي
: 1384ابرمز، (د و وقايع آن نيز به همين شكل رخ دهند ممكن است وجود واقعي داشته باشن

هاي موجود در اين  خود را تشريح كند و تيپةنويس بايد جامعبه اعتقاد بالزاك، رمان). 313
جامعه را نشان دهد و در حقيقت مورخ عادات و اخالق مردم و اجتماع خويش باشد 

  ). 271: 1387سيدحسيني، (
اند در  اين فن غالباً كوشيدهانداامل داستان كوتاه بسيار مؤثر بود و است     رواج رئاليسم در تك
داستان كوتاه به ). 181: 1380شميسا، (گرايي را با تكنيك بياميزند نگارش آثار خود، واقع

لحاظ فشردگي و قابليت پردازش آن با موضوعات جزئي، بستر مناسبي براي خلق آثار 
در ايران صادق هدايت با استفاده از اين قابليتِ . تماعي استرئاليستي، به ويژه رئاليسم اج

و » مادام بواري«گوستاو فلوبر، خالق . داستان كوتاه، بيشترين آثار رئاليستي را به وجود آوردند
  . هاي سرشناس مكتب رئاليسم هستند، از چهره»باباگوريو«انوره دو بالزاك، خالق 

  
 اليستيهاي كوتاه رئتجزيه و تحليل داستان

   آغاز داستان.1
هاي هدايت بسيار قابل توجه است او آغاز      چگونگي شروع داستان در داستان

 و در اين زمينه با چخوف و گي دوموپاسان كندشروع ميها را با وصفي گيرنده داستان
مقدمة  را بيمايههايي كه درونهاي او كم است قصهدر داستان. هايي داردهمانندي
). 157: 1357غيب، دست( و مستقيم خواننده را در دل جريان قرار دهد غاز كندآوصفي 
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ها و گفتگوها را در آغاز داستان ها، توصيفها، صحنهترين سكانسهدايت محوري
رو، قاعدتاً به ساختارشكني حركت و روند منطقي و تقويمي دهد و از اينجاي مي

، با )2536: روشنسايه(» ك پشت پردهعروس«داستان . پردازدرخدادهاي داستان مي
شروع برشي از زندگي مهرداد در مدرسة لوهاور، كه مربوط به بخش دوم داستان است، 

شويم كه اين سكانس شالودة ماجراهاي اساسي با خواندن داستان متوجه مي. شودمي
- ره، با گزا)2536: روشنسايه(» زني كه مردش را گم كرد«شروع داستان . داستان است

هايي است كه متعلق به بخش دوم داستان است؛ يعني در واقع بخشي كه در آن 
شروع داستان . را گم كرده است» ببوگل«، شوهرش »كالهزرين«شخصيت اصلي داستان 

جملة . كندمند جلوه ميبا اين سكانس، با توجه به عنوان داستان، بيشتر هنري و نظام
زن هامي به سراغ «.  نوعي براعت استهالل استشودينقل منيچه نيز كه در آغاز داستان 

  )32: همان(» .فراموش مكن؟ تازيانه را روي
، وصف باغ در )2536: روشنسايه(» هاي ورامينشب«     سكانس آغازين داستان 

 پاپيتال، فانوسي خيابان سنگفرش را كه تا دم برگ هاياز الي «تاريكي اول شب است؛ 
فام كهنسال هاي تيره، درختنمي خوردآب حوض تكان . بود، روشن كرده رفتميدر 

به نظر ناك بهار به هم پيچيده، خاموش و فرمانبردار در تاريكي اين اول شب ماليم و نم
ترين رخدادها در همين باغ اتفاق بينيم كه مهم در ادامة داستان مي)77: همان(» .آمدندمي
، با توصيف )1384: سگ ولگرد(» گ ولگردس«داستان . افتند آن هم در تاريكي شبمي

هاي آغازي ميدان بينيم كه اين توصيفدر ادامة داستان مي. شودميدان ورامين آغاز مي
 در مهم يدهند، نقش داستان را تشكيل مييورامين كه صحنة اصلي ماجراها و رخدادها

  .گيري و روند داستان دارندشكل
  
   انسجام و پيوستگي.2

  ناصر با هم ارتباط ع.2-1
     چخوف به اصول فني داستان كوتاه خيلي عالقه داشت؛ به اعتقاد او داستان نبايد 
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 كه تفنگي گوييد مياگر در فصل اول«: گويداو مي. هيچ چيز زائد و اضافي داشته باشد
موام، (» .به ديوار آويخته است، در فصل دوم يا سوم تير تفنگ حتماً بايد خالي شود

هاي خود به هدايت كه از چخوف زياد متأثر بود، از اين تكنيك در داستان )253: 1377
ها اين شيوه از پردازش داستان، در در بسياري از داستان. خوبي استفاده كرده است

