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چکیده
مالیسم در بیشتر هنرها از میالدي جنبش مینی1960ۀدر ده

رخنه کرد و شکل و ادبیات هنرهاي تجسمی گرفته تا موسیقی 
را یافت و در ادبیات داستانی به ویژه و منحصر به فرد خود

هاي این نوع ترین ویژگیاز مهم. داستان کوتاه درآمدشکل
ساده، )طرح(پیرنگ ایجاز و اختصار، بهتوانداستان کوتاه می

.اشاره کردگو وگفتعنصر زمان و مکان محدود و استفاده از 
اي نوظهور در غرب چند این نوع ادبی به عنوان پدیدههر

ک فارسی و سایر سیشود، اما با مراجعه به متون کالمیشناخته
ویژه در هاند، باز رواج این نوع ادبی نوشته شدهآثاري که قبل

هاي داستان توان نمونهفارسی، مییهاي تعلیمی و عرفانحکایت
- هاي مینیهاي داستانتاهی را یافت که بسیاري از ویژگیکو

هایی است که کی از کتابقاآنی یپریشان. اراستمالیستی را د
نگارش یافته است و گلستانبه تقلید از سبک 1252در سال  

مالیسم نوشته گیري مینیها قبل از شکلبا وجود اینکه مدت
، گوییهایی چون سادهویژگیشده است، به دلیل اشتمال بر 

گرایی، محدودیت زمان و واقعگرایش به ایجاز و اختصار،
الیستی مهاي مینیابل مقایسه با داستانها، قو شخصیتمکان

هاي اساسی هم اي موارد تفاوتاست و در عین حال در پاره
وجوه در این پژوهش به دنبال بررسیبنابراین، . با آن دارد

مال هاي مینیهاي کوتاه پریشان با داستانتشابه و تمایز حکایت
ي، هاي ظاهراز روي مشابهتصرفاًشان دهیم که هستیم تا ن

- هاي مینیهایی با داستانتوان به تطابق کامل چنین حکایتنمی
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Abstract
“In the 1960s mini-Malysm movement in
arts from music to visual arts and literature
penetrated more and to find the special and
unique. The most important features of this
type of short stories can be succinctly and
concisely, simple design, limited space and
time noted an element of dialogue. Although
the genre as an emerging phenomenon
known in the West, But by referring to
Persian classical literature and other works
that were written before the introduction of
the genre, Especially in education and
mystical Persian tales, short stories can be
found examples of the many features mini
malysty stories. Parishan  of Qaani  one of
the books that have been written in 1252 to
imitate the style of Golestan, And despite
the fact that long before the formation of
mini Malysm written, because it consists of
features such as simple tends to conciseness
and brevity, realism, restrictions on time,
place and characters, comparable to mini-
stories Malysty and at the same time, in
some cases, fundamental differences with it.
Therefore, this study sought to examine the
similarities and differences with the troubled
story short stories are minimalist  to show
that the apparent similarities can not be full
compliance of such stories is the story of
Minimal order.

Keywords: mini Malysm, short stories,
Parishan, similarities and distinctions,
Golestan.
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مقدمه
مالیسم جریانی است که به نوعی تحت تأثیر مینی

در 1960ه واخر دهها در اجنبش فرمالیست
مختلف هنر از يهادر حوزهو آمریکا تشکیل شد

نفوذ ...شعر، داستان و،ینقاش،یجمله موسیق
مال گیري آثاري به سبک مینیو باعث شکلکرد

تأثیر این جریان در وادي ادبیات بسیار . گردید
چشمگیر بوده و با گشودن افقی تازه پیش روي 

عالقۀ . ردنویسندگان، مخاطبانی خاص پیدا ک
نویسندگان بزرگی چون ریموند کارور، فردریک 
بارتلم، آن بتی، بابی آن مسیون، توبیاس وولف، 

نسب، پارسا(مري رابینسون و جیمز رابینسون
دبی نه تنها در و دیگران به این سبک ا) 28: 1385

اي سزایی داشت، بلکه انگیزهگسترش آن تأثیر ب
نویسندگان شد براي روي آوردن نسل جدیدي از 

رفته به این ترتیب رفته.جوان به این جریان ادبی
مالیسم گسترش یافت و بعضی از منتقدان مینی

. ادبی مقاالتی در اثبات یا رد این پدیده نوشتند
منتقدان و پژوهشگرانی چون جان بارت، مایکل 

که تعدادي از این ...ی وفردریک بارتلمبرونر، 
هاي رح داستانمنتقدان خود از نویسندگان مط

مالیسم مال در غرب بودند، در اثبات مینیمینی
هاي مقاالتی نوشتند و اصول، مبانی و ویژگی

نویسندگان «. مال را بیان کردندهاي مینیداستان
-ترین حربۀ خود را در سادهمینی مالیسم بزرگ

- نویسی و استفاده از واژگان ساده و کوچک می

حی و عامی جالب دانند، چیزي که براي افراد سط
طی مدتی ) 61: 1381بارت،(.»توجه نیست

کوتاه، این نوع ادبی جایگاه خود را در حوزه 

ادبیات نیز پیدا نمود و به این ترتیب جریان ادبی 
مالیسم در کنار دیگر جریانات ادبی رشد کرد مینی

مورد » کم هم زیاد است«و با شعار معروف خود 
)35: 1378ی، جزین. (توجه بیشتر قرار گرفت

