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 مقدمه -1

تغییر مزاج نویسندگان و . گران ادبی استجذاب تحلیلمهم و بندی یکی از موضوعات پایانبحث 

های و اندیشه آثارهایی است که نوگرایان برای خلق شیوه، گویی و ابهامآوردن به پیچیدهروی

مدرن، پایبند به ساختار و قواعد خطی داستان مدرن و پست گانجویند. نویسندبهره می جدیدشان

شناسند. از میانسان پیچیدۀ امروز های یکی از ویژگی این قواعد راعدول از و  ندکالسیک نیست

است. نجدی در روز بیست و چهارم آبان ماه سال  بیژن نجدیگرا در این عرصه تحول نویسانداستان

از پدر و مادری گیالنی در خاش زاهدان متولد شد و تحصیالت ابتدائی خود را در رشت  0341

از همان دانشکده در رشتۀ  0373سرای عالی تهران شد و در سال وارد دانش 0337گذراند. در سال 

های الهیجان مشغول به تدریس شد. نجدی نالتحصیل و با سمت دبیر در دبیرستاریاضی فارغ

های کوتاهش بسیار متفاوت از نویسندگان دیگر ای نوگراست که سبک و ساختار داستاننویسنده

دوباره از همان ، اندیوزپلنگانی که با من دویدههای با نام داستان کوتاهاست. از او سه مجموعه 
چه که این پژوهش (. آن3: 0379نژاد، باقین.ک. ) استبه چاپ رسیده  های ناتمامداستانو  هاخیابان

 :به دنبال آن است یافتن پاسخی به این پرسش است

 های خود استفاده کرده است؟بندی داستانهایی برای پایاناز چه شیوه بیژن نجدی 

 ادبیات داستانیتحلیل در قابل مهم وی هامؤلفهیکی از ، داستانبندی پایانتغییر در فرم 

هایش استفاده کرده است. در پرداخت داستانها که بیژن نجدی آگاهانه از این شیوه مدرن استپست

های داستانی برایش رسد گرهاز وجهی مخاطب وقتی به سطرهای پایانی داستان میها در این داستان

 سویی دیگرپایان قطعی است. از  این صورتدر شود که ادراک میقابل داستان ۀو نتیج شدهگشوده 

نیست این  ودنگشقابل هاگره و ردیگیفرامعدم قطعیت تمام داستان را ها، مدرنبه تبعیت از پست

که این شیوه از پرداخت ویژگی  گردد یمنتهگانه های چندشود پایان داستان به فرجامعمل باعث می

سازد که پیامد همراه می چند ایدو مدرن است. گاهی نویسنده پایان داستانش را با نویسندگان پست

سو یا داستان همفرجام  این صورت که در استتردید  ها در شک ومخاطب در انتخاب یکی از آن

کردن به قواعد و ساختار داستان کالسیک از فرجام از وجهی دیگر نویسنده برای پشتموازی است. 

و سرگرمی است. از سویی دیگر نویسنده  نوعی تمسخرهدف گیرد که دروغین یا کاذب بهره می

های همؤلفکه از  ایجاد کندتسلسل و بیهودگی  تاگنجاند پایان داستانش را در اول داستان میآگاهانه 

گنجاند اول داستان را در آخر داستان می مدرن است. گاهی نویسنده برعکس فرجام چرخشی،پست
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از ب. گاهی نیز نویسنده پایان داستان را فرجام استصورت فرجام بی نیدر ا سازدپایان پایان را بیکه 

ا هدف این جستار ب تا مخاطب پایان داستان را در ذهنش بنویسد که همان فرجام باز است. گذاشته

 تحلیلیو به روش توصیفی صورت گرفته بیژن نجدیهای تحلیل و تبیین انواع فرجام در داستان

 است.

نویسی کالسیک و مدرن انجام شده است اما در زیادی در حوزه داستانهای اگرچه پژوهش

وجود  کاملی پژوهش بیژن نجدیکوتاه های داستاندر مجموعه بندی پایانتحلیل  وباب بررسی 

های بندی در رمانپایان» پرداخته است انواع فرجام که از وجوه مختلف بهندارد. پژوهشی 

وندی با . در این پژوهش ریزهاست (0370) وندیسمیرا ریزه ارشد یکارشناس ۀنامپایان «مدرنپست

عناوین آن مورد توجه این سررسد که تعاریف و های مختلفی میبررسی تعدادی از آثار به فرجام

( 0371) شاپیباثر لئونارد  نویسیهایی درباره داستاندرس در کتاباست. از سویی دیگر  تحقیق

بندی و تکمیل این پژوهش شود که در رسیدن به انواع پایانبندی داستان ارائه میپایانهایی از شیوه

پسامدرنیسم  در کتاب مدرنیسم وهای آن نیز مؤلفهمدرن و ادبیات پست ۀدربار .راهنمای خوبی است
، تصنعی و کاذب، چندگانههای فرجامانواع توان به می( 0333) ندهیپانوشتۀ حسین  در رمان

 .است یضرورالزم و برای تکمیل این پژوهش ها دقیق فرجام شناختدر  رسید که و... پیشنهادی

های مهم ادبیات مؤلفهکه از  عدم قطعیتنیز ( 0333الج ) دیویدنوشتۀ  نویسیداستان هنردر کتاب 

 مدرن وپست ادبیاتشناخت منبع مهمی برای که  گردیده است لیو تحلبررسی  مدرن استپست

 است.گانه های چندفرجام

 چارچوب نظری -2

بندی این ابزارها و مصالح داستان، نظریات مختلفی وجود دارد. گاهی جمع بندیدر تبیین فرجام

رسید. در فرم  مطلوببندی به پایان دقیق کارگیریهبتوان با هایی است که میهمان تکنیک

 است و ساختار و قواعد خود را دارد. متفاوتها هریک از این شیوهمدرن کالسیک، مدرن و پست

 انواع فرجام -2-1

هایی که در این تحقیق آورده شده است نتیجۀ تالش خانم سمیرا ریزه وندی در عناوین فرجام

بررسی و  بیژن نجدیهای نامۀ کارشناسی ارشد اوست که با شرحی جامع و بدیع در داستانپایان

 تحلیل گردیده است.
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 قطعیپایان  -2-1-1

 ،داستان ابتدا و انتهایی دارد و مخاطب بعد از رسیدن به سطرهای پایانی، بندیدر این شکل از پایان

ادراک است. این نوع فرجام از قابل شود و نتیجه داستانبرایش ممکن میهای داستانی گره گشایش

ساختار شده و کند و ترتیب زمانی حوادث و رویدادها در آن رعایت تبعیت می پیرنگ طرح خطی

 (.43: 0333لو، ن.ک. اسماعیل) داستان کالسیک را داردو قواعد 

 (داراحتمال) پایان محتمل -2-1-2

 . در ایناستبردن احتمالی حوادث و رویدادهای داستانی همراه با شک و تردید پیش محتملفرجام 

تواند دو روی سکه احتمال می و بندی به وقوع پیوستن و نپیوستن رخدادها وجود داردنوع فرجام

بندی از حوادثی که هنوز رخ نداده است و ممکن در تعریف این نوع فرجاموندی ریزه سمیرا .باشد

 (41 :0370، وندیریزهن.ک. ) است رخ بدهد سخن گفته است

 سوهمیا  پایان موازی -2-1-3

سطرهای انتهایی داستان دو امکان در بندی است که نویسنده شکلی از پایان، سوهمیا  یفرجام مواز

 شپایان داستان انتخابدهد. در این نوع فرجام نویسنده خواننده را در را در اختیار مخاطب قرار می

ها، ناتمام رهاکردن در مقالۀ خود تحت عنوان پایان قطعیت اینعیشف میمر .سازدشریک می سهیم و

های خواننده و بازبودن و در نتیجه منتهی به فرجامدادن بندی داستان شرکتجمالت را در پایان

 (.34-0: 0374نیا، ن.ک. شفیع) داندگانه میچند

 پایان کاذب -2-1-4

مدرن است. در این فرم، نویسنده پایان پست ۀهای چندگانساختن پایان داستان شکلی از فرجامکاذب