- نام مي»  واحد اجزاتأثير«كند كه وي از آن، به پو عمل ميجهت همان قانون ادگار آلن

  .برد
، هدايت در معرفي غيرمستقيم )1386گور، بهزنده(» ادمرحاجي«     در آغاز داستان 

داشت، هر قدم كه برمي«؛ كندميهاي او اشاره مراد، به غژغژ كفششخصيتِ حاجي
 در پايان داستان نيز هدايت به همين )41: همان(» .كردميهاي نو او غژغژ صدا كفش

نة خانه شد و كوشش زير رواسربه«؛ حاجي كند ميمراد اشارههاي حاجيويژگي كفش
» .تر روي زمين بگذارد تا صداي غژغژ كفش خودش را نشنودكرد پايش را آهستهمي

مراد نيز همين وضعيت را دارد؛ هدايت در آغاز داستان به آبرو و اعتبار حاجي) 46(
 تا بدين وسيله، كند ميمراد اشارهة اجتماعي حاجيهطور ضمني به شخصيت و وج

خوردن جلوي  استان را كه در آن شخصيت حاجي بعد از تازيانههاي پاياني دصحنه
هاي داستان را به تر كند بلكه ارتباط بخش نه تنها برجسته؛شودمردم، تخريب مي

  .صورت بافتي منسجم و منطقي جلوه دهد
» حاجي«     كمربند نقره، ريش حنابسته، انداختن عبا روي دوش، اهميت دادن به لغت 

، وضعيت رواني، موقعيت فرهنگي، اقتصادي و شناسينشانهمه به لحاظ و امثال آن، ه
بينيم حاجي با وجود اين اما در پايان داستان مي. كنندميمراد را منعكس اجتماعي حاجي

تصور خودش بود و احترام مردم به وي  ة عظيم اجتماعي، هرچند كه پندار وهوج
رداشتند و يك نفر تازيانه به دست عباي زرد حاجي را از روي كولش ب«تصنعي بود، 

حاجي از زور خجالت سرش را پايين انداخت و پنجاه تازيانه جلو . آمد كنار او ايستاد
مراد در پايان  به همين سبب حاجي)46(» .مردم به او زدند ولي او خم به ابرويش نيامد

ي كه دهد تا بدين وسيله زن خود را مسبب اصلي اشتباهداستان زنش را طالق مي
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ماند كه جامعه وي را تبرئه كند و بار ند و در انتظار ميكمرتكب شده است، معرفي 
  ). 29: 1372قرباني، (ديگر اعتبار سابقش را به وي برگرداند 

نه، نه، هرگز «، جملة آغاز داستان )1386گور، بهزنده(» داود گوژپشت«     در داستان 
در پايان داستان تكرار ) 55(» كلي چشم پوشيدبايد به . من دنبال اين كار نخواهم رفت

 كه كند ميدر اواسط همين داستان، هدايت موضوع خواستگاري داود را مطرح. شودمي
اتفاقاً يكي « كه كندميهدايت اشاره » !قوزي را ببين«؛ كنندميها او را مسخره هر بار زن

: داشت كه در جواب گفته بوداز آنها زيبنده بود كه در همين نزديكي در فيشرآباد منزل 
در پايان داستان، هنگامي كه داود ). 57(» مگر آدم قحط است كه من زن قوزي بشوم؟

هنگام از فرط نااميدي و اندوه به بيرون شهر رفته است، در روشنايي مهتاب با زني شب
بنده كه اين زن همان زييابد مي كه نابيناست؛ خواننده در كمال تعجب دركند  ميبرخورد
 كه در شرف بيندميجاني را در همين داستان، داود در روشنايي مهتاب سگ نيمه. است

داود خودش را كشانيد تا پهلوي همان سگي « كه بينيمميدر پايان داستان . مرگ است
اما آن . دادكه در راه ديده بود؛ نشست و سر او را روي سينة پيش آمدة خودش فشار 

  ).60(» !سگ مرده بود
، فريدون تمايل نداشت كه گلناز )2536روشن، سايه(» هاي ورامينشب«   در داستان   

رفت، فرنگيس پنهانيِ او به گلناز تار مشق ولي روزها كه او پي كار مي«ساز بياموزد 
-صداي تاري كه از عمارت متروك مي شويم متوجه ميدر پايان داستان). 78(» دادمي

جالب توجه است تا هدايت خودش نوازشگر تار را . نوازدميآيد، تاري است كه گلناز 
معرفي نكرده، براي خواننده، نوازشگر آن هنوز مجهول و معماگون است زيرا هدايت 
قبالً با استادي تمام خواننده را به اين سمت سوق داده كه نوازشگر تار، روح فرنگيس 

  .است
ها عبارت بود از دو دست ساختمان خانة آن«: گويد     در آغاز همين داستان هدايت مي

مرتبة زيبايي بود كه خود فريدون ساخته  كه يكي از آنها قديمي و ديگري كوشك دو
) 78(» .ها را سر و صورت پاكيزه و آبرومند داده بوددو اين خانه بود و فرنگيس هر
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 كنديمهراس استفاده هاي دلهدايت در پايان داستان از عمارت كهنه براي ايجاد صحنه
در . پذيردگشايي داستان نيز در همين عمارت صورت ميبينيم كه گرهو در نهايت مي

