استراتژيزیبایيشناختي

حکایتهایتذکرةاألولیا:


گراییدرخرده

کمینه
ابراهیمسلیمیکوچي 

استادیارزبانوادبیّاتفرانسۀدانشگاهاصفهان

نیکوقاسمیاصفهاني
دانشجویکارشناسیارشدزبانوادبیّاتفرانسۀدانشگاهتهران

(ازص  0تا) 1
تاریخدریافت25/ 0/52:؛تاریخپذیرش21/ 5/50:


چکیده
سازشکلگیریجنبشیبه


هفتادمیالدی،زمینه
اجتماعیونیازهایفرهنگیموجوددراوایلدهۀ

اوضاع
اندکدرحوزههایگوناگونهنروادبیّااتتجّلاییافات«.داساتانک»یاا

کمینهگرایی»شدکه 
اندک
نام« 
«داستانکوتاهِکوتاه»ازنمونههایبرجساتۀایا رویکارددرادبیّااتداساتانیاسات.هارچنادپیشاینۀ
نویسندگانآثارادبیمشرقزمای و

شکلگیریای نوعادبیراعموماًبهغربنسبتدادهاند،بسیاریاز

بهویژهادبیّاتفارسی،ازروزگارانپیشی ازای نگرشدرآثارخویشبهرهبردهاند.ازای رونمونههاای
ازآثارکمینهگرادرمتونکه ادبیّاتفارسیوجوددارد.براینمونه،تذکرةاألولیاحاویحکایاات

فراوانی
وخردهحکایاتمتعدّدیاستکهبرایبیانمفاهیمموردنظرنویسندهبهعامّۀمردم،باازباانیماوج و

هایکمینهگرایانهدرمات 

یتوانحضورمؤلّفه
بهگونهایکهم 

تحریردرآمدهاست،

سادهوگویا،بهرشتۀ
ویژگیهایبرجستۀای کتابتعلیمایدانسات.نویساندگانماالاه،ازیاکساودرصاددکاربسات

رااز
گرابهپارهایازحکایاتکتابتذکرةاألولیاوسنجشآنهاازمنظرویژگایهاای


هایمتونکمینه

شاخصه
وازسویدیگر،بهچراییبهرهمندیعطّارازای رویکردمدرنادبی

ساختمندنوعادبیداستانکهستند،
گفتهاند.
پاسخ 

حکایت،کمینهگرایی،داستانک.

واژههایکلیدی:ادبیّاتتعلیمی،تذکرةاألولیا ،
خرده


.رایانامۀنویسندۀمسئول:

ebsalimi@fgn.ui.ac.ir

/ 05ادبفارسي،سال،4شمارۀ،5پایی وزمستان، 121شمارۀپیاپي 4

.مادّمه
کمینهگرایی»()Minimalismجنبشیاستکاهازاوایالدهاۀهفتااددرعرصاههاای
« 
بهخصاوصدرهنارهاایتجسّامی،
گوناگونهنردرامریکاشکلگرفت.ای رویکردکه 
ویژهاییافت،بیانگرآنبودکههنرمندانبایددرآفرینشآثارهنری،اصلایجاز
تشخّص 
تکاپوهایخویشقراردهندوشعارمعروفآنهابایدعباارت«کام،
وکمگوییراسرلوحۀ 

زیاداست»باشد(روی.) 0: 221،بهعبارتی،طرفدارانای جنبشهنریمعتادبودندکاه
میتوانبااستفادهازایجازوسادگی،بهتأثیرگذاریهرچهبیشتراثارافا ودواصاورًراز

مابولیّتوماندگاریآثارهنریدرچنی نگرشينهفتهاسات.رفتاهرفتاهایا سابکدر
عرصههایگوناگونهنر اهمچونناّاشیومعماریوموسیای اجایگاهممتازییافتو

چونای جنبشدرواقعپاسخیبهنیازهایفرهنگیواجتماعینوظهوربود،باهعرصاۀ
ادبیّاتنی راهیافت.
بهگفتۀجانبارت( )1 : 13عواملیمثالجنا ویتناامومسااملمرباو باهآن،
بحرانهایاقتصادیواجتماعیساالهاای 291تاا 291ونیا واکانشجهاانیباه
عواملمبنایيگرایشبهکمینهگراییدانست.