رساند. در این و بیهودگی است به اتمام می تمسخرهای دروغین که همراه با داستانش را با گزاره

کردن حوادث اما با دنبالگوید داند نویسنده به او دروغ میشکل از فرجام، مخاطب اگرچه می

 (443: 0343ن.ک. مقدادی، ) های نویسنده استسرگرم دروغ رغبتداستان با میل و 

 گانهچند پایان -2-1-5

بندی نویسنده برای مخاطب مدرن است. در این نوع پایانابزارهای پستپایانی در داستان نیز از چند

ها را برای داستان انتخاب کند. این روش باعث یکی از این پایان تاگیرد چندین پیامد در نظر می

 داندبندی میها را ویژگی این فرجامشود. پاینده ناممکن بودن هر یک از فرجامگیجی خواننده می

 (.079: 0333پاینده، ن.ک. )
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 گشوده پایان -2-1-6

بندی بودن پایان داستان، تجسم داستانی دیگر در ذهن مخاطب است. در این شکل از پایانگشوده

 شودی دیگر در ذهن مخاطب آغاز میاما در اصل داستان رسندبه اتمام میاگرچه سطرهای داستان 

 (.434- 444: 0339عمرانی،  پورن.ک. مهدی)

 قطعیتعدمپایان  -2-1-7

مدرن است. و رویدادهای داستان ویژگی مهم ادبیات پست هاتیعمل شخصنداشتن گفتار و  قطعیت

در این شکل  گردد.گانه منتهی میهای چندسطح پیرنگ به انواع فرجام و پایان درزدوده نشدن ابهام 

کند نتیجه و یقین رخدادها دست پیدا نمیبندی مخاطب با خواندن تمام سطرهای داستان به از پایان

 (.024-029: 0339ن.ک. الج، ) چون داستان پر از تناقض و ... است

 پایان چرخشی -2-1-8

بندی نویسنده در یک مدرن است. در این شیوه از پایانتسلسل و دوران از ابزارهای ادبیات پست

که نوعی اسارت گرفتن مخاطب  آوردپایان داستانش را در سطرهای اول داستان می چرخش دورانی

زاده حاجی نویسی است.در داستان نوین هاییتکنیک، کردن خواننده و ایجاد بیهودگیاست. گیج

: 0331نژاد، ن.ک. پارسی) باید بتوانیم به اول داستان برگردیم هرلحظهمدرن معتقد است در پست

47.) 

 انیپایب انیپا -2-1-9

فرجام است که نویسنده برعکس پایان چرخشی، اول داستان را در آخر پایان شکلی از پایان بی

بودن اتفاق تسلسل و باطل تکنیکگنجاند که این شیوه نیز نوعی بیهودگی است. در این داستان می

اول داستان را در آخر  در یک چرخشرسد وقتی نویسنده به سطرهای پایانی داستان میافتد. می

 گردد که نوعی اسارت است.روش باعث گیجی و مبهوت شدن خواننده میکه این آورد میداستان 

مدرن های پست، دور باطل و ... را ویژگی فراداستانی رمانفقدان قاعدهجایی، الج جابه دیوید

 (.411-094: 0339ن.ک. پاینده، ) داندمی

 بحث و بررسی -3

 بیژن نجدی ۀرایانگهای نوداستاندر  فرجامانواع  -3-1

 پایان قطعی-3-1-1

استفاده داستان کالسیک از آن در  تربیشبندی است که پایان، ابزاری برای فرجام قطعی یا بسته

با  شودنزدیک میسطرهای پایانی که داستان به بندی با توجه به اینفرجاماز شود. در این نوع می
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در  است. درک و فهمقابل مخاطبنتیجه برای و شود های داستانی حل میتمام گرهها، ورقاتمام 

و تمامی حوادث و رویدادهای داستانی با خطی تبعیت دارد طرح از کالسیک، داستان  ساختار

گشوده شوند و در آخر در پایان ها همه گرهتا گیرند قرار می کنار همطوری  ترتیب زمانیرعایت 

دیقۀ ص. یا بسته است یقطعفرجام  این صورتداستان ابهامی برای درک نتیجه باقی نماند در 

 .قائل است آغاز و پایان کالسیک داستانبرای نوشتن  چگونه داستان بنویسیمدر کتاب لو اسماعیل

روشن ها معلول علت وو کنار هم قرار بگیرند ی زمانو ترتیب  با نظمباید رویدادها  بدین مضمون که

 (.43: 0333لو، اسماعیلن.ک. ) گرهی با تصادف حل نگردد و هیچ باشدمشخص و 

 شخصیت و حادثه دو رکن، داستان کالسیکدر ساختار  نظران معتقدندصاحباز سویی دیگر 

طاهر  و شخصیت است هم نیزمسپرده به محوریت داستان  تعاریفاین با شوند. محسوب میاساسی 

 ۀ طاهرخانواد، این داستان خطیطرح در . شوندمحسوب میداستان این  یاصل تیشخصدو و ملیحه 

 شذهنهای عمیق الیهرا در با تمام وجود حس مادر بودن زن طاهر ملیحه  دارند.دار شدن بچهآرزوی 

دار نیست که بچهاو حتی با این. سازدمیجاری  به زبان آن راکنترل  و بدون خودجوشگاهی  و دارد

پیدا شده  پل ریزدر که ای هرا که در وجودش نهادینه شده با یک فرزند مردذاتی مادر بودن  احساس

فرزند مرده را که  نورددیدرموجود او را چنان  و داردابراز میدیگری است پدر و مادر متعلق به و 

اسم برایش بگذاریم و خاکش که خودمان  :گویدبه طاهر می و کندتلقی میعنوان فرزند خودش هب

 کنیم و مراسم بگیریم.

: گن یه جسد افتاده زیر پل. طاهر گفتگفت: توی نانوایی میطاهر گفت: چی شده؟ ملیحه ...»

همیدیم فملیحه گفت: ن»... ، «شو دیگه. یه چی؟ ملیحه گفت: یه مرده... همه دارن میرن مرده تماشا، پا

ها پسر کاش یکی از درخت -خوای یه دقه بشینیم؟ چند سالشه! دستمو بگیر طاهر. طاهر گفت: می

، ژاندارمری گفت: از یکی بپرس کجا بردنش؟ طاهر گفت: حتما   کرد(.میطاهر بود )ملیحه فکر 

شه بدینش به ما؟! دکتر گفت: یومد میملیحه گفت: اگه نیومدن، اگه کسی دنبالش ن»... ، «درمانگاه...

کنیم، چکار کنم؟ طاهر گفت: بچه را بدن به ما؟ بدن به ما که چی ملیحه؟ ملیحه گفت: دفنش می

کنیم. بعد شاید بتونیم دوستش داشته باشیم. همین حاال هم، انگار، دوستش دارم یخودمون دفنش م

نجدی، ) «کنیمملیحه گفت: این همه اسم، آخرش هیچی. طاهر گفت: باالخره یه اسمی پیدا می»، «...

0343 :00.) 
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 ،ترتیب زمانی حوادثرعایت  .قطعی و بسته است سپرده به زمینشکل فرجام در داستان 

 فهم بودن نتیجۀ داستان،درک و قابل محوری، گشایی، شخصیت، گرههاشدن علت و معلولمشخص

 خصیتش با دو، داستان این داستان طرح خطیتشریح در  است.این ادعا دالیل محکمی برای اثبات 

دیگر با رعایت هم گرفتن حوادث و رویدادها کنارپس از قرار وشده طاهر و ملیحه آغاز اصلی 

در  .ماندرسد و در پایان داستان ابهامی باقی نمیگشایی شده و به نتیجۀ قطعی میزمانی گره بیترت

داستان باید طوری شکل بگیرد  بندیپایان گویدنایت هم همین اعتقاد را دارد او میبسته بودن فرجام 

 (.473 :0337ن.ک. نایت، ) باقی نماند یسؤالو جواب  حل شود یها و معماهای داستانکه گره

ها راه رفتند. مراسم روی چمن بین سنگ ،خانهیشومرده...طاهر وزنش چند قدم دورتر از »: 

روی چمن خیس بنشینند.  قدر طول کشید که باالخره ناچار شدندد، آنآلوخاکستری، خاک تدفین

