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 آثار دیگری از جمال میرصادقی در نشر لوگوس:
 های ادبیطا  داسطتانیو واراسطه رمطاهمو ه طراه  طا  : فرهنگ تفضیلی اصطالح نویسی هنر داستان ۀنام واژه

 های تازه مدخل
 )گل سرخ )همان  یک شاخه 
 کوتاه(های دیگر )م شمرزاد و مرگ و داستان  ج وعۀ داستان 
 کوتاه از مشاهیر جمان  آن سوی پررین: داستان کوتاه  ه انتخاب و ترج ۀ ج ال )هاای  مج وعۀ داستان 

 میرصادقی(
 کوتاه( زدند )همان او ها صدا می  داستان 
 هاای  ا تفسر از ج ال میرصادقی( گلدشه داستانی )داستان 
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 -۳۱۳۱،  ال   ج: میرصادقی، سرشناسه
 نویسی ه راه  ا شاهدهای داستانی/  شناسنامه داستان و داستان: عنوان و نام پدیدآوه

 .ل میرصادقی؛ واراستاه نسران اسدیج ا
         و۳۱۱۱  ،   لوگوس ،تمران: مشخصا  نشر

             مو س ۱۳/۵×۳۱/۵  ؛    صو ۱۱۳[، ۶]   :مشخصا  ظاهری
 ۱78-۶۱۱-۶۱88-۱4 -8: شا ک

 : فیپانویسی وضعیه فمرسه
 Jamal Mirsadeghi. Introducing Story and Story Writing, c2020: یسیصوعو  ه انگل: یادداشه

 وکتا نامهیادداشه: 
 Fiction -- Authorshipی سینو داستانموضوع: 

 Fiction -- Authorship -- History خاتاه – یسینو داستان موضوع:
 Persian fiction -- 20th century ۳۱قرن  -- یفاهس یها داستان موضوع:

کنگره هده  ۱۱۵۵PN:  ندی 

 ۱/848:  ندی داوای هده
کتابش اه   ۶۳۱۶۱۱۵: شناسی ملی ه 

 
 نویسی شناسنامه داستان و داستان
 ج ال میرصادقی

 واراستاه: نسران اسدی
 منش طرا  جلد: حسین هاسه

 ۳۱۱۱ راپ اول:
 ۱44ش اهگان: 

 ۱78-۶۱۱-۶۱88-۱4 -8 شا ک:
 تومان 58000 قیمت:

کًح یا جزئًا،  ه هر  شکل اعم از راپ، فتوکپی، اسکن، ت امی حقوق اان اثر محفوظ اسهو تکثیر یا تولید آن 
 صو ، تصوار یا انتشاه الکترونیک  دون اجازۀ مکتوب از نشر لوگوس م نوع اسهو

 4۱4۱۳۵۱44۱۱ مو اال مرکز پخش:
 فروشگاه آنالین لوگوس
www.irlogos.com 
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 فهرست
 1 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووده خود شهیو داستان، دهخه ه1

 3ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 5 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهین ا یتر از ادب ممم یزیرو ۱

 13ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ادۀزوز

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شدن سندهینو یبرا یو مقدمات3

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هو عحق۳و 3

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و پشتکاه2و 3

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و شناخه داستان3و 3

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و عاد   ه نوشتن4و 3

 22 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نوشتن ایو توانا5و 3

 21 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آثاه قیدق ۀو مالالع1و 3

 22 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بزهگ یها  هسندینو یها  هیو توجه  ه توص1و 3

 24 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آفتاب عال تاب

 21 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهین یالم یموهبت یسینو: داستانناآغاز یهاو مرحله۱

 31ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یسینوو موهبه داستان1و ۱

 32 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان ۀخچیو تاه2و ۱

 33 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شد سینوتوان داستانیو م3و ۱

 35 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو هوان یگاه عاطفو جلوه۱و ۱

گ5و 4  31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یریو آموزش و فرا

 31 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیو پروهش قده  خحق1و 4

 41 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدپریو خوهش یپرماه

 44 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی
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کن۵ کجا شروع   45 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم؟یو داستان نوشتن ها از 

 45 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو نوآموز1و ۵

کل2و ۵  41 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یپردازایجز ،ایگرایو 

 51 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تابوووتاب

 51 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و داستان و عناصرش۶

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یادیو سه عامل  ن1و ۶

کنندیو حادثه،  ن2و ۶  15 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداستان ۀاد 

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو باهاجو

 15وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و داستان و انواع آن1

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و قصه1و 1

 11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و همانس2و 1

کوتاه3و 1  11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و داستان 

کوتاه یهاو داستان4و 1  11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کوتاه 