مبانی نظري تحقیق
در تعریف ادبیات مینی مالیستی در فرهنگ 

مالیسم در ادبیات، مینی«:بریتانیکا آمده است
فشردگی ۀ سبک یا اصل ادبی است که بر پای

شدهبنااثرمحتوايحدازبیشایجازافراطی و
-میپیشآنجاتاایجازوفشردگیدرآنها. است

درهمآناثر،ضروريصرعنافقطکهروند
همینبه. بماندباقیشکلترینکوتاهوکمترین

ترین ی و کم حرفی از اصلیواژگانبرهنگیدلیل
جزینی، (.»رودمیهاي این آثار به شمارویژگی
زمان پیدایش » سامرست موام«) 35: 1378

هاي اولیه که گرد آتش را تا انسانداستان کوتاه
اند جیب و غریبی که دیدهعۀنشستند و حادثمی

برد، اما داستان کردند به عقب میرا تعریف می
ةادبی مربوط به سدکوتاه را به عنوان یک نوع 

ةکنم فقط در سدگمان می«: داندنوزدهم می
رواجی . نوزدهم بود که داستان کوتاه رواج یافت

که سبب شد داستان کوتاه یکی از انواع مهم 
)321: 1370ام، مو(.»تولید ادبی شود

میالدي، زمانی که دنیاي مدرن 1960ۀده
سنگش به در بسته خورده بود، هنر و دیگر 

ند که شتهاي اجتماعی به دنیاي جدید پا گذاپدیده
در. شودمیشناخته»پسامدرن«ةامروز با واژ

درمالیسممینیکوتاهداستانهنرکهبوددهههمان
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راخودجاياله،سصدیککوتاههايداستانادامۀ
درواحداصلومشخصهیکبهرسیدن.کردباز

نماید زیرا میناشدنیکاريداستانی،مالیسممینی
مالیسم ادبیات داستانی را با معانی متعددي مینی

. »کوتاهکوتاهداستانِ«،»نویسیکوتاه«: اندخوانده
جهاندرمالیستیمینیآمدهپدیدآثارطرفیاز

- اصلتوانمیکمترکهاستمتفاوتهمباقدرآن

ایندلیلهمینبه. یافتآنهادرمتباینیهاي
.»آیندلب کمتر شبیه به هم در میاغهاداستان

هاي داستانشهمزمان با پیدای) 36: 1378جزینی، (
در ایران نیز شاهد ،مالیستی در اروپا و آمریکامینی

مدرن در تاریخ.داستانی هستیمۀانتشار این گون
در خانه اگر کس استنویسی ایران کتاب داستان

آید که نخستین اثري به شمار می،)شمسی1339(
مالیستی را به روشنی در آن توان تمایالت مینیمی

اي، داراي ده این کتابِ بیست و شش صفحه. یافت
و » فریدون هدایت«داستانِ کوتاه کوتاه اثر 

)4: 1378جزینی، (.است» عبدالحسین نیري«
یک در اصل مالیسم گرایی یا مینیساده

راخودبیانوآثاراساسکهاستهنريمکتب
ازو خالیسادههايروشوبیانسادگیۀپایبر

بنیانفلسفیشبهیاوفلسفیمعمولپیچیدگی
مالیسم در ادبیات، سبک یا مینی. استگذاشته

تراکم رویکردي ادبی است که بر پایه فشردگی و
. کندو ایجاز بیش از حد محتواي اثر نمود پیدا می

ها نظر بسیاري از مالیستنویسی مینیکوتاه
د، البته آنان نظر منتقدان ادبی را به خود جلب کر

زیرا به . ها نداشتندگونه داستانموافقی با این
ها بیش از حد شاخ و مالیستآنان مینیةعقید

و روح زنند و لطفبرگ عناصر داستان را می

-مالیستترتیب مینیبدین. رودداستان از میان می

آدامس «،»رئالیسم سوپرمارکتی«ها را با اسامی 
»کوالییپپسیمالیسممینی«و» بادي شیک

ها و همین برچسب) 40: 1375بارت، (. خواندند
که خود از »بارتلمفردریک«انتقادها بود که 

واردههايماتها- رودها به شمار میمالیستمینی
:برشمردگونهاینرامنتقدانسوياز

هاي فلسفی بزرگحذف ایده.1
مطرح نکردن مفاهیم تاریخی.2
گیري سیاسیعدم موضع.3
کافیةها به اندازعمیق نبودن شخصیت.4
هاي ساده و پیش پا افتادهتوصیف.5
یکنواخت بودن سبک.6
اخالقیۀتوجهی به جنببی.7

خیلی «:تقدان آورده استو در جواب من
این چیزها را ۀعجیب است، اگر داستان هم

-نداشته باشد و به این خوبی باشد که اینها می

.»گویند، پس این داد و فریاد براي چیست؟
)4: 1371جکسون،(

- هـا و قصـه  تیـ در ادبیات کهن فارسی حکا

هایی وجود دارد که گاه در برخی موارد به لحاظ
هاي امروز داستان کوتـاه برابـري   ساختاري با الگو

هایی هست حکایتهادر میان این نمونهو کندمی
- هـاي مینـی  که به لحاظ فنی بـا سـاختار داسـتان   

ــی  ــتی نزدیک ــامالیس ــاري دارد ي ه ــل انک . غیرقاب
اتیــدر ادبیســتیمالینــیميهــای حکایــتبررســ
مـورد توجـه   راًیـ اسـت کـه اخ  یموضـوع یفارس