قدرتمندانجهانیرامیتواناز

اف ونطلبی
بهعایدۀبارت،اف ونخاواهيومیالباهبا ر نماایيوگساتردهنشااندادنمناابعو
تمایلبهکمینهگرایايرادرهناروادبیّاات

توانایيهايصنعتيوتسلیحاتيدرآنزمان،
اف ونترکرد.ضم اینکهواقعگراییصریحموجوددرای نوعادبیرامایشاودازدیگار
گراازیکسوالهامگرفتهازوقایعروزمارّۀ


موضوعمتونکمینه
عللرواجآنبرشمرد؛زیرا

دبازنماییوفادارانۀ
ایبیمجامله،درصد 

زندگیانسانهاستوازسویدیگرهمچون 
آینه
اوضاعجامعههستند.ازای رو،اختصاریکهای متوندربیاانمسااملعینایوواقعای
زندگیدارد،برایگروهوسیعیازمخاطبانعمومیادبیّات،امرمطلوبیاسات.مجموعاۀ
ای عواملباعثشدکهرویکردهایکمینهگرایانهدرادبیّاتمللمختلفموردتوجّهقرار
گیردوآثارادبیفراوانیبرمبنایای نگرشبهوجودآیدویابازآفرینیشود.
یکیازانواعرایجدرادبیّاتمعاصاروباهخصاوصآثاارنویساندگانمعاصارایرانای،
داستانکیاداستانکوتاهِکوتاهاستکهتوجّهواقبالفراوانيبادانشاده.بیاانتعریفای
کمینهگرا،چندانآساننیست.باای حالاگر
همگانشمولوجامعومانعازداستانهای 


کمینهگراییدرخردهحکایتهایتذکرةاألولیا:استراتژيزیبایيشناختي01/

دهیم،میتوانگفت«:داساتانمینایماالناوعی

بخواهیمتعریفدقیایازآنبهدستب
جریانآگاهانهاستدرجهتخلقآثارداستانیکهازواژگاناندکپدیدآمده،تاازطریق
پارسینژاد.)23: 135،
آن،مباحثومفاهیمبسیارعمیقوپیچیدهمطرحگردد»( 
نویسندگانیهمچونموپاسان،چخوف،همینگویونی ریموندکارورراازسردمداران
دانستهاند.ای نوعادبیدرابتادادرغاربرواجیافات،امّاا

جنبشکمینهگراییدرادبیّات

تواننمونههایبسیاریازآنرادرادبیّاتمشرقزمی باهخصاوصادبیّااتدیریناهو


می
درازدام فارسیسراغگرفت.پیشاینۀداساتانکدرچهاارچوبتعااریفوشاخصاههاای

امروزی درادبیّاتمعاصرفارسی،بهمجموعهداستاندرخانهاگرکساسات( 112ش).
پارهایازمختصّاتایا 
میگردد.اگرچه 
نوشتۀفریدونهدایتپوروعبدالحسی نیّریباز 

سبکادبیدرآثاردیگرنویسندگانمعاصر امانندصادقچوباک،راضایهتجّاار،بلاایس
حایایگرایشبهمختصرگوییرا

میشود(صابرپور،) 44: 133،ساباۀ
سلیمانی اهمدیده 
میتوانن دب رگانادبیّاتکالسیکفارسیسراغگرفتکهبرل ومایجازوگ یدهگوییو

بیانمختصرتأکیدداشتهاند.بادرنظرگرفت ویژگیهای

الاایمعانیبیشترونغ ترازراه
پیرن سادهوتمرک برواقعهایخاصّ ابهخاوبی
یکمینهگرا امثلایجازو 

داستانها

توانبخشهاییازآثارادبیّاتکالسیکفارسی اازجملهحکایاتگلستانوبوساتان


می
بعضیحکایتهایکتبعرفانیوصوفیانه(پارساا)19: 132،یااتاذکرةاألولیای

سعدییا
کپردازیدرادبیّات
کمینهگراییوگرایشبهداستان 
نمونههای 
عطّار(1 3-240ق).ارااز 
فارسیبهحسابآورد.
اتکمینهگرایانۀداستانک،یکمات 

برایبررسيشاخصههاومختصّ

درماالۀحاضر،
شناختهشدهازادبیّاتکالسایکفارسای ایعنایتاذکرةاألولیایعطّاار ارابرگ یادیمو

درصدد اثباتای فرضیّهبرآمدیمکهخیلیازحکایاتهاایتاذکرةاألولیا،حکایاتهاای
تنهاازعمومویژگیهاییکداستانکبهمعنای


رادردلخویشدارندکهنه
کوچکتری

ماادرنبرخوردارنااد،بلکااهنشاااندهناادۀالتفاااتوعنایااتچشاامگیرعطّاااربااهم ایااای
تأثیرگذاری»اهستند.
مخاطبمحوری»و« 