آغاز همين داستان، هدايت عالوه بر فرنگيس، گلناز را نيز عالقمند به آموختن ساز 
كه برخالف ميل فريدون، فرنگيس در غياب كند مي  و به اين نكته هم تأكيددهدمينشان 

؛ تا كندمياين موضوع داستان را بسيار تكنيكي و پرهيجان . دهد مياو به گلناز تار مشق
 و مي نوازد كه روح فرنگيس در عمارت كهنه تار كند ميپايان داستان خواننده گمان

هرگز ذهن خواننده متوجه گلناز نيست زيرا هدايت تا پايان داستان گلناز را در حاشيه 
بينيم كه نوازندة ساز، گلناز است ن داستان مياما در پايادهد ميو در نقش چهارم قرار 

تر از پيشتر با پيراهن خواب و موهاي ژوليده تر و فربهگلناز خوشگل«نه روح فرنگيس؛ 
 پاي او شكسته افتاده زده ايستاده بود و تار فرنگيس با دستة صدفي جلوبه حالت بهت

  )87(» .بود
دهن «، » زاغچشم هاي«، »موهاي بور «،)1384خون، سه قطره(» گرداب«     در داستان 

ها در هما، دختر بهرام و نيز وجود همين ويژگي) 41: همان(» چانة باريكِ«و » كوچك
سازد، به سوءظن همايون نسبت همايون، كه هدايت در اوايل داستان آنها را برجسته مي

ت پاياني، نيز در همين داستان، در صفحا. كندميبه بدري و روند منطقي داستان كمك 
دختر كبريت فروش، مضاف بر ) 49(» موي بورِ«و » لب كوچك«، »هاي زاغچشم«

بهرام » ديدنخواب«دهد زيرا در ارتباط با عناصر قبلي، روند داستان را منطقي جلوه مي
  . شوم آن نقش كليدي دارد» تعبيرِ«و 

، در صفحة )1386: سگ ولگرد(» سگ ولگرد«هاي ابتداي داستان      كاربرد توصيف
چند دكان «. شود، برجسته ميكنند ميرا هر كدام از اين اصناف اذيت» پات«بعد كه 
و نيز » هاشد ماشينآمدو«، »خانه و يك سلمانيدو قهوه«، »عطّاري«، »قصابي«، »نانوايي

جلو دكان «كه  بينيممي ، در صفحة بعد)19: همان(» دو پسربچة شيربرنج فروش«
پراند، اگر زير زد، جلو قصابي، شاگردش به او سنگ مي را كتك مينانوايي، پادو او

 و زماني كرد ميدار شوفر از او پذيراييبرد، لگد سنگين كفش ميخاتومبيل پناه مي ساية
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شدند، بچة شيربرنج فروش لذّت مخصوصي از شكنجة كه همه از آزار به او خسته مي
  )20(» .برداو مي

تو ... مرجان . . . مرجان «: هاي، جمله)1384: خونسه قطره(» آكلداش«     در داستان 
، در پايان )63: همان(» مرا كشت... عشق تو ... مرجان ... به كه بگويم ... مرا كشتي 

هايي كه روي آكل و نيز زخمدر همين داستان، سن و سال داش. شوندداستان تكرار مي
آكل در ابتداي داستان به همة داش كه هدايت در معرفي آكل نقش بستهصورت داش

آكل به شود كه داشپردازد، در نهايت مانع از آن مياين موارد به صورت جزئي مي
شايد مرا دوست نداشته «انديشد كه آكل مي دهد زيرا داشازدواج با مرجان تن در

ارده او چه... نه، از مردانگي دور است ... ل و جوان پيدا كند گبلكه شوهر خوش! باشد
آكل با مرجان نيز مردانگي و  عدم ازدواج داش)62(» .سال دارد و من چهل سالم است

  .دهدمي به خوبي نشان ؛وار بودن او را كه شالودة داستان بر آن استوار استلوطي
  

   تكرار تصاوير.2-2
ها و تصاوير فرعي در خالل داستان، به يكپارچگي      هدايت با تكرار بعضي از صحنه

 كندميبخشد و داستان را به يك تابلوي هنري تبديل انسجام داستان قوت خاصي ميو 
يابد ميهاي مختلف داستان را به وضوح دراي كه خواننده ارتباط عناصر و بخشبه گونه

روشن، سايه(» هاي ورامينشب«؛ در داستان كندميو بافت هنرمندانة آن را كشف 
 مانند انعكاس ساز، جغدي روي شاخة درخت ناله گاهگاهي«، در آغاز داستان )2536

 در امتداد داستان به فاصلة چهار صفحه، بار ديگر صداي جغد )77: همان(» .كشيدمي
» .كشيد ميهمه به خواب رفته بودند، مگر جغدي كه فاصله به فاصله ناله«؛ شودمي تكرار

، در پايان داستانِ )58: 1386گور، بهزنده(» صداي دور و خفة آواز ابوعطا «)80: همان(
  . شودنزديك مي» داود گوژپشت«

