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چکیده
گیریجنبشیبهسازشکلهفتادمیالدی،زمینهۀهایفرهنگیموجوددراوایلدهاجتماعیونیازاوضاع

یاا«کداساتان».یافاتتجّلایادبیّااتهایگوناگونهنرواندکدرحوزهاندکشدکه«گراییکمینه»نام

ۀهارچنادپیشاین.یاساتداساتانادبیّااتایا رویکارددرۀجساتبرهاینمونهاز«کوتاهِکوتاهداستان»

زمای ونویسندگانآثارادبیمشرقاند،بسیاریازگیریای نوعادبیراعموماًبهغربنسبتدادهشکل

هاایازای رونمونه.اندفارسی،ازروزگارانپیشی ازای نگرشدرآثارخویشبهرهبردهادبیّاتویژهبه

حاویحکایااتتذکرةاألولیا،نمونهبرای.دوجوددارفارسیادبیّاتگرادرمتونکه ازآثارکمینهراوانیف

ماوج ومردم،باازباانیۀحکایاتمتعدّدیاستکهبرایبیانمفاهیمموردنظرنویسندهبهعامّوخرده

گرایانهدرمات هایکمینهتوانحضورمؤلّفهیایکهمبهگونه،استآمدهتحریردرۀبهرشت،سادهوگویا

کاربساتدرصاددساوازیاکنویساندگانماالاه،.ای کتابتعلیمایدانساتۀهایبرجستویژگیازرا

هاایازمنظرویژگایآنهاوسنجشتذکرةاألولیاایازحکایاتکتابگرابهپارههایمتونکمینهشاخصه

مندیعطّارازای رویکردمدرنادبیوازسویدیگر،بهچراییبهرههستند،کداستانساختمندنوعادبی

.اندگفتهپاسخ
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 مادّمه. 

یهااهفتااددرعرصاهۀجنبشیاستکاهازاوایالدها(Minimalism)«گراییکمینه»