زیباییشناختیای سبکانظیر«


پیشینهوضرورتتحایق

.5
هایکمینهگراییدریکمت ادبیااز


بررسيشاخصه
رویکردتحلیلیای تحایقایعنی
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موضوعاتیاستکهازحدوددودهۀپیشدرتحایااتادبیموردتوجّاهاندیشاهگارانو
پژوهشگرانمطالعاتفرهنگیوادبیقرارگرفتهاست.ازمیانپژوهشهایانجامشدهدر
کوتاهیاکارتپستال»

مینیمالیسموداستانکوتاهِ
ایرانمیتوانبهمواردزیراشارهکرد «:

کمینهگراییدرداستاننویسیمعاصر»نوشتۀاحمدرضیوساهیال
سینژاد «،
ازکامرانپار 
روستا«،داستانکوتاهمینیمالیستی»اززینبصابرپور.عالوهبرای ،پارهایازآثارادبیّات
هایکمینهگراییتحلیلوبررسیشدهاند؛بارایمثاال،


کالسیکفارسیازمنظرشاخصه
مینیمالیسموادبپارسی(بررسیتطبیایحکایاتهاایگلساتانساعدیبااداساتانهاای
« 

ومینیمالیسم»ازبراتمحمّدی.

مینیمالیستی)»ازاحمدپارساو«ماارتشمس

ناگفتهپیداستکهتذکرةاألولیاهموارهذه مخاطبانوقلممحاّاانزیادیرابهخود
جلبکردهاست.ای کتابشورانگی اکهاثرارزشمندیازمیراثادبیوعرفانیادبیّاات
وواکاویهاي

کالسیکفارسیاست اازجهاتمختلفوازمنظرهایمتعدّدموردمداقّه
حکایتها

ویژگیهایکمینهگرایانۀ

باارزشيقرارگرفتهاست.باوجودای ،تاکنوندربارۀ
حکایتهایموجوددرای اثروچیستیوچراییآنها،مطالعاتمتمرک ومساتایم


وخرده
چندانيصورتنگرفتهاست.


.1معرّفیاجمالیتذکرةاألولیا
تذکرةاألولیااکهدرزمرۀمشهورتری آثارعرفانیوتعلیمیمنثوربهزبانفارسیاساتا
بهگونهایکههارباابباه

کتابیاستدرذکرسخنانواحوالمشایخوب رگانصوفیّه،
ناناختصاصیافتهاست.عطّار()53: 120پسازنگارشمادّمه،باب

شرحاحوالیکیازآ
آغازمیکندوباذکر

نخستکتابرابهمنظور«تبرّکوتیمّ »،بانامامامجعفرصادق(ع)
منصورحلّاج،کالمخویشرابهپایانمیرساند.بهگفتۀوی،ازمنابعمتعدّدیدرنوشات 

کشفالمحجوبورسالۀقشایریّه
طبااتالصّوفیهو 

همعروفتری آنها

ای اثربهرهبردهک
است.عطّاردرکتابخویش،بسیاریازسخنانب رگانومشایخراازعربایباهفارسای
ترجمهکردهودرنهایتسادگیوروانیآنهارابیانکردهاسات؛زیاراهادفيجا بیاان
مفاهیموانتاالآنهابهمخاطبانعامّوباهخصاوصتعلایمعماومساالکانودردمنادان
مشتاقمهروبرزی.)500: 120،اودرشروعهرفصل،کالمخودراباا

طریاتنداشتهاست(

کمینهگراییدرخردهحکایتهایتذکرةاألولیا:استراتژيزیبایيشناختي02/

آمادهسازیفضایذهنای
آغازمیکندکهبیشتربرای 

عبارتهایمسجّعوگاهیطورنی
بهسادگیوایجازمیگراید،طوریکهبهاار()501: 142در

خوانندگاناست،امّادرادامه،
سبکشناسیمعتاداستکهعطّاردرتذکرةاألولیاازایجازیپسندیدهو«ج التی
جلددوّم 

درنهایتخوبی»بهرهبردهوازکلماتمتکلّفاستفادهنکردهاست.