-آب حوض تكان نمي«، )2536روشن، سايه(» هاي ورامينشب«     در آغاز داستان 

آب «شود سيمه وارد باغ ميااما در اواسط داستان وقتي فريدون سر) 77: همان(» خورد
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ر بوف كور از آن بسيار اين شگرد هدايت كه د).  82: همان(» حوض پايين رفته بود
اي  به گونهكندمي، به دريافت منظم داستان توسط خواننده، كمك شاياني مي جويدسود 

بار با تداعي تصاويري كه قبالً ديده، با آگاهي و درك بيشتري از داستان،  كه خواننده هر
  اي آگاه و كنجكاو تبديل وسيله به خوانندهدهد و بدينعمل خوانش را انجام مي

  بايد توجه داشت كه اين تصاوير جزو عناصر اصلي داستان محسوب . شودمي
رساند اما بنابراين، نبودِ آنها به ساختمان و روند منطقي داستان آسيب نمي. شوندنمي
  .سزايي دارندشك در انسجام بافت داستان نقش ببي
  

  توصيف طبيعت. 2-3
هاي ه داستان و حركت ميان سكانس     هدايت از توصيف طبيعت، بيشتر براي ورود ب

آميز از آن سود گاهي نيز جهت ترسيم فضاي ترسناك و دلهره. كندميداستان استفاده 
اي، از توصيف طبيعت به اقتضاي شرايط و نويسان حرفهوي به مانند داستان. جويدمي

   فادههاي بليغ استبنابراين، همواره از تشبيه. جويدبه صورت بسيار مختصر سود مي
جا  به طبيعت بايد مختصر و بهاي مربوطچخوف اعتقاد داشت كه توصيف. كندمي

دو كلمه از يك شب تابستان، تصوير روشني به خواننده بدهد  خود او قادر بود با يكي. باشند
خوانيم كه ، مي)2536روشن، سايه(» هاي ورامينشب«در آغاز داستان  ).353: 1377موام، (
فامِ كهنسال در تاريكي اين اول شبِ ماليم و هاي تيرهخورد، درختنميآب حوض تكان «
 نه صفحه بعد )77: همان(» .آمدندناك بهار به هم پيچيده، خاموش و فرمانبردار به نظر مينم

هاي خشك آمد كه برگصداي وزش باد مي«: نويسدبراي ترسيم فضاي رعب و وحشت مي
هاي لخت ها مانند دود غليظ و سياه بود و شاخهساية درخت. كشيدرا از اين سو به آن سو مي

 در صفحة بعد )85: همان(» .دراز شده بودميدي به سوي آسمان تهي هاي نوآنها مانند دست
از آنكه هول و هراس فريدون پايين آمد، هدايت براي حركت به سكانس بعدي داستان، از 

اي ابرهاي سياه مايل به خاكستري، طلوع صبح هتوده«: كندهاي اين چنين استفاده  ميتوصيف
هاي كبود تيره در كرانة آسمان مشخص شده وزيد، ساية كوهنسيم خنكي مي. كردرا اعالم مي
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: همان(» .شدخراشيد، شنيده ميبود و صداي پاي اسبي كه با سم خودش زمين طويله را مي
86(   

هوا تيره و «: شودها آغاز ميين توصيفبا ا) 1384: خونسه قطره(» هاصورتك«     داستان 
اندخت كه زنجيروار در هم باريد و روي آب لبخندهاي افسرده ميخفه بود، باران سمجي مي

حركت زير باران مانده ها خاموش و بيشاخة درخت. شدندكم محو ميپيچيدند و بعد كممي
تواند براعت استهاللي تان ميهاي هدايت در آغاز داس اين توصيف)105: همان(» .[. . .]بود 

توان ها را نيز از آن ميباشد بر پايان ناگوار داستان در حين اينكه افكار پريشان شخصيت
اين منظره به طرز عجيبي با افكار «: گويدهدايت خود در پايان همين توصيف مي. استنباط كرد

  )105: همان(» .آمدمنوچهر اُخت و جور مي
كردن مطلبي است كه نقش اصلي و محوري هدايت براي برجستههاي      گاهي توصيف

جا را ساكت و آرام جلوه ، هدايت همه)1386: سگ ولگرد(» سگ ولگرد«دارد؛ در داستان 
-ميدان و آدم هايش زير خورشيد قهار، نيم«را برجسته سازد؛ » پات«دهد تا صداي نالة مي

ها، ها، دكانآدم. كردندو ساية شب را ميبريان شده، آرزوي اولين نسيم غروب سوخته، نيم
هايي كه الي درز آجرهاي گنجشك[. . .] ها و جانوران، از كار و جنبش افتاده بودند درخت

النه كرده بودند، نيز از شدت گرما خاموش بودند و چرت ] برج معروف ورامين[ريختة آن 
) 19-20: همان(» .كستشفقط صداي نالة سگي فاصله به فاصله سكوت را مي. زدندمي

آلود غليظي كه ها كه پير و فرسوده هستند و آب گلوضعيت جوي نامتعادل، وضعيت درخت
كردن خوردة ورامين، همة اين تصاوير در برجستهكشاند، برج تركبه زحمت خودش را مي