شد. طاهر گفت: پاشو بریم، بریم... ملیحه گفت: هم صدای بیل شنیده میها رفتند بازرکنگو کهیوقت

پر بود از سنگ و اسم و تاریخ تولد و ... ملیحه گفت: باید بگیم براش  هاآنکمک کن پاشم. اطراف 

: ... براش اسم بذاریم. طاهر گفت: ... ملیحه گفت دیبا سنگ بسازن. طاهر گفت: باشه. ملیحه گفت:

سوخت و از بالکن صدای همهمه مردمی به گوش جمعه بود، بخاری هیزمی با صدای گنجشک می

کردند که طاهر و ملیحه نتوانستند می سروصدا قدرآن هاآنگشتند. میرسید که از ته خیابان برمی

 (.04: 0343نجدی، ) «صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند

 نمونه دوم:

 رابطه علی و معلولی و یعنی؛ شکل فرجام قطعی و بسته است زیمن نای های دگمهچشمداستان در 

که همان ساختار کالسیک  داردو از طرح خطی تبعیت رعایت شده  کامال ترتیب زمانی حوادث 

 مایه آندرون وه مشخص و نتیجآن آغاز و پایان توسط مخاطب با خواندن این داستان لذا . است

میرصادقی پایان داستان آمیز بودن موفقیتدر  ماند.نمیای ناگشوده باقی و گره است استخراجقابل

ت حرکباعث و  شکل بگیردآن بینی نویسنده است در که اندیشه و جهان مایهباید دروناعتقاد دارد 

 (.001: 0334ن.ک. میرصادقی، ) پیرنگ را فراهم کندمقدمات و شود عمل داستانی 

عروسکی است که حوادث و رویدادها  شخصیت داستان، ای مندگمه هایچشمدر داستان 

ای نکته اما؛ دندارتبعیت  یخط ریساز ترتیب زمانی و  ، حوادثقبلیمانند داستان  و دنچرخحول او می

دسی توصیف عینی و هن اشاره کرد. باید است در این داستان جایگاه اشیاء اهمیت و نمایدمیبدیع که 

 است.جسته بهره  این شیوهاز پرداخت  درمدرن است که نجدی پستادبیات های مؤلفهیکی از  اشیاء
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 سطرهایوقتی مخاطب به یعنی ؛ است آنبودن نتیجه درکقابل خاطربهنیز  بسته بودن فرجامقطعی و 

بزرگ ای من کله» ماند.:و ابهامی باقی نمی شودمیبرایش گشوده  داستانیهای رسد گرهمیانتهایی 

توانم بایستم. کسی باید ای است. نمیمن دکمه یهاچشمدارم. صورتم صاف و بدون گونه است. 

شوم و با صورت به زمین هایم شکسته میانرکمکم کند تا بتوانم راه بروم وگرنه روی کشالۀ 

گذاشتند. رفت مرا روی تاقچه و پشت پنجره میفاطی با پدرش از خانه بیرون می کهیوقت»، «خورممی

 یتحرکیببا دیدن خیابانی که فاطی از الی مردم برای پیراهن مخمل آبی من دست تکان دهد، 

ها دو نفر تخت روانی پشت سر پیاده»... (.74: 0343نجدی، ) کردمها و پاهایم را فراموش میدست

ها به حیاط مسجد رفتند. خودشان را خنک و د که مردی روی آن دمر افتاده بود. آنآوردنرا می

تخت روان را با خود ببرند دور شدند. مردی که  کهآن جا دراز کشیدند. بعد بیخیس کردند. همان

کنم که کرد. گاهی فکر می. به نظرم داشت توی زمین را نگاه میماند یباقطور دمر افتاده بود همان

، استخوانی، چیزی داشته یاطیخچرخهای کنار مثل من غیر از خرده پارچه شیهالباساو نباید زیر 

. ددارنیبرماو را از کنار دیوارک حوض  حتما باشد. روزی که مردم دوباره به این شهر بازگردند 

 (.77 :0374)نجدی، « هستم فاطی تو ام؟ باگویم تا بدانی من کجا افتادهاین را می

 نمونه سوم

حصول نتیجه برای مخاطب است. آغاز و پایان نیز از های دیگر وجه تشخیص این فرجام با فرجام

و همۀ  شخصیت استیت با محور گناهانبیداستان  دربندی است. های این نوع فرجاممؤلفه

محوریت با شخصیت و حوادث ها در آنکه ی یهاداستان د.نچرخشخصیت میاین رویدادها حول 

اصلی شخصیت گناهان. در داستان بیدندارتبعیت  کالسیکاز ساختار و قواعد باشد طبق تعاریف 

درک و فهم قابل گیهم، افتدمیحوادث و رویدادهایی که برایش در سینما اتفاق ، است مرتضی

 .از سیر خطی تبعیت دارد شروع و پایانشده است.  گشودههای داستانی در پایان گرههمۀ است و 

طرحی ساده و منسجم و  نداردجای  داستاندر این شود میگویی تناقض که باعث ابهام و پیچیده

ن.ک. ) داندداستان میطبیعت قهرمان را پایان نوع این . کرس دلیل موفقیت بردمیداستان را پیش

سینما وارد خیابان شود. بلیطش را که از سردر و پاگرد مرتضی برای این: »... (. 001: 0334کرس، 

 شانه دیوار، رفت.بهرو ول کرد و کنار مردم، شانههای آن را روی چل و گل پیادهجر داد و تکه

وآمد مردم ها و رفتآور باران و بوق اتومبیلزود. خیابان از مرتضی خالی شد. موسیقی دلشوره یلیخ

های سرخ پیراهنش، مرتضی، الغر، با موهای ریخته که باز هم پشت لکهقدر ادامه یافت تا ایننآ
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های استخوانی و سرمازده و زخم و های غمگین و تنگ و ترکمنی، گونههایش، چشمروی گوش

روی گیشه و مردم، توی صف، کنار مردگی بدون نوار چسب صورتش پیدایش شد. روبهخون

گناهان نوشته شده که روی آن اسم بی اش تکیه داده بودرو نشست. مقوای بزرگی را به سینهپیاده

 (.33-34: 0374نجدی، ) «بود...و قاتل

 نمونه چهارم

گیری مخاطب از حوادث منجر به نتیجه و رعایت ترتیب زمانی و معلولی یرابطۀ علشدن روشن

نیز نجدی از این شیوه ر بیمارستان نه قطا در داستانشود که همان فرجام قطعی است. داستان می

 درکابلق داستان ۀداستان برای خواننده مشخص و نتیجکه آغاز و پایان  کند. با این دلیلاستفاده می

ابهام و تناقض در فهم داستان کند و نمیخلل ایجاد  نتیجهدر برداشت  یگویی زبانپیچیدهاست. لذا 

مسافر را پیاده کردند. ها آن»... : . است هشدحلهمگی داستانی هایها و گرهوجود ندارد. کشمکش

های واگن که باال رفتند یک قلتشن گفت: بلیط دارین؟ های مسافر. از پلههر دونفر رفتند زیر شانه

گار از بلیط مثل سی ۀشدراهرو قطار مسافران راه باز کردند. کاغذ لول در کنار. مرتضی گفت: برو

یک کوپه خالی نشاندند وسرش را به  که مسافر را روی مبلاز آن بعد های مرتضی آویزان بود.لب

پایین،  روبه طاهر گفت: ب یمرتض دیوار کوپه تکیه دادند، قلتشن گفت: این حالش خوش نیست؟

از  بعد آمد.خانه صدای رادیو میقهوه از از ترن پیاده شد. ایستگاه خلوت بود. طاهر نری تا من بیام.

: 0349)نجدی، « هاکثافت صدای رادیو شنید.که طاهر نعلبکی چایش را را هورت کشید، قاطی آن

31.) 