ولی . قرار گرفته استیادبمنتقدان و پژوهشگران 
ن در این زمینه معطـوف بـه   ابیشترین تمرکز محقق

مالیستی و ترجمـه  هاي مینیبررسی ویژگی داستان
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باشـد و کمتـر بـه    آثار غربیان در ایـن زمینـه مـی   
صورت عملی وارد حوزة بررسی این نوع ادبی از 

- هاي آن در آثار فارسی شدهطریق تطبیق با نمونه

اضـح اسـت ایـن اسـت کـه ایـن       چیزي که و. اند
ها زمانی عملی و سودبخش اسـت کـه از   پژوهش

این جریان ادبی بـراي شـناخت آثـار کالسـیک و     
و معاصــر فارســی اســتفاده کنــیم و خصوصــیات

- مال را بر روي قصـه هاي مینیهاي داستانویژگی

هـاي آثـار منظـوم و منثـوري ماننـد      ها و حکایت
ــتان ــتانو بوس محجــوبالکشــفي، ســعدگلس

محمـد  االبـاب لبابو الحکایاتجوامعهجویري، 
ـ   دیوانو عوفی ویـژه در قالـب   هشـعراي بـزرگ ب

ه که از لحـاظ حجـم انـدك، بـا     رباعی و چهارپار
.مالیستی سازگارترند منطبق کنـیم گویی مینیکمینه

هـایی نیـز در زمینـۀ    البته ناگفته نماند که پـژوهش 
گرفتـه  شناخت این جریان ادبی در ایران صـورت 

- ریخـت«توان به مقاالتی چون از جمله می. است

جـواد جزینـی،  (» مالیستیهاي مینیشناسی داستان
مالیسـم، دربـاره   سخنی کوتاه درباره مینی«، )1378
» مالیسـممالیسم و چـند کلمـه دربـاره مـینـیمینی

ــه( ــارت،  هرســه ترجم ــاالت جــان ب ــایی از مق ه
سـلطانــی،  رامـین (» کم هم زیاد اسـت «، )1381
ــیم«، )1383 ــمیمالینـ ــو ادبسـ ــتاناتیـ » یداسـ

.اشاره کرد... و ) 1387سیدرسول معرك نژاد، (

پریشانمختصري دربارة قاآنی و 
از » قاآنی«اهللا شیرازي با تخلص میرزا حبیب

آور زمان سلطنت محمدشاه و شاعران بسیار نام
شعبان 29او در روز . ناصرالدین شاه قاجار است

.هجري قمري در شیراز به دنیا آمد1223سال 
عالوه بر زبان مادري، زبان عربی و ترکی را وي

همچنین او اولین .دانستهم بسیار خوب می
شاعر فارسی زبانی بود که با زبان فرانسه هم 

.آشنایی داشت
الشعراي بهار چنین شعر قاآنی ملکةدربار

از آن پس که پیروي مکتب صبا را «: گویدمی
رفته و در این معنی زیر بار نفوذ زمانه رفته پذی

بود، شروع به تتبع در طرز متقدمان کرد و از 
غالب اساتید قدیم تقلید نمود و عاقبت سبکی 
خاص که از آن پس به سبک قاآنی شهرت یافت، 
برگزید و بالجمله مکتبی از براي خود برگشود که 

و تا دیري شعراي تهران و والیات ایران به تقلید ا
)254: 1373بهار، (. »گفتندشعر می

اثر نثر او، کتابی است با عنوان پریشان که 
- سعدي است؛ اما رکاکت و پردهگلستانتقلیدي از 

دري او از ارزش و اعتبار این اثر به میزان زیادي 
قاآنی این کتاب را به خواهش یکی از . کاسته است

بزرگان و به نام محمدشاه قاجار در بیستم رجب 
هجري قمري تألیف کرده که حاوي 1252ال س

حکایت متنوع بزرگ و کوچک است و با یک 121
لحن . یابدفصل در نصیحت به پادشاهان خاتمه می

عمومی این کتاب، به قصد تعلیمات است و مؤلف 
هاي اخالقی حکایات آن نتیجهۀخواسته تا از هممی

هايبسیاري از حکایتتا جایی که حتی از بگیرد؛ 
دربارة !استاي اخالقی گرفتهنتیجهآن، یراخالقیغ

شناسی نثر شمیسا شیوة نویسندگی قاآنی در سبک
نثر قاآنی درست است و کتاب او روي «: خوانیممی

)239: 1387شمیسا، . (»هم رفته خوب
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پیشینۀ تحقیق
ازجمله تحقیقات مستقلی که در حوزة عملی در 

موارد ذیل توان به این زمینه صورت گرفته، می
:کرداشاره 

مالیسم و ادب فارسی، بررسی تطبیقی مینی«. 1
»مالیستیهاي مینیبا داستانگلستانهاي حکایت

سیداحمد پارسا در این مقاله سعی بر آن داشته که 
مال هاي مینیبا مشخص کردن وجوه تشابه داستان

، نشان دهد که هرچند گلستانهاي کوتاه با حکایت
اي نوظهور است، ولی در متون پدیدهمالیسم مینی

هایی یافت که از توان نمونهکالسیک فارسی می
باشد و از این جهات بسیاري قابل تطبیق با آن می