تذکرةاألولیا

کهای
هایکمینهگرایانهدرداستان 


روشاخصه
.4عناصِ
مخاطبمحوریوایجازوسادگیزبان

. .4
گراست،بهگونهایکهمیتوانآنرایک

ایجازیکیازبرجستهتری ویژگیهایمت کمینه

مؤلّفۀدیداریدرتشخیصای متوندانست.جاللالدّی همایی() 41: 124درباارۀایجااز
میگوید«:ایجازآناستکهگویندهونویسندهآنچهراکهدرضمیراوستوقصدتفهیمآن

رادارد،درعبارتیکوتاهوباالفاظیاندک،بارعایتفصاحتوبالغتچنانبپروردکهتمام
ماصوداورابرساند.کالمماوج آناساتکاهاززوایاد،پیراساتهباشاد».بناابرای ،ایجااز
بهکاررفتهدرداستانکبههیچرويمخلّمعنانیست،بلکهدرانتاالپیامناشچشامگیري
دارد؛چراکهنویسندهباحذفعناصرزاید،سعیدربیانهرچهبهترکالمخویشداردوایا 
امردرتأثیرگذاریمعانیِبرآمدهازمت اهمیّاتبسا اییخواهادیافات.باهعاالوه،متاون

کمینهگرابهعلّتحجمکموموج بودن،بیشازانواعدیگر،احتیاجبهبازنویسیودقّاتو

ظرافتدارندونویسندهناگ یراستکهدرای امرتالشبیشتریبکند(روی.) 4: 221،
ایجازج وشاخصههایبرجستۀموجوددرتذکرةاألولیاست؛زیراعطّارباآوردنحکایااتی
کوتاهویابهعبارتدیگر،داستانکهایفصیحوبلیغ،سعیدربازگویيمفاهیمماوردنظار

خویشبهبهتری روشکردهاست؛براینمونه،دربارۀابراهیمادهممیگوید«:گویندمردی
دهه اردرمپیشاوآورد.قبولنکردوگفتکه بدی قدرسیمسیاهمیخواهیکهنامما 

ازمیاندرویشانپاککنی؟ »(عطّار.)22: 120،ضم اینکهمختصرگوییوساادگیکاالم
عطّاردرعی فخامتوشیواییزبان،مؤیّدای نکتهاستکهعطّاردرنگارشتذکرةاألولیا،
بهمخاطبخویشتوجّهبسیاریمبذولداشتهاستوازای رومیتوانمت ایا کتاابرا
مخاطبمحور»نامید(زرقانی.)32: 133،

هماننددیگرآثارعطّار،متنی«

نکتۀدیگرآنکهزبانعطّاردربیشترآثارش اکههمگیبارای«هادایتوراهنماایی
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جامعۀ»بشرینوشتهشدهاند(فروزانفر)33: 140،اسادهوموج است.چنی میتوانگفت
کهادبیّاتصوفیانهاکهازمصادیقزبدۀادبیّاتتعلیمایاساتا«تربیاتوارشاادعامّاۀ
مردم»رابیشازهرچی مطمحنظرقرارمیدهد.ازآنجاکهمخاطبانعطّاررابیشترْعامّۀ
چنانکهميدانیم،درک

دهند،اونوعادبيحکایتگویيرابرگ یدهاستو


مردمتشکیلمی
بهمراتبآسانترازگفتارهايمغلقصوفیانهاست.

حکایتهایادبيبرایمخاطبانعامّ،
ضم اینکهعطّار،همچونصوفیانکهازبیاانعلنايمطالابخاویشدراجتمااعپاروا
پردازيهايصریحترجیحدادهاست(همان.)25-2 :


گویيرابرگفته

داشتند،حکایت

پیرن ساده
 .5.4
چوباصلیتشکیلدهندۀداستاناستکهبیشتربرروابا علّاتو

پیرن یاطرح ،
چهار
معلولیتکیهدارد(مستور.) 1: 12 ،طرحداستانک،بسیارسادهوبهدورازپیچیدگیاست
وازنظرساختاری،سهقسمتعمدۀ«مادّمه،تنۀاصلی،پایان»راشاملمایشاود؛بادی 
میرسد
میشودوپسازبس وگسترشاندك،بهاوج 
صورتکهدرابتداواقعهایمطرح 

ودرپایانگرهگشاییاتّفاقمیافتد(هماان.) 1:بااایا حاال،درخیلایازماوارد،تماام

قسمتهایطرحدرداستانحضورنداردویاحتّیناطۀاوج،ن دیکباهانتهاایداساتان

اصلیگرهنمیگشاایدودرکآنراباهعهادۀ

بیانشدهاستونویسندهصراحتاًازواقعۀ

خوانندهمیگذارد.عطّارازای تکنیکرواییفراوانبهارهباردهاسات«:ناالاساتکاه

ابراهیمدرسفریبود.زادشنماند.چهلروزصبرکردوگِلخوردوباکسنگفت»(عطّار،
.)23: 120


.1.4محدودیّتزمانیامکانی
کمینهگرادرماایسهباداستانکوتاه،فا یکواقعۀبسیارکوتاهاززندگیرانشان
داستان 
میدهد(محمّدی.)10 : 133،ازهمی رو،مکانوقوعداساتاندرآننسابتباهداساتان
ونویسندهفرصتصحنهپردازیوپرداخت بهج ییّاترا احتّي