،هاایتجسّامیدرهنارخصاوصبهای رویکردکه.گرفتشکلامریکاگوناگونهنردر

اصلایجاز،یافت،بیانگرآنبودکههنرمندانبایددرآفرینشآثارهنریایویژهتشخّص

،کام»بایدعباارتآنهاهایخویشقراردهندوشعارمعروفتکاپوۀگوییراسرلوحوکم

طرفدارانای جنبشهنریمعتادبودندکاه،بهعبارتی.(0 :221 روی،)باشد«زیاداست

بهتأثیرگذاریهرچهبیشتراثارافا ودواصاورًراز،توانبااستفادهازایجازوسادگیمی

ایا سابکدررفتاهرفتاه.مابولیّتوماندگاریآثارهنریدرچنی نگرشينهفتهاسات

جایگاهممتازییافتواموسیایاشیومعماریوناّوناهمچهایگوناگونهنرعرصه

ۀهایفرهنگیواجتماعینوظهوربود،باهعرصاچونای جنبشدرواقعپاسخیبهنیاز

.یافتنی راهادبیّات

جنا ویتناامومسااملمرباو باهآن،مثالعواملی( 1: 13 )جانبارتۀبهگفت

ونیا واکانشجهاانیباه291 تاا291 هاایاقتصادیواجتماعیساالهایبحران

.گراییدانستعواملمبنایيگرایشبهکمینهازتوانقدرتمندانجهانیرامیطلبیاف ون

نماایيوگساتردهنشااندادنمناابعوخاواهيومیالباهبا ر اف ونبارت،بهعایدۀ

ادبیّااتگرایايرادرهناروتمایلبهکمینه،هايصنعتيوتسلیحاتيدرآنزمانتوانایي

ازدیگارشاودموجوددرای نوعادبیرامایگراییصریحضم اینکهواقع.ترکرداف ون

ۀگرفتهازوقایعروزمارّگراازیکسوالهامموضوعمتونکمینهزیرا؛شمردعللرواجآنبر

ۀنماییوفاداراندبازدرصد،مجاملهایبیآینههمچونوازسویدیگرستهاانسانزندگی

ازای رو،اختصاریکهای متوندربیاانمسااملعینایوواقعای.هستنداوضاعجامعه

ۀمجموعا.اساتامرمطلوبیادبیّات،وسیعیازمخاطبانعمومیگروهزندگیدارد،برای

رارمللمختلفموردتوجّهقادبیّاتگرایانهدرای عواملباعثشدکهرویکردهایکمینه

.دآفرینیشووآثارادبیفراوانیبرمبنایای نگرشبهوجودآیدویابازگیرد

آثاارنویساندگانمعاصارایرانای،خصاوصباهمعاصاروادبیّاتیکیازانواعرایجدر

تعریفایبیاان.بادانشادهکهتوجّهواقبالفراوانياستکوتاهِکوتاهداستانکیاداستان

حالاگرباای .چندانآساننیست،گراکمینههایداستانومانعازوجامعشمولهمگان
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ماالناوعیمینایداساتان»:توانگفتدهیم،میبهدستببخواهیمتعریفدقیایازآن

تاازطریق،یکهازواژگاناندکپدیدآمدهداستانجریانآگاهانهاستدرجهتخلقآثار

.(135:23 نژاد،پارسی)«پیچیدهمطرحگرددبسیارعمیقومباحثومفاهیم،آن

سردمدارانازنویسندگانیهمچونموپاسان،چخوف،همینگویونی ریموندکاروررا

امّاا،ای نوعادبیدرابتادادرغاربرواجیافات.انددانستهادبیّاتگراییدرجنبشکمینه

دیریناهوادبیّااتخصاوصباهزمی ادبیّاتمشرقهایبسیاریازآنرادرتواننمونهمی

هاایکدرچهاارچوبتعااریفوشاخصاهداساتانۀپیشاین.دام فارسیسراغگرفتدراز

(.ش112 )درخانهاگرکساساتداستانادبیّاتمعاصرفارسی،بهمجموعهامروزی در

مختصّاتایا ایازپارهاگرچه.گرددمیبازریپوروعبدالحسی نیّنوشتۀفریدونهدایت

صادقچوباک،راضایهتجّاار،بلاایسامانندسبکادبیدرآثاردیگرنویسندگانمعاصر

گوییراحایایگرایشبهمختصرۀ،سابا(44 :133 پور،صابر)شودمیاهمدیدهسلیمانی

گوییوکهبرل ومایجازوگ یدهسراغگرفتادبیّاتکالسیکفارسیتوانن دب رگانمی

هایگرفت ویژگیبادرنظر.اندبیانمختصرتأکیدداشتهراهالاایمعانیبیشترونغ تراز

یکمینههاداستان بهخاوبیاایخاصّسادهوتمرک برواقعهرن پیجازوایامثلگرا

اهاییازآثارتوانبخشمی بوساتانوگلستانازجملهحکایاتادبیّاتکالسیکفارسی

یتاذکرةاألولیایاا(132:19 پارساا،)هایکتبعرفانیوصوفیانهبعضیحکایتدییاسع

ادبیّاتپردازیدرکداستانگراییوگرایشبهکمینههاینمونهراازا(.ق3 1-240)عطّار

.فارسیبهحسابآورد

یکمات ک،داستانۀگرایاناتکمینههاومختصّبرایبررسيشاخصه،حاضرۀدرماال

یتاذکرةاألولیایعنایاکالسایکفارسایادبیّاتشدهازشناخته یموارابرگ یادعطّاار

هاایحکایات،تاذکرةاألولیاهاایازحکایاتخیلییمکهآمدبرفرضیّهاثباتای درصدد

کبهمعنایداستانهاییکتنهاازعمومویژگیرادردلخویشدارندکهنهتریکوچک

التفاااتوعنایااتچشاامگیرعطّاااربااهم ایااایۀدهناادرنااد،بلکااهنشااانماادرنبرخوردا

.هستندا«گذاریتأثیر»و«محوریمخاطب»نظیراشناختیای سبکزیبایی



 وضرورتتحایقپیشینه.5

ازیکمت ادبیاگراییدرهایکمینهبررسيشاخصهایعنیرویکردتحلیلیای تحایق
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گارانوپیشدرتحایااتادبیموردتوجّاهاندیشاهۀحدوددودهموضوعاتیاستکهاز

