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 چکیده

فشردگی افراطی و ایجاز بیی    ۀپای ست که برا سبک یا اصلی ادبی، در ادبیات گرایی( )کمینه یسممال مینی

ین ویژگیی  تیر  مهمرا  و سادگی ایجاز، این تعریف براساس اگر است. شده بنا، اثر و سادگی محتوای از حد

نیوو و فراوانیی از   متهیای   نیه بیا انیواو و نمو  ، کالسییک نریر فارسیی    آثاردر ، مالیسم به شمار آوریم نیمی

و مورد توجه گروهی از شیاعران  ، گیری زبان فارسی دری شویم که از ابتدای شکل می مواجه گرایی کمینه

هیای آموزنیدۀ فارسیی از     ل در ساختار حکاییت با مطالعۀ تطبیقی و تأم .است بودهنویسندگان فارسی زبان 

رفیی فرهنیا اصییل و ارزشیمند     انتقال و معبرای  ای تازه های شیوه توان به می، منظر یک گونۀ ادبی نو

فاصلۀ زمانی و تفاوت زبانی و  از نظر صرف، جامی بهارستان یافت.ایرانی ی اسالمی به جوامع دیگر دست  

قابیل  ، یسیم مال آثاری است که از دیدگاه مینیی جزو ، ای ساختارگرایانه با مقایسه، دور از تعصب فرهنگی به

بیه  ، (هیا  داسیتانک ) یسیتی مال های مینیی  ها و اصول داستان بررسی مؤلفه این مقاله با بررسی و توجه است.

این مقاله بیا   در نگارندگانست. ا بهارستان های فارسی در حکایت، ادبی دنبال یافتن ردپایی از این سبک

را واجد این اثر ، بهارستانهای فارسی  برخی حکایت مقایسه و تطبیق آن با های داستانک و بررسی مؤلفه

 .اند دانسته یستیلما مینی های ویژگیاری از بسی
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 قدمهم. 1

است که در تقابیل بیا   قرن بیستم دوم  جنبشی هنری در نیمۀ، مالیسم ینیگرایی یا م مینهک

ای مختلیف  هی  شکل گرفت. ایین سیبک در گونیه    پیشیناطناب و تکلف هنر  پیچیدگی و

 است یافته نمود نویسی داستان، موسیقی، گرافیک، نقاشی، طراحی، معماریهمچون هنری 

 در نوشتن داستان است.« ایجاز»و  «سادگی»توجه به نهایت ، و اساس آن در ادبیات

 گراییی  نیه هیای متنیوو و فراوانیی از کمی    با انواو و نمونه در آثار کالسیک فارسی نیز

میورد توجیه گروهیی از    ، ی زبان فارسی دریگیر شکلشویم که از ابتدای  می مواجه

ی ربیاعی و  هیا  قالیب ، شیعر  است؛ در عرصیۀ  بوده زبان شاعران و نویسندگان فارسی

ماننیید  تقییادیعرفییانی و ان، اخالقییی بسیییار کوتییاه هییای ایییتحک، در نرییر و، دوبیتیی 

مختلیف   در ادوار، بهارسیتان و  دلگشیا سیالۀ  ر، تالحکایا جوامع، گلستان، التوحیداسرار

 .(77 :1911، و روستا رضی) اند رواج داشته

، ها از سوی دیگیر  صوصیات داستانکسو و خ های حکایات فارسی از یک ویژگی به باتوجه

 ادبیی  ۀ هایی ساختاری بین این دو گون باهتتوان ش می، ای تطبیقی رسد با مقایسه به نظر می

 ز نظر دور داشت.نباید اهای فارسی را نیز  قدمت حکایت؛ گرچه فتشرقی و غربی یا

 (Minimalism) ییگرا کمینه های مرتبط با . نوشته0

توان  می، است شدهمالیسم نوشته  یی و مینیگرا کمینه دربارۀهایی که  پژوه جدیدترین  از

حمدجواد جزینی از م مالیستی های مینی شناسی داستان تریخ ابکتکرد:  به این آثار اشاره

ظهیور آن در ادبییات   ۀ و تاریخچی   عالوه بر تعریف داسیتانک  نویسنده که( نشر ثالث، 1931)

ۀ ها را در ضمیم از این نوو داستانهایی  و نمونه مالیستی های مینی ی داستانویژگ، فارسی

ز احمید رضیی و   ا «معاصر نویسی داستانیی در گرا کمینه»همچنین مقالۀ  است. کتاب آورده

، کیه نویسیندگان   (9 شیمارۀ ، 1911، اصفهاندانشگاه ، ب فارسیادپژوهی  متنۀ نشری) سهیال روستا

و  هیای داسیتانک   ویژگیی ، نها و عوامیل گیرای  بیدا    سم و زمینهمالی ضمن معرفی مینی

هیای   کتاب داستانکها برشمرده و نخستین  را در این نوو داستانرایی گ شگردهای کمینه

هیا خیاموش    شیمع »معرفی کرده و داسیتانک   خانه اگر کس است... دربا عنوان را فارسی 

کیه  را  مالیسیم  مینیی ، مؤلفان ایین مقالیه  ، در پایان .اند را تجزیه و تحلیل کرده «شوند نمی

 ؛انید  سینتی دانسیته   مدرن وهای  یند گرای  جامعهبرا، در عصر مدرن است جنبشی هنری
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در ادبییات  ، اسیت  ها بنیا شیده   ک بر آنکه اساس این سب زیرا گرای  به اختصار و سادگی

همیشه ، دارندادبی نیرومندی ۀ هایی که پیشین ای طوالنی دارد و در میان ملت جهان سابقه