کوتاهبسیارمحدوداست
بهعالوه،داستانکباازۀزماانیخیلایکوتااهیرادربار
نمییابد .
درحدّداستانکوتاه ا 
گونهایکهشخصیّتهافرصتتغییروتحوّلنمییابندوفا چنادلحظاهاز
میگیرد،به 


کمینهگراییدرخردهحکایتهایتذکرةاألولیا:استراتژيزیبایيشناختي09/

شانبهنمایشگذاشتهمیشود.بااوجاودایا 


ویابرشمختصریاززندگی
زندگیآنها
تواندباانتخابفرمودرونمایۀمناسب،مرزهای


کمی
محدودیّتها،نویسندۀخلّاقداستان
زمانومکانرابرداردوگسترۀجدیدیرابیافریند.ازهمی روساتکاهیاکداساتانک
اغلبمیتواندطرحمناسبیبراینگارشیکرمانیاداستانبلندشود.

موفّق،
کهایموجوددرتذکرةاألولیا،ازای ویژگیساختمندمتون
عطّاردربسیاریازداستان 
باردربصرهخشکسالیبود.دویستها ارخلاقبیارون

کمینهگرابهرهبردهاست«:یک

آمدندبهاستساا.منبرینهادندوحس (بصری)رابهمنبرفرستادندتاادعااکناد.حسا 
گفت :اگرخواهیدکهبارانآید،ماراازبصارهبیارونکنیاد »(عطّاار.)1 -10: 120،ایا 
بازۀزمانیکوتاهیرادربرمیگیردوشخصیّتاصلیآن،یعنیحس بصاری،

داستانک،
گوییکوتاهمجالظهورمییابد،ولیعطّاربابهرهگیریازعناصرروایي

فا درحدّگفتو
مناسب،فضایکلّيیکداستانرابهنحومؤثّریبهتصاویرکشایدهاساتوازایا رو
یمدرنراپیشرویخوددارد:زماان،

مخاطبِمت اوبسیاریازعناصریکمت داستان
گرهگشایی.
پیرن ،ناطۀاوج ،
مکان،شخصیّتها ،

اندیشهمحوری

 . 4.4
گرامخاطبراهموارهبهاندیشیدندعوتمیکند.درواقع،گویی


يکمینه
یکمت داستان
پسازپایانگرفت خوانشمت ِپیشرویمخاطب،داستانتازهدرذه اوآغازمیشود.
ناگفتههایزیادیرادرمت باقیمیگذاردتااخواننادهبااخالقیّاتو
نویسندۀداستانک ،
داستانناویسکمیناهگارا،معتااد

ابتکاردرفرایندمعنابخشیبهمت ،سهیمباشد.همپل،

استکه«دراغلبموارد،اهمیّتآنچی یکهدراثرْذکرنشده،بسیاربیشاترازمطاالبی
استکهدرمت آوردهشدهاسات»(هیلِات.)439: 221،گویااخواننادۀداساتانکهماواره
معمّاییدربرابرخویشداردکهبایدآنراحلّکناد.نویساندگانب رگایچاونفلاوبرو
موپاسانوریموندکارور،یادآورشدهاندکهخوانندۀجویاايآگااهيبایادمسااملیراکاه
نویسندهدرمت مطرحنکردهاست«،دربی سطورمات »بیاباد.درواقاع،خواننادۀمات 
گرا،خوانندهایاستکه«خواندنبی ساطور»رامایداناد(روی.) 3: 221،ضام 


کمینه
اینکهدرداستانکْاغلبْواقعۀغیرمنتظرهایمطرحمیشودوضاربۀنهااییدرآنجااوارد
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میآیدوای نکتهاکهعموماًباآشناییزداییهمراهاست اخوانندهراباهتفکّاروتأمّال

وامیدارد(پایناده.) 12: 132،ای جستجوگريواندیشاهمحاوریاکاهازشاخصاههاای

حکایتهایتذکرةاألولیاست.