درشدهانجامهایازمیانپژوهش.پژوهشگرانمطالعاتفرهنگیوادبیقرارگرفتهاست

«پستالکوتاهیاکارتکوتاهِداستانمالیسمومینی»:کردتوانبهمواردزیراشارهایرانمی

ۀاحمدرضیوساهیالنوشت«نویسیمعاصرداستانگراییدرکمینه»نژاد،سیازکامرانپار

ادبیّاتایازآثارعالوهبرای ،پاره.اززینبصابرپور«مالیستیکوتاهمینیداستان»روستا،

بارایمثاال،اند؛شدهگراییتحلیلوبررسیهایکمینهکالسیکفارسیازمنظرشاخصه

هاایساعدیبااداساتانگلساتانهاایتطبیایحکایاتبررسی)مالیسموادبپارسیمینی»

.ازبراتمحمّدی«مالیسمومینیماارتشمس»ازاحمدپارساو«(مالیستیمینی

رابهخودزیادیهموارهذه مخاطبانوقلممحاّاانتذکرةاألولیاناگفتهپیداستکه

ای کتابشور.جلبکردهاست ادبیّااتیراثادبیوعرفانیکهاثرارزشمندیازماانگی 

اکالسیکفارسی هايوواکاویهمداقّازجهاتمختلفوازمنظرهایمتعدّدمورداست

هاحکایتۀگرایانهایکمینهویژگیکنوندربارۀتا،باوجودای .قرارگرفتهاستباارزشي

اتمتمرک ومساتایممطالعآنها،هایموجوددرای اثروچیستیوچراییحکایتوخرده

.استچندانيصورتنگرفته



 تذکرةاألولیامعرّفیاجمالی.1

فارسیاساتامشهورتری آثارعرفانیوتعلیمیمنثوربهزبانۀکهدرزمراتذکرةاألولیا

ایکههارباابباهبهگونه،ذکرسخنانواحوالمشایخوب رگانصوفیّهدرکتابیاست

،بابپسازنگارشمادّمه(120:53 )عطّار.استناناختصاصیافتهشرحاحوالیکیازآ

کندوباذکرآغازمی(ع)بانامامامجعفرصادق،«تبرّکوتیمّ »کتابرابهمنظورنخست

منابعمتعدّدیدرنوشات از،ویۀبهگفت.رساندمنصورحلّاج،کالمخویشرابهپایانمی

قشایریّهۀرسالوالمحجوبکشفوالصّوفیهطبااتآنهاتری همعروفکبهرهبردهای اثر

،بسیاریازسخنانب رگانومشایخراازعربایباهفارسایخویشعطّاردرکتاب.است

هادفيجا بیاان؛زیارااساتبیانکردهراآنهاترجمهکردهودرنهایتسادگیوروانی

تعلایمعماومساالکانودردمنادانخصاوصباهوبهمخاطبانعامّآنهامفاهیموانتاال

،کالمخودراباادرشروعهرفصلاو.(120:500 مهروبرزی،مشتاق)طریاتنداشتهاست
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سازیفضایذهنایآمادهبرایکهبیشترکندآغازمیطورنییمسجّعوگاههایعبارت