 است. شده تولید و خوانده می، حجمنار آثار پرک در حجم آثار کم

 جامی بهارستانهای  حکایت آثار مربوط به .9

سبک ۀ بیشتر مبنی بر مقایس، ی صورت گرفتهجام بهارستان دربارۀکه تاکنون هایی  پژوه 

هیای   پیژوه  ، و سیبکی ای  از این نگیاه مقایسیه   نظر صرف. است بودهسعدی  گلستانآن با 

بررسیی  »انید از: مقالیۀ    عبیارت ، است صورت گرفته بهارستانبر  های اخیر ای که در سال تازه

ارگرای تزوتیان  بوطیقیای سیاخت   براسیاس جیامی   بهارسیتان هیای   ساختار روایت در حکایت

 پییاپی ؛ 9شیمارۀ  ، 1931، سیفارپژوهی ادب  متنۀ نشری) شنودی و همکاران بهرام خواز « تودوروف

اسیت   بهارسیتان هیای   حکایتدر ساختارشناسی پژوه  نخستین ، لفان مؤۀ به گفتکه  (07

 اوییۀ دیید و لحین و   ز مریل زمیان و  بیه عناصیر داسیتانی    ، براسیاس نظرییۀ تیودوروف   که 

کیه   تیوان نتیجیه گرفیت    از ایین مقالیه میی    اسیت.  پرداختیه  یرگ زی و روایتپردا شخصیت

ۀ مقالی  قابل تحلیل و بررسی است.، ادبی معاصر های نقد از دید نظریه بهارستان های حکایت

خلییل  ۀ نوشیت  «مالیستی های مینی جامی با داستان بهارستانهای  نقد تطبیقی حکایت»، دیگر

بیا   کیه نویسیندگان   (61ارۀ شیم ، 1931، 02سال ، پژوهی متنۀ نشری)ست زاده و محمد آرتا بیا

، گیرای  بیه فابیل   ، پیردازی  واملی چون نوو شخصیتع، قابل با پژوه  حاضرتمدیدگاهی 

وای محتی  ماییه و  درون، وجیود طنیز و مطایبیه   ، نظم و نریر  تلفیق، های ادبی گرای  به آرایه

 دانند. یم با داستانک بهارستانهای  اخالقی را وجوه اختالف حکایت

، زاده و همکیارش  بیابرخالف دیدگاه آقای  نگارندگان، ای که پی  رو دارید ر مقالهد

از قیدمت زمیانی و    که بیشتر ناشیی  ی  ادبیۀ این دو گون و نوو نرر محتوایی های از تفاوت

بیا  ، هیا  بیا اذعیان بیه ایین تفیاوت      اند و کرده نظر صرف ی  استو محیطی فرهنگی ۀ فاصل

از را جامی  بهارستانفارسی های  حکایت، فرهنگیۀ گونه دیدگاه متعصبانرپوشی از ه چشم

و  انید  بررسییده  مالیسیتی(  هیای مینیی   )داسیتان  ها مشترک با داستانک عناصر داستانیمنظر 

هیا و   شیباهت ، محتوایی و گاه صیوری  در اصولی ساختاری و، ها ملتۀ معتقدند ادبیات هم

 تیوان  میی ، و محیطیو فرهنگی  زبانیهای  دن تفاوتکه با کنار نهادارد  هایی خویشاوندی

 کرد.را کشف ها  آن
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 ضرورت و اهمیت تحقیق. 1

ی و گرایی  کمینیه ازجملیه   ی  هیای کوتیاه ادبیی    بقالی  از افزون جامعیه استقبال روز به باتوجه

لطیفیه و  همچیون   ین سیبک غربیی ی   های نزدیک به ا شناخت و بررسی قالب داستانک ی 

ۀ با مطالع بدانیم و از بیگانه تمنا نکنیم. قدر، ا آنچه را خود داریمضرورتی است ت ی  حکایت

توان  می، ادبی نوۀ فارسی از منظر یک گونۀ آموزند های تطبیقی و تأمل در ساختار حکایت

اسیالمی بیه    صیل و ارزشمند ایرانی ی انتقال و معرفی فرهنا ابرای  ای تازه یها به شیوه

 .دست یافت نیزجوامع دیگر 

 وش تحقیقر. 1

عرییف حکاییت و   ابتدا با ت ای است. خانهتحلیلی و کتابی  نظری، روش کار در این پژوه 

سپس  ؛ایم پرداخته «داستانک»و  « حکایت» یساختارۀ شناسی و مقایس ماهیت به، داستانک

در را ردپیایی از ایین سیبک    ، یسیتی مال هیای مینیی   هیا و اصیول داسیتان    با بررسی مؤلفه

 ادبی پی ببریم.ۀ تا به خویشاوندی این دو گونایم  یافته جامی انبهارستهای  حکایت

 حکایت. 6

 (مرنوی معنویدر مرالً )یا منظوم  (گلستانمرالً در )داستانی است که به شکل منرور ، حکایت

ۀ شیود. میاجرا و زنجییر    اجتماعی یا صرفاً عملی بازگو می، ای اخالقی به منظور طرح نکته

 بدون عناصر غیرمنتظره است.و ، عموالً ساده و کوتاهم، حوادث چنین داستانی

و جوانیب آن   کیه فرصیت اکتشیاف پییدا کننید     ، امور و حوادث پیی  از آن در حکایت

مسائل واقعی زنیدگی  همان ، یابند. مسائل مطرح در آن می خاتمه، مشخص و معین شوند

زندگی روزمره  بی  شبیه شکل معمول روایت امور درو شکل روایت نیز کمروزمره هستند. 