هایچشمگیرخرده

ازویژگی
متونکمینهگراست ا

پراهمّیّت

حبیبرادیدمدرمرتبهایعظیم.گفتمآخِراوعَجَمیاست؛ای مرتبهاز

«درویشیگفت:
کجایافت؟آوازآمدکه آریعجمیاست،امّاحبیباست »(عطّار.)21: 120،

واقعگرایی
 .2.4
باتوجّهبهاوضاعاجتماعیزمان،نهضتکمینهگراییازبدوشاکلگیاریاش،دغدغاهمناد
واقعگراییموجوددرداستانک،ساببدرک
انعکاسمساملعینیزندگیآدمیانبودهاست .
بهترمت وباعثایجاادگوناهایازصامیمیّتوتفااهمضامنیبای نویساندهوخوانناده
میشود.باوجودای ،ازآنجاکهای نوعادبی،لحظۀکوتاهیاززنادگیرااراماهمایدهاد،

میتواندبرایبیانتجاربشاعرانهیاعارفانهنیا باهکااررود(رضایوروساتا.)35: 133،در

مثنويمعناويوگلساتانوبوساتانوتاذکرةاألولیا،باانموناههاایفراوانایازایا ناوع
واقعگراییمواجهیموحتّیدرمواردبسایاری،عطّااردرعای بیاانکاردنمضامونهاای

رخدادهدرزندگیعارفانبهرهبردهاسات«.وقتای
عارفانه،درقالبداستانک،ازوقایععینیِ 
میکرد.گفتند:کاردناداری؟
جمعیّتیپیشرابعهرفتند،اورادیدندکهگوشتبهدندانپاره 
میتوانگفاتکاهعطّاارگوناۀ
گفت:ازبیمقطعیّت،هرگ کاردنداشتم»(عطّاار .)90: 120،
ایازواقعگراییرادرتذکرةاألولیابهکارباردهاساتکاهمایتوانادبااسابکمادرنِ


ویژه
خیالانگیا یراباهرویادادهاای
«رمالیسمجادویی»همپیوندباشد؛بدی معناکهگاهعناصر 
جهانواقعاف ودهوکالمخودراآنچنااندرقالابیاکزباانمطمائ وساادهوماوج و
روش بیانکردهکهاصورًبرايخواننده،مسائلۀمرزهاايدرهامتنیادۀواقعیّاتوخیاال،
اهمّیّتچندانينميیابد.

.1.4شخصیّتهایاندکوباثبات
هاشکلمیگیرندوشخصیّتهاایِ

کهاعموماًحولمحورشخصیّت
درتذکرةاألولیا،داستان 
بهخوبيساختهوپرداختهشدهبارفتارواندیشههایخویش،مخاطبراتحاتتاأثیرقارار


کمینهگراییدرخردهحکایتهایتذکرةاألولیا:استراتژيزیبایيشناختي02/

کها،فا یکیادوشخصیّتحضوریافتهکهدربسیاری
میدهند.درخیلیازای داستان 

مییابناد(پایناده.) 52: 132،شخصایّتهاایاصالیموجاوددر
ازموارد،تحوّلچندانین 
باناشآفرینیخاود،باهتماام

کهایتذکرةاألولیااکهغالباًعارفانوب رگاناندا
داستان 
انسجاموساختمندیمیبخشند.براينمونه،

کهایکتاب،
حکایتهاوداستان 


عناصرخرده
عطّاردرحکایتیمیآورد«:نالاستکهیکبار،شافعیالمطلّبی،درمیااندرسدهباار
بازیمیکند.هرباار

زادهایبردرْ
علوی 
برخاستوبنشست.گفتند:چهحالاست؟گفت :
آید،حرمتاورابرمیخی م؛کهروانبودکهفرزندرساولفارازآیادو

کهدربرابرم می
نگونهکهپیداست،ای شخصیّتهادرمدّتزمانکوتااه
برنخی ی»(عطّار.)5 3: 120،هما 

حضورخویشدرداستان،فا بخشیازگفتارورفتارشانبهنمایشگذاشتهمایشاودو
بیدرن وماطعیآنان،گاهپیرن 
دگرگونیوتغییرچندانینمیکنند،امّاهمی حضور 
کیمیشودکهعطّارازخاللش،مفاهیمومعانینغ وعمیایراباخوانناده

مبناییداستان
درمیانمیگذارد.