در(142:501 )کهبهاارطوری،دگرایبهسادگیوایجازمی،امّادرادامه،خوانندگاناست

ج التی»ازایجازیپسندیدهوتذکرةاألولیامعتاداستکهعطّاردرشناسیسبکجلددوّم

.فاستفادهنکردهاستبهرهبردهوازکلماتمتکلّ«درنهایتخوبی



تذکرةاألولیاهایکداستانگرایانهدرهایکمینهروشاخصهعناصِ.4

 ایجازوسادگیزبانمحوریومخاطب. .4

توانآنرایکایکهمیگراست،بهگونههایمت کمینهتری ویژگیایجازیکیازبرجسته

درباارۀایجااز(41 :124 )الدّی هماییجالل.مؤلّفۀدیداریدرتشخیصای متوندانست

ضمیراوستوقصدتفهیمآنایجازآناستکهگویندهونویسندهآنچهراکهدر»:گویدمی

رادارد،درعبارتیکوتاهوباالفاظیاندک،بارعایتفصاحتوبالغتچنانبپروردکهتمام

بناابرای ،ایجااز.«کالمماوج آناساتکاهاززوایاد،پیراساتهباشاد.ماصوداورابرساند

پیامناشچشامگیريکاررفتهدرداستانکبههیچرويمخلّمعنانیست،بلکهدرانتاالبه

دارد؛چراکهنویسندهباحذفعناصرزاید،سعیدربیانهرچهبهترکالمخویشداردوایا 

باهعاالوه،متاون.گذاریمعانیِبرآمدهازمت اهمیّاتبسا اییخواهادیافاتامردرتأثیر

سیودقّاتوگرابهعلّتحجمکموموج بودن،بیشازانواعدیگر،احتیاجبهبازنویکمینه

.(4 :221 روی،)ظرافتدارندونویسندهناگ یراستکهدرای امرتالشبیشتریبکند

ست؛زیراعطّارباآوردنحکایااتیتذکرةاألولیاهایبرجستۀموجوددرایجازج وشاخصه

هایفصیحوبلیغ،سعیدربازگویيمفاهیمماوردنظارکوتاهویابهعبارتدیگر،داستانک

گویندمردی»:گویدخویشبهبهتری روشکردهاست؛براینمونه،دربارۀابراهیمادهممی

خواهیکهنامما بدی قدرسیمسیاهمیقبولنکردوگفتکه.ه اردرمپیشاوآوردده

گوییوساادگیکاالمضم اینکهمختصر.(120:22 عطّار،)«ازمیاندرویشانپاککنی؟

،تذکرةاألولیاعی فخامتوشیواییزبان،مؤیّدای نکتهاستکهعطّاردرنگارشعطّاردر

توانمت ایا کتاابرابهمخاطبخویشتوجّهبسیاریمبذولداشتهاستوازای رومی

(.133:32 زرقانی،)نامید«محورمخاطب»هماننددیگرآثارعطّار،متنی

یشتربزبانعطّاردردیگرآنکهنکتۀ هادایتوراهنماایی»یبارایکههمگاآثارش
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توانگفتچنی می.سادهوموج استا(140:33 فروزانفر،)اندنوشتهشدهبشری«جامعۀ

ۀتربیاتوارشاادعامّا»ادبیّاتتعلیمایاساتاۀزبدمصادیقکهازاصوفیانهادبیّاتکه

ۀعامّبیشترْکهمخاطبانعطّارراجاآنزا.دهدرابیشازهرچی مطمحنظرقرارمی«مردم

دانیم،درکچنانکهميبرگ یدهاستوگویيرادهند،اونوعادبيحکایتمردمتشکیلمی

.ترازگفتارهايمغلقصوفیانهاستبهمراتبآسان،ادبيبرایمخاطبانعامّهایحکایت

بخاویشدراجتمااعپارواهمچونصوفیانکهازبیاانعلنايمطالا،ضم اینکهعطّار

.(25- 2:همان)هايصریحترجیحدادهاستپردازيگویيرابرگفتهداشتند،حکایت



سادهرن پی.4.5

توبرروابا علّابیشتراستکهۀداستاندهندچوباصلیتشکیلچهار،طرحیارن پی

هوبهدورازپیچیدگیاستبسیارساد،کداستانطرح.(1 : 12 مستور،)معلولیتکیهدارد

بادی شاود؛راشاملمای«اصلی،پایانتنۀمه،مادّ»سهقسمتعمدۀ،ساختارینظرواز

رسدمیبهاوج،وپسازبس وگسترشاندكشودمیایمطرحصورتکهدرابتداواقعه

تماام،واردازماخیلایدربااایا حاال،.(1 :هماان)افتداتّفاقمیگشاییودرپایانگره

داساتانحضورنداردویاحتّیناطۀاوج،ن دیکباهانتهاایداستانهایطرحدرقسمت

ودرکآنراباهعهادۀگشاایداصلیگرهنمیونویسندهصراحتاًازواقعۀاستشدهبیان

ناالاساتکاه»:اساتبهارهباردهعطّارازای تکنیکرواییفراوان.گذاردخوانندهمی

عطّار،)«چهلروزصبرکردوگِلخوردوباکسنگفت.زادشنماند.درسفریبودابراهیم

 120:23).