هاي اي به ساختار حکایتتوان نگاه تازهدریچه می
سعدي گلستانآثاري مانند بنابراین. داشتگلستان

- ، نمونههایی مثل رباعی در نظمدر زمینۀ نثر و قالب

نویسی و خردگرایی در ادب فارسی هاي کوتاه
مالیسم تر از مینیاي کهنشود که سابقهمحسوب می

برخی از حکایات فارسی از «.در غرب دارند
مالیستی منطبق هاي مینیبسیاري جهات با داستان

هاي صوفیانه، حکایات حکایات کتاب. است
انبهارستسعدي، گلستانعوفی، الحکایاتجوامع

گونه جامی و آثاري از این قبیل از مصادیق این
)37: 1385، پارسا(.»شوندموارد محسوب می

مالیستی در برخی داستان هاي مینیویژگی«. 2
» هاي موالنابیت
اي است از فاطمه مدرسی و مهرویه رضیی مقاله

هاي که نویسندگان آن به بررسی داستان بیت
هایی که با ردن نمونهاند و با برشممولوي پرداخته

مالیسیتی تطابق کامل دارد، درصدد هاي مینیداستان
مالیستی هاي مینیاند که داستاناثبات این امر بوده

فقط در ادبیات منثور نمود پیدا نکرده است و در 
هایی یافت که توان نمونهادبیات منظوم هم می

هاي کوتاه دارند و تطابق کامل با این داستان
برخی «. اندگرایی شکل گرفتهکمینهبراساس

مال را تنها هاي سبک مینیمعتقدند که این ویژگی
توان مشاهده هاي منثور میدر حکایات و داستان

نمود، در حالی که در برخی از اشعار، همچون 
که در اینجا مورد بررسی قرار - غزلیات موالنا

هایی کوتاه کوتاه توان داستانخوبی میه ب- گرفت
و سرشار از این خصوصیات مشاهده نمود، که با 
وجود اینکه ساختاري منظوم دارند، نه تنها از یک 

وار عنوان اصل و پایۀ رویدادي داستانه هسته ب
برخوردارند، بلکه از بارزترین ویژگی یک سبک 

- انا ایجاز و سادگی است، نیز بهرهمال که هممینی

)341: 1391مدرسی، رضیی، (.»باشندمند می

هاي کوتاه پردازي در حکایتنظام داستان«. 3
»المحجوبکشف
اي است از سهیال روستا و احمد رضی که مقاله
حکایت کوتاه از 160دگان آن با بررسی ننویس

، ضمن سنجش میزان توجه المحجوبکشف
هجویري به عناصر داستان با اشاره به مواردي 

- گویی، صحنهپردازي، داستانهمچون شخصیت

مایه و موارد گو، درونوپردازي، ایجاد گفت
- ها با داستاندیگر، پی به مشابهت این حکایت

- این پژوهش نشان می«. اندمال بردههاي مینی

هاي کوتاه دهد که در بسیاري از حکایت
هایی توان ویژگی، میالمحجوبکشفعرفانی 
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مالیسم هاي سبک مینیرا یافت که با ویژگی
اي خاص گزینش لحظه. ردمعاصر همخوانی دا

از هر موقعیت و روایت برشی از آن لحظه، 
طرح ساده، ایجاز و کوتاهی روایت، محدودیت 

ها، پردازي، کم بودن تعداد شخصیتصحنه
محدودیت تعداد وقایع، روایت به زبان ساده و 

- پردازي، از جملۀ این ویژگیپرهیز از عبارت

)87: 1390روستا، رضی،(.»هاست

»مالیسمقاالت شمس و مینیم«. 4
برات محمدي نویسندة این مقاله معتقد است این 
اثر گذشته از ارزش محتوایی واالیی که دارد، از 

پردازي هم حائز اهمیت بوده و لحاظ شکل داستان
هاي کوتاه آن از هاي داستانبا برشمردن ویژگی

جمله موجز بودن، حذف حشو و زواید و نیز 
تم جذاب، منطبق با شگردهاي مایه وداشتن درون

باشد و در ادامه با مالیستی میسرایی مینیداستان
هایی از این کتاب، سعی در اثبات آوردن نمونه

هاي اساسی آنها دارد، تا جایی که به شباهت
ها و حکایات مقاالت قصه«: کندصراحت اعالم می

به این . باشدمالیستی میشمس کوتاه و از نوع مینی
ها که جزئیات و عناصر غیر ضرور قصهترتیب

حذف و یا به صورت گذرا بدون شرح و توصیف، 
دادها و ـشود، رویکوتاه میةبه آنها اشار

ها در آن محدود و بین شروع و پایان شخصیت
به طور کلی حکایات . اي اندك وجود داردفاصله

هایی است که داراي ایجاز و پیراسته از و قصه
اي از زندگی را به و تنها لحظهحشو و زاید است 

)301: 1388محمدي، . (»کشدتصویر می

» مالیسمموالنا و مینی«. 5
نژاد نویسندة این مقاله نیز بر آن رامین صادقی

مالیستی هاي مینیاست تا با برشمردن ویژگی
- موالنا، نشان دهد که گونهدیوانهاي حکایت

ل هاي ادبی جدید در متون کالسیک فارسی قاب
ترین ویژگی این برجسته. باشدبررسی می

هاي نها که منجر به انطباق آن با داستاحکایت
-شود، ایجاز و خردگرایی آنها میمال میمینی