غایتمند
پردازیهای 


هاوفضا

کشمکش
.9.4
افتدوهموارهگونهایازدرگیاری

کشمکش،واقعهیارویدادیاستکهدرداستاناتّفاقمی
وتعارضایجادمیکند.کشمکشکهمعمورًحولیکواقعۀاصلیشکلمیگیرد،ممکا 

هاراتحتالشّاعاعخاویشقاراردهاد

استواقعهایعینییاذهنیباشدوحضورشخصیّت

(پاینده) 52: 132،وازای راه،سیرصاعودیداساتانراتساریعبخشاد.درداساتانکهاای
،کشمکشهایداستانیعموماًتمهیدمادّمههایموفّایاندکهبرایتأثیربیشتر

تذکرةاألولیا
گشاییهایغایتمندبهکارگرفتاهمایشاوند.بارایمثاال،دریکایاز


وظهوروبروزگره
داستانکهایتذکرةاألولیا،کشمکشاصلی،افتادنعصایشیخوواکنشدربرابرآناست،

کهالبتّهبهتمامیدرخدمتفراهمآوردنزمینۀمطلوببرایضربۀنهاییآنحکایتاست:
«نالاستکهشیخبای یدبسطامی،یکروزدرجامعْعصادرزمی فروبردهبود.بیفتادوبه
عصایپیریآمد.آنپیردوتاشدوعصایشیخبرداشت.شیخباهخاناۀاورفاتوازوی
حاللیخواستوگفت:پشتدوتاکردیدرگرفت عصا»(عطّار.) 21: 120،
وتابعدرونمایاههاایاصالیداساتاناسات

فضا،بهطورکلّی،روححاکمبرداستان
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میشاود.باراینموناه،
ازگفتوگوهاوجمالتمت ،فهمیده 

(مستور)42: 12 ،کهبیشترْ
فضایداستانکجن ،طبیعتاًبهدورازآرامشوآسودگیاستویاداستانکیکهدرباارۀ
کهاای
ایثاروبخششاست،فضاییآکندهازمحبّتوامیادواریدارد.دربیشاترداساتان 
مایههاییاست
نمونهایکهبیانکردیم،فضابهطورکلّیتابعدرون 
تذکرةاألولیاوبهویژه 
کهعطّاردرصدددرمیانگذاشت آنهابامخاطبخویشاست.توجّهعطّاربهکشمکشها
ازویژگیهایبنیادی مت تذکرةاألولیاست.

غایتمند،
وفضاپردازیهای 


اوجوگرهگشاییموج ومؤثّر

.3.4
تنشتری ناطۀخودمیرسندورخدادمهمّایباه
،زمانیاستکهوقایعبهپر 

اوجداستان
عرصۀظهورمیرسدکهتاچندیپیشآشکارنشدهباود(مساتور.)55: 12 ،همچنای در

دادهمیشاودوپاسازآن

پاسخیرازگشایانهبهدرگیریوکشمکشداستان

ای مرحله،
داستانکعموماًسیرین ولیراطیمیکند.
گشایی،وقایعبهفرجاممطلوبیمیرسندوخواننده،پیاماصلی


پسازمرحلۀاوجوگره
کها،نویسندهبهعمدای قسامترا
رادرکمیکند؛البتّهگاهدربعضیازداستان 

داستان
مایههایداستانودرکمعانیمات ارابار
یعنیتحلیلدرون 

میکندوبایّۀکارا
حذف 

کهاباابیاانجملاۀپایاانی،باا
عهدۀخوانندهمینهد.شیخعطّارگاهدرپارهایازداستان 

آشناییزداییازرفتارشخصیّتاصلی،ازموضوعرازناكداستانکگرهمایگشااید«.ناال

یذوقعبادتنمییافت.خادمراگفات:بنگارتااچیساتدر

استکهشبیبای یدبسطام
خوشهایانگوریافتند.گفت:بهکسیهدیهدهیدکهخانۀمادکانباّال
خانه؟نگهکردند ،
نیست.تاوقتشخوششد»(عطّار.) 25: 120،

راویبیطرفوبیرونی

.2.4
راروایتمیکناد.راوی

راویداستانک،زاویۀدیدیداردکهنویسندهازمنظرآنداستان
لشخصباشدویابهصورتساومشاخصو
میتواندیکیازشخصیّتهایداستانیااوّ 

دانااایک الّ،داسااتانرابیااانکنااد(پاینااده.) 10: 132،باااتوجّااهبااهاینکااهبساایاریاز
کهایتذکرةاألولیاباعبارت«نالاست»آغازمیشودووقایعاززباانیاکراوی
داستان 

کمینهگراییدرخردهحکایتهایتذکرةاألولیا:استراتژيزیبایيشناختي/

کهاي
سومشخصاست.ای تکنیکمت ،داستان 
بیرونیبیانمیشود،معمورًزاویۀدید ،

میداردوحصولاطمینان
عطّارراازافتادندرچنبرۀتکصداییوتحکّمصدایمؤلّفباز 
بیشتریبرایمخاطبفراهممیآورد«.نالاستکهیکروزکسایپایشجنیادآمادو
گفت:ساعتیحاضرباشتاسخنیگویم.جنیدگفت:ایع ی !توازم چی یمیطلبای
طلبمومیخواهمکهیکنفسباحقّتعالیحاضرشوم،نیاافتم.