  . كنندخورده، نقش بسزايي ايفا ميوضعيت سگي درمانده و كتك
  
  پردازي شخصيت.3

  پردازي تصويري شخصيت.3-1
ها را به پردازي هـدايت بدين شكل است كه وي ابتدا شخصيت     روش شخصيت
 بعد از آن، همسان با پيشبرد داستان كند ميشناخته وارد صحنة داستانصورت مبهم و نـا
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پـردازد و در جريان ها ميكم به معـرفي تصويري شخصيتو همقـدم با خواننده، كم
مـزيت « .سازدها آشنا مياستان، خواننده را با خصوصيات روانـي شخـصيتروي دپيش

پاينده، (» .پردازدها مياين شيوه در اين است كه در آن، خـواننده به ارزيابي شخصيت
1382 :135(  

ها ابتدا به صورت زير ، شخصيت)2536روشن، سايه(» هاي ورامينشب«     در داستان 
يك مرد جوان، يك : ورتر در ايوان سه نفر دور ميز نشسته بودندكمي د«: شوندظاهر مي

: همان(» .زن جوان و يك دختر هيجده ساله، سگشان مشكي هم زير ميز خوابيده بود
سازد بلكه  در ادامة داستان، هدايت نه تنها خواننده را با نام اين افراد آشنا مي)77

 داستان است و بافت و انسجام دهد كه الزمة پردازشاطالعات جديدي از آنها مي
 او به آهنگ همايون و ةنوازندگيِ فرنگيس و عالق. هنرمندانة داستان استوار بر آن است

 گلناز به نواختن تار و اشاره به اين ة فريدون به همين آهنگ، عالقةدر مقابل، ابراز عالق
نگيس پنهاني به نكته كه فريدون عقيده نداشت كه گلناز ساز بزند و در نهايت اينكه فر

   .گيرد، همه در اين جهت صورت مي)77-78: همان«داد گلناز ساز مشق مي
هاي بسيار كوتاه و فشرده، پردازي، با جمله     هدايت با اين شيوة خاص از داستان

در واقع هدايت چندين اطالع را در . سازدها آشنا ميخواننده را با ابعاد وسيع شخصيت
آميز به آلود نگاه حسرتهاي خمار و خوابگلناز با چشم«دهد؛ يك گزاره قرار مي

 -1:  در اين گزاره خواننده اطالعاتي چون)77: همان(» .كرد ميدست و پنجة استاد خود
 ممانعت -3. تن ساز عالقة گلناز به آموخ-2. آشنايي با نام گلناز كه در آغاز مبهم بود

  .اموزدكه فرنگيس به گلناز تار بيفريدون از اين
هاي كاكارستم ، از خالل صحبت)1384خون، سه قطره(» آكلداش«     در داستان 

ضد قهرمان بودن وي را نيز از . شويمميمتوجه لكنت زبان و نيز شخصيت منفور وي 
به به «: چي و گفتروكرد به شاگرد قهوه«رستم  كاكا .توان تشخيص دادهمين مجرا مي

: همان(» .نگاه كردآكل چي با لبخند به داششاگرد قهوه [. . .] بچه، يه يه چاي بيار ببينيم
55(   
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  پردازي توصيفي شخصيت.3-2
استفاده پردازي توصيفي نيز پردازي تصويري، از شخصيت     هدايت در كنار شخصيت

ها را در ابتداي داستان به ؛ وي در اين روش، ابتدا برشي از زندگي شخصيتكندمي
. برد كه خواننده از خالل آن به محور اصلي داستان و حوادث آن پي ميذاردگنمايش مي

بعد از آن، هدايت به طور جزئي و مستقيم، با زاويه ديد سوم شخص، به معرفي 
در اين شيوه خواننده نقشي منفعل دارد و ناچار ارزيابي راوي «. پردازدها ميشخصيت

ت در اين روش از مهارت بسيار بااليي  هداي)135: 1382پاينده، (» .پذيردرا مي
يك از هاي داستان، هيچدر موقع ترسيم و توصيف شخصيت«برخوردار است و 

كميسروف، (» .گيرد نميجزئيات ظاهري و خصايص و عادات قهرمانان خود را ناديده
  )38: تابي

ها، ، بعد از معرفي تصويري شخصيت)1384خون، سه قطره(» چنگال«     در داستان 
صورت خواننده را با پردازد و بدينهدايت به طور مستقيم به معرفي توصيفي آنها مي

دهد و الشعاع قرار مي وي را تحتگيريجهتسازد و قضاوت و داستان ميخود هم
احمد «. )2(دهد كه خود خواهان آن استذهن خواننده را به سمت و سويي سوق مي

هاي براق و پيوسته و چشم ابروهاي پرپشت به هم.جواني بود هژده ساله و بلند باال
هاي گون بود، ابروهاي تنك، لبربابه پانزده ساله و گندم[. . .] صورت عصباني داشت 
سيد جعفر، پدرشان، [ . . .] هاي كوچك و چانة باريك داشت برجستة سرخ، دست