 وتردید(شک) پایان محتمل -3-1-2
پایۀ  وجود دارد و بردر آن بندی است که احتمال وقوع یا رد حوادث فرجام محتمل شکلی از پایان

 ؟دهدرخ می یا ای در داستان رخ داده؟حادثهآیا بیل قاالتی از ؤسشده است. تردید بنا نهاده  شک و

با سازد. بینی میپیشغیرقابل را طرحو  گرفته از داستان قطعیت رایقین و افتد؟اتفاقی افتاده؟ یا می

گیرد در نظر می داستانشبرای  نجدیفرجامی که  استخری پر از کابوسدر داستان این تعاریف 

ار داحتمال اتفاقات راچون  که وقوع رویدادهای آن ممکن یا ناممکن است.محتمل است پایانی 

در کند که این موارد استفاده میتناقضاز برای زدودن قطعیت نجدی سویی دیگر از  .بردمی پیش

بودن ، محتمل، تناقضگوییپریشان خورد.به چشم میهای ستوان و مرتضی دیالوگها و تصمیم

بهره ها در پرداخت این داستان از آن مدرن است که نجدیپستادبیات های از ویژگی رخدادها

گوید که هنوز رخ نداده و ممکن از حوادثی سخن میاین فرجام تعریف وندی در ریزه. جسته است
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اند؟ ستوان از استوار پرسید: قو را چه کار کرده»... : .(41: 0374وندی، ن.ک. ریزه) است رخ بدهد

تیدش؟ با شما نایلن. ستوان گفت: باچی کش استوارگفت: گذاشتنش توی پارکینگ، توی یک کیسه

دانم. ستوان گفت: یعنی چه ... نمی کنم با پارو... فکر می هستم! مرتضی از پشت دود گفت: با پارو

قسمتی  (. یا در41: 0343نجدی، ) دانم؟ مرتضی گفت آن جا پر از روغن بود ... پر از گازوئیلنمی

کنید؟ گفت حاال چرا گریه می ستوان .. »..یالوگ دارداز داستان که دوباره مرتضی با ستوان د

 کرد. در پارکینگدست، صورتش را پاک مرتضی با کف ...» .کنمگفت: من گریه نمیمرتضی

از طرفی مرتضی (. 41: 0343)نجدی، « دانست که مرده استنمی نایلنی اصال   شهربانی، قو توی کیسۀ

که تا صفحات تا به جرم او رسیدگی شود اند ژاندارمری دادهرا به جرم گرفتن و کشتن قوها تحویل 

ستوان  خورده و مه باره فرجام داستان بهرود اما یکمیپیش آخر داستان طرح به همین روال 

ست که هم خورده و معلوم نیه ب جاست که قطعیت داستان کامال در این «گفتم ولش کنید»گوید: می

جاست که خواننده اینیا او را محاکمه خواهند کرد یا آزاد است. پایان داستان چه خواهد شد؟ آ

یل و ... گازوئ خودش باید حدس بزند که پایان مرتضی چیست؟ او قوها را کشته است؟ یا با نشر

هاست کنم. مدتگفت: من گریه نمی یمرتض کنید؟...ستوان گفت: حاال چرا گریه می» اند.مرده

تلفن زنگ زد. استوار گوشی را برداشت. ستوان با تشر گفت:  ... آوردهمروارید هام آبکه چشم

با کف دست، صورتش را پاک کرد. در پارکینگ شهربانی، قو  یمرتض جاش استوار. بگذارید سر

دانست که یکی از قوها دیگر نیست. توی کیسه نایلنی اصال نمی دانست که مرده است. استخر نمی

 یمرتض د بره.گفت: گفتم ولش کنی ستوان پرسید: چی فرمودید؟ تواراس ستوان زیر لب چیزی گفت.

هایی که از عرض خاطر مرغابیبهها، بیرون از شهر، از اتاق بیرون رفت. یک تریلی، از این کمرشکن

 (.41: 0374نجدی، ) «دویدندزده میها، وحشتمرغابی ؛ وزدگذشتند بوق میجاده می

 نمونه دوم:

 ،هست یا نیستوقوع رویدادها  آیا امکاندر ذهن مخاطب که تردید  شک و ایجاددر باال اشاره شد 

 .استسهیم  شریک وپایان داستان  گیریشکل در ذهن مخاطب شیوهدر این  .فرجامی است محتمل

افتد بلکه تنها این اتفاق نمیها گشوده گردد نهگرهدر سطرهای پایانی انتظار دارد  مخاطبجاکه ازآن

ها ها حتی پایان شخصیتپاینده در قطعیت نداشتن این نوع داستانماند. باقی میسرگشتگی  وابهام  در

سرنوشت  نیز ،خیس شنبۀسهدر داستان (. 74: 0333ن.ک. پاینده، ) بیندای از ابهام میرا هم در هاله

ی فرجام، هاشخصیت و نبودن وضعیت رویدادهاگانه و معلومتفاسیر چند. چنین استاین ... و سیاوش
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عاقبت همین اساس  برست. ا بارز آنهای ویژگییکی از  تناقضکه را رقم زده است محتمل 

کنه، مادر ...ملیحه گفت: فرق می» :.مشخص نیست که زنده است یا مردهداستان در پایان  شخصیت

و به ررو ما خودمون دفن کردیم، مگه نه؟ دیدیم که شستنش، مگه نه؟ اما اون سال کسی سیاوش 

 چی به ما نشونقبری، هیچها کسی قبری، چیزی، سنگش رو...؟ توی این سالشما نشون داد؟ زنده

خاطر هایی گذشتند که بهای داشت، از خیابانشدهشنبۀ فراموشها در تهرانی که سهآن ... نداد

ن، ر چراغ روشها، گاهی برق داشت، گاهی نه. گاهی تاریک بود، گاهی هم به اندازۀ یک تیاعتصاب

کدام از درختان کوچه پیدا کنند. این بود که ملیحه و پدر بزرگ، نتوانستند نعش چتر را زیر هیچ

 .(44: 0374نجدی، ) «حاال چتر هم یک سیاوش شده بود

 (دروغین) کاذبتصنعی و ن پایا -3-1-3

سطرهای انتهایی داستان  شیوهدر این . گانه استچند بندیفرجامکاذب شکلی از  و فرجام تصنعی

عمل  گفتار وساختن روغینها، دمدرناز نگاه پست. رسدآمیزی به پایان میصورت تمسخربه

 ست.ا داستان کالسیکساختار  و قواعدبه تمسخرگرفتن  شوخی وکردن، نوعی پشتها شخصیت

 گیردمیجاکه پدر طاهر تصمیم ازآن اتفاق افتاده است. نیز همین نجدی تاریکی در پوتیندر داستان 

به طرف رودخانه  آبیبینند با پیراهن هرگز لباس سیاهش را از تن بیرون نکند مردم دهکده او را می

های هایی است که بچههاست. از طرفی دیگر پوتینقطعیت در عمل شخصیت همان عدمرود که می

و روی  آوردهرا با خودش به خانه ها و پدر این پوتیناند کشیدهدهکده از داخل رودخانه بیرون 

های باز تا رودخانه از لنگهزند گذارد و پرده را کنار نمیو در اتاق را باز میدهد قرار میطاقچه 

رمی و شوخی سرگروشی برای  شیوهکارگیری این هداخل اتاق بیاید و از روی پدر و پوتین بگذرد. ب

کردن این با دنبالمخاطب برای مخاطب ملموس است اما  این سرگرمی با مخاطب است. هرچند

وه از بری لوئیس این شی، شکستن ساختار سنتی داستان درسازد. می ماجراها نقش خودش را پررنگ

گانه منتهی های چندداند که به فرجامبندی را شکل تمسخرآمیزی از داستان کالسیک میفرجام

سنگ نشست و به ...تاساعتی بعد از غروب، روی همان تخته» : (.74: 0334ن.ک. پاینده، ) شودمی

توانست صدای ریختن بست میشد. چشمش را که میآلود و سیاه میکم گلآب نگاه کرد که کم

رودخانه را توی دریا بشود. پوتین روی ماسه افتاده بود و تاریکی، دستش را درآن فرو برده بود. 

