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د ادبي به عنوان يك دانش ترين دستاورد نق شايد بزرگ
در گذشته به متن بر . توجه و تمركز بر متن باشدنوظهور 

شد و هر  هاي عام انساني نگريسته مي اساس ارزش
دوستدار  يار و را خود مخاطبي از منظر و ظن خويش

دانيم كه اتفاق  امروز اما به روشني مي. دانست ادبيات مي
 . افتد اصلي درون متن مي

به  داستان را تر آسانبراي درك هاي آموزشي  در كتاب
مورد بررسي قرار  و آن عناصر را كنند ميعناصري تجزيه 

درواقع عناصر داستان مقوالتي تجريدي  اما .ددهن مي
بر  كدام و هر شوند ميهستند كه از داستان استخراج 

بررسي تعداد كنند كه از  كيد ميمشتركي تأهاي  خصلت
 . اند استقراء شده داستان زيادي

آموزش عناصر داستان كمابيش در به همين دليل  
اما كدام جمله از داستان . افتد محيطي انتراعي اتفاق مي



شود و كدام جمله براي  جزو طرح آن محسوب مي
وًال اين عناصر از هم آيا اص  ؟شدهنوشته  پردازي شخصيت

 جدا هستند؟
در دوره تحليل داستان اصل بر خواندن سطر به سطر 

واقعيت اين . جمع و تحليل جمله به جمله آن است درمتن 
نهفته است متن  در تار و پود ناداستعناصر  هاست كه مقول

ست او واژگان  ااجز اشياء واين رفتار نويسنده با و در واقع 
  .بخشد ويت ميهنتزاعي عناصر ا اين كه به

كه به يك مقاله  به استثناي جلسه پنجمدر اين دوره 
براي هر روز يك داستان انتخاب  استثنايي اختصاص دارد،

نظيرند و از شاهكارهاي  در نوع خود بي يكشده كه هر 
 . شوند ادبيات ايران و جهان محسوب مي

تمركز  مناسبتبه  دورهي اين ها هر كدام از داستان
نويسي  بر يكي از مباحث اصلي داستان و داستانتر بيش

به يك مبحث  گاه هيچالبته بحث و تحليل . اند انتخاب شده
خواهيم براي كشف و فهم داستان  مي. دشمحدود نخواهد 

 .هاي آن پيش برويم تا دورترين كرانه



اين دوره شايد براي عالقمندان عمومي ادبيات در حكم 
داستان و  قرائت و توقف باشد گذاشتن مته به خشخاش

 اين عزيزان را بند يا جمله،هر در پي  سخن گفتن از آن
بيشتر به كار هنرجويان  شايد اين جلسات. خسته كند

با داستان و  خواهند ها كه مي آن. يدبيانويسي  داستان
 .نويسنده تا لحظه خلق داستان و ورز دادن آن پيش بروند

مي و دوست نياز اين دوره كتاب قدي حداقل پيش
ياد ابراهيم يونسي  ثر زندها  »نويسي هنرداستان«داشتني 

مينه براي هنرجويان ر اين زمطالعه هر چه بيشتر د .است
اثر   »هاي رمان جنبه«هايي از جمله  كتاب. مفيد خواهد بود
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