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاو داستان لحظه5و 1

 11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان  لند و۶و 1

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و ناوله1و 1

 12 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و همان1و 1

کوتاه1و 1  11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و همان 

کوتاه12و 1  12 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و هماْن داستان 

 12 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووستهیپهم ه یهاو داستان11و 1

 14 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یآفتاب یهاکوره

 15 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خاص یشناسعام، هوان یشناسو هوان1

 11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ده داستان یالیو خ یشگیاند ،ی ازتاب احساس 1و 1
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 122 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ده آغاز

 124 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شیهاو حادثه و  ازتاب1

 121ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو افتهیاستقحل ۀو حادث1و 1

 121 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یض ن یهاو حادثه2و 1

 121 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پرواز ُدهناها

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان یو  قا12

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودخترک

 123 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان هیسه خصوص و۳۳

 125 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعشق، نام تو

 132 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان خوب و۳۱

 131ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یکنندگو سرگرم1و 12

 135 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو اطحعا  دهندگ2و 12

گاو و3و 12  131 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یفن یهایژ

 131 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایگراو انسان4و 12

 131 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خهیهیاز هوا آتش م

 141 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و انواع آن رنگیو پ۳۱

 143 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایو معنا یازنظر ساختاه رنگیو پ1و 13

 143 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  سته رنگیو پ1و 1و 13

 145 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  از گرنیو پ2و 1و 13

 141 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو هنگ مواز3و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هوشنگر رنگیو پ4و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شهیاند رنگیو پ1و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یرونیب رنگیو پ1و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدهون رنگیو پ1و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیشخص رنگیو پ1و 1و 13
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 152 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یع ل داستان رنگیو پ12و 1و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاشهیکل رنگیو پ11و 1و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگیپ یو الگوها۱و ۳۱

 151 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وجوجسه رنگیو پ1و 2و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگ انتقامیو پ2و 2و 13

 152 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عشق رنگیو پ3و 2و 13

 153 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایماجراجو رنگیو پ4و 2و 13

 153 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بیتعق رنگیو پ5و 2و 13

 154ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ه ه هیعل یکی رنگاو 1و 2و 13

 154وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگ آدم جدا  افتهیو پ1و 2و 13

 154وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قده  رنگیو پ1و 2و 13

 154ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یلیت ث رنگیو پ1و 2و 13

 155ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یفرع رنگیو پ12و 2و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قامه هاسه

 112 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و انواع آن هیو دهون ا14

 111 ووووووووووووووووووووووووووووو ده داستان الیو خ شهیز ان احساس، اند ه،یو انواع دهون ا1و 14

گاو و2و 14  113 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیدهون ا یها  یژ

 114 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لرزه :و ز ان احساس ده داستان3و 14

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها اشهاددی

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انواع آن ده داستان و دید هیو زاو1۵

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دیه دیو انواع زاو1و 1۵

 113 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یبیترک دید هیو زاو2و 1۵

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موش

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیهوا یهاوهیو ش1۶

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیو آهنِگ هوا1و 1۶
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 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو زمان یتگریو هوا2و 1۶

گزاهِش ع ل داستان3و 1۶  113 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ع ل داستان فیو توص یو  

 115 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سااله  چه

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مینکن هیو داستان ها حکا۳7

 223 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وداع

 221 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

گزاهش و طرح11  221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و اختحف داستان  ا 

گزاهش1و 11  221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و اختحف داستان  ا 

 221 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اختحف داستان  ا طرح2و 11

 221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان ۀو سه مرحل3و 11

 212 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان ۀو تحول، عنصر سازند۱و 11

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یستیمال ینیم –و داستان خردگرا ۵و 11

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسب سواه و مرد رحق

گزاهش: ب1و 11  212 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یحیو تشر یحیتوض انیو 

 212 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاسیس یهاقتل

 213 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طرح:

 213 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاه

 215 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هفه یم  ا آب  نیعرقچ

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگیو داستاِن  دون پ11

 223 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هارراغ

 224 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وه ناک یهاداستان 2و 11

 221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قتل نفس

 231 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یالیخ یهاو داستان یواقع یهاو داستان22

 231 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یواقع یهاو داستان1و 22

 233 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یالیخ یو داستان ها2و 22
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 233 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یمکتب یهاو داستان3و 22

 235 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یتحق

 231 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومرسوم یهاداستانو ۱۳

 242 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو باناشام غر

 241 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 241 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو داستان موضوع22

 252 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محبوب یپا شیپ

 254 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاادداشهی

 255 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یبرش یهاتانو داس۱۱

 251 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هارراغ  ه دسه

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یرتجاهیغ یهاداستان ،یتجاهت یهاو داستان۱۱

 215 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یمرخص

 213ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پسندعامه یهاو داستان2۵

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احساس سوختن

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فهیو لال2۶

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش ش شووو شیآخ

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی
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