اتاق را نبست. پرده را کنار  در برد و آن را روی طاقچه گذاشت.اش همان شب پدر پوتین را به خانه
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دخانه شب، روهای باز خوابید. کمی بعد یا قبل از نیمهکشید و با چشم کرد دراز نزد. رختخواب پهن

 (.33: 0374)نجدی، « های باز در به اتاق آمد واز روی پدر و پوتین رد شداز لنگه

 نمونه دوم

قتی مخاطب وبه تمسخرگرفتن قالب کالسیک است.  نوعیفرجام تصنعی و کاذب در باال اشاره شد 

و خودش هم ساخته است که نویسنده ذهن او را با ماجراها و رویدادهای دروغین درگیر  یابددرمی

نجدی  پوست در آستاراسرخدر داستان تر نمایان است. بیشبیهودگی  کندشرکت میدر این بازی 

کند؟ گرفتن و کار می هپوست در آستارا چسرخ هایی از قبیلالؤساست.  ه کردهاستفاد شیوهاز این 

چطور اتفاق  شدن پانچاپیدا چه طور ممکن است؟ های لنینداخل کیف و الی کتاب جلب مارجینما

ادی نیز مقدتمسخر و بیهودگی چیز دیگری نیست. ، است که جز شوخیعواملی همگی  افتد؟می

: 0343مقدادی، ن.ک. ) همراه است سرگرمیو تمسخرداند که با ها میمدرنرا روش پست این شیوه

های من چرا باید به حرف ... پوست پرسیدم...گفتم: بس کن دیگه مرتضیمن از سرخ »... (.:443

یازده سال  ؟غاز؟ تو چرا حالیت نیست کنم. مرتضی گفت: صدتا؟ یک تو گوش صد تا یک غاز

که پلیس توی کیف ماراجینما الی دونی چرا؟ واسه اینبعد مارجینما را گرفتند، جلبش کردند می

های لنین یک پانچا پیدا کرده بود. گفتم: تو زده به سرت. مرتضی گفت: چند سال پیش که کتاب

دونم پانچا ا. گفتم: میها را بهش پس دادند، اما پانچا رها کتابماراجینما از هلفدونی آمد بیرون آن

قدر اون لولهنگت گفت: رفته بود کردستان دیگه ... تو »... -«. که زده به سرترا ندادند، واسه این

گم... رفته بود به کردها یاد بده که چی رو با چی بریزن فهمی من چی مینمی آب ورداشته که اصال  

هاشون بشه اندازه یه گ تا کلۀ مردهتوی سوراخ آسیاب و آردش کنن که چقدرشو بریزن توی دی

گردو که پوست کردها چین ورداره که هرکسی بتونه یه نعش را بذاره تو پانچا، پانچا را بذاره توی 

کتش، گریه صورتشو پاک کنه. تونه با آستیناش که به اونا بگه که چطوری آدم میتنهجیب نیم

هام. هامو از لگن آوردم بیرون دیدم کف دستکه دستهمین» -«.فهمی االغ...فهمی. حاال میمی

هام ها را تا چشمقدر کوچک شده بود که باید آنانگشتام... خدایا حاال من چکار کنم... انگشتام آن

انگشت ندارم ...یعنی دارم ... اما هر  آوردم تا بتونم ببینمشون... اینه که من حاال اصال باال می

پوست ...از کردها گرد... اینه که هرچی از مرتضی ... از سرخهکدومشون شده اندازه یه سنجاق ت

هام بینی که من دستمی« بنویس پروانه تو رو خدا بنویسش» گم.یادم مونده دارم برات می

 (.04: 0347نجدی، ) «جوریه، پروانه تو رو خدا بنویسشاین

 سومنمونه 
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نجدی در داستان  .گانه استهای چندفرجامشد که فرجام کاذب شکلی از اشاره های باال در نمونه

 و جان روحاز  یریگبا بهرهو برد میی داستان را پیشتمسخرآمیزربط و بی یشکل اب آبی، تنابیتن

گوی اشیا وگفتپیپسی و  زدنحرف .دهداست داستان را پایان می ضعیفآن پذیری باور کهاشیاء 

های شدن داستان به فرجامدر منتهیاست. این داستان  ای بدیع در پرداختشیوهر متن داستان د

 ن.ک.) خوردکه در این داستان به چشم می داندعدم قطعیت مییکی از عوامل را گانه الج چند

 هایش را باالی سرش بهبود. کف دست ...پیپسی پاهایش را جفت کرده» :(.024-029: 0339 الج،

ها بعد من چطور پیدات کنم؟ این بطری –شد. و دور میهم چسبانده. روی یک بطری ایستاده بود 

پیپسی تا شانه و  بزن لعنتی. یک کلمه حرف-رفت. همه مثل من. پیپسی تا زانوانش در بطری فرو می

های پپسی بیرون از شنوی؟ حاال فقط از مچ تا ناخندوستت دارم. می –گردنش در بطری فرو رفت. 

هایش را گرفت تا صدای هایش را بست و گوشخورد. چشم . گرهبطری بود. منصور ایستاد. خم شد

زد. خیابان ها تصویر داشتند و رادیو حرف میشدن دنیا را نشنود. تق. دوباره در تهران تلویزیونتمام

اش نگاهی به کرکره بقالی هایش ها کرد. کنار خانهرفت و توی دستبا خیابان. منصور راه می

 –پرسید.  ها نشسته بوداند. از پلکان باال رفت. پیرمردی که روی یکی از پلهانداخت و کلید را چرخ

آد؟ منصور دونم. پیرمرد گفت: مگه بیرون بارون میساعت چند جوون؟ منصور آهسته گفت: نمی

 .(71: 0374)نجدی، « دانمحتی نتوانست بگوید نمی

 پیشنهادی() ۀچندگانپایان -3-1-4

مدرنیستی است. در این شیوه داستان به چندین فرجام منتهی های پستفرجامگانه شکلی از پایان چند

ها را انتخاب کند که همان شراکت خواننده در گردد که مخاطب آزاد است یکی از این پایانمی

را کشان شب سهراب گیری از این شیوه، داستانگیری پایان داستان است. نجدی با بهرهشکل

شود خوانی رستم و سهراب توسط سیدی در دهکده آغاز میداستان با پردهپرداخت کرده است. این 

... به چندین  خانه وو با یادآوری افسانۀ سیاوش و گذشتن او از حلقۀ آتش و سوختن مرتضی و قهوه

ها را برای داستان برگزیند که هریک پایانی تواند یکی از پایانگردد که مخاطب میفرجام منتهی می

این  درکه لف را انتخاب کند ؤتواند پایان مبتنی بر مرگ مباب مثال مخاطب میست. منجداگانه ا

ز ایکی دیگررنگ و نقش خواننده برجسته است. بندی داستان کملف در فرجامؤشکل نقش م

های چندگانه تصنعی و کاذب است که شکل تمسخرآمیزی از ساختار کالسیک دارد و پشت فرجام

های چندگانه است که پایان داستان را با موازی نیز از فرجام تی است. فرجامبه قواعد کهنه و سن
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 ازسازد و مخاطب در انتخاب هریک مختار است. فرجام گشوده یا باز نیز چندین پیامد همراه می

های پایانی جدید بعد از ورق گیری داستانهای چندگانه است که ذهن مخاطب برای شکلفرجام

 داندپاینده این روش را دعوت ضمنی مخاطب برای دگرگونی آیندۀ داستان میشود. فعال می

 ها کمکاش گذاشت. آناش را روی رکاب بارهرستم خستگی»... (.: 430: 0371ن.ک. پاینده، )

هاشان را به درختان سپیدار بستند و ها اسبطرف آرارات آنکردند تا پیرمرد سوار شود. این

ها آویزان کردند و ها را از رکاب اسبنه برداشتند و روی زین گذاشتند، پاپوشهایشان را از سیزره

آمد، سرداران یک جسد خانه بوی قند سوخته میپنجرۀ قهوه از خانه رفتند.لخت به درون قهوه

ای را که نسوخته بود. صفر رفت ونردبان چند تکه استخوان را بیرون آوردند و پرده شده وزغال

را آورد، یک نفر سوزنی آورد و روی نردبان پهن کرد و جسد سید را روی سوزنی وسط حیاطش 

توانست حرف بزند. زیرا دیگر بین مردم نبود و دیگر نمی؛ گذاشتند و بردند. مرتضی هم سوخته بود

زد، سرداران روی برهنگی خیس پوستشان دوباره ای خودش را به اذان میشب روی باران آهسته

ها در راهی که تاطوس زیر اسب داشتند پیرمرد پرده را روی گردن اسبش انداخت. آنزره پوشیدند. 