» گجسته دژ«ستان در دا). 119: همان(» [. . .]گرفتن در مسجد شاه بود  معركهكارش 
نيز بعد از برش آغازي داستان كه خواننده از خالل آن تا ) 1384خون، سه قطره(

شود، به معرفي ها آشنا ميهاي شخصيتحدودي با فضا و موقعيت داستان و نيز ويژگي
آوري سر هاي شگفتراجع به اين زن و مرد حكايت«پردازد؛ ها ميمستقيم شخصيت
 كه اين مرد اسمش خشتون نيست و مال شمعون يهودي گفتند ميزبان مردم ده بود؛

[.. .] چهارده ماه بود كه روشنك و مادرش خورشيد، در اين ده آمده بودند [. . . ] است 
هشت سال بود كه شوهر خورشيد به طرز مرموزي گم شده بود چون به او تهمت زده 
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خون، سه قطره(» آكلداش«ستان در دا). 169-170: همان(» [. . .]بودند كه جهود است 
آكل در شهر مثل گاو پيشاني سفيد سرشناس بود و هيچ داش«خوانيم كه ، مي)1384

آكل را همه اهل داش[. . .] شد كه ضرب شصتش را نچشيده باشد لوطي پيدا نمي
  )56: همان(» .شيراز دوست داشتند
هايي از آنها را  و هربار جنبهكندمعرفي ميها را به اقتضاي شرايط      هدايت شخصيت

كه ، بعد از آن»آكلداش«؛ در داستان كندبرمال مي، كندايجاب ميكه حال و مقام داستان 
آكل مرد سي و پنج ساله، داش«: گويد ميشود،آكل عاشق مرجان چهارده ساله ميداش

[. . .] زد مياش توي ذوق ديد قيافهمي هر كس دفعة اول او را. تنومند ولي بدسيما بود
ها و پيشاني او جاي زخم قداره بود كه بد جوش خورده بود و گوشت سرخ روي گونه

زد و از همه بدتر، يكي از آنها كنار چشم چپش را از الي شيارهاي صورتش برق مي
  )60: همان(» .پايين كشيده بود

  
   عنصر زمان.4

مند از آن لمي و روش     ويژگي ديگري كه هدايت در پردازش داستان به صورت ع
جويد، شيوة استفاده از عنصر زمان در ساختار داستان است؛ هدايت سير منطقي بهره مي

-ريزد و با اين كار ساختار داستان را هنرمندانه ميرخدادها را از نظر زماني به هم مي

هم ريخته است، داستان از حالت در اين روش كه تسلسل زماني وقايع داستان به. سازد
هاي جمله. )3(شودآيد و داراي پويايي و انعطاف زيبايي ميركود و يكنواختي بيرون مي

، از نظر خط زماني مربوط به آخر داستان )1384خون، سه قطره(» گرداب«آغاز داستان 
هستند زيرا در آن صحبت از مرگ دخترش هما است كه در پايان داستان بر اثر سينه 

او كه ! . . . ي چشم او و آهنگ صدايش به كلي خاموش شدآيا روشناي«. ميردپهلو مي
زني كه مردش را «داستان ). 39: همان(»  . . .مي زدهاي بامزه آنقدر خندان بود و حرف

نيز از نظر تسلسل زماني داراي چنين ساختاري است؛ ) 2536روشن، سايه(» گم كرد
 بنديتقسيم داستان با توالي زماني. شوداين داستان به سه بخش اصلي تقسيم مي«
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هاي او براي  نويسنده با شيوهبنديتقسيماين . نويسنده از وقايع همخواني ندارد
» .اش براي روايت داستان هماهنگ استپردازي و نيز زاويه ديد انتخابيشخصيت

  )102: 1382پاينده، (
 بخش شود؛، داستان از دو بخش تشكيل مي)1386: سگ ولگرد(» سگ ولگرد«     در 

بخش دوم . بخشي داشتپيش صاحبش بود و زندگي آرام و رضايت» پات«نخست كه 
بار او از همان روز كند و زندگي نكبت، صاحبش را در ميدان ورامين گم مي»پات«كه 

هدايت . به جا كرده است در اين داستان هدايت جاي اين دو بخش را جا. گرددآغاز مي
 برجسته كرده استرا بيشتر » پات« وضعيت نابسامان بار واز اين طريق، زندگي نكبت

» پات«، قصد دارد كه دورة دوم زندگي آيدبرميزيرا وي همچنان كه از اسم داستان نيز 
بنابراين، هدايت براي رسيدن به اين . را كه سرشار از رنج و تعب است، نمايان سازد
سه (» هاصورتك«داستان . يزدرهم ميمقصود، ساختار داستان را از نظر تسلسل زماني به

هاي محوري با شكستن خط كردن سكانسنيز به لحاظ برجسته) 1384: خونقطره
 كه مربوط به كندآغاز ميهايي زمان، چنين وضعيتي دارد؛ هدايت داستان را با گزاره

آيا خجسته امشب به بال خواهد رفت؟ [. . .] «سازترين صحنة داستان است سرنوشت
 خط تقويمي رويدادها از نظر زماني در داستان )105: همان(» .توانم نميمن كه هرگز