مکانیتزمانیامحدودیّ.4.1

یکواقعۀبسیارکوتاهاززندگیرانشانفا کوتاه،داستانگرادرماایسهباکمینهداستان

داساتاندرآننسابتباهانداساتی رو،مکانوقوعازهم.( 133:10 محمّدی،)دهدمی

ونویسندهفرصتصحنهاستکوتاهبسیارمحدود حتّياپردازیوپرداخت بهج ییّاترا

داستاندرحدّ کوتااهیرادربارخیلایکباازۀزماانیداستانعالوه،به.یابدنمیاکوتاه

چنادلحظاهازفا یابندوهافرصتتغییروتحوّلنمیایکهشخصیّتگونهبه،گیردمی
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ایا وجاودباا.شودشانبهنمایشگذاشتهمیویابرشمختصریاززندگیآنهازندگی

مرزهای،مایۀمناسبتواندباانتخابفرمودرونکمیداستانها،نویسندۀخلّاقمحدودیّت

کداساتانازهمی روساتکاهیاک.زمانومکانرابرداردوگسترۀجدیدیرابیافریند

.شودبلندداستانتواندطرحمناسبیبراینگارشیکرمانیااغلبمی،موفّق

ازای ویژگیساختمندمتون،تذکرةاألولیاهایموجوددرکداستانعطّاردربسیاریاز

دویستها ارخلاقبیارون.سالیبودباردربصرهخشکیک»:گرابهرهبردهاستکمینه

حسا .رابهمنبرفرستادندتاادعااکناد(بصری)دندوحس منبرینها.آمدندبهاستساا

ایا .( 1-120:10 عطّاار،)«ماراازبصارهبیارونکنیاد،اگرخواهیدکهبارانآید:گفت

گیردوشخصیّتاصلیآن،یعنیحس بصاری،بازۀزمانیکوتاهیرادربرمی،کداستان

گیریازعناصرروایيعطّاربابهرهولی،یابدگوییکوتاهمجالظهورمیودرحدّگفتفا 

رورابهنحومؤثّریبهتصاویرکشایدهاساتوازایا داستانمناسب،فضایکلّيیک

زماان،:رویخودداردیمدرنراپیشداستانمخاطبِمت اوبسیاریازعناصریکمت 

.گشاییگرهاوج،،ناطۀرن پیها،مکان،شخصیّت



یمحوراندیشه.4.4

گویی،درواقع.کندگرامخاطبراهموارهبهاندیشیدندعوتمیيکمینهداستانیکمت 

.شودتازهدرذه اوآغازمیداستانخوانشمت ِپیشرویمخاطب،گرفت پسازپایان

توگذاردتااخواننادهبااخالقیّارادرمت باقیمیزیادیهایناگفته،کداستاننویسندۀ

،معتاادگاراناویسکمیناهداستانهمپل،.سهیمباشد،بخشیبهمت ابتکاردرفرایندمعنا

بسیاربیشاترازمطاالبی،ذکرنشدهاهمیّتآنچی یکهدراثرْ،دراغلبموارد»استکه

کهماوارهداساتانگویااخواننادۀ.(221:439 ت،هیلِا)«اساتاستکهدرمت آوردهشده

فلاوبروچاوننویساندگانب رگای.کنادحلّراآنبایدییدربرابرخویشداردکهمعمّا

کهخوانندۀجویاايآگااهيبایادمسااملیراکاهاندیادآورشده،موپاسانوریموندکارور

خواننادۀمات ،درواقاع.بیاباد«دربی سطورمات »است،نکردهنویسندهدرمت مطرح

ضام .(3 :221 روی،)دانادرامای«خواندنبی ساطور»استکهایگرا،خوانندهکمینه

واردآنجاانهااییدرۀوضاربشودمییمطرحاغیرمنتظرهواقعۀاغلبْکْداستاندراینکه
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روتأمّالخوانندهراباهتفکّاازداییهمراهاستکهعموماًباآشنایینکتهاوای آیدمی

هاایکاهازشاخصاهامحاوریای جستجوگريواندیشاه.(12 :132 پایناده،)داردوامی

.ستتذکرةاألولیاهایحکایتهایچشمگیرخردهازویژگیستاگرامتونکمینهیّتاهمّپر

مرتبهازای ؛راوعَجَمیاستگفتمآخِ.ایعظیمحبیبرادیدمدرمرتبه:درویشیگفت»