 (.79: 0374)نجدی، « به پشت ننگریستند و گریستند

 (باز)گشوده پایان -3-1-5

 متن هاگرچ شیوه. در این صفحات فرجامی باز استاز اتمام اوراق و  پسبودن پایان داستان گشوده

در داستان بدیع است. ای شیوهکه  گیردشکل میداستان جدیدی در ذهن مخاطب  رسد امامیبه پایان 

این شیوه پایان داستان را باز گذاشته تا در ذهن گیری از با بهره بیژن نجدینیز  مرا بفرستید تونل

ست پررنگ اداستان نوشتن پایان روش نقش مخاطب در در این  .مخاطب داستان جدیدی خلق کند

خودش  مرتضی، دکتر و فرستادن او به داخل دستگاه تجزیه راهایی مانند شخصیت و فرجام

های بودن پایان داستان قائل به این شیوه است که با اتمام فیزیکی یا ورق درگشوده نیازبی نویسد.می

نیاز، ن.ک. بی) مخاطب منتظر وقوع رخدادهای جدید است بلکهپذیرد داستان پایان نمی، کاغذ

ها ها مرده را دمر روی موزائیکخانم مهران مرتضی را از مچ پاهایش گرفت. آن»...  :(.73-77 :0333

هایش هایش بدون لبخند از دندانکردند. دهان مرتضی باز و به کف زیرزمین چسبیده بود و لب دراز

نیده شدور شده بود. دکتر ضمن بازکردن سنسورها و جدا کردن مرتضی از دستگاه با صدایی که 

)نجدی، « زد، انگار کسی سرش را در آب فرو برده باشد و بخواهد داد بکشدشد حرف مینمی

های باز از هم مثل کسی که در فضا های دور از تنش و قدمحاال دکتر با دست»... ؛ و(24: 0374
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 و طرفرفت که به باریکی میز اطو بود. سنسورها را به دشناور باشد در زیرزمین به طرف میزی می

را باال زد. دکتر گفت: به   B-13. خان مهران دکمه  B-13هایش بست و آهسته گفت: شقیقه

 ها را فشار دهید. حاال کمک کنید ماسکهای نارنجی دست نزنید تا قفسه بسته شود، بعد آنسوئیچ

تش . ودهانه ماسک را روی صورFNاکسیژن مرا ببندید. بعد از دراز کشیدن در قفسه، فقط گفت: 

 گذاشت و دکتر کامال   FNچرخاند. خانم مهران انگشتش را روی دکمه نارنجی و پس از آن روی 

د، که صدای ذهن دکتر به دستگاه تجزیه رسیشدنش را در تونل احساس کند. همینتوانست بلعیده

 هکنآکار انداخت و از زیرزمین بیرون رفت، بیه کننده صداها را بهای پاکخانم مهران مغناطیس

)نجدی، « دها بردارنبه کسی چیزی بگوید و یا تلفن کند که بیایند و مرتضی را از روی موزائیک

0374 :23.) 

 نمونه دوم:

. در این روش اگرچه ایجاد داستانی جدید در ذهن مخاطب استگذاشتن پایان داستان خود باز

بندی درگیر تد. این شیوه از فرجامافهای داستان به پایان رسیده است ولی در عمل این اتفاق نمیورق

ها مدرنای و پستنویسندگان حرفه ساختن ذهن خواننده برای نوشتن پایان داستان است که معموال 

 ست.ااز این شیوه استفاده کرده  بیژن نجدینیز  گیاهی در قرنطینهدر داستان جویند. از آن بهره می

اصلی علت طاهر و نامعلوم بودن  بیماریها مانند ها و علت و معلولنبودن سرنوشت شخصیتمشخص

جای حل نجدی به، شیوه . در اینگیردقطعیت را از داستان میکالف سردرگمی است که بیماری 

گیری این دارد تا ذهن مخاطب در شکلنگه می بازآن را  پایانداستانی و معماهای  هاگرهتمامی 

معتقد است در این شیوه مخاطب در پایان داستان هنوز عمرانی  پورمهدی باشد.بندی دخیل پایان

... همان روز »: (.434-444: 0339عمرانی،  پورن.ک. مهدی) منتظر وقوع رخدادهای جدیدی است

طاهر را به بیمارستان پادگان بردند. دکترها برای دیدن قفل او را مثل درختی در اسفند ماه، لخت 

هایش چسبانده بود و هایش را، ضربدر، به شکم و راندستکردند. قفل فقط یک برگ بود. طاهر 

طوری هم حاضرم برم سربازی... او را دمر، گفت: شما رو به خدا بازش نکنین، من همینها میبه آن

روی تخت جراحی زیر طشتی پر از چراغ دراز کردند. این بار فقط برای کندن یک برگ از درخت 

... که بازویش را به دستگاه بیهوشی بستند و او  خداه شما را بگفت: زیتون. هنوز طاهر داشت می

اش افتاده است و مردم چه دهکدهفرش میدانسنگ خودش را دید که با قفلی در کف دست، بر

ریزند. با همان صدای افتادن سکه، افتادن سکه، افتادن سکه بود که طاهر بیهوش روی او سکه می
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در  کهآنزد، بیدوید، به همه تنه میمام راهروهای بیمارستان میشد. فردای آن روز پرستاری در ت

رفت تا مرد سفیدپوش را پیدا کند و به او بگوید که ... مقوایی به بزند از بخشی به بخش دیگر می

 (.32: 0374نجدی، ) «قرنطینه»اند در اتاق طاهر چسبانده و روی آن نوشته

 نمونه سوم

بندی داستان خود استفاده کرده است. نیز از همین شیوه برای پایان ریزیروز اسب نجدی در داستان 

نقطه خواسته است ادامۀ داستان رسیم نجدی با گذاشتن سهدر خوانش این داستان وقتی به پایان می

را در ذهن مخاطب بنویسد که همان ایجاد داستان جدید است. این شیوه فرجام باز یا گشوده است. 

روند که انگار داستان با دو سو پیش مییامد در سطرهای انتهایی این داستان طوری هماز طرفی دو پ

پذیرد که شباهت زیادی به فرجام موازی دارد در واقع راوی و اسب یکی امکان یا پیامد پایان می

است و رویدادها از زبان یک شخصیت که همان اسب است جاری است. در شباهت این دو 

گانه را بازگذاشتن های موازی یا چندشدن داستان به فرجامنیا یکی از عوامل منتهیبندی شفیعفرجام

گاری را  ... پاکار(. : »34-0: 0374نیا، ن.ک. شفیع) داندکردن جمالت میداستان یا ناتمام رها آخر

هایش را کنار کشید و اسب ناگهان یک خالی بزرگ را پشت خودش احساس کرد. یکی از دست

توانستم تکان دهم. جای خالی زین تا مچ پاهایم را گم کرده بودم. اسب برد. پاهایم را نمیجلو 

هایم ریخت. پاهای اسب از دو طرف باز دست دیگرش را هم جلو برد. تمام سنگینی تنم روی دست

ال اهایم پایین آمد و با صورت روی زمین افتادم. آتای و پاکار خودشان را کنار کشیدند. حشد. شانه

رخ اسب روی برف بود. آتای و های تاشدۀ اسب به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و نیمدست

توانستم بدون گاری راه کردند تا اسب را دوباره به گاری ببندند. من دیگر نمیپاکار باید کمک می

 ... من ... اسب ... توانستمتوانست بدون گاری بایستد. من دیگر نمیبروم ویا بایستم. اسب دیگر نمی

 (.43: 0374نجدی، ) ...« اسب

 قطعیت عدمایان پ -3-1-6

زدوده شیوه یقین و قطعیت در این . است مدرنپستهای مهم مؤلفهاز  قطعیت فرجام مبتنی برعدم

ها، به تحقق نپیوستن های موجود در گفتار و اعمال شخصیتچیز نسبی است. تناقضو همه شودمی

ر د... همگی عواملی است که حصول نتیجه را  ، تسلسل وگویی و ابهامرویدادها، پیچیدهحوادث و 