شیود.   میی  چینی و آماده ساختن خواننده شیروو  است. داستان با خود  حادثه و بدون مقدمه

ن در غیایتی اسیت کیه داسیتا    ، پیام اخالقیاست و  ئل در حکایت سریع و کوتاهطرح مسا

 .(71: 1917، محمودیان) شود می راستای طرح آن نوشته

عنوان تمریل در راستای روشین کیردن    بها ی داشته باشدحکایت ممکن است استقالل 

بخی   آمیز باشید.   یا مطایبهطرز بیان ممکن است جدی نظر شده بیاید و از  موضوو مطرح

شیده در آن   دبیات تعلیمی است که ماجرای مطیرح اۀ در زمر، های فارسی مهمی از حکایت

و عنصر روایت و ای عرفانی تناسب دارد. بنابراین د یا نکته ،با پند و حکمتی اخالقی معموالً

 .(190: 1976، انوشه) می هستندهای تعلی حکایت از اجزای بنیادی ،تعلیمیۀ نکت
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 (short short story) استانکد. 7

از تیر   جیورتر و کوتیاه  و است که باید جمیع داستانی به نرر ، کوتاه یا داستانک داستان کوتاه 

و در  نباشید،  پانصد کلمه بیشیتر وهزارو از نباشد باشد و از پانصد کلمه کمتر داستان کوتاه 

. است گرفتهمقتصدانه و ماهرانه صورت ، ی و صحنهپرداز شخصیت و کشمک  عناصر  ،آن

این عناصر با ایجاز آنکه  جز، داردۀ عناصر داستان کوتاه را در خود هم ،داستان کوتاه کوتاه

ای است که  شده اختهس ادانهیافته و است سترشگۀ و اختصار همراه است. غالباً داستانک لطیف

. آنتوان چخوف و اُ.هنری در خلق این نیوو  داشته باشدکننده دهنده و غافلگیر کانپایانی ت

 .(921: 1931، میرصادقی) تبحر و مهارت خاصی دارندها  داستان

 داستانکهای  ویژگی. 1

میانع بررسیی و   ، کوتیاه کوتیاه  هیای   حجیم انیدک داسیتان   ، نظیران  باور برخی از صاحببه 

 هایی چیون  ویژگیعناصر و توان  اما می ،شود ها می در آن ندی اجزا و عناصر داستانیب یمتقس

محیدودیت  ، مکیان محیدودیت زمیان و   ، سادگی زبان، گریزی مقدمه، طرح ساده، حجمی کم

، اوجۀ نقطیی، کشییمک  کوتییاه، بحییرانمحییدودیت ، حضییور غیرمسییتقیم راوی، شخصیییت

 .(01 :1973، )مستورها یافت  ن غیرمنتظره را در آنیاهای ساده و پاووگ گفت، گشایی ذهنی گره

 حکایت اب کداستانۀ قایسم. 3

 و حجیم کوتیاه  ، شیود  می یت با داستانکحکاۀ ین عوامل مشترکی که باعث مقایستر مهم

هیای مشیابهی کیه وقتیی سییر      چیزۀ اما مانند همی  ،نی سریع استرسا پیامایجاز آشکار و 

ای  تیازه های  و روی دهند  میرا از دست  شی از گذشتهبخ، کنند می گذشته تا حال را طی

یعنیی  ، هیای خیود  الگو هیایی بیا کهین    ها نیز تفاوت داستانک، کنند میگزین گذشته را جای

نریر  ، بهارسیتان و  گلستانهایی مرل  سبک نوشتاری کتاب ،برای مرال اند؛ یافته، ها حکایت

مطالیب  اسیتناد   ییا  را برای تأییید و  بیت یا ابیاتی ،واقع نویسندهو در است آمیخته به نظم

 .کند نمی ها به هیچ عنوان صدق داستانک دربارۀاین نکته ولی ، آورد نررش می

 حیال و اکنیون  ۀ در حیوز ، زمان محدود داستان، ها که در بیشتر داستانکدیگر اینۀ نکت

 گردد. زمان اغلب به گذشته برمی، ها که در حکایت درحالی ،قرار دارد

 .اشدهای این دو نوو نوشتار روایی ب اوتتفجزو تواند  نیز می پردازی شخصیتچگونگی 

ادبی است که در ۀ های این دو گون یکی دیگر از تفاوتهم  موقعیت اجتماعی قهرمانان
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در ارفیان  عالمیان و ع  و پادشیاهان  و معموالً از افراد شاخص مانند ثروتمنیدان ، ها حکایت

هیا از بیین    د داسیتانک های محیدو  شخصیت که یدرحال، کنند شخصیت استفاده میجایگاه 

 خیورده و میأیوس   زخیم  و تنها های و حتی در برخی موارد انسان افراد و اقشار جامعهۀ هم

 .(91: 1931، جزینی نک.)هستند 

هیای   . داسیتان وجیود نیدارد  پییام عقالنیی    هیا  اصوالً در داستانک ،ها برخالف حکایت

دی بیا اییدئولوژی ندارنید.    و هییچ پیونی  دارند  رویکردی احساسی و عاطفی ،یستیمال مینی

ۀ به انداز «عنوان»ها  در این داستان ند.نمادین و رمز و نشانه هم به دور ها از زبان داستانک

یژگی زییاد  این و ،ها در حکایت است. مال ت دارد و در خدمت مینیاهمی ،ی اثرمحتوا خود 

و همه هیم   ،ست از انواو آرایه و استعارهحکم پر او زبان امرال است. مورد توجه قرار نگرفته

افتد.  نمیها و انواو آن اتفاق  انکچیزی که در داست خدمت انتقال پیام به خواننده است؛در 

گیرم و شییرین و   هیا   یتاما زبان حکا ،روح است ، سرد و بییستیمال های مینی زبان نوشته

ای از تخییل   ا عمومیاً آمییزه  هی  ها جایگاهی ندارد و حکایت معموالً تخیل در حکایت روان.