در ادبیات غنی کالسیک فارسی، چه در «. باشد
هاي ها و داستاننثر و چه در نظم، حکایت

فراوانی وجود دارد که از جهاتی بسیار قابل 
مالیستی هاي مینیخصوصیات داستانانطباق با 

) 379: 1389نژاد، صادقی(.»است
شود که د مذکور مشخص میبا بررسی موار

ها محققان بیشتر بر روي وجوه تشابه این داستان
ویژه ایجاز و اختصار هب–مال هاي مینیبا داستان

تمرکز نموده و متوجه وجوه تمایز آنها -آن
. اندبررسی آن نپرداختهو یا حداقل به اند نشده
شود ن، در پژوهش حاضر تالش میـبنابرای

ها به عنوان کایتضمن بررسی و تطبیق این ح
خردگرایی گرایش هایی که به ایجاز وداستان

هاي آشکاري داراي مشترکاتی با دارند و از جنبه
هاي مال هستند، به بررسی جنبههاي مینیداستان

.تمایز آنها نیز توجه شود

بحث و نتایج
مالیستی در هاي مینیهاي داستانبررسی ویژگی.1

هاي پریشانحکایت
گونه که اشاره شد منظور از داستان همان
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مال، داستان کوتاه کوتاه است، داستانی که از مینی
شود، جمالتی که به ظاهر جمالتی کوتاه ساخته می

جمالتی. پذیرندأویلساده و کوتاه، اما پیچیده و ت
که در عین خالصه بودن زیبا بوده و تم جذابی 

نجا که مال باید تا آنویسندة داستان مینی. دارند
نویسی و شاخ و برگ دادن به تواند از حاشیهمی

ترین اب کند و داستان خود را با سادهداستان اجتن
گونه توصیفی بیان کند، از طرح و به دور از هر

ان عامه استفاده زبانی ساده و تصویري متأثر از زب
از افراد عادي هاي داستانی خود راکند، شخصیت

خاص گونه قضاوتی روي اشانتخاب کند و هیچ
د موجز، کم مال باییک داستان مینی. نداشته باشد

هایی از طنز و سرگرمی حجم و فشرده با مایه
- هاي اصلی داستانتوان ویژگی، میبنابراین. باشد

:بندي کردصورت ذیل تقسیممال را به هاي مینی

ایجاز و اختصار و کوتاهی داستانرعایت.1- 1
مال، اولین و ظاهراً بارزترین ویژگی داستان مینی

طور که همانمالیستی،داستان مینی. حجم آن است
ایجاز «.آید، داستانِ کوتاه کوتاه استاز نامش برمی

و شرط ... نیعنی با حداقل لفظ معنی را بیان کرد
جویی در لفظ به انتقال بالغت آن است که صرفه

). 141: 1384شمیسا، . (»پیام خللی وارد نکند
ها در فشردگی و ایجاز تا آنجا پیش مالیستمینی
روند که فقط عناصر ضروري اثر، آن هم در می

به همین . باقی بماندترین شکلکمترین و کوتاه
هاي این ترین ویژگیحجمی از مشخصدلیل کم

جان بارت در تعریف هنر .ثار استآ
اي در هنر که به عقیده«: گویدها میمالیستمینی

بارت، . (»گوید کم هم زیاد استمیطور خالصه

مالیست فرصت براي در داستان مینی) 14: 1375
کالم مقدمه و حاشیه وجود ندارد و فقط باید لب

توان هر باید توجه کرد که نمیالبته . را باید گفت
است و حجم اینکه کوتاهدلیل به صرفاًاستانی را د

خصوص هب. مالیست دانستکمی دارد داستان مینی
اند و هایی که به طور اتفاقی کوتاه شدهداستان

.مال نیستندهاي مینیداراي ویژگی
عناصر یک داستان معمولی را ۀمال هممینی

با این تفاوت که این عناصر با .در خود دارد
اي همراه است؛ تا العادهاختصار فوقایجاز و 

آنجا که برخالف داستان کوتاه و رمان که 
را » ایجاز«ترین عنصر آن است، مهم» شخصیت«

ایجاز . دانندمال میترین عنصر داستان مینیمهم
-مال اهمیت دارد که مینیآنقدر در داستان مینی

را شعار » کم هم زیاد است«ها عبارت مالیست
خواهد سی که میکدر واقع. انددادهخود قرار 

مال خلق کند، نه تنها باید در یک داستان مینی
طول داستان از دادن اطالعات غیرضروري به 

هایی شدت پرهیز کند؛ بلکه باید آفرینش قسمت
خود خوانندگان بگذارد ةاز داستان را نیز به عهد

هاي داستان تا آنها خود به صورت انتزاعی ناگفته
براي رسیدن به ایجازي که از آن .یابندرا در

ها مجبورند به عناصر نویسسخن رفت، داستان
بیشترین » روایت«و » تلخیص«، »گووگفت«

توجه را داشته باشند، زیرا این عناصر بیشترین 
قدرت و سرعت را در انتقال اطالعات داستانی 

.دارا هستند
-داستان شوریدهپریشانترین حکایت کوتاه

شود و دو است که حتی یک سطر هم نمیاي
:بیت به دنبال آن ذکر گردیده است
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اي را گفتند در کجا خسبی؟ گفت شوریده-
.هرکجا شب شود

هرکه را بالین ز خارا باشد و بستر ز خاك
هرکجا کو شب بروز ارد ندارد هیچ باك

منعم او بیم هالکش هست و فکر خانمان
ست فکري جز هالكکش نیخانماناي خوش آن بی

)73: 1338قاآنی، (
ود کل حکایت شطور که مالحظه میهمان

ترین کوتاهشود و جزءکلمه تشکیل می11از 
گذشته از . آیدانواع داستان به حساب می

کوتاهی بیش از حدي که دارد، واجد سایر 
. مالیستی نیز هستهاي مینیهاي داستانویژگی
توان اشاره کرد جمله به سادگی طرح میاز آن 

. باشدفاقد هر نوع ابهام و پیچیدگی میکه
ت زمان و مکان ویژگی دیگري است که یمحدود

به عینه مشهود است و خود منجر به محدودیت 
ود، به طوري که مجالی براي شها میشخصیت
پردازي وجود ندارد و هر دو شخصیت شخصیت

گرایی نیز از واقع. اندبه سادگی طراحی شده
بنابراین، . هاي برجستۀ این داستان استگیویژ
توان گفت که این داستان با دارا بودن می

مالیستی، جزء هاي اساسی داستان مینیویژگی
. گرددچنین نوع ادبی محسوب می

:خوانیمو یا در حکایت دیگري می
درویشی را پرسیدند که از دنیا چه - 

.خواهی؟ گفت آنکه هیچ نخواهم
ز جهان بوقلمون                         امید عیش مدار ا

که هر دمش چو مخنث طبیعتان رنگیست
ولی تو سخت از این غافلی که از هر رنگ             

همی چو مرد مخنث بدامنت ننگی است
)19: 1338قاآنی، (

-تاهوحکایت دوم نیز مانند حکایت اول از ک

شود هاي این کتاب محسوب میتترین حکای
که گذشته از حجم اندك، داراي طرحی ساده، 

یت زمانی و مکانی، محدودیت محدود
هاي اصلی پردازي و سایر ویژگیشخصیت

.استمالیستی هاي مینیداستان

پیرنگ یا طرح ساده.1- 2
مالیستی، هاي اصلی داستان مینیاز ویژگی

ي یرنگ یا طرح ساده و عادچارچوب، پ
ها طرح چنان ساده در این نوع داستان. آنهاست

اي رخ حادثهرسد اصالًشود که به نظر میمی
ها طرح چندان در این نوع داستان.نداده است

تمرکز روي یک . پیچیده و تو در تو نیست
تاً رویداد شگرفی هم حادثۀ اصلی است که عمد

ها طرح ز داستاندر بعضی ا. آیدبه حساب نمی
رسد اصالً شود که به نظر میده میچنان سا

عدم پیچیدگی دهد که البتهاي رخ نمیحادثه
جزینی، (،»طرحی تعبیر کردطرح را نباید به بی

و کشش در وجود حادثه هرچند )37: 1378
نده را تا افزاید و خوانداستان بر جذابیت آن می

. کشدانتها به دنبال خود می
آید که میدر داستان هنگامی پدید حادثه 
خورد و درگیري ها برهم میشخصیتۀتعادل اولی

گیردمیشکل- بدوخوب- نیروهاي خیر و شر 
دراما. شودمیپیروزدیگريبریکینهایتدرو

بهايعالقههاشخصیتمالیستیمینیهايداستان
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د، زیرا ندارنبودنبدوخوبنمایشودرگیري
مالیستی یک هاي مینیرح در داستانکانون ط«

خاص است و ۀشخصیت واحد یا یک واقع
نویسنده به جاي دنبال کردن سیر تحول 

خاص از زندگی او را به ۀشخصیت، یک لحظ
،ترتیببدین) جاهمان(.»گذاردنمایش می

ت تنها روایتگر رویدادها و مالیسمینیةنویسند
آنها و ةشود و هرگز دربارها میشخصیت

. کندمده، قضاوت نمیحوادث احتمالیِ پدیدآ
ها را نیز بیان درونی شخصیتةبه خود اجازیحت

ها شخصیتةقضاوت و اظهارنظر دربار. دهدنمی
ها را خواننده است و نویسنده فقط صحنهةبه عهد

داستان «:گویدیان رید می. کشدبه تصویر می
. اي کامل نداردگارهنیازي به داشتن انکوتاه اصالً

آغاز و پایانی نداشته باشد و ممکن است اصالً
تنها یک وضعیت موجود را نشان دهد و نه توالی 

)84: 1376رید، (»رخدادها را
یا پیام برگیرندة اندیشهدرهابنیان این داستان

بافی و ها از فلسفهخاصی نیست و این داستان
طرح آنها بسیار ساده . دهی عاري هستندخوراك

-جرا استفاده میی که براي آغاز مااست و برش

ا در شود برشی عرضی است، طوري که ما ر
ها به وسط ماجرا نهایت سرعت و با حداقل داده

.پرتاب کند
گلستانقاآنی در حکایت پردازي، به تقلید از 

پرداخته و به بیشتر به بیان پند و اندرز اخالقی 
هاي او ساده و به دور همین جهت طرح حکایت

ها نیز کوتاهی حکایت. استاز هر نوع پیچیدگی 
چرا که براي . اشدتواند بی تأثیر بدر این امر نمی

هاي پیچیده نیاز به فضاي پرداختن به طرح

ز طرفی هم با اغراض تري است و اگسترده
خواهد مخاطب خود را نصیحت گوینده که می

. کند، همخوانی ندارد
-ها میدر یکی از حکایتبه عنوان مثال 

:خوانیم
فالن فقیه دوش از خوردن باده یکی گفت-

صاحبدلی این سخن بشنید . ده بودابیهوش افت
.گفت اگر هوش داشتی می نخوردي

اي برادر مگو که مفتی شهر                        
رفتش از باده عقل و هوش از دست

داند                        خود چو می را حرام می
که عقل و هوشش هستنخورد تا 

)38: 1338قاآنی، (
شود طرح این داستان فاقد چنانکه مالحظه می

هرگونه پیچیدگی بوده و در نهایت سادگی طراحی 
گذشته از سادگی طرح، حجم کم، . شده است

ها، ودیت شخصیتمحدودیت زمان و مکان، محد
- هاي مینیستانگرایی و سایر عناصر بارز داواقع

.مالیستی در این داستان مشهود است
: یکی را گفتند از دنیا چه خواهی؟ گفت-

جسم عریان خواهم تا در قیامت خداوندم حلۀ 
بهشت پوشاند و چشم گریان تا آبش آتش 

.دوزخ فرو نشاند
اي برادر جامۀ عوري طلب

کز دریدن وارهی وز دوختن
از بحرین چشم هم بیافشان آبی 

تا امان یابی بحشر از سوختن
)68: 1338قاآنی، (

هاي ذکرشده دیده گونه که در نمونههمان
این کتاب هاي دیگرشود، در بیشتر حکایتمی
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که هدف شود، چرانیز سادگی طرح دیده می
نویسنده بیشتر معطوف به بیان پند و اندرزي 

- فی طبیعتاً ایجاب میاخالقی بوده و چنین هد

. کرده که داستان با طرحی ساده بیان گردد

محدودیت زمان و مکان.1- 3
رغم اینکه در رمان و داستان کوتاه عنصر زمان به
هاي چنان که باید محدودیتی ندارند اما در داستانآن

مال به دلیل داشتن حجم کم و ایجاز بیش از مینی
- هودیت خاصی روبحد، زمان و مکان در آن با محد

مال، برشی ، داستان مینیبه عبارت دیگر. روست
اي از یک حادثه و اتفاق است که در زمانی لحظه

نی مشخص و گاه نامشخص به وجود معین و مکا
هاي کوتاه در یک وسعت بسیاري از داستان. آیدمی

اما . پردازندزگویی حوادث میزمانی و مکانی به با
به «گونه نیست و الیستی اینمهاي مینیدر داستان

دلیل کوتاهی حجم روایت داستان، زمانِ رویداد و 
- هاي مینیاغلبِ داستان. ث بسیار کوتاه استحواد

د ساعت و مالیستی در زمانی کمتر از یک روز، چن
ها داستانۀچون زمین. افتدگاهی چند لحظه اتفاق می

تغییر مکانی،ثابت و گذشت زمان بسیار کم است
دهد به همین بسیار ناچیز و به ندرت رخ میهم

گی دلیل اغلب یک موقعیت کوچک و برش از زند
ین کوتاهی هم.شودبراي روایت داستانی انتخاب می

در مالیستی هاي مینیزمان و مکان در داستان
وادث آورد که حخواننده این احساس را پدید می

دهند و براي تشدید این پیش روي او رخ می
ان روایت به زمان حال استفاده نویسنده از بیحالت،

)74: 1378جزینی، (.»کندمی

مالیستی تغییرات هاي مینیاغلب داستاندر 
. دهدمکانی هم بسیار ناچیز و به ندرت رخ می

.داستان باشدۀشاید علت این امر، ثابت بودن زمین
- داستانۀمحدودیت زمان و مکان در این گون

مال، اغلب تا داستان مینیشودنویسی باعث می
.یک موقعیت کوتاه و یا برشی از زندگی باشد

پریشانهاي کوتاه زمان و مکان در داستان
ها به اکثر این حکایت. استبسیار محدود 

افتد که وگویی دو نفره اتفاق میصورت گفت
زمان نیز در . گیردرنمیدقایقی بیش را درب

که اتفاقستابسیاري از موارد مربوط به گذشته 
مثالً در . گرددافتاده و از زبان راوي حکایت می

:خوانیمحکایتی می
درویشی را گفتند از صنایع چه آموختی -

را که پیشه قناعت است چه اندیشه گفت آن
.صناعت است

هر که را نیم جو قناعت هست
از دو عالم ندارد اندیشه

ن مور  یک شمر آب و یک بیابا
درم سنگ و یک جهان شیشه یک

)21: 1338قاآنی، (
گویی بسیار کوتاه و واین داستان گفت

گیرد که از نظر زمانی به برمیمحدود را در
این نوع . کشداندازه چند دقیقه بیشتر طول نمی

. شودبه کرّات دیده میپریشانها در حکایت
جواب بینؤال و ها به صورت ساغلب داستان

دهد که چند جمله بیشتر نیست دو نفر رخ می
بنابراین،. افتدو در کمتر از چند دقیقه اتفاق می

هم حجم داستان شود که چنین امري منجر می
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از دو نفر ها معموالًکم باشد، هم شخصیت
ستان به علت نبودن اتجاوز نکند و هم طرح د

.پردازي، بسیار ساده باشدمجال سخن

هاحدودیت شخصیتم.1- 4
هاي با توجه به محدودیت زمان و مکان در داستان

مالیستی و ایجاز و اختصار آن، طبیعی است مینی
ها مفهومی پردازي در این داستانکه شخصیت

ها خاطر همین است که این داستانه ب. نداشته باشد
- گویی بین دو نفر رخ میواغلب به صورت گفت

. عادي جامعه هستندجزء افراددهد که معموالً
مالیست اغلب هاي مینینویسندگان داستان

هایشان را از میان مردم عادي داستانهايشخصیت
هاییگزینند و حتی در برخی موارد انسانبرمی

خورده و مأیوس در جهان آثار آنها تنها، زخم
) 36: 1378جزینی، (.»یابندحضوري همیشگی می

ها، همان داستانگونه ها در پایان اینشخصیت
- اند؛ یعنی هیچ تغییري نمیهستند که در اول بوده

برخالف یک رمان که شخصیت در طول آن . کنند
مال جایی براي در مینی. شودو به تدریج کامل می

ما حتی معموالً. ها نیستپرداختن به شخصیت
ها هم نداریم و ی از شخصیتترین اطالعکوچک

ها داراي عمق شخصیت.نیازي هم نداریم تا بدانیم
حتی خود . گردندنیستند و خیلی ساده مطرح می

.شودداستان هم ساده و دمِ دستی وصف می
بیشتر موارد هاي قاآنی در شخصیت حکایت

گوي آنها بیشتر وکند و گفتاز دو نفر تجاوز نمی
طبیعی . افتدمیبه صورت پرسش و پاسخ اتفاق

براي هاي کوتاه مجالیاست که در حکایت
از طرفی هم در . پروراندن شخصیت وجود ندارد

اي حکایت را افراد عادي هبیشتر موارد شخصیت
در برخی موارد خود نویسنده به . دهندتشکیل می

عنوان شخصیت اول حضور دارد و گاهی 
- ونهالبته نم. ندکحکایتی را از پدر خود نقل می

با پایگاه اجتماعی هاییهایی از شخصیت
شاهزاده، : افرادي مثل. شوده میمشخص دید

هاي او تاجر در حکایتزاهد و عارف، عسس، 
:خوانیمکه در حکایتی میچنان. کم نیستند

مشایخ با مردي گفت روزت یکی از -
گفت شکر کن . بدگذرد؟ گفت بسیار چگونه می

کردي؟میگذشت، چهکه اگر بد هم نمی
چند گویی که نگذرد فردا 

بود راست چون گذشت امروزگر
آنچه پیش آیدت ملول مشو 

تا شوي بر مراد خود فیروز
)79: 1338قاآنی، (
:و یا در حکایتی دیگر آمده

سوداگري باري آبگینه داشت عیاري -
طرف بار حوالت برحسب عادت چوبی بر آن

اگر :گفت؟نموده پرسید که در بارت چه داري
.چوبی بر طرف دیگر زنی هیچ

ي کسی کابگینه داري بار ا
راهزن است و سنگالخ درشت

راستی را خالف عقل بود 
سنگ در مشت و آبگینه به پشت

)78: همان(
گراییواقع. 1- 5
مال که آن را از انـواع  هاي مینیژگی بارز داستانوی

ایـن در  . گرایی آنهاستسازد، واقعایز میدیگر متم
ستان کوتاه عـالوه بـر   ان و داحالی است که در رم
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هایی از رمانتیسم، ناتورالیسم توان رگهرئالیسم، می
مـال بـه   اما در یک داستان مینـی . وارد کردرا ... و 

ــد و      ــیش از ح ــاز ب ــی و ایج ــم حجم ــل ک دلی
محدودیت زمانی و مکانی، دیگـر فرصـتی بـراي    

هـاي  در اغلـب داسـتان  .گرایی وجود نـدارد یلتخ
سنده نشان دادن واقعـۀ بیرونـی   مال هدف نویمینی
احساس کند حوادث پـیش  چنانکه خواننده،است

اي میـان  دهد به همین دلیل واسـطه رویش رخ می
)39: 1378جزینی،(.ما و حوادث وجود ندارد

-اعم از داستانپریشانهاي در بیشتر داستان

گرایـی  هاي بلند، واقـع کوتاه و داستانهاي بسیار 
هدف نویسنده از طرح ایـن  چرا که . حاکم است

د بیـان پیـامی   شـ ذکـر  قـبالً ها، چنان که حکایت
طنـز  اخالقی، موضوعی دینی، فلسفی، فکاهی و 

باشــد کــه و اغــراض دیگــري از ایــن قســم مــی
. هاسـت لزم بیان واقع گرایانـۀ ایـن حکایـت   مست

:بینیمایی از این قبیل میهکه در نمونهچنان
کـه  نخانه درویشـی رفـت چنـدا   ه دزدي ب-

درویش بیدار بـود سـر  . بیشتر جست کمتر یافت
برداشت که من روز روشن در اینجا هـیچ نیـابم   

!تو در شب تاریک چه خواهی یافت؟
الف طاعت چند در پیري زنی 

اي نکرده در جوانی هیچ کار
آنچه را در روز روشن کس نجست 

هاي تارکی توانی جست در شب
)45: 1338قاآنی، (

گوواستفاده از عنصر گفت. 1- 6
ها در مالیستاز دیگر عناصر داستانی که مینی

وگو، گفت،ورزندکید میأهایشان بر آنها تداستان

این سه عنصر، دادن «. تلخیص و روایت