.(120:21 عطّار،)«استاحبیبامّ،آریعجمیاستکجایافت؟آوازآمدکه



گراییواقع.4.2

مناددغدغاهاش،گیاریگراییازبدوشاکلباتوجّهبهاوضاعاجتماعیزمان،نهضتکمینه

ساببدرک،کداستانگراییموجوددرواقع.انعکاسمساملعینیزندگیآدمیانبودهاست

وتفااهمضامنیبای نویساندهوخواننادهایازصامیمیّتبهترمت وباعثایجاادگوناه

،دهاداراماهمایلحظۀکوتاهیاززنادگیرا،کهای نوعادبیجاآن،ازای باوجود.شودمی

در.(133:35 رضایوروساتا،)تواندبرایبیانتجاربشاعرانهیاعارفانهنیا باهکااررودمی

هاایفراوانایازایا ناوعانموناهبا،تاذکرةاألولیاوبوساتانوگلساتانمعناويومثنوي

هاایکاردنمضامون،عطّااردرعای بیاانبسایاریوحتّیدرمواردمواجهیمگراییواقع

وقتای».بردهاساتبهرهعارفاندادهدرزندگیرخازوقایععینیِ،کداستاندرقالب،عارفانه

کاردناداری؟:گفتند.کردمیجمعیّتیپیشرابعهرفتند،اورادیدندکهگوشتبهدندانپاره

گوناۀعطّاارتوانگفاتکاهمی.(120:90 عطّاار،)«هرگ کاردنداشتم،ازبیمقطعیّت:گفت

توانادبااسابکمادرنِبهکارباردهاساتکاهمایتذکرةاألولیاگراییرادرایازواقعویژه

هاایراباهرویادادیانگیا خیالعناصری معناکهگاه؛بدپیوندباشدهم«رمالیسمجادویی»

ماوج وساادهومطمائ ودرقالابیاکزباانجهانواقعاف ودهوکالمخودراآنچناان

،تنیادۀواقعیّاتوخیاالکهاصورًبرايخواننده،مسائلۀمرزهاايدرهامکردهروش بیان

.یابدیّتچندانينمياهمّ



ثباتهایاندکوباشخصیّت.4.1

یِهااگیرندوشخصیّتهاشکلمیهاعموماًحولمحورشخصیّتکداستان،تذکرةاألولیادر

راتحاتتاأثیرقارارمخاطب،هایخویشبهخوبيساختهوپرداختهشدهبارفتارواندیشه
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یکیادوشخصیّتحضوریافتهکهدربسیاریفا ها،کداستانازای خیلیدر.دهندمی

هاایاصالیموجاوددرشخصایّت.(52 :132 پایناده،)یابنادمیتحوّلچندانین،ازموارد

باهتماام،آفرینیخاودباناشانداوب رگانعارفانکهغالباًاتذکرةاألولیاهایکداستان

،براينمونه.بخشندانسجاموساختمندیمی،هایکتابکداستانهاوحکایتعناصرخرده

نالاستکهیکبار،شافعیالمطلّبی،درمیااندرسدهباار»:آوردعطّاردرحکایتیمی

هرباار.کندبازیمیایبردرْزادهعلوی:گفتچهحالاست؟:گفتند.برخاستوبنشست

کهروانبودکهفرزندرساولفارازآیادو؛خی مآید،حرمتاورابرمیکهدربرابرم می

زمانکوتااههادرمدّتای شخصیّت،کهپیداستگونهنهما.(3 120:5 عطّار،)«نخی یبر

شاودوبخشیازگفتارورفتارشانبهنمایشگذاشتهمایفا ،داستانحضورخویشدر

رن پی،گاهآنانماطعیدرن وبیامّاهمی حضورکنند،نمیدگرگونیوتغییرچندانی

فاهیمومعانینغ وعمیایراباخواننادهمارازخاللش،شودکهعطّکیمیداستانمبنایی

.گذارددرمیانمی



مندغایتهایپردازیهاوفضاکشمکش.4.9

ایازدرگیاریافتدوهموارهگونهکشمکش،واقعهیارویدادیاستکهدرداستاناتّفاقمی

،ممکا گیردکشمکشکهمعمورًحولیکواقعۀاصلیشکلمی.کندوتعارضایجادمی

الشّاعاعخاویشقاراردهادهاراتحتایعینییاذهنیباشدوحضورشخصیّتاستواقعه

هاایدرداساتانک.وازای راه،سیرصاعودیداساتانراتساریعبخشاد(52 :132 پاینده،)