کهمدّتیاستتام می
ای ساعتبهتوحاضرچونتوانمشد؟»(عطّار.)190: 120،

مداروانساندوستانه

مایههایمعنویّت
درون 
 . 0.4
کاستوبینشنویسندهرابهماولهایکالناز

درونمایه،اندیشۀاصلیموجوددرداستان

هستیوزندگینشانمیدهد.نویسندۀداساتانکباابهارهگیاریازدرونمایاه،نگارش

سویموردنظرخویشهدایتمیکند(مستور.)10: 12 ،

رابهسمت 
و

مخاطببهداستان
گیریدرونمایه،تمامعناصرداستانی،نااشبسا اییدارنادو


کهدرشکل
میتوانگفت

درونمایۀداستان،ثمرۀنظمیدقیقمیانعناصرداستانیاستوازای نظمبهوحادت
« 
کهایموجاوددرتاذکرةاألولیا اکاههمگایدر
هنریتعبیرمیشود»(همان.)15:داستان 

هاییاندکاه
مایه 
سرشارازپروراندندرون 

خدمتبیانمفاهیمومعانیموردنظرعطّارند ا
میروند.براینمونه،عطّارْشفات
درزمرۀدغدغههایهمپیوندومشترکبشریبهشمار 

برمخلوقاتخداوندوپرهی ازخُردتری ظلمهارادرقالبای حکایتبیانمیکند«:نال
استکهچونازمکّهمیآمد،بههمدانرسید.تخممُعصفرخریدهبود[.اندکی]درخرقاه
بستوبهبسطامآورد.چونبازگشاد،موریچنددرآنمیاندید،گفت:ایشانراازجای
خویشآوارهکردم.برخاستوایشانرابازِهمدانبردوآنجاکهخانۀایشانباود،بنهااد
(عطّار.) 45: 120،

نتیجه
 .2
کمینهگراییکهازمختصّاتنوجویانۀمحصورتفرهنگیجوامعامروزی است،تاأثیراتی

رادرآثارادبیبارجااینهاادهکاهازآنجملاهمایتاوانباهظهاورناوعجدیادیدر
داستاننویسیبانام«داستانک»یا«داستانکوتاهِکوتاه»اشارهکرد.تذکرةاألولیا اکهج و


/ 5ادبفارسي،سال،4شمارۀ،5پایی وزمستان، 121شمارۀپیاپي 4

بهکاررفتاه
هایکمینهگرایانۀ 


ازحیثویژگی
نگاشتههایبرجستۀعرفانیوتعلیمیاستا

هایخردهحکایاتهاای


ازویژگی
درساختارومحتوايحکایاتتأمّلبرانگی استوخیلی
موجوددرآنرامیشودبامبانیمدرنداستانک،تطبیقداد.وجودای خردهحکایتهادر
مت تذکرةاألولیا،بیانگرآناست کاهعطّااربارایتأثیرگاذاریکاالمخاودوهادایتو
راهنماییعامّۀمردم،ازایجازوسادگیدربیانبهرهجستهاستتامخاطبانفراگیرایا 
بهعاالوه،دیگارشاخصاههاایموجاوددر
کتاببتوانندازعهدۀدرکمفاهیمآنبرآیند .
اندیشهمحوریمت ،واقعگراییخاصّباهکاررفتاهدرآن،

تهایای کتاب اهمانند
حکای 
ها،عناصرساختاریتشکیلدهنادۀ

محدودیّتهایزمانیومکانی،تعدّدنداشت شخصیّت
تهارادرزمرۀداساتانهاایکمیناهگاراباه
مارابرآنميداردکهای خردهحکای 

آنها ا
حسابآوریم.التفاتچشمگیرعطّاربهبهرهبردنازدقایقزیبااییشاناختیوسااختاری
حکایتهایمتعدّدیدارند،نشاندهندۀ


هاییکهدردلخودخرده

کدرخلقحکایت
داستان
محوریومعناآفرینیزایشیوغایاتجاوییدرمات 

توجّهاوبهماولههایینظیرمخاطب
ادبیاست.جايبسيمباهاتوشاگفتياساتکاهایا مشخّصاههاااماروزهدرزمارۀ
مبناییتری مفاهیمموردبررسیدرنادونظریّههایمدرنادبیهستند.
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