، چیزهایی بیه  و در این انتقالاند  دهان منتقل شده به سینه و دهان به جمعی هستند که سینه

نویس شروو بیه   وقتی داستانولی است؛  به آن اضافه یا از آن کاسته شده، فراخور مخاطب

دهد  دیت میموجو، چیزی که وجود ندارد از صافی ذهن  به، کند می نوشتن داستان کوتاه

نیوزدهم مییالدی و پیس از آن    قبل از قرن  یستیمال های مینی داستان ۀتفاوت عمدو این 

 .(11ی91: 1939، رحیمی کوالیی و خادمی) است

دو  و مخاطیب ایین  پییدای   زمان  و خاستگاه به اقتضایکه  هایی از تفاوت نظر صرف

 ها ستانکها و دا ی حکایتاختارس مطالعۀ، اند روایی به طور طبیعی و حیاتی بروز کردهۀ گون

 دارد. می وا برانگیز تأمل  نوعی خویشاوندیها و  شباهت را به وجود ما

 تیر  مهیم ویژگیی   جیامی را از منظیر سیه    بهارسیتان هیای   ییت حکا حاضر، در پژوه 

 ی  پردازی شخصیت طرح وار ساخت و حجم ی یعنیها   داستانک ومالیستی  ی مینی ها داستان

بیه طیور   ، مالیسم را در پنج حکاییت  های مینی مؤلفه ،برای نمونه سپس ایم و کردهبررسی 

 .ایم کردهتحلیل  کلی

 جمح. 1ی3

 حکایت: وهفت شصتاز مجموو  .اند حجم و فشرده کم، بهارستانهای  بسیاری از حکایت
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 ؛(116، 111، 119، 11، 12، 12، 12، 77، 10، 11 صص:) دارد واژهپنجاه حکایت زیر ده  ی

، [ه حکایتس] 19 )صص: هفتاد واژه داردتا پنجاه طور تقریبی بین  ک حکایت بهوی بیست ی

 ؛(117 ،116، 111، 12، [چهار حکایت] 73، 71، 77، 69، 16، 19، [دو حکایت] 10، 11، 12، 17

 111، 111، 119، 111، 77، 16، 11 :صص) صد واژه داردتا ویک  هفتادحکایت بین ده  ی

 ؛(117 ،116، [دو حکایت]

دو ] 11، 11، 12، 13 :صیص ) صیدوپنجاه واژه دارد تیا   صدویکحکایت حدود  شانزده ی

 ؛(111 [،دو حکایت] 110، [دو حکایت] 71، 71، 69، 61، [دو حکایت] 62، 11، [حکایت

 ؛(67، 11، 17 :صص) دواژه دار سیصدوپنجاهتا  سیصدویکحکایت بین  سه ی

 ؛(76، 61، 11صص: ) دارده واژچهارصد تا  ویک سیصدوپنجاهحکایت حدود  سه ی

 است. بهارستانحکایت ترین  که طوالنیدارد واژه نهصدوپانزده  حکایت حدود یک ی

بیه   بهارسیتان هیای   ییت اکرر قریب به اتفاق حکاهای  واژهتعداد ، این بررسی به باتوجه

ی که بارزترین خصوصیت حجم کمویژگی توان نتیجه گرفت که  میو رسد  واژه نمی پانصد

حجمیی   البته وقتی سخن از کم چشمگیر است؛ بهارستانهای  در حکایت، هاست نکداستا

 ،ه مفهوم این است که میتن بلکه ب ،ر نیستونظ، الزاماً تعداد واژه مودش می مالیسم مینیدر 

 .است شدهخوبی رعایت  هگزینی کلمه ب ناکارآمدی ندارد و بهۀ هیچ واژ

 (plot) رنا پیح/ طرادگی ساختار س. 0ی3

 داستان کوتاه» ،«داستان کوتاه»، «رمان» داستانی ۀ ها میان سه گون ین تفاوتتر مهمی از یک

؛ ر ساده استگرا بسیا های کمینه طرح در داستان هاست. آن در میزان پیچیدگی طرح «کوتاه

 ،عناصیر طیرح  ۀ همی هیا   آن زدیک به هم دارند و درها آغاز و پایانی ن گونه داستان زیرا این

گیاه تعلیقیی شیکل    و  شیود،  داستانی حذف میی یابند. گاهی اول و آخر  نمی امکان حضور

ن داسیتان دییده   معموالً در پایاباشد، و اگر پیچشی دهد  ی نمیگیرد یا کشمکشی رو نمی

در  ،ذهنیت خیود  به باتوجهتا خواننده ها نیز معموالً باز است  گونه داستان شود. پایان این می

 است. مایه درونتفکر خواننده برای درک  آغاز ،. این پایانداشته باشدشارکت تکمیل آن م

طیرح   :ازجمله ؛هاست از جهاتی شبیه داستانک، بهارستانهای  در حکایتاختار طرح س

 آغیاز و شیود.   اصیلی تمرکیز میی   ۀ و بر واقع ها اندک است تعداد وقایع در آن ساده دارند و

و تعلیقیی صیورت   د ییا کشمکشیی   یاب د؛ گاه طرح گسترش نمینپایانی نزدیک به هم دار
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ییان  به پاوج اۀ شود و گاه در نقط اصلی آغاز میۀ قعمقدمه و با وا پذیرد و یا داستان بی نمی

 کنیم: اشاره می بهارستانهای  سد. اکنون به این موارد در حکایتر می

توصییف  مختصیری از   با مقدمۀ نویسنده( 12 :1931)جامی،  «عمر و یهودی»در حکایت 

کیه  ی  (complication)افکنی  سپس با گره ؛کند میفضای داستان وارد ه را انندخو، عمر

ۀ در میانی ، گسیترش طیرح   .شود میطرح داستان آغاز  ی تظلم یهودی از حاکم بصره است

بیه حیاکم   حکم عمیر   نمونه،؛ برای رود پی  می ایجاز و اقتصاد کلمه نهایت با داستان نیز