راندکهبرایتأثیربیشتهایموفّایهایداستانیعموماًتمهیدمادّمه،کشمکشتذکرةاألولیا

بارایمثاال،دریکایاز.شاوندمندبهکارگرفتاهمایهایغایتگشاییوظهوروبروزگره

،کشمکشاصلی،افتادنعصایشیخوواکنشدربرابرآناست،تذکرةاألولیاهایداستانک

:کهالبتّهبهتمامیدرخدمتفراهمآوردنزمینۀمطلوببرایضربۀنهاییآنحکایتاست

بیفتادوبه.شیخبای یدبسطامی،یکروزدرجامعْعصادرزمی فروبردهبودنالاستکه»

شیخباهخاناۀاورفاتوازوی.آنپیردوتاشدوعصایشیخبرداشت.عصایپیریآمد

.(21 :120 عطّار،)«پشتدوتاکردیدرگرفت عصا:حاللیخواستوگفت

اساتداساتانهاایاصالیمایاهوتابعدرونداستانبهطورکلّی،روححاکمبر،فضا
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باراینموناه،.شاودمیفهمیده،گوهاوجمالتمت وازگفتکهبیشترْ(42: 12 مستور،)

ۀکیکهدرباارداستانکجن ،طبیعتاًبهدورازآرامشوآسودگیاستویاداستانفضای

هاایکبیشاترداساتاندر.اردفضاییآکندهازمحبّتوامیادوارید،ایثاروبخششاست

هاییاستمایه،فضابهطورکلّیتابعدرونبیانکردیمایکهنمونهویژهبهوتذکرةاألولیا

هاتوجّهعطّاربهکشمکش.بامخاطبخویشاستآنهادرمیانگذاشت درصددکهعطّار

.ستولیاتذکرةاألهایبنیادی مت ازویژگیمند،غایتهایوفضاپردازی



گشاییموج ومؤثّراوجوگره.4.3

رسندورخدادمهمّایباهتری ناطۀخودمیتنش،زمانیاستکهوقایعبهپرداستاناوج

همچنای در.(55: 12 مساتور،)آشکارنشدهباودکهتاچندیپیشرسدعرصۀظهورمی

شاودوپاسازآندادهمیتانداسگشایانهبهدرگیریوکشمکشپاسخیراز،ای مرحله

.کندکعموماًسیرین ولیراطیمیداستان

رسندوخواننده،پیاماصلیگشایی،وقایعبهفرجاممطلوبیمیپسازمرحلۀاوجوگره

نویسندهبهعمدای قسامترا،هاکداستانهگاهدربعضیازالبتّکند؛رادرکمیداستان

رابارامعانیمات درکوداستانهایمایهیعنیتحلیلدرونکاراۀوبایّکندمیحذف

باا،پایاانیۀهاباابیاانجملاکداستانایازشیخعطّارگاهدرپاره.نهدعهدۀخوانندهمی

ناال».دگشاایمایکگرهداستانرازناكازموضوع،زداییازرفتارشخصیّتاصلیآشنایی

بنگارتااچیساتدر:خادمراگفات.یافتیذوقعبادتنمیاستکهشبیبای یدبسطام

بهکسیهدیهدهیدکهخانۀمادکانباّال:گفت.ایانگوریافتندخوشه،خانه؟نگهکردند

.(25 :120 عطّار،)«تاوقتشخوششد.نیست



 طرفوبیرونیراویبی.4.2

راوی.کنادراروایتمیداستاننک،زاویۀدیدیداردکهنویسندهازمنظرآداستانراوی

شاخصوساومشخصباشدویابهصورتلیااوّداستانهایتواندیکیازشخصیّتمی

بساایاریازکااهباااتوجّااهبااهاین.(10 :132 پاینااده،)انااایکاالّ،داسااتانرابیااانکناادد

باانیاکراویووقایعاززشودمیآغاز«نالاست»باعبارتتذکرةاألولیایهاکداستان
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هايکداستانای تکنیکمت ،.استشخصسوم،شود،معمورًزاویۀدیدبیرونیبیانمی

