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 چکیده
ـ   ادبیات ه کهن فارسی به دلیل عمق محتوی و وسـعت دامن

های فکـری و موضـوعات معاصـر و از    بسیاری از جریان
یکـی از  رد. جمله داستان و داستانک را در خـود نهفتـه دا  

کهـن  در متـون   موجود های ادبیقالبها و ها، شیوهجریان
. در مـال اسـت  مینیبسیار کوتاه یا ساختار داستانی  ،فارسی

تـوان یافـت   های فراوانی مـی نمونه ،ادبیات کالسیک ایران
ۀ گونـ جریـان و  بـا ایـن   طبـاق که از بسیاری جهات قابل ان

ت کـه برخـی   بـر ایـن اسـ    گاننگارند ۀفرضی ادبی هستند.
پیرنگ و پیـام  ساخت، از لحاظ  ،شاهنامههای کوتاه داستان

ـ مال مطابقت دارمینیجریان  هایاخالقی با داستان ایـن   د.ن
هـای  دهندۀ مهارت فردوسی، در استفاده از قالبنکته نشان

-مختلف داستان )کوتاه، متوسط، بلند( بـرای بیـان اندیشـه   

 -توصـیفی  روشبـه   ایـن پـژوهش،  های ایرانیـان اسـت.   
انجـام گرفتـه   ای گیری از منـابع کتابخانـه  با بهره و تحلیلی

 شـاهنامه هـای  کداسـتان  رسد کـه و به این نتیجه می است
 شیوۀ هایبا مؤلفه داشتن عالوه بر منطبق بودن و مشابهت

جریان ی ساختاری هاالگوکامل با انطباق ، در مالیستیمینی
 هـای ایـن  تفـاوت  برخـی از توان نیستند و می مالیسممینی

-، به هنگام تطبیـق آنهـا بـا سـاختارهای مینـی     را هاداستان

 مالیستی مشاهده کرد.
مالیسم، فردوسی، جریان مینی شاهنامه ها:کلیدواژه

 داستان، که و مه، بهرام.
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Abstract 

The ancient Persian literature is containing 

the contextual depth, intellectual 

movements, and the contemporary issues 

such as story. One of methods of literary 

forms is Novel in the ancient Persian texts. 

There are many examples in Iran classical 

literature that is matched with literary 

genres. The authors suppose that some 

short stories of Shahnameh are matched 

with the minimal stories due to structure, 

plot and moral message. This point shows 

Ferdusi’s skills in the different (short, 

middle and long) stories to express Iranian 

Behaviores. This study is analytical-

descriptive due to library sources, it 

concludes that Shahnameh short stories are 

not completely matched with the structural 

models of minimalism movement, and their 

differences are visible in comparison with 

minimalism structure. 
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 مقدمه

ابعاد ۀ گسترش زندگی صنعتی در عصر جدید هم

و هنر و ادبیات نیز  هقرار داد تأثیرزندگی را تحت 

 هماهنـگ شـده  با آن  نمادهای از جامعه، به عنوان

از ایـن   پـذیری تأثیرحاصل این هماهنگی و  است.

در ادبیات، به وجود آمدن نوعی داستان بـه   جریان

گونـه و  . ایـن است )داستانک( مالنام داستان مینی

تکیـه برکوتـاه بـودن زنـدگی     با گرایش و بـا   ژانر

و از  انسان و سرعت زندگی هماهنگ شده اسـت 

ه بـا دیگـر   همـرا ، حجم داسـتان نیـز   همین روی،

و  هنهـاد و سـرعت   های زندگی روبه اختصارجنبه

سـپس   وبه داسـتان متوسـط    بلنداز رمان  ،روایت

ــی  ــه داســتان مین ــروزه ب ــاه و ام ــال داســتان کوت م

های اصلی . از ویژگیه است)داستانک( تبدیل شد

از اطنــاب و پرهیــز »نی داســتاادبــی و  گونــۀ ایــن

ع، کـم  گویی، کم بودن حجـم و تعـداد وقـای   زیاده

محـدودیت   ،ها، طرح سـاده بودن تعداد شخصیت

)رضـی و   .«تسـ پردازی و سادگی روایـت ا صحنه

    (81: 7450 روستا،

ــه مالیســم در فارســیمینــی ــی» ب « خردگرای

، )سـلیمانی  گرایـی حداقل و( 85:7411 )میرصادقی،

ــ (88: 7412 ــده هترجم ــی   ش ــل ماکس و در مقاب

 قـرار دارد.  نویسـی گرایی و انبوهیا کالن 7مالیسم

ـ  جریان و این ـ   ات،ادبیـ  ۀ جدیـد در گون  ۀبـر پای

و ایجاز بـیش  گرایی ، سادگی بیان، واقعفشردگی

بر کوتاه بودن  تأکید» بنا نهاده شده است. ،از حد

مال، بیانگر تفاوت کلـی  بیش از حد داستان مینی

از نظـر سـاخت، تکنیـک،    ، 2با داستان کوتـاه  نآ

 د دروگوی موجـ وبیان ماجرا و گفت ۀزبان، شیو

-یهای مینداستان (78:7411 )گوهرین، .«اثر است

-از زندگی را به ما نشان مـی  ییهامال تنها لحظه

برشی شاید بتوان گفت تنها یک لحظه و و  دهند

-به نمایش مـی ای کوچک از زندگی را گوشه و

مال شکل فشـرده  از آنجا که داستان مینیگذارند. 

از نظر سـاختار   ،ستداستان کوتاه اۀ و کوتاه شد

سیر داستانی( شبیه به آن، اما از نظر  روایی )خط

حجــم و میــزان کــاربرد عناصــر داســتانی بــا آن 

ۀ حجم میرصادقی و ذوالقدر دربار متفاوت است.