بندی این داستان از نجدی برای فرجام با این تعاریفد. نسازناممکن و دشوار میاین شیوه از فرجام 

کارگیری این هبا ب اوتر کند. ی مخاطب را بیشگتمایل دارد سرگشت نجدیگیرد. شیوه بهره می این

های داستان و حوادث را با ها و اعمال شخصیتگفتگو خاطرات پاره پارۀ دیروزدر داستان شیوه 
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طاهر حوادث را چنان با در اثبات این ادعا . بردپیش میابهام ای از هالهدر  وپیچیدگی تناقض

شود اما نزدیک می قطعی ۀبه نتیجدر پایان داستان که مخاطب دهد می توضیحوتاب برای ملیحه آب

 داستان سال طاهر سن و شده بارویدادهای تشریح خوان نبودنهمو  قواعدبا شکستن  چرخشدر یک 

داند انسجامی در معنا میبیرا طرح در قطعیت  عدمحتی ریکور با این تعاریف افتد. قطعیت میاز 

طاهر گفت: ما دیر رسیدیم، »... : (.74: 0342ن.ک. ریکور، ) که در این داستان اتفاق افتاده است

ت نداشت که بیاد. فردوس هم از ترس رکن دو ئتیمورخان شده بود یه پارچه رضاشاهی و جر

نامه کرد. مونده بودیم من و مادرم که وصیت را باز کنیم. باال و پایین وصیتخودشو آفتابی نمی

حه گفت: ملی«. حیات نیست به طاهر پالتوی مرا به ماهرخ بدهید واگر ماهرخ در قید»نوشته شده بود 

هم سوار ماشینی شدیم که آن روزها بش  پالتو؟ طاهر گفت: آره، حاج خانم پالتو را برداشت و با

های پالتو را ریختیم بیرون. توی جیب کنار یقه کبریتی. توی ماشین تمام جیبگفتن چوبمی

کتر حشمت و نصف صورت میرزا و کردیم، پیشانی وعینک د گونه میرآقا را پیداهای عکستکه

ها موهایش را. ملیحه گفت: ولی، ببین طاهر من یه چیزی رو نفهمیدم سن وسال تو به اون سال

 (.94: 0374نجدی، ) «خورهنمی

 نمونه دوم:

ول و قطعیت را از مخاطب گرفته و منجر به حص یقینتحقق نپیوستن حوداث و رویدادهای داستان  به

ای از ابهام باقی در هالهگشوده نشده و رویدادها های داستانی در این صورت گره .شودنتیجه نمی

در این داستان کرده است. استفاده از این شیوه  هادوباره از همان خیاباندر داستان د. نجدی نمانمی

حتمی و برایش  مرگ پیرمرد رود کهپیش میاز داستان رویدادها تا بخشی کردن با دنبالمخاطب 

گرسنه  بلکه کشدو نفس میتنها پیرمرد زنده نه شده شکستهداستان طرح باره یکاما  استقطعی 

تنها طرح را نه افتادن حوادثاز قطعیت  برایش نیمرو درست کند. خواهدپیرزن میاز و است 

ش آشکار است که نمونه آن در این داستان به چشم می در معنا نیز نمود بلکهبرد نامنسجم پیش می

گیرد و در روایت تمام داستان را میمدرن در داستان پست معتقد است عدم قطعیتهم الج خورد. 

پیرزن بالش را روی دهان بدون دندان »...  :(. 024-029: 0339ن.ک. الج، ) سازدخود را آشکار می

های الغر، به انگشتان استخوانی پیرمرد کرده و دستورمهای کرد به رگشوهرش گذاشت و نگاه

را  های بلندی که زیرشنگاه کرد به پاهای او ناخن که روتختی چیت گلدار را چنگ زده بود. بعد

رفت. هایش در چیت فرو میافتاد و پاشنهشد روی هم میچرک گرفته بود. پاهایی که از هم باز می
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های ریزریزش های چوبی آن طرف تختخواب رسید و تکاننرده همین که پاها راست و کشیده به

ای را روی هایش را از روی بالش برداشت. ملحفهرا آرام کرد و از حرکت افتاد، پیرزن هم دست

خیسی پاجامه شوهرش پهن کرد و رفت تا پرده اتاق را کنار بزند. پنجره را باز کند و هوای پر از 

جا مانفرش حیاط بریزد. هاستفراغ را روی سنگ ۀنشد، بوی لگن خالیدهزهای الکلبوی دوا و پنبه

اش، بعد بیاید در گلویش، هایش بگذرد، برود توی سینهصدای گریه از استخوان قدر بایستد تاهم آن

ن هایش بپوشاند و به اندازۀ همااز آنجا برود زیر پوست صورتش تا او بتواند صورتش را با دست

... بعد گفتم به طرف تختخواب برود. بعد گفتم »(. 23: 0374)نجدی، « گریه کند. هاکف دست

برداشت و از شوهرش پرسید: حالت خوب  پیرمرد بردارد. پیرزن بالش را بالش را از روی دهان

کند؟ گفت: نه. پیرزن گفت: چیزی می خواهی؟ است؟ گفت: بله. پیرزن گفت: جاییت درد می

 .(97: 0374)نجدی، « مرغ را نیمرو کند.کاغذها نشستم تا پیرزن دو تا تخمگفت: آره گشنمه. کنار 

 چرخشیپایان  - 3-1-7

نوعی شیوه این  دارد.ه میاتسلسل است که مخاطب را در دام و اسارت نگ نوعیچرخش دوران یا 

قابلیت و مدرن است که به نویسنده این تسلسل از ابزارهای پستباید اشاره کرده بیهودگی است. 

جایی که داستان را آغاز کرده دوباره به همان  دهد در یک حرکت چرخشی از همانتوانایی را می

 برگردد.نقطه 

از همان کارگیری این شیوه هبا بنجدی ، آرنایرمان، دشنه و کلمات در بازوی من در داستان

شخصیت طاهر ...  و دادن مشخصات ظاهریو با  آوردروی میپردازی ابتدای داستان به شخصیت

رویدادها به پایان داستان نزدیک حوادث و سرگذاشتن کند و پس از پشتمخاطب معرفی می را به

دهد پایان داستان را به اول داستان ارجاع میقواعد را شکسته در یک حرکت چرخشی و شود می

زاده هم حاجیجوید. . نجدی آگاهانه از این شیوه بهره میی فرجام استدورانشکل که همان 

ها از این شیوه استفاده مدرنداند و معتقد است پستبرگشتن به اول داستان را شکل دورانی می

 آمد.کرد. خسته به نظر میترکمن داشت نگاهم می... »(.: 47: 0331نژاد، ن.ک. پارسی) کنندمی

بچه داشت توی چادر بردند. هایش پر از کلمه شده بود. مردم داشتند نعش یک بالکن را میچشم

ذاشت بعد دشنه را گ« آرنا یرمان»: گفت ن چسبیده بود.ممن به پوست ترک یصدا شد.چیت خفه می

زان پنجره آویلبۀ روی دیس وخودش را با کتاب روی زمین به طرف اتوبوس کشید. خودش را از 

ه رو را از مردم د. پلیس پیاکرد. خودش را باال کشید. کتاب خیس خون بود. کمکش کردم بیاد باال
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 هم ... خوب دیگه ... پس این طاهر چی شد عالیه خانم؟ بعدش اتوبوس راه افتاد. ؛ وخالی کرده بود

 .(44: 0374نجدی، ) «گفت: طاهر؟ کدام طاهر؟ هیعال

 پایانپایان بی -3-1-8

را دوباره در پایان  رسد سطرهای آغازیننویسنده وقتی به سطرهای پایانی داستان می این شیوهدر 

رای بنوعی تسلسل و بیهودگی هم  تکنیکاین  آورد که برعکس شیوه چرخشی است.میداستان 

با  او .گیردبهره مینجدی از این شیوه فرجام  نگاه یک مرغابیکند. در داستان ایجاد میمخاطب 

ای خود شیوهزمان در که  به نمایش بگذاردرا های جدیدی فرمدارد  تمایل روشکارگیری این هب