داردوحصولاطمینانمیصداییوتحکّمصدایمؤلّفبازتکافتادندرچنبرۀراازعطّار

نالاستکهیکروزکسایپایشجنیادآمادو».آوردمیبیشتریبرایمخاطبفراهم

طلبایتوازم چی یمی!ایع ی :جنیدگفت.حاضرباشتاسخنیگویمساعتی:گفت

.حاضرشوم،نیاافتمتعالیخواهمکهیکنفسباحقّطلبمومیکهمدّتیاستتام می

.(120:190 عطّار،)«ای ساعتبهتوحاضرچونتوانمشد؟



دوستانهمداروانسانهایمعنویّتمایهدرون.0 .4

ایکالنازکاستوبینشنویسندهرابهماولهداستاناصلیموجوددراندیشۀمایه،درون

مایاه،نگارشگیاریازدرونکباابهارهداساتاننویسندۀ.دهدهستیوزندگینشانمی

.(10: 12 مستور،)کندسویموردنظرخویشهدایتمیورابهسمتداستانمخاطببه

دارنادوبسا ایینااش،یداستانمایه،تمامعناصرگیریدرونکهدرشکلتوانگفتمی

یاستوازای نظمبهوحادتداستانثمرۀنظمیدقیقمیانعناصرداستان،مایۀدرون»

کاههمگایدراتاذکرةاألولیاهایموجاوددرکداستان.(15:همان)«شودهنریتعبیرمی

انظرعطّخدمتبیانمفاهیمومعانیمورد کاهاندهاییمایهسرشارازپروراندندرونارند

شفاتنمونه،عطّارْبرای.روندمیبهشمارپیوندومشترکبشریهایهمدرزمرۀدغدغه

نال»:کندهارادرقالبای حکایتبیانمیبرمخلوقاتخداوندوپرهی ازخُردتری ظلم

قاهدرخر[اندکی.]تخممُعصفرخریدهبود.همدانرسیدآمد،بهاستکهچونازمکّهمی

شانراازجایای:گشاد،موریچنددرآنمیاندید،گفتچونباز.بستوبهبسطامآورد

ۀایشانباود،بنهاادبرخاستوایشانرابازِهمدانبردوآنجاکهخان.خویشآوارهکردم
.(45 :120 عطّار،)



نتیجه.2

،تاأثیراتیاستیکهازمختصّاتنوجویانۀمحصورتفرهنگیجوامعامروزی گرایکمینه

تاوانباهظهاورناوعجدیادیدررادرآثارادبیبارجااینهاادهکاهازآنجملاهمای

ج وکهاتذکرةاألولیا.کرداشاره«کوتاهِکوتاهداستان»یا«کداستان»نویسیبانامداستان
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رفتاهکاربهۀگرایانهایکمینهازحیثویژگیاستاوتعلیمیعرفانیۀهایبرجستنگاشته

هاایحکایاتهایخردهازویژگیخیلیواستبرانگی درساختارومحتوايحکایاتتأمّل

درهاتحکایوجودای خرده.داستانک،تطبیقدادبامبانیمدرنشودرامیموجوددرآن

کاهعطّااربارایتأثیرگاذاریکاالمخاودوهادایتوبیانگرآناست،تذکرةاألولیامت 

استتامخاطبانفراگیرایا جستهازایجازوسادگیدربیانبهره،راهنماییعامّۀمردم

هاایموجاوددرعاالوه،دیگارشاخصاهبه.درکمفاهیمآنبرآیندۀکتاببتوانندازعهد

رفتاهدرآن،کارباهگراییخاصّمحوریمت ،واقعاندیشهاهمانندای کتابهایتحکای

ۀدهنادها،عناصرساختاریتشکیلشخصیّتنداشت هایزمانیومکانی،تعدّدمحدودیّت

ا گاراباهکمیناههاایداساتانۀرادرزمرهاتحکایکهای خردهداردمارابرآنميآنها

شاناختیوسااختاریالتفاتچشمگیرعطّاربهبهرهبردنازدقایقزیباایی.حسابآوریم

هندۀدهایمتعدّدیدارند،نشانحکایتهاییکهدردلخودخردهکدرخلقحکایتداستان

جاوییدرمات آفرینیزایشیوغایاتمحوریومعناهایینظیرمخاطبتوجّهاوبهماوله
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