از موجبیات   ؛حسابند و شکرگزاران نایاب از تو بیکنندگان  شکایت»است:  چنین ،بر سفال، بصره

بسییار کامیل اسیت و بیا     ، دستور در عین کوتاهی .«ت بپرهیز یا از مسند حکومت برخیزشکای

منجیر بیه نیوعی تعلییق و انتظیار       این دستور که همخوان است.، صالبت شخصیت عمر

رسیاند و او نییز    می م بصرهیهودی سفال را به دست حاک رود که جا پی  میود تا آنش می

گشایی حکاییت اسیت.    اوج و گرهۀ دهد و این همان نقط پس می، داد ی را که باید میوجه

 ها هم هست. ویژگی مشترک داستانک، ه و فشردهاین طرح ساد

مقدمیه و   آغیاز بیی   ،نی به اتهام دزدی قطیع شیود  در حکایتی که قرار است دست جوا

جوانی را به دزدی گرفتند.  :است شدهاعث سادگی طرح ب، رنا پیۀ حرکت مستقیم به میان

 .(11: )همان ...خلیفه حکم کرد که دست  ببرند

موجیب فشیردگی    ،ای تاریخی نا و یا اشاره و تلمیحی به حادثههای خاص و آش گاه نام

با  (10 همان:) در حکایت حجاج و زن اسیر است. ها شده آنۀ مقدم و آغاز بیها  طرح حکایت

پیی  وی  ، بودنید عتی که بر حجاج خروج کیرده  زنی را از جما شویم: این مورد مواجه می

کنید   برنمی دهد و سر ولی او پاسخ  را نمی ،گوید اسیر سخن میحجاج با زنی آوردند... . 

است که کشمک  داستان و  توجهی زن به حجاج بیافکند. گره داستان همین  و نظر نمی

یکی از حاضران پرس  با  .آورد حکایت به وجود میۀ کوتاه را در میانلیق و انتظاری نیز تع

حکایت بیه  ۀ ح سادطر ی «؟کنی می گوید و تو اعراض می و سخنچرا امیر با ت» :پرسد می که ی

رم بیه میردی   دا شرم می»ی   . پاسخ زن اسیررود گشایی پی  می و گره (climax)سوی اوج 

کیه   است داستان را رقم زدهۀ تظرمنپایان غیر ی  «کنید  ینمتعالی به وی نظر  نظر کنم که خدای

 آغازگر تفکر و تعقل خواننده و هدف غایی نویسنده است.

ی و عل ی ۀ طرحی ساده و فشرده با رابط ،واژه و سه شخصشصت این حکایت با حدود 
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 بسیارها  به ساختار داستانک، از قدمت زمانی و زبانی نظر صرفو دارد نسبتاً منطقی  معلولی

 شبیه است.

قدمه به راوی در ماشاره کرد:  بهارستان 17ۀ صفح توان به حکایت میها  از دیگر نمونه

کیه جمیاعتی قصید    گویید. تصیور این   کند و از موقعیت خود می ماجرایی تاریخی اشاره می

راوی ناشیناس وارد شیهر    آورد. و گیره داسیتان را پدیید میی     ایدارناپ ضعو، جان  را دارند

 از او پیذیرایی ، میزبان بیدون پرسی  از نیام و نشیان     و آورد ای پناه می خانهود و به ش می

او را  ،ود که در صورت پی بردن میزبان به هویت ش کند. هنگامی که راوی متوجه می می

در داستان به وجیود   (suspense)والیی و وله، خواهی و انتقام پدر خواهد کشت به خون

ناگهانی راوی و دست شستن از  اید و داستان با تصمیمپ این تعلیق دیری نمیولی  ،آید می

یعنی  ی واکن  میزبان به قاتل پدر خود رسد. به اوج خود می ،میزبانو معرفی خود به  جان

آورد  پایان نامنتظری را پدیید میی   بزرگوارانه است و، و بخش  وی در عین خشم ی  راوی

 ها هم هست. های داستانک که از ویژگی

 در بیشیتر  رنا پیشروو ، پنجم که در باب عشق و محبت استۀ روضهای  در حکایت

 :کنیم می یک حکایت را تحلیل نمونه،؛ برای است ای توصیفی همراه شده با مقدمه حکایات

، صییف کوتیاهی از ایین دو شیخص    با توجامی ، (61)همیان:  و جیدا  اَشتردر حکایت عشق 

از مهتران  زیباروعاشق دختری ، مال و ادببا ککند. اَشتر جوانی  را آغاز می رنا پیۀ مقدم

ی اولیه در داستان بیه وجیود   خود کشش، شروو با موضوو عشقشود.  قبیله به نام جیدا می

 افزون ،«پوشیدند می دیک و دورراز عشق را از نز»که  است. این کش  با بیان این جمله آورده

کنیی  اف اننیده را بیرای گیره   وخ، از آشکار شدن این راز والو هولو  شود و نوعی هراس می

هایی را میان دو قوم  جنا، سرانجام افشای راز آن دو کند. نویسنده و پذیرش آن آماده می

ییق و انتظیار را در   وجیود تعل موضیوو،  شیود؛ ایین    میها  انگیزد و باعث ریختن خون میبر

بیه خیوبی و بیه رسیم      ،افکنیی  گیره  ی و معلیولی بیرای  عل ی ۀ . رابطشود مخاطب باعث می

 اسیت:  جدایی جیدا از اشتر ،گره داستان است. ها به وجود آمده با حداقل کن ، ها استانکد

 .«برکندندتوطن از آن دیار ۀ قوم جیدا خیم»

کیه   تر است قوی والییو یجاد کششی دوباره و انتظار و هولا ،یافکن گرهمحصول این 

بیا ورود دوسیت    ،این مرحلیه  دارد. در اندیشی اَشتر در این حالت نگه می خواننده را تا چاره
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 کین  و حرکیت  ، بیه جییدا    نیاری رسیاند  ایبر و درخواست اشتر از اواَشتر به داستان 