محو تا  کشدمیجمالت  اسارت کلمات وبند مخاطب را چنان در  با این روشنجدی  است.بدیع 

 داندداستانی می ویژگی فرا این روش راالج جایی آغاز و پایان داستان او شود. در جابه هایگردش

توی کالس آقا مرتضی با سر که معلم جغرافی بیاد قبل از این...» :(. 411-094: 0339ن.ک. پاینده، )

تراشیده آمد تو. این طرف لبش ورم کرده بود. باالی چشم چپش طوری سیاه شده آمده بود پایین 

اش چسبیده بود. وسط هایش را آورده بود روی هم. یه تکه نوارچسب یکوری به پیشانیکه مژه

شدۀ همین با نقشه لولچهارطاق در کمی ایستاد و بعد رفت به طرف نیمکتش. پشت سرش معلم ما 

ا نقشه را که آق یوقت . ما هم نشستیم.خاورمیانه آمد تو. پاشدیم. آقا مرتضی، آهسته رفت نشست

کشش را به طرف آن دراز کرد برگشتم یه نگاه به آقا مرتضی انداختم. مثل چسباند به تخته وخط

سال از  رسه. یکساله به نظر میهنوزد مرغابی با یک چشم از پنجره به بیرون زل رده بود دیدم واقعا 

رسد، متوجه هنگامی که خواننده به صفحات آخر داستان می(. 22: 0374)نجدی،  «ترما بزرگ

 در آخر داستان تکرار کرده است. های اول داستان را عینا شود که نویسنده همان پاراگرافمی

 گیرینتیجه -4

بندی فرجام براینجدی خواه و نوگراست. تحولای نجدی نویسنده بیژن حاصل حاکی استنتایج 

خطی  استفاده از طرحبا . گاهی جویدبهره میبدیع  هایها و تکنیککوتاه خود از شیوههایداستان

 این صورتدر است  کادرفهم واقابل نتایج داستانش برای مخاطب، حوادث زمانی رعایت ترتیبو 

گیرد و منتهی به تمام داستان او را در برمیقطعیت  عدمسویی فرجام داستانش قطعی است. از 

برای ایجاد  طرفیاز سازد. را مهیا میبندی جدید از پایانکه شکلی  گرددمیای های چندگانهرجامف

ارجاع اول داستان  بهآخر داستانش را ، مدرنیستی استهای پستمؤلفهبیهودگی و تسلسل که از 

اول داستان را در پایان بالعکس، و  گرددمیچرخشی و دورانی صورت فرجام  در اینکه دهد می

سطرهای گذاشتن باز با گاهی نیز . سازدمیفرجام بی رافرجام در این صورت که  آوردمیداستان 
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هیم کردن خواننده که س کندخلق ی را در ذهن مخاطب داستانی جدید گیردمیتصمیم پایانی داستان 

 سازد که در اینهمراه می چند پیامداز طرفی پایان داستان را با دو یا . استدر نوشتن پایان داستان 

 صورت فرجام موازی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 هاکتاب
 ، اصفهان: نشر فردا.دستور زبان داستان .(0340) اخوت، احمد .0

 ، تهران: نگاه.چگونه داستان بنویسیم(. 0333) لو، صدیقهاسماعیل .4

نویسی به ضمیمۀ مصاحبۀ ایزاک سینگر و جوزف درس هایی دربارۀ داستان(. 0371) بیشاپ، لئونارد .3
 ، ترجمۀ محسین سلیمانی، تهران: سوره مهر.هیلر

 تهران: حوزۀ هنر. ساختار و عناصر داستان، .(0343) نژاد، کامرانپارسی .7

چاپ اول، تهران:  مدرن(،های پستداستان کوتاه در ایران )جلد سوم: داستان .(0371) پاینده، حسین .2

 .نیلوفر

 چاپ اول، تهران: روزنگار. مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، .(0333) پاینده، حسین .9

 ، چاپ اول، تهران: علم.پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران. (0333) تدینی، منصوره .4



 307  کشاورز/ فرجام در داستان های ... کاربست: یپژوهش-یمقاله علم

چاپ  پسامدرن(، هایی در ادبیات معاصر ایران )داستان پیشامدرن، مدرن،گزاره. (0333) تسلیمی، علی .3

 اول، تهران: اختران.

 اول، اهواز: رسش.. ترجمۀ نیلوفر اربابی، چاپشروع، میانه، پایان .(0334) کرسی، نانسی .7

 ، ترجمۀرضا رضایی، تهران: نینویسیهنر داستان .(0333) الج، دیوید .01

ه، حسین پایند، ترجمۀ مدرنیسم و ادبیات در مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانپست .(0333) لوئیس، بری .00

 تهران، روزنگار.

 ، تهران: مرکز.مبانی داستان کوتاه .(0339) مستور، مصطفی .04

 ، تهران: تیرگان.نویسیآموزش داستان .(0339) اهللعمرانی، روح پورمهدی .03

 ، تهران: سخن.نویسیراهنمای داستان .(0334) صادقی، جمالمیر .07

 ، تهران: چشمه.4 و 0نویسی در ایران جلد داستانصد سال  .(0333) عابدینی، حسنمیر .02

 ، چاپ اول، تهران: افراز.خلق داستان کوتاه، ترجمۀ آراز باسقیان. (0337) نایت، دیمن .09

 مرکز. :، چاپ سی و هفتم، تهراناندیوزپلنگانی که با من دویده .(0374) نجدی، بیژن .04

 مرکز. :پانزدهم چاپ پانزدهم، تهرانچاپ  ،هادوباره از همان خیابان .(0374) نجدی، بیژن .03

 ، ترجمۀ قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهران: ماهی.مدرنیسمستپ .(0337) وارد، گلن .07

، ترجمۀ حسین پاینده، مدرنیسم در رمانمدرنیسم در مدرنیسم و پسامدرنیسم و پسا .(0333) وو، پاتریشیا .41

 تهران: روزنگار.

 ، ترجمۀ شهریار وقفی پور، چاپ اول، تهران: مرکز.داستان فرا .(0333) وو، پاتریشیا .40

 

 مقاالت
تولد دوبارۀ یک فرا داستان )بررسی پسامدرنیسم در دو داستان کوتاه از ». (0333) تدینی، منصوره .44

 .34-93. صص 4. شماره نقد ادبی«. ابوتراب خسروی(

. 9. شماره های ادبیفصلنامه پژوهش«. کاربست رویکرد پسامدرن در داستان»(. 0333) تسلیمی، علی .43

 .77-33صص 

. فرهنگ و هنر ادبیات داستانی ۀنشری. «داستان امروز مدرن و پسامدرن»(. 0331) زاده، فرخندهحاجی .47

 .47-44. صص 24شماره 

( A+Bهای پست مدرنیستی در داستان ناتمام )نگاهی به ویژگی»(. 0371) حجازی، لیال و پروین قاسمی .42

 .047-77، سال سوم، صص 0شماره ، مجلۀ بوستان ادب شیراز«. بیژن نجدی

پژوهش «. های بیژن نجدیاسباب و صور ابهام در داستان»(. 0333) رضا، مهدی سعیدیصدیقی، علی .49

 .091-073. صص 04. شماره ادب فارسیزبان و 



 341-477، ص0711، پاییز و زمستان 477، شماره 47زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  341
سرائی. پارسا یعقوبی جنبهاستاد راهنما «. مدرنپستهایبندی در رمانپایان»(. 0370) وندی، سمیراریزه .44

 نامه کارشناسی ارشد.پایان دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه کردستان، 

ده نشریه سابق دانشکدانشگاه تبریز، «. بیژن نجدی و بدعت در زبان داستان(. »0379) عباسنژاد، باقی .43
 .09-0. صص 432شماره مسلسل  ادبیات،

های کوتاه فارسی؛ از بندی در داستانتحلیل دو عنصر شروع و پایانبررسی و »(. 0374) بویری، عاطفه .47

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات . استاد راهنما منوچهر جوکار. «31 ۀانقالب تا پایان ده
 نامه کارشناسی ارشد.. پایانوعلوم انسانی

 
COPYRIGHTS 

©2021 by the authors, Journal of Persian Language and Literature. This article 

is an open access article distributed under the terms and conditions of the 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)  

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 
 

 
 

 
 