نيز همين وضعيت را دارد؛ اين داستان با ) 2536: روشنسايه(» عروسك پشت پرده«
شود كه در آن مهرداد بعد از تعطيلي تابستان، به برشي از بخش دوم داستان شروع مي

  .گيردتصميم ميخوشگذراني 
  
  انپايان داست. 5
  پايان علمي و روشمند. 5-1

مند و علمي هستند، حكايت از بافت و ساختمان منسجم هايي كه نظام     پايان داستان
هاي خفي، ن و داللتاساس قرائاي برها، خوانندة حرفهدر اين گونه داستان. داستان دارد

ها، به ونه داستانگهدايت در نگارش اين. بيني كندپيشتواند رخداد پاياني داستان را مي
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 آثار تأثير، به شدت تحت »هاي ورامينشب«و » عروسك پشت پرده«ويژه داستان 
ها معموالً پاياني گونه داستاناين. هنري و گي دوموپاسان بوده است. نويسندگاني چون اُ

، )1384خون، سه قطره(» چنگال«در داستان ). 56: 1372قرباني، (كننده دارند غافلگير
دهد هايي به دست ميپيرنگ و بافتي نسبتاً استوار برخوردار است، هدايت نشانهكه از 

حتي . سيد احمد شبيه و نمونة پدرش بود«كشد؛ كه خواننده پايان اندوهبار را انتظار مي
 هدايت در اوايل )119: همان(» .نشان مرض خطرناك او در احمد آشكار شده بود

 سيد احمد، اشاره كرده بود كه پدر سيد احمد، زنش داستان، در خالل گفتگوي ربابه با
بينيم كه در پايان داستان مي. را با انداختن گيسوي وي دور گردنش، خفه كرده بود

احمد با تردستي و چاالكي مخصوصي دو رشتةگيس بافتة ربابه را گرفت و به دور «
  )127: همان(» .گردنش پيچانيد و به سختي فشار داد

، خوانندة معمولي پايان دور از انتظار را )1384خون، سه قطره(» گرداب«ان      در داست
اي عالئمي وجود دارد؛ خوابي كه كند اما براي خوانندة حرفهبيني نميهرگز پيش

دختر كبريت فروش كه . بيند داللت بر مرگ هما استهمايون در پايان داستان مي
، ورود هما در حالي كه شمع در دست صورتش شبيه بهرام و هما بود، لباس سياه او
، همة اين )50: همان(آلود قبل از دفنش داشت و نيز قيافة بهرام با همان صورت خون

بينيم كه هما بر اثر سيه در پايان مي. كنندكمك ميتصاوير به تعبير شوم خواب همايون 
  ). 52: همان(پهلو مرده و پهلوي قبر بهرام او را به خاك سپردند 

، پايان داستان براي خوانندة )2536: روشنسايه(» عروسك پشت پرده« در داستان     
-اي كه با سبك هدايت آشنا است، با توجه به قراين و نشانهاي، به ويژه خوانندهحرفه

هدايت خود . بيني استستان داده است، تقريباً قابل پيشهايي كه هدايت در خالل دا
چيزي كه بيشتر باعث تعجب او شد اين  «كنداره مياشبه شباهت مجسمه با درخشنده 

هاي مخصوص درخشنده رفته بي شباهت به يك حالتبود كه صورت آن روي هم
 رغمعلي )55: همان(» .هاي او ميشي بود در صورتي كه مجسمه بور بودفقط چشم. نبود
جه مهرداد، رو، براي جلب تومند بود و از اينهمهري مهرداد، درخشنده به او عالقبي
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اي به موي سرش را داد مثل مجسمه زدند و چين دادند، لباس مغزپسته«درخشنده 
همان شكل مجسمه دوخت، حتي مد كفش خودش را از روي مجسمه برداشت و 

 در اتاق مهرداد، جلو آمدمي ، كار درخشنده اين بود كهمي رفتروزها كه مهرداد از خانه 
هدايت براي انحراف ذهن خواننده ). 60: همان(» .] [. . كردميآيينه تقليد مجسمه 

بينيم كه مهرداد در پايان داستان مي.  كه مهرداد قصد كشتن مجسمه را داردكندوانمود مي
اي شنيد و مجسمه به زمين ناگهان صداي ناله«بعد از شليك سه تير به سمت مجسمه، 

ن مجسمه نبود درخشنده بود مهرداد هراسان خم شد و سر آن را بلند كرد اما اي. خورد
ها بدين گونه داستان شگرد هدايت در اين)61: همان(» .خوردكه در خون غوطه مي

با تغيير ناگهاني و غير مترقّبِ وضع، داستان را به نتيجه «شكل است كه در پايان داستان 
  ). 37: تاكميسروف، بي(پردازد گشايي آن ميرساند و به گرهمي
  
  انگيز و مبهمتپايان شگف.5-2

مشتاق  خواننده، بسيار متحير كردنانگيز و به تبعِ آن      صادق هدايت به پايانِ شگفت
آور و دور از اي بسيار شگفتهاي هدايت به شيوهرو بسياري از داستاناز اين. است