وقایع ایین داسیتان هماننید     ی و معلولیعل ۀ رابط دهد. برای گسترش طرح رخ می ای تازه

داستان بیا رفیتن دوسیت    ۀ فشرده اما کامل است. ادام ،مروزیا یستیمال های مینی داستان

جیدا به حضور آن دوسیت   خواهر و پی بردن ،او جای به با لباس مبدل جیدا، اشتر به خیمه

د بیه وجیو   یجیذاب  هیای  کین   یی  سیت که مالقات اشتر و جیدا ی تا باز شدن گره داستان

ی تیا  افکن گره و تعلیق و ها  کن و از مقدمه ،طرح اجزایۀ هم ،است. در این حکایت آورده

)اصلی و  شخصیت هفت داشتن با واست  مطرح شده واژهصدوپانزده نه با تعداد تقریبی ،اوج

 است.  بهارستانحکایت ترین  طوالنی ،فرعی(

 شخصیت. 9ی3

های اخالقی و ذاتی کیه   فردی است دارای ویژگی ،ی یا رواییر یک اثر نمایشد شخصیت

 یابید؛  د میی نمیو  )گفتار(وید گ چه میآن و (رفتار)دهد  چه انجام میاز طریق آن ها این ویژگی

 .(99: 1973، مستور) دهد های شخصیت را بازتاب می انگیزه ،چنین رفتار یا گفتاریۀ زمین

ۀ همی  ،هشیتم ۀ امیا در روضی  اند،  نیانسا، از نظر ماهیت اغلب بهارستاندر ها  شخصیت

از زبیان  » ی  گویید  خود جامی در ابتدای روضیه میی  که  ی چنان حکایت( ودو بیست)ها  حکایت

چنیین   علیت ایین کیاربرد   ۀ دربیار  اسیت؛ وی  نقل شیده  ی  یعنی حیواناتی  «انانزب احوال بی

وی ابیواب فهیم حکیم و    بر آن اقبیال نمایید و بیر     ،جهت غرامت و ندرت طبیعت تا به»: آورد می

 .(111: 1931، جامی) «مصالح بگشاید

هور یا نام عارفان مش مانندی  خاص و آشنا هایی با نام گاه واند  ساده ،اه اشخاص حکایت

هیا در کیل    تعیداد شخصییت   شیویم.  مواجه میی ی مذهبی و ادبی   و ریخیهای تا شخصیت

انیدک اسیت. از مجمیوو حکاییات     ی انسیان   ی چه انسان و چه غیر بهارستانهای  حکایت

پاسخگوی پرسشی ییا درخواسیتی از    که معموالًاند  شخصیتی حکایت تکهفت ، بهارستان

سیی  در حکیایتی بیا حیدود     نمونه،برای  هستند. شخص جمع( صورت سوم به) راوی مجهول

اسکندر را گفتند: به چیه  » کنشی محدود دارد:، در پاسخ به راوی اسکندر()تَن فقط یک  ،واژه

 .(10 همان:) ...«حداثت عهد؟یافتی از دولت و سلطنت با صغر سن و 

ۀ روضی  در برای مریال  ند یاا دو انسان هر ایکه اند  ییتدو شخص، حکایتودو  سیتعداد 

حکایت سیزده انسانی دارند. هایی  و کن  وار گفتار دو حیواناتی هستند که تمریلهشتم هر 
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هفیت  با  (61 همان:) شخصیتی و فقط یک حکایتچهاری هستند؛ سه حکایت شخص سهنیز 

 است. بهارستانترین حکایت  جمعیتپر فرعی( پنج )دو اصلی و یتشخص

فرصیت تغیییر    ،هیا  ت بسیاری از داسیتانک معموالً همانند شخصیمعدود  این اشخاص 

خواننده را به تفکری فراتر و برتر ، وگو گفتاما با استفاده از عنصر  ،یابند و ایستا هستند نمی

 آورند: کنند و تغییری نسبتاً ماندگار در وی به وجود می هدایت می، از فضای خارج داستان

همیشه بیال و رنیج    قرفت. یکی گفت: خاصیت عش میان دو خردمند سخن عشق می

همانا تیو   دیگری گفت: خاموش باش!سنج. ک  و بال محنتوقت  است و عاشق همه

کیس   ای. هیچ و چاشنی وصال بعد از فراق نچشیدهای  هرگز آشتی بعد از جنا ندیده

 ،جانیان دور از اندیشیه   تیر نیسیت و از گیران    پیشه لطیف دالن عشق صافیاز  ،در عالم

 .(69همان: )تر نی  کریف

، یابید  چیه تغیییر میی   ولیی آن  ،شود دیده نمیها  شخصیتتغییری در ، که پیداست چنان

 اندیشند. می، این حکایت دیدگاه کسانی است که مرل نفر اول 

 جامی بهارستان حکایت از مالیسم در پنج مینیهای  رسی مؤلفهرب. 12

تیوان   میی ، هیا  ندر آ یسیتی مال مینیی های  و بررسی مؤلفه بهارستانهای  حکایت با مطالعۀ

ها  چه از قدمت زمانی حکایتربرد؛ اگادبی پی ۀ خویشاوندی این دو گوننوعی اشتراک و  به

تکیرار  ، هیا  حکاییت  تیک  در تیک ، گرایی های کمینه بررسی مؤلفه کرد. نظر توان صرف نمی

محی    فقط چند حکاییت را  ،در این مقالهبنابراین  ؛شود کالم میۀ مکررات و موجب اطال