معتقدنـد:  مـال  مینـی  نداستا عناصر داستانی در و

داستانک یا داستان کوتاه داستانی بـه نثـر اسـت    »

تـر  و جـورتر و کوتـاه  که از داستان کوتاه جمـع  

ــت و ا ــر و از  900ز اس ــه کمت ــه  7900کلم کلم

بیشـــتر نیســـت و در آن عناصـــر کشـــمکش و 

پردازی و دیگر عناصـر داسـتان کوتـاه    شخصیت

ــت     ــه اس ــار رفت ــه ک ــه ب ــدانه و ماهران . «مقتص

 (700:7411، و ذوالقدر )میرصادقی

برخی از محققان سابقۀ داستان کوتـاه را بـه   

رسانند. در این قرن دو میقرن چهاردهم میالدی 

 دکـامرون کتاب معروف قصه نوشته شـد، یکـی   

 ۀنوشـت  هـای کـانتری  قصهاثر بوکاچیو و دیگری 

ای از تـوان مجموعـه  چاسر این دو کتـاب را مـی  

 (765: 7412)شمیسـا،  . های کوتاه دانسـت داستان

مالیسـم  مینـی  ۀمیرصادقی معتقد است کـه واژ اما 

ئل وسـام » مایشـی اولین بار بـرای آخـرین اثـر ن   

 «نفـس »نویس ایرلندی به نـام   نامهنمایش« بلکت

 (85:7411)میرصادقی، .به کار گرفته شد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. maximalism 

2. Short story  
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 یکی نبود ،یکی بودداستان کوتاه در ایران با 

آغـاز شـد و پـس از     ش7400زاده در سالجمال

آل چون صادق چوبک، جـالل  وی نویسندگانی 

احمد، بزرگ علوی، هوشنگ گلشیری و دیگران 

در کنـار آثـاری    و در رشد و کمال آن کوشـیدند 

هایش، زمینه را برای نوشته چون گلستان و نظیره

شـاید  شدن داستانک های معاصر فراهم آوردند. 

را در تـاریخ   اگر در خانه کس است کتاب بتوان

اثری دانست که دارای  اولین نویسی ایران،داستان

کتـاب   این .مالیستی استبیشترین تمایالت مینی

ای( شامل ده داسـتان  صفحه 26) بسیار کم حجم

پور و عبدالحسـین  بسیار کوتاه از فریدون هدایت

چـاپ شـده    ش7445ی اسـت کـه در سـال    نیّر

 (1:7418 جزینی،). است

 

 پیشینۀ تحقیق

تبط بـا  منابع داستانی متعددند اما چند تحقیق مـر 

که بـه تحقیـق در    توان نام برداین پژوهش را می

 .اندوارد شده شاهنامهجنبۀ داستانی 

ــاب  ــرّامی در کت ــدمعلی س ــکل ق ــی ش شناس

اسـداهلل جعفـری در کتـاب     و های شاهنامهداستان

هـای  به بررسی داستان نامۀ باستان در بوتۀ داستان

سرّامی معتقد است که داستان  اند.پرداخته شاهنامه

ای هـای عامیانـه  مه و لنبک آبکش از داسـتان  که و

هستند کـه در اطـراف شخصـیت بهـرام ساسـانی      

سـرزنش گـداطبعی    اند و در آنهـا بـه  شکل گرفته

جعفری هـم،   (54و 15: 7414). پرداخته شده است

-داستان لنبک آبکش را در تقسیماتش از پی رفت

ــا، ــر و  ه ــدردانی از فقی ــت ق ــی رف مجــازات  درپ

اعتنا قرار داده و معتقد اسـت کـه ایـن    ثروتمند بی

 الگوی متقابل قدردانی و مجـازات، در  پی رفت و

داسـتان دیگـر از پادشـاهی     3مـه و   داستان کـه و 

 (261-265: 7485). تکرار شده است بهرام گور

« مالیسـم موالنا و مینـی » نژاد در مقالۀصادقی

داستانک را شکل مختصرتر شـدۀ داسـتان کوتـاه    

و با بیان پیشینه و علل بـه وجـود    کندمعرفی می

به عنـوان تئوریسـین   « آلن پو»آمدن داستانک، از 

ــام مــی  ــرد و داســتان کوتــاه وخــرده داســتان ن ب

هـایی  های دیوان کبیـر را دارای ویژگـی  داستانک

فراتر از آنچه که دربارۀ داستانک گفته شده است 

های گرفتـه شـده بـر    وی در نقد ضعف داند.می

 (419-459: 7488). آمده استداستانک هم بر

در دو مقاله بـا   احمد رضی و سهیال روستا،

های کوتاه پردازی در داستاننظام داستان» عناوین

-کمینـه » و (81-774: 7450) «کشف المحجـوب 

 (11-50: 7488) «نویسی معاصـر داستان گرایی در

ــه بررســی   المحجــوبکشــفداســتان از  760ب

استانک و داستان های دپرداخته و به بیان ویژگی

 لفــان در هــر دو تحقیــق،ؤم انــد.کوتــاه پرداختــه

هـای جـذاب زنـدگی    داستانک را برشی از لحظه

ایجاز و سادگی زبـان   ،گرا بودندانسته و بر واقع

 اند.کرده تأکیدپیام آن  و

کلیلـه  پور به تطبیق داستان شیر وگاو حسام 

 شـاهنامه با داستان افراسـیاب و سـیاوش    دمنه و

 (14-85: 7488) خته است.پردا

اما باید افزود که در بارۀ موضـوع داسـتانک   

و دو داستان مورد نظر ایـن مطالعـه،    شاهنامهدر 

 تحقیق مستقلی انجام نشده است.
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 ی تحقیقهاپرسش

انـد تـا در ایـن    سؤاالتی که نگارنـدگان کوشـیده  

 ند از:اپژوهش به آنها پاسخ دهند، عبارت

مـال؛  های مینـی داستان های. با توجه به ویژگی7

 هـای داسـتان  از  برخـی  آیا ایـن مشخصـات در  

وجـود   لنبـک آبکـش(   -)که و مه شاهنامهکوتاه 

تـوان براسـاس ایـن    مـی را ها دارد و این داستان

 ؟منطبق کرد ادبی ۀبا این گون جریان فکری و

هـای  هـا بـا داسـتان   داستان وجوه اشتراک این .2

مسـیر روایـی( و   مال در زمینـۀ سـاختاری )  مینی

 ند؟اعناصر داستانی کدام

به بررسی وجوه  پاسخ به این سؤاالت، برای

بـا   شـاهنامه دو داستان از بخش تاریخی اشتراک 

بـا   «مـه  داسـتان کـه و  » و «لنبک آبکش» عناوین

 .پردازیممال میهای مینیداستان

 

 و براهام جهودآبکش داستان بهرام با لنبک 

قـرار دارد   شاهنامهی این داستان در بخش تاریخ

 دهـد. رخ مـی  و در روزگار پادشاهی بهرام گـور 

پیــام اصــلی آن زشــتی گــداطبعی و پســندیدگی 

ایـن داسـتان از    نوازی اسـت. بخشندگی و مهمان

بیـانگر توجـه حـاکم بـه احـوال       جنبۀ اجتماعی،

ــردم و ــد م ــط   تأکی ــر فضــایل انســانی در رواب ب

 اجتماعی است.  