زي داري از عنصر ابهام جايگاه ممتار به لحاظ برخوهاداستاناين . پذيرندانتظار پايان مي
اي كوچك ها كمترين سرنخ و يا حتي نشانهگونه داستانزيرا هدايت در اين) 4(دارند؛

رو رخداد پاياني داستان كه دهد و از ايندال به ارتباط عناصر داستان، به دست نمي
در . شود، همواره بر خواننده مجهول و غامض استترين حادثه محسوب ميمحوري
شود كه روشنك، ، در پايان داستان معلوم مي)1384خون، سه قطره(» دژگجسته«داستان 

گرفتة روي جلو روشنايي لرزانِ پيه سوز، لكة ماه«دختر خشتون كيمياگر است؛ خشتون 
 در اين داستان، علت )175: همان(» .پيشاني روشنك را ديد و دخترش را شناخت

حتي .  نيستاسارت خورشيد و آزادي او در قبال دادن روشنك به خشتون، معلوم
يابد كه خشتون، بعد از آنكه خورشيد خواننده موضوع اسارت خورشيد را زماني درمي

بده من حاال آزادي . آوريميدانستم كه او را مي«: گويدبرد، ميروشنك را پيش وي مي
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» مرده خورها«پايان دور از انتظار داستان ). 174: همان(» اما مبادا به كسي بروز بدهي؟
نيز از چنين ساختاري برخوردار است زيرا در طول داستان ) 1386: ه گورزنده ب(

  .نيامده است» مشدي«شدن اي، هرچند خفي، دال بر زندهعالمت و نشانه
  

  گيرينتيجه
هاي كوتاهِ توان نتيجه گرفت كه داستانتجزيه و تحليل آثار هدايت مي،      از بررسي

هاي او، از بيشترين بسامد برخوردار هستند و اين رئاليستي وي، در قياس با ديگر تجربه
ها، از تبحر و مهارت گونه داستاندهد كه هدايت در پردازش اينموضوع نشان مي

هاي معماري و پيكربندي آن به خاصي برخوردار بوده است و به اصول، فنون و تكنيك
اي ي حرفهاوانندهاي كه براي خاي حرفهبنابراين، به مانند نويسنده. خوبي آشنا است

هدايت ساختار داستان را از نظر ارتباط عناصر با هم، به . كندعمل مينويسد، داستان مي
- واحد و بافتي منسجم، با تكرار تصاوير و نيز تداعي عناصر در بخشتأثيرمنظور ايجاد 

از . بخشدهاي مختلف داستان و نيز پرهيز از كاربرد عناصر اضافي، تضمين مي
جويد اما هرگز از پردازي تصويري و توصيفي به يك اندازه سود ميشخصيت
وي ابتدا داستان را با توصيفي . كنداستفاده نميپردازي توصيفي در آغاز داستان شخصيت

ها، كه از نظر ساختاري كامالً به بسيار مختصر از طبيعت و يا معرفي تصويري شخصيت
اي كند و پايان داستان را به شيوهع ميهاي بعدي داستان مربوط هستند، شروبخش

چيني و ها، از نظر زمينه؛ اكثر اين پايانكندترسيم ميآميز انگيز و هيجانبسيار شگفت
  .گذاري، كامالً علمي و هنرمندانه هستندنشانه

؛ وي نظم كنداستفاده مي     هدايت از عنصر زمان نيز به شكلي بسيار علمي و كارآمد 
ها و شكند و با اين كار سكانسها را از نظر تسلسل زماني درهم ميتقويمي رخداد

بدين صورت به پيچيدگي و ابهام هنري . سازدهاي محوري داستان را برجسته ميبخش
يكنواخت داستان، نتيجة  پذيري و خروج از فضاي خشك وكه انعطاف افزايدداستان مي
  .آن است
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  :نوشتپي
اه در ايران شكل ديگري دارد؛ در ايران بعد از انقالب فرايند پيدايش داستان كوت. 1

  .نويسان اروپايي، نوشتن داستان كوتاه مرسوم شدمشروطيت و به تقليد از داستان
پردازي هدايت، كه از بسامد بسيار بااليي هم ت اين جنبه از شخصيالبته بايد يادآور شد. 2

  .برخوردار است، زياد مطلوب و علمي نيست
 رندارد چراكه د رئاليستي بودن آنها باهاي هدايت منافاتي  زمان در  داستانشكستن. 3
ريزند و اين امر به محتواي داستان كه هم مي رخدادها فقط از نظر خط زماني به،هاي هدايتداستان

  .زند نميايبازتاب واقعي جامعه است، لطمه
 بسامد زيادي هم برخوردار نيستند،  كه ازهاي مبهم اين قبيل پايانشدالبته بايد يادآور .4

 ارتباط منطقي عناصر داستان و در كل بافت ان، كه نتيجةعطف توجه به انسجام و يكپارچگي داست
  .سازدهاي هدايت از نظر علمي خدشه وارد ميمند آن است، به ساختار داستاننظام
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