 .ایم کردهررسی و تحلیل تطبیقی ب، نمونه

 حکایت. 1ی12

سیه تین از حکمیا جمیع آمدنید: فیلسیوف روم و حکییم هنید و          ،در مجلس کسری

چیزها چیست؟ رومیی گفیت: پییری و    ترین  بزرجمهر. سخن به اینجا رسید که سخت

سستی با ناداری و تنگدستی. هندی گفت: تن بیمار با اندوه بسییار. بزرجمهیر گفیت:    

 .(11: همان) . همه به قول بزرجمهر رضا دادندل با دوری از حسن عملنزدیکی اج

میال را   مینیهای  یژگی داستانوین تر مهمو نخستین ، واژه وش  پنجاهاین حکایت با 

 ،که گفتیم اما چنان، اند ستهکلمه دان دوهزارتا وپنج  پنجاهرا ها  حداقل داستانک . معموالًدارد

توصیفی شروو و با معرفی ۀ داستان با جمل طرح: .معینی ندارد حد کامالً، ها داستانک حجم

تیرین   چیسیتی سیخت  » دربارۀپرس  . با طرح یک است یافتهداستان ادامه های  شخصیت
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بیرای هیر    «چیزهیا تیرین   چیستی سیخت » مطرح شدن .است شدهافکنده گره نیز ، «چیزها

ۀ زمان و صیحن به  مستقیم کند و خواننده را می کش  ایجاد، به دلیل شگفتی ،ای خواننده

راوی  ساده و تا حدی بیانگر علت و معلول اسیت. ، طرح این حکایت .آورد می داستان وارد

 اشیخاص  شخصییت:  .اسیت  شیده فضا توصیف ن مکان: است. خارج از صحنه و دانای کل

الی  البیه  ی توصییفی نیسیت و خواننیده از   پیرداز  شخصییت و  به سه نفیر  محدود داستان

نمونیه،  بیرای   .بیرد  میها پی  ، به ماهیت وجودی شخصیتبین سه نفر وگو دیال وگو گفت

بیه  گراسیت. حکییم هنید     و میادی حال دنیادار  نگر و درعین ، شخصی آیندهیمفیلسوف رو

و  اندی  عاقبت و نگر نهد و بزرجمهر شخصیتی آینده ارزش میتندرستی و نشاط و شادی 

ایین   زبان :زبان داند. می حیات اخرویۀ ممقد است که زندگی دنیا رامعتقد به جهان دیگر 

دارد.  غیرمنتظیره  پاییانی ، ن حکایتای :پایان آرایه و پیچیدگی ندارد. ساده است و حکایت

خواننده به متن و تفکر ۀ باعث بازگشت دوبار «همه به قول بزرجمهر رضا دادند» پایانی ۀ جمل

هیای   ی از ویژگیی یکی ، یین شیود و ا  میی  پاییانی ۀ برای تحلیل قضاوت و نتیجی آن ۀ دربار

ۀ آغیازین اسیت کیه در جملی    پرس  خ به پاس، گشایی گره :اوج گراست. های کمینه داستان

هنوز به تفکر و واکاوی اعمیال خیود   خواننده ، پایان حکایت رسد. پس از پایانی به اوج می

 دینیی   مبنی بر حکیم و ذهنی  کلیای  مایه درون، کوتاه این متن  مایه: نودر .مشغول است

 د.کن می به خواننده القا را عمل به خود شخصۀ و بازگشت نتیج «خرهالدنیا مزرعة اآل»

 حکایت. 0ی12

انبسیاطی  ۀ قاختالطیی و سیاب   شیوکت طریقیۀ   همت با پادشاهی صاحب قوی درویشی

آن را  ،چنید تجسیس نمیود   گرانی تفرس کرد. هر، داشت. روزی از وی نسبت به خود

سببی نیافت. دامین از اخیتالط او درچیید و بسیاط      آمد شد و بسیاری جز کررت تردد 

زبان به مقاالت ، اتفاق مالقات افتاد اط درنوردید. روزی پادشاه را در راهی با ویانبس

موجب چیسیت کیه از میا ببرییدی و قیدم از آمید شید میا          !دروی ای  او بگشاد که

جهیت   ، کیه از سیؤال بیه   ،دانستم که از سبب ناآمدنآنکه  ،درکشیدی؟ گفت: موجب

 .(11 همان:) آمدن، اظهار مالل

در آغاز  طرح: گراست. های کمینه دارای حجم داستان، ژهوانودوپنج این حکایت نیز با  

کششی موجب دو شخصیت با تضاد طبقاتی زیاد مطرح شده و همین  دوستی  ،حکایتاین 

صیورت   علت و معلول بیه ۀ رابط ،در طرح داستان است. آن شدهۀ گیز در طرح سادان شگفت
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از اخیتالط بیا    چیدن دروی دامن  یعنیی گره داستان   که علت طوری جزیی وجود دارد، به

دانای کل و از صحنه خیارج   ،راوی :اویر دانیم. می گرانی پادشاهتفرس وی از  رای پادشاه  

اسیت.   نفر به دو اشخاص داستان محدود شخصیت: است. فضا توصیف نشده مکان:است. 

و  «همیت  قیوی » اسیتفاده از دو صیفت   خواننیده  بلکیه  ،نیسیت  یی توصییف پرداز شخصیت

ه و تضیاد  به اختالف جایگا ،ها با کمترین واژه، «پادشاه»و  «دروی »برای « شوکت صاحب»

ها پیچیدگی ندارد  . آرایهاده استزبان این حکایت س :زبان برد. می طبقاتی دو شخصیت پی

 :اوجمنتظیره دارد.  پایانی غیر، این حکایت :پایان اثر است. خلق و سبک  و متناسب با زمان 

د. پیس از پاییان   شو پایانی بیان میۀ ن علت دوری گزیدن است که در جملبیا، گشایی گره

. ایین  اندیشید  روابط اجتماعی خود با دیگران می چگونگیۀ به تفکر دربارخواننده ، حکایت