 

 داستان ۀخالص .4

در حـال   سـپاهیانش  گروهـی از ام بـا  روزی بهر

 رسـد مـی پیرمردی از راه  رند کهشکا بازگشت از

 تهیدسـتی -جهود گهری براهامدو از توانگری و ب

شـاه   .گویـد مـی  سـخن  لنبـک آبکـش   و آزادگی

و الگوی رفتارهـای   ترین نمودارکه عالی فرهمند

شود، به جهـت آزمـودن   انسانی تلقی می فردی و

 بــه خانــۀ آنهــا بــرود. گیــردآن دو، تصــمیم مــی

دهـد فـردای آن روز کسـی از    دستور مینخست 

ـ  بـه  همان روز غروب پس ،ک آب نخردبلن ۀ خان

روز بعد از  اینکه آن روز وسه لنبک با رود.می او

ش، چند وسایلتن با فروخ آن، نیز درآمدی ندارد،

از شـاه   رویـی و خـوش  گرمی تمام روز بهشبانه

نـوازی  ود از مهمانو پادشاه خشن کندپذیرایی می

اش منشانۀ شهروندی دون پایـه از مملکـت  بزرگ

 گردد. به دربار بازمی

بـه در   با سازوبرگ لشکریان، ،بهرام این بار

و  اصـرار رود. مرد جهود با می براهام جهود ۀخان

را بـه سـرای خـویش راه     مهمـان  ،التماس بهرام

اگـر   آب نخواهـد و  ودهد به شرطی که نـان  می

ــرگی ــد،ن اســبش س ــرای صــبح افکن  آن را از س

نـزد   ،برد. این مرد پلشتببیرون  یهودی بروبد و

اش که لباس لشکریان و دولتی و حکومتیمهمان 

 و گشـاید مـی سـفره   فرماندهان را بـه تـن دارد،  

دارنـده   کـه  گوید: هر کسمی خورد وروزی می

گرسـنه و   ،خشک لب خواهد ماند. بهرام ،نیست

 براهـام  ۀبامداد خان رد وبمی شب را به سر ،تشنه

)پـس از   را با به جای آوردن شرط میزبان جهود

 پایـان  در .کنـد تـرک مـی   رُفتن فضوالت اسـب( 

و  خسـیس( مـرد  ) براهام یهود ،بهرام شاه داستان

ضـمن  و  خواندرا به کاخ فرا می نوازمهمان لنبک

بخشـی از  براهـام جهـود،    لئامـت طبـع   هشنکو

او  دهد وآبکش می دارایی هنگفت او را به لنبک
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-را به دلیل داشـتن خـوی بخشـندگی و مهمـان    

تنهـا   بینـد و نوازی سزاوار داشتن این دارایی مـی 

 تـا کیفـر   کنـد واگـذار مـی   براهامار درهم به هچ

شاید یهودی بودن( او را  )و بدخویی و خساست

: ششـم  لد)جدر حق کارگزاران دولتی بدو بدهد. 

346-329) 

 

 . ساختار داستان2

مـال،  های داستان مینـی ین داستان تمام بخشا در

 گشایی وجود دارد.از مقدمه تا گره

 

یا بهتر است  ای کوتاهدر مقدمه :ۀ ناچیزمقدم.2-4

؛ پیرمرد از وجود دو شخصـیت  بگوییم بی مقدمه

این  دردهد. خبر می به بهرام براهام و لنبک یعنی

مکان و موقعیت رفتاری آنها  ها،شخصیت بخش،

 :شودمیمعرفی 

 بشد پیر مردی عصایی به دست            

 پرستبدو گفت ای شاه یزدان

 براهام   زفتست با  سیم وزر              

 ای   بد گهرجهودی   فریبنده

 بدآزادگی  لنبک  آبکش          

 بدآرایش خوان و گفتار خوش

 (329)دفتر ششم:  

بهــرام، پیرمــرد، براهــام و لنبــک  :هــاشخصــیت

    آبکش. 

داسـتان(،   ۀ)مقدمـ  در ابیات باال موقعیت رفتاری:

ــل  هــاهــای شخصــیتویژگــی وات صــف از قبی

در  گفتاری لنبک وخوش نوازی وآزادگی، مهمان

بدگهری براهام جهـود   مقابل، زفتی، فریبندگی و

 شود.نمایان می

افکنـی شـامل   در این داستان گره افکنی:گره.2-2

خصـیتی  ش هـای هـا و ویژگـی  خصوصـیت تضاد 

 براهام و لنبک و موقعیت رفتـاری آنهـا و بهـرام   

است که خط اصلی پیرنـگ را دگرگـون    ساسانی

سپس بـه   و (بهرام)شخصیت اصلی . ابتدا کندمی

لنبک آبکش، در برابر براهام  شخصیت همراه او،

عامل کشمکش را  همین امر گیرد ومی قراریهود 

 آورد.به وجود می

کشمکش در ایـن   )کنش خیزان(: کشمکش .2-9

ــت   ــی اس ــتان اخالق ــه   .داس ــی از س در آن یک

بــا یکــی از  (براهــام جهــود)شخصــیت داســتان 

 شخصـیت اصـلی و  اصول اخالقـی و اجتمـاعی   

سر  ایشان، نوازی و بخشندگیمهمان یعنی لنبک؛

ناســازگای دارد و بــرخالف معیارهــای اخالقــی 

سـرانجام بهـرام علیـه آن     .کنـد رفتار مـی  جامعه

و در مقابـل،   کـرده رش عمـل  شخصیت و رفتـا 

( را آبکـش  او )لنبک با متضاد مقابل وشخصیت 

 دهد.مورد تفقد قرار می کرده و تأیید

عامل اصلی کشمکش، رفتار براهام جهـود   

در برابر بهرام شاه است که چنـین رفتـاری از او   

 گوید:زند و به شاه چنین میسر می

 براهام  گفت  ای  نبرده  سوار            

 رنجه داری مرا خوارخوار  همی

 به پیمان که چیزی نخواهی ز من            

 ندارم به مرگ آبچین و کفن

 گر این اسب سرگین و آب افکند               

 وگر  خشت این خانه را برکند

 به شبگیر سرگینش بیرون کنی               

 بروبی و خاکش به هامون کنی

 (328 )دفتر ششم:
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منطقـی  ه اوج داستان، نتیجـ  ۀقطن اوج: ۀنقط .2-1

است که همچـون آبـی    شده بینیپیش وحوادث 

و جاری شـدن آن آب   دارددر زیر زمین جریان 

ــر ــین روی ب ــاگزیر ،زم ــان ن ــتان پای . اســت داس

ــ (11:7416)میرصــادقی،  ــن اوج ۀنقط داســتان،  ای

لنبک و براهـام جهـود    ،زمانی است که بهرام شاه

 :خواندفرامی کاخ رای تشویق و تنبیه بهرا ب

 بفرمود تا لنبک آبکش              

 بشد پیش او دست کرده به کش

 ببردند پویان براهام را            

 جهود بد اندیش و بد رام را

 (346 )همان:

دهد تمام ثروت براهام دستور میسپس بهرام     

 :را در دربار حاضر کنند

 ...زدرّ و ز یاقوت و هر گوهری              

 ای برسرش افسرین بدرهکه

 همه بار کردند و دیگر بماند  

 همی شاد دل کاروان را براند

 (346 )همان:

 قطعـی داسـتان   ۀنتیج در پایان گشایی:گره .2-9

 یعنـی  ؛پیرنـگ داسـتان   سـرانجام  شود.میمعلوم 

خساســـت و بـــدطینتی و  گـــداطبعی، عاقبـــت

 گردد:آشکار مینوازی سرانجام آزادگی و مهمان
 ین بورزید مرد جهود                که چند

 چو روزی نبودش ز ورزش چه سود
 ازو صد شتر وار زر و درم                

 ها و از بیش و کم ز گستردنی
 جهاندار شاه آبکش را سپرد  

 بشد لنبک از راه گنجی ببرد
 (349 )همان:

 . عناصر داستانی 9

-هـای داسـتان  ویژگی ۀبا توجه به آنچه که دربار

داســتان دارای ایــن  ،ال گفتــه شــدمــمینــی هــای

ــی ــلویژگ ــایی از قبی ــاز،   ه ــان، ایج ــادگی زب س

محدودیت زمان و مکـان، برجسـتگی برخـی از    

گرایـی،  گـو، واقـع  وعناصر داستانی همانند گفت

هـای  داشتن تـم جـذاب و پرکشـش، شخصـیت    

های داسـتان(،  محدود )کم بودن تعداد شخصیت

 است.  پایان جذاب وکم بودن حضور راوی 

 

هـا زبـان   در ایـن نـوع داسـتان    زبان: سادگی .9-4

 ای بـرای تصـویر  برای لفاظی نیست، بلکه وسـیله 

بیـان واقعیـت اسـت تـا      کردن برشی از زندگی و

خواننده حوادث را پیش رو ببیند. نوشتن در ایـن  

پـرداز  ها یعنـی دیـدن و کـار داسـتان    گونه داستان

-مـی  مالیسممجسم کردن این حوادث است. مینی

کوشد زبان غیر ضروری؛ یعنی زبانی را کـه مـانع   

. حـذف کنـد   شـود، تفسیر خواننده از داستان مـی 

بـه   ،در داسـتان مـورد نظـر    (6: 7487االسالم، )امین

دلیل کوتاهی و محدودیت فضای داستان، فرصت 

 ادبـی  هـای طوالنی و آرایه هایفیوصز تاستفاده ا

در  شـاعر به طور کلی زبان  .گوناگون وجود ندارد

جـذاب   در عین حـال گیـرا و   این داستان ساده و

گرایـی )رئالیسـم( موجـود در    بـا واقـع  کـه   است

گرایـی  لیـ تخ ،ینابنـابر  .باشـد می داستان متناسب

 این حـال رمانتیسم در این داستان وجود ندارد. با 

 ه شـده دنموتصویرسازی روایت چنان خوب رخ 

 ی مخاطـب خـود شـاهد اتفاقـات داسـتان     یکه گو

طلوع و غـروب خورشـید    ،ت. برای مثالسا ودهب
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ـ  شاهنامهکه در  ل فعـال فردوسـی همـراه    ، بـا تخیّ

گرایـی  اده و همراه با فضای واقعس جااست، در این

 .شودداستان آورده می

)دفتـر   ..چو شب روز شـد، نیـز لنبـک برفـت    

 (325 ششم:

 (347 )همان:...به روز چهارم چو بفروخت هور

 (342 )همان:...  تابهمی بود تا زرد گشت آف

 (342 )همان:... بخفت آن شب و بامداد پگاه

گرفتن اجزای جمله و زبان به کار  طرز قرار

و رفتــه در داســتان متناســب بــا فضــای داســتان 

 بیان با  که است  و حتی زبان گفتار به نثرنزدیک 

حماسی فردوسی متفاوت است. به عنوان نمونـه  

اجـزای جملـه   در این ابیات ترتیب قرار گـرفتن  

 نثر و زبان محاوره است: مطابق با

 شرط: جملۀ

 گر این اسب سرگین وآب افکند                 

 وگر خشت این خانه را برکند

 جواب شرط:  

 به شبگیر سرگینش بیرون کنی 

 بروبی و خاکش به هامون کنی

 (342 )همان:

هـای  داستان بارز هایویژگی یکی از ایجاز: .9-2

-مـی  گرایش موجـب  ز است. اینایجا ،مالیمین

 ۀنویسنده از حداقل واژگان، حداکثر اسـتفاد  شود

-از جلـوه  (79: 7457، نـژاد )صادقی روایی را ببرد.

تـوان بـه نبـودن    های ایجاز در ایـن داسـتان مـی   

بینیم که میچنان. های طوالنی اشاره کردتوصیف

در این دو بیت، در توصیفی کوتاه از زبان پیرمرد 

صاف براهام جهـود و لنبـک آبکـش،    رهگذر، او

 شود:میر بیان صبسیار مخت

 در یک بیت: پنج صفت برای براهام

 براهام زفتست با سیم و زر                   

 ای بد گهرجهودی فریبنده

 (329 )همان:

 در این بیت: چهار صفت برای لنبک

 بدآزادگی لنبک آبکش               

 بدآرایش خوان و گفتار خوش

 (329 تر ششم:)دف

 بـازار رفـتن   ،سرعت سیر روایی: برای نمونـه 

 غـذا و مـی   نو پخـت  دارکدستار فروختن، ت لنبک،

 :شودت خالصه میابیا این خوردن شاه با لنبک در

 که دستار بودیش در زیر مشک              

 گوشت آورد و کشک به بازار شد،

 (340)همان:

د در داسـتان مـور   محدودیت زمان و مکان: .9-9

نظر ما زمان و مکان محدود است. بهرام سه روز 

و تنهـا یـک شـب در    آبکـش   لنبک ۀمهمان خان

روز پـنجم آنـان را بـه     .اسـت  براهام جهود ۀخان

 یابد.  و ماجرا خاتمه می خواندمی کاخ فرا

 گرایـی، واقـع به دلیـل   نبودن حضور راوی: .9-1

نویسـنده  ، التزام اختصار و سرعت حرکت روایی

احساسات و نظریات  و شودن وارد نمیداستا در

در  بـه همـین خـاطر،    .سـازد خود را آشکار نمی

هیچ جای داستان دخالت نویسنده مشهود نیست 

 طولکل است و این نقش در دانای فقط و راوی

 .شودداستان همچنان حفظ می

بـه دلیـل    محدودیت شخصـیت و رخـداد:   .9-9

 ،هـا انـدک اسـت. بهـرام    تعداد شخصـیت  ،ایجاز

انـد.  های اصـلی شخصیت لنبک و براهام، پیرمرد

نـوازی لنبـک،   مهمـان  دررخدادهای داستان نیـز  
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ـ براهام و پـاداش و تنب  استسخ ه آن دو توسـط  ی

-از ویژگـی شود، که این خـود  خالصه می بهرام

 .های مینی مال استهای بارز داستان

در ایـن   :یبرجستگی برخی از عناصر داسـتان  .9-1

 بیشتر گووگفتداستان به عنصر از عناصر  داستان

خصوصـیتی   ،این ویژگی داشتن .شده استتوجه 

 در داسـتان مـوردنظر   مـال را برتر از داستان مینـی 

 ،گوهـا متعـدد  وگفتدر این داستان  دهد.نشان می

که گفتار پیرمـرد  چنان .اندشدهاما بسیار کوتاه بیان 

 وگـوی بهـرام بـا لنبـک و    در آغاز داستان، گفـت 

که حوادث اصلی داسـتان   های آنانو پاسخبراهام 

دهند، با ایجـاز همـراه اسـت. بـرای     را تشکیل می

 وگوی بهرام با لنبک:گفت مثال

 از ایران سپاه               -گفت–منم سرکشی 

 چو شب تیره شد باز ماندم ز شاه

 بدین خانه امشب درنگم دهی              

 همی مردمی باشد و فرّهی   

 ه بهرام:پاسخ لنبک ب

 بدو گفت زود اندر آی ای سوار                    

 که خشنود بادا ز تو کردگار

 اگر با تو ده تن بُدی به بُدی 

 همه یک به یک بر سرم مه بُدی

 (340 )همان:

-داستان مینی برخوداری از موضوع جذاب: .9-9

نسبت بـه   داستانی مال برای جبران کمبود عناصر

موضـوعی   ناگزیر است، دکوتاه و بلن هایداستان

در این داسـتان نمـایش اوج    .جذاب داشته باشد

نــوازی لنبــک و نهایــت خساســت و    مهمــان

بدسرشتی براهام جهود و رفتن شاه بـه صـورت   

ـ  ایـن دو، بـه جـذابیت داسـتان      ۀناشناس در خان

افزوده است و اگر نهایـت پلشـتی براهـام و اوج    

شـد،  ینمـ  برجسـته خـوبی  هنوازی لنبک بمهمان

 داستان از این جذابیت برخوردار نبود.

 

 «که و مه»داستان 

های مربوط به بهرام مه نیز از روایت داستان که و

قـرار   شاهنامهساسانی است که در دورۀ تاریخی 

در این داستان روسـتاییان بـه دلیـل     گرفته است.

ایـن   و رسندبه مجازات می اعتنایی به پادشاه،بی

 سـت کـه سـبب   حذف کهتری ا مجازات عجیب،

اما بهرام به دلیـل دوسـت    شود.ویرانی روستا می

بـه موبـد    دهـد تـا روز  دستور می داشتن آبادانی،

وی بـا مشـخص کـردن     دوباره آنجا را آباد کند.

 کند. بزرگ روستا، آنجا را دوباره آباد می

هایی که بـرای  ریف و ویژگیابا توجه به تع

« که و مـه »داستان  شد، مال گفتههای مینیداستان

، بـودن حجم  کم ا داشتن مشخصاتی از قبیلب نیز

گرایــی، محــدودیت واقــع ی،ســرعت ســیر روایــ

)اینکـه   وحدت موضـوع  کاربرد عناصر داستانی،

ای از زنـدگی انسـان و بـه یـک     فقط بـه گوشـه  

قابـل انطبـاق بـا ایـن گونـه       ،پردازد(موضوع می

هت بشامسی وجوه ربه بر اینجا در .ستهاداستان

ـ  انـا داستـ ـه بـه و مـک داستان ال ـمـ یـهـای مین

 :پردازیممی

 

 داستان ۀخالص .4

در حــالی کـه نیــافتن   شــاه ساسـانی،  روزی بهـرام، 

بـا   اسـت،  او را آزرده خـاطر  شکار و هـوای گـرم  
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. شـاه  کنـد گـذر مـی  سرسبز  روستایی از شسپاهیان

میل دارد در آنجا فرود بیاید اما مردم ده اعتنـایی بـه   

، شـاه  رفتـار روسـتاییان  کنند. نمی و همراهانش وی

در حـالی  رنجاند. پـس  مییش پساسانی را بیش از 

را نفـرین   روستاییانبد است، وروی سخنش با مکه 

زیرکانـه   دریافته و کند. موبد فرمان کنایی شاه رامی

 بـه آنـان  بدین صورت که  د.آوربه اجرا درمی آن را

ودک و زن و کـ  ،در این ده به دستور بهرام گوید:می

 بـا موبـد  . کدخـدای ده هسـتید   ومرد همگی مهتر 

آبـاد را بـه    روسـتایی  ،«کـه و مـه  »شکستن قـانون  

کشـاند. پـس از گذشـت    می و هرج و مرج ویرانی

 .افتـد مـی  روستاسال بار دیگر گذر بهرام بدان  یک

-به موبد دستور مـی  گشته وثر أروستا مت یاز ویران

یکی از پیران  دهد که آنجا را آباد گرداند، پس موبد

و لزوم اطاعـت از وی   گزیدهده را به عنوان مهتر بر

 ۀدر نتیجـ  این بـار  و کندیان گوشزد مییرا به روستا

بار دیگر روسـتای ویـران    ،که و مه کارداشت قانونِ

 (339-392 )دفترششم: گردد.آباد می ،گشته

 

 های ساختاری. ویژگی2

ـ    بخش ا های مختلف داستان کـه و مـه، از مقدمـه ت

 .مال استگشایی، مطابق با ساختار داستان مینیگره

هـا و  کوتـاه شخصـیت   ایدر مقدمه مقدمه: .2-4

وقـوع عمـل    موقعیت رفتاری آنها، زمان و مکان

 شود:میمعرفی  داستانی

 به پیش اندرآمد یکی سبز جای                

 بسی اندرو  مردم و چار پای 

       از آن ده فراوان به راه آمدند      

 آمدند  نظاره به پیش سپاه

 (339 )دفتر ششم:

مکـان: روسـتای    زمان: روز سوم هنگـام شـبگیر  

 .سرسبز و آبادان

هـا و موقعیـت   ویژگـی  ،هامعرفی شخصیت

 در مقدمه: رفتاری

 به دست چپش هرمز کدخدای        

 سوی راستش  موبد پاک رای

 جهاندار پر خشم و پر تاب بود     

 بدان ده فرودهمی خواست کاید 

 نکردند از ایشان کسی آفرین           

 تو گفتی ببست آن خسان را زمین

 (336 )همان:

ها و صفت موبد و هرمـز را بـر   ویژگی :بیت اول

بیــت دوم: موقعیـت رفتـاری بهــرام   . شـمارد مـی 

بیـت   کنـد. )شخصیت اصلی داستان( را بیان مـی 

-یعنـی همـان بـی    ؛سوم: موقعیت رفتاری مـردم 

نسبت بـه پادشـاه   اهالی ده،  حرمتیو بی  اعتنایی

 .کندرا بازگو می

افکنی با بـی  گره ،در این داستان افکنی:گره .2-2

تضاد اخالقی بهـرام  بهرام ویان به یاعتنایی روستا

-بهـرام مهمـان   آیـد، مـی  به وجودا با مردم روست

 گـدا طبعـی   و ترا دوست دارد و از خسّ ینواز

ــلر همــین ویژگــی، ویمتنفــر اســت.   ا در مقاب

و کشمکش را به وجـود   ددهمی یان قرار یروستا

 آورد.می

کشـمکش در ایـن داسـتان نیـز      کشمکش: .2-9

یان یاخالقی است. بهرام بـا دیـدن رفتـار روسـتا    

 امـر  دستخوش تغییر و دگرگونی شـده و همـین  

گیـری  منجـر بـه تصـمیم    و باعث بـروز واکـنش  

 امر به ویرانی روسـتا  یو گردد.میوی خطرناک 

عامل کشمکش تضـاد اخالقـی   بنابراین،  کند.می
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پسـندیدگی خصـلت    اهالی روستا است. بهرام و

در  ،بهـرام  هـا و انسـان نوازی بخشندگی و مهمان

، عامـل اصـلی   یانیروستا ویژگی گداطبعیمقابل 

 کشمکش در این داستان است.

 یان:یعمل روستا

 از آن ده فراوان به راه آمدند   

 دندنظاره به پیش سپاه آم

 نکردند از ایشان کسی آفرین 

 تو گفتی ببست آن خسان را زمین

(336) 

 :العمل شخصیت اصلی)بهرام(عکس

 از آن مردمان تنگدل گشت شاه           

 اندر ایشان نگاه به خوبی نکرد

 به موبد چنین گفت کین سبز جای         

 پر از خانه و مردمچار پای

  دام و نخجیر باد         کنام دد و

 به جوی اندرون آب چون قیر باد

 (336 )دفتر ششم:

ـ   ۀنقطـ  اوج: ۀنقط .2-1 جـالبی   ۀاوج فقـط حادث

نیست که تنها به خاطر خود داسـتان در داسـتان   

در این صورت خواننده ممکن است  چون، بیاید

جالب باشـد،   برایش که ای برخورد کندبه حادثه

منطقی روند داستان نباشد. حـال آنکـه    ۀنتیجاما 

منطقی آکسـیون داسـتان    ۀاوج داستان باید نتیج»

اوج در  ۀنقط (222: 7497 ،یونسی). «الغیرباشد و 

بی اعتنایی، از که ست ا یبحران ۀاین داستان نتیج

العمـل  سکـ یان و عیکم لطفی و ناسپاسی روسـتا 

و بـا صـدور فرمـان بهـرام      شـود و مـی شاه آغاز 

مبنـی عـدم   ، یانیموبد خطاب بـه روسـتا   سخنان

وم بایستگی که و مه در جامعه و واکنش مردم لز

 رسد.اوج می ۀروستا به سخنان موبد، به نقط

 یان در مقابـل شـاه  یرفتار روستا، آغاز بحران

مردم ده پـس  زمانی است که  بحراناست و اوج 

 افتـاده و از شنیدن سخنان موبد به جان یکـدیگر  

 نهـایی، وقـوع   ۀنتیجـ  کشـند. مـی کدخدای ده را 

 یعنی ویرانی روسـتا و پراکنـده   تر؛گبحرانی بزر

است. خواننده پس از رسیدن بـه  آن  شدن اهالی

 منطقی آنچـه کـه خوانـده    ۀآن را نتیج اوج، ۀنقط

 ۀبخـش عمـد  . پـذیرد مـی  آن را و دانسـته  است

 در همین بخش یعنـی  داستان که و مه در تفالط

 :اوج داستان نهفته است

 خروشی برآمد ز پرمایه ده  

 شتند همواره مهز شادی که گ

 ناباک شد مرد برنا به ده  چو

 مرد مه  بریدند ناگه سر

 برآمیختند       همه یک به دیگر

 راه، خون ریختند...به هر جای، بی

 همان ده  به ویرانی آورد روی                  

 آب جویدرختان شده خشک و بی

 (331 )همان:

بـه  داستان مورد نظر ما بـا اوج   :کنش افتان .2-9

ـ   به عبارت دیگـر  .رسدپایان نمی ه پـس از اوج ب

شـود، بلکـه بـا    خـتم نمـی   گشاییسرعت به گره

وجود سرعت سیر روایـی، بـا کنشـی افتـان بـه      

کـنش  یابد. آنچـه کـه   گیری ادامه میسمت نتیجه

 از دهـد، را در داستان که و مه تشـکیل مـی   افتان

و گذر بهرام بـرای بـار دوم بـه روسـتا      تبازگش

مبنـی بـر آبـاد     وی  و با صدور فرمان هشدآغاز 
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 بخـش البتـه وجـود ایـن    یابد. میکردن ده پایان 

ت ینه تنهـا از جـذاب   )کنش افتان( در این داستان 

ـ  ،کاهدموضوع نمی ر کشـش آن افـزوده و   بلکه ب

ایـن   در زیـرا کنـد،  رغبت خواننده را زیادتر مـی 

 ۀسر بزنگاه ]همان نقط داستان را نویسنده ،حالت

ه در اینجــا ویرانــی و هــرج و مــرج    ؛ کــاوج

با کنشـی افتـان بـه     ، سپسگذاردمی [روستاست

برد و بدین طریـق بـا   گشایی پیش میسمت گره

رغبت و انتظـار خواننـده    ،دم به دم ایجاد انتظار،

 .بـرد مـی  تربـاال  برای خوانـدن ادامـۀ داسـتان    را

 ( 337:7497 )یونسی،

 چو یک سال بگذشت آمد بهار               

 از آن سو به نخجیر شد شهریار

 بدان جای آباد خرّم رسید                 

 پای جایی ندید... نگه کرد و بر

 به موبد چنین گفت کای روزبه          

 دریغست ویران چنین خوب ده

 نیز، آباد گردان به گنج               برو، 

 چنان کن کزین پس نبینند رنج

        ز  پیش شهنشاه موبد برفت      

 و تفت ... بدان جای ویران خرامید

 مهتر تو باش                  بدو روزبه گفت:

 باش... ویران به سر بر تو بدین جای

 زمین را به آباد کردن گرفت             

 همه مرزها را سپردن گرفت

 (397 )دفتر ششم:

هـای  مه یکی از نمونه وه داستان ک گشایی:گره .2-1

بخـش  ی است که پایان داسـتان و  یهاخوب داستان

نمایشـی بـه   شکل و به  وگوبا گفت، آن گشاییگره

مـواردی از   در اینجا نتیجۀ داستان که د.رسیمپایان 

جایگاه سخن، لـزوم بایسـتگی کـه و     قبیل ارزش و

وگـوی بهـرام و   مه در جامعه است، در قالب گفـت 

-گـره  کـه  آنجـایی  ازآیـد.  مـی  موبد و گفتار موبـد 

 و بـه گونـۀ نمایشـی    گـو وفتکه با گ ییاهگشایی

 (317 همـان: ) .نـد ثرؤبسیار قـوی و م  ،شوندتمام می

ــق،فردوســی  ــن طری ــه داســتان را  از ای ــهب ای گون

 رساند:میبه پایان  ترگذارتأثیر

 پرسش بهرام:

 به موبد چنین گفت کای روزبه           

 چه کردی که ویران شد این خوب ده؟

 ر پای              پراکنده زو مردم و چا

 چه دادی که آمد کنون باز جای؟

 جواب موبد: 

 بدو گفت موبد  که از یک سخن                

 به  پای آمد این شارستان  کهن

 برفتم بگفتم به مردان ده          

 که ای مردمان بر شما نیست مه...

 به گفتار ویران شد این پاک جای               

 از خداینکوهش ز من دور وترس 

 و زان پس بریشان ببخشود شاه                

 برفتم نمودم دگرگونه راه...

 سخن بهتر از گوهر نامدار                

 چو بر جایگه بر برندش به کار

 خرد شاه باید زبان پهلوان               

 رنج باشد جهانچو خواهی که بی

 (392 )همان:

 عناصر داستانی .9

سـادگی   در اینجـا،  اسـتانی عناصـر د  ها وویژگی

 زبان، محدودیت زمان و مکان، برجستگی عنصر

های محدود، وگو، داشتن شخصیتداستانی گفت
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و روایـت داسـتان    ،گشـایی و پایـان جـذاب   گره

  هـای ذهنـی  مستقیم راوی و تحلیل بدون حضور

 است.

بـه کـار رفتـه در ایـن      زبـان  :زبـان .سادگی 9-4

ب با فضای واقعی متناس ساده و گرا،واقع داستان

هــا و ترکیبــات متناســب بــا داســتان اســت. واژه

 تـه فهای داستان بـه کـار گر  شخصیت وموضوع 

 . برای نمونه:شوندمی

 از آن ده فراوان به راه آمدند           

 نظاره به پیش سپاه آمدند

 (339 )دفتر ششم:

یان برای تماشای شـاه و  ایحرکت روست متن

 بـور از روسـتا، بـا   ع و یان در هنگـام ورود سـپاه 

فضـای داسـتان را    زبانی ساده توصـیف شـده و  

متناسب با روحیه و منش اهالی روسـتا،   و واقعی

بـا   ابیـات تناسـب ایـن   گـذارد. بـه   می به نمایش

شـادی   و لوحیساده ،که چگونه اهالی دهروحیه 

بعـد از   فرارشان راو  گذاردمیآنان را به نمایش 

کشـد،  مـی  بـه تصـویر  و درگیـری   ستیز و جنگ

 :دقت کنیم

 خروشی برآمد ز پر مایه ده            

 ز شادی که گشتند همواره مه...

 چو برخاست از آن روستا رستخیز             

 گرفتند ناگاه راه گریز

 (338 )همان:

-های سادگی زبان در این داستان میاز جلوه    

نام برد کـه   طرز قرارگرفتن اجزای جملهتوان از 

ایـن   .فضـای واقعـی داسـتان اسـت    متناسب بـا  

 ،اعث شده است زبان به کار گرفته شدهبگرایش 

 متمایل باشد: زبان گفتار به سادگی

 دل شاه بهرام ناشاد گشت               

 ز یزدان بترسید و بر داد گشت...

 به ما گفت: یکسر همه مهترید                

 نگر تا کسی را به کس مشمرید

 (390 )همان:

هــای اصــلی کــه از ویژگــی ایجــاز یجــاز:ا. 9-2

بـه   ،در ایـن داسـتان   ،مال اسـت های مینیداستان

 نویسـنده  ابیات زیر،شود. در دیده می کمال تمام

پـرورش و کشـت و کـار و     ،بازگشت اهـالی ده 

 :کندروستا را به طور خالصه بیان می آبادانی

 یکایک سوی ده  نهادند روی              

 ردند جویبه هر برزن آباد ک

 گوسپند                  گاو و خر و همان مرغ و

 مندیکایک بر افزود بر کشت

 درختی به هر جای هر کس بکشت          

 شد آن جای ویران چو خرّم بهشت

 (392 )همان:

در داسـتان مـورد    محدودیت زمان و مکان: .9-9

افتنـد؛  نظر، حوادث در زمـانی کوتـاه اتفـاق مـی    

اصـلی داسـتان تنهـا در یـک      هایرویدادچنانکه 

 ،کوتــاه در طــول مــدتی گرفتــه ولحظــه شــکل 

و تغییـرات   شـود ای تبـدیل مـی  روستا به ویرانـه 

ــاچیز اســت.  ــز بســیار ن ــوع  مکــانی نی  همــۀوق

-از مکانی محدود تجاوز نمـی  ی داستانهاماجرا

 و شـود آغـاز مـی   روسـتا در  داستانی . اعمالکند

 .یابدخاتمه میهم  جا همان
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به دلیـل   ،نظر ما ورددر داستان م ۀ دید:زاوی .9-1

جز در کوتاهی و لزوم ایجاز و اختصار، نویسنده 

)دفتـر   «تو گفتی ببست آن کسان را زمین»مصراع 

و  نیافتـه  مجالی برای اظهار نظر خود ،(33 ششـم: 

-نمـی افکـار و احساسـاتش را آشـکار    نتیجه  در

)البته این به شرطی است که انتخـاب ایـن    سازد.

ن برای روایت را دلیل بیـان اندیشـۀ شـاعر    داستا

به زبان دیگر، نویسنده در کـار روایـت،   . ندانیم(

پـردازد و  فقط به بیان و روایت عینی داستان مـی 

هــا و هـای ذهنــی و تفسـیر شخصـیت   از تحلیـل 

 جوید.اعمال داستانی دوری می

 

 گیرینتیجهبحث و 

نویسی معاصر، داسـتان  های داستانطبق نظریه بر

مال نیز هماننـد داسـتان کوتـاه دارای مسـیر     نیمی

کشمکش، نقطـۀ اوج، فـرود    روایی شامل مقدمه،

با بررسی ساختاری برخی از  گشایی است.گره و

یـابیم کـه   درمـی  شاهنامههای بسیار کوتاه داستان

هـای  بـا ویژگـی   هـای ایـن اثـر،   برخی از داستان

هـایی  مطابقـت دارد. ویژگـی  « داستانک» الگویی

-سرعت سیر روایی، سـادگی زبـان، واقـع    مانند

 هـای کوتـاهی و  پـردازی گرایی، ایجاز و صـحنه 

هـای  هـای اصـلی داسـتان   فشردگی که از ویژگی

های شاهنامه مال هستند، در برخی از داستانمینی

با وجـود   شود وکه ومه( دیده می-)لنبک آبکش

هـا، بیـان   اینکه هدف نویسنده از نقل این داستان

اجتماعی بوده، دارای پیرنگی  القی وهای اخنکته

انــد. در نتیجــه، ایــن ســاختاری منســجم قــوی و

-که شامل داسـتان  ،شاهنامههای بخش از داستان

هایی از قبیل حرام کردن بهرام شراب را، داستان 

مـه، لنبـک    شاگرد، کـه و  بهرام با مرد بازرگان و

چند داستان کوتـاه دیگـر اسـت، قابـل      آبکش و

اطـالع   گونۀ ادبی هستند. جریان و انطباق با این

از این امر موجـب تغییـر نگـرش مـا نسـبت بـه       

هـای  داسـتان  هـای کالسـیک و  برخی از داسـتان 

ای از ایـن گونـه   شده و سبب درک تازه شاهنامه

که هـیچ   خاطر نشان کرد دبای گردد.ها میداستان

یک از شرایط یاد شده، به تنهایی، برای داستانک 

و به محض دیدن یکی  ی نیستکاف بودن یک اثر

داستانی کوتاه نباید حکم بـه   ها دراز این ویژگی

همـه   مال بودن آن داستان داد و الزم اسـت مینی

ها را در داسـتان مـورد نظـر    یا بیشتر این ویژگی

 مشاهده کرد.
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