، ایین میتن  کوتیاه    ه:مایی  درون هاسیت.  داسیتانک  هیای مهیم   از ویژگی ،پس از پایان آغاز 

 دارد. «دوری و دوستی» و انتزاعی مبنی بر حکم اخالقی  ای کلی مایه درون

 . حکایت9ی12

اند و  بار جواهر بسیار آورده ،انان دریاهرمز بن شاپور به وی نامه فرستاد که بازرگ وزیر 

اگیر   ؛خواهد ام که پادشاه آن را نمی شنیده .ام خریده از برای پادشاه د دینارآن را به ص

خرد. هرمیز جیواب نوشیت کیه      هزار دینار سود میبازرگان به صدفالن  ،راست است

پادشاهی که ، چون ما بازرگانی کنیم .چندان پی  ما قدری نداردهزار دینار و صد صد

 .(12همان: ) کند و بازرگانان چه کنند؟

کوتاهی ، منتظرهن غیرپایا، ذهنی مایۀ درون، مکاتبه و وگو گفتبیان روایی با استفاده از 

راوی ، به زمان و مکان یتوجه بی، متناسب با سبک اثر سادگی زبان، واژه( هفتادوسه) حجم

)رسییدن بیه ایین     حکایت ، و شروو تفکر بعد از خواندنذهنیۀ مای درون، رنا بیرونی و کم

ا در رهایی است کیه ایین حکاییت     مؤلفه از («کسی را بهر کاری ساختند هر»پیام اخالقی که 

 دهد. مالیستی قرار می آثار مینیۀ مرز

 حکایت. 1ی12

حجیاج بیا وی    .پیی  وی آوردنید  ، بودندروج کرده نی را از جماعتی که بر حجاج خز

نیه جیواب وی    ؛گفت و وی سر در پی  انداخته بود و نظر در زمین دوخته می سخن

ا تیو سیخن   ان با وی گفیت: امییر بی   ریکی از حاض کرد. یدادی و نه به وی نظر م می
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دارم کیه بیه    میی  شرم تعالی من از خدایگفت:  کنی؟ گوید و تو از وی اعراض می می

 .(10همان: ) کند تعالی به وی نظر نمی کنم که خدایمردی نظر 

ویژگیی  ، نخسیتین  واژه( هشیتادوچهار )کمتیر از صید واژه    با حجم انیدک  نیز این حکایت 

ها و  ی و معلولی جزیی بین کن عل  رابطۀایی با گرایی را دارد. داشتن طرح ساده و ابتد ینهکم

سادگی زبان و ، پردازی توصیفی پرهیز از مقدمه آورد. میها  تانآن را در شمار داس، بیان روایی

، (زن، یکیی از حاضیران  ، حجیاج ) محیدودیت اشیخاص  ، محدودیت زمان و مکان، هاوگو گفت

، توجهی زن به حجیاج(  بی) مک کش محدودیت بحران و، دانای کل() حضور غیرمستقیم راوی

هیایی اسیت کیه     از مؤلفه ،منتظرهپایان ناگهانی و غیر، بعد از پایان داستان() گشایی ذهنی گره

 .کند میمالیستی نزدیک  و آثار مینی های معاصر این حکایت را به داستانک

 حکایت. 1ی12

ت. فضولی رف ر دست و سبویی بر دوش در راهی میچراغی د ،نابینایی در شب تاریک

تاریکی در  ست و روشنیا روز و شب پی  تو یکسان !نادانای   :به وی رسید و گفت

این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چیراغ نیه از بهیر     ؛چشم تو برابر

ن پهلو نزننید و سیبوی میرا    خرد است تا با م از برای چون تو کوردالن بی ؛است خود

 .(73همان: ) نشکنند

زمیان و مکیان   ، (طرح پرس ) گره سادهگیری از  بهره چونهایی  حکایت نیز با مؤلفه ینا

، لحن طنزآمیز و زبان سیاده ، )نابینا و فضول( و معدودساده های  شخصیت، ()شب و راه محدود

آغاز ) ذهنیۀ مای و درون توضیح نابینا() سریع گشایی گره، پایانۀ ای و فوری به نقط فرود لحظه

 دهد. قرار می یستیمال در شمار آثار مینی از جهاتیرا  هلطیف این، ز پایان(تفکر بعد ا

 تیجه ن. 11

و بیا هیم    از هیم دور ، هیا  و داسیتانک  های فارسیی  کایتح پیدای ۀ گرچه خاستگاه و انگیز

 تیوان  می، دور از تعصب فرهنگی و بهی زبانتفاوت و  زمانیۀ فاصل از نظر صرف، است متفاوت

 روایی یافت.ۀ بین این دو گون نوعی خویشاوندی و تشابه، یانهختارگراسا ای با مقایسه

 ازجملیه  ،ها و حکاییات فارسیی   استانی مهم و مشترک میان داستانکبررسی عناصر د

که  چنان ، آنادبیۀ های این دو گون که شباهت کند تبیین می، جامی بهارستانهای  حکایت

 شباهت صوری نیست و یکفقط ، اند کردهمطرح  (و آرتازاده  بیامقالۀ  نک:)برخی منتقدان 
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 ادبیی ۀ و غیرصوری ایین دو گونی   ساختاری توان به موارد مشابه می، تطبیقی یا با مقایسه

ی غیرمسیتقیم و  پیرداز  شخصیت، دید محدودۀ زاوی، گریزی مقدمه، رنا پیی سادگی مرل 

ی اییان غیرمنتظیره    پ، پردازی غیرتوصیفی صحنه، مخاطب فهم زبان ساده و قابل، ه نقلیگا

 هیای  برخیی حکاییت   در هیای داسیتانک   با بررسی مؤلفه این مقاله ندگاننگار برد.پی  نیز

 .اند دانسته یستیمال مینی واجد ویژگی را های این اثر حکایت، جامی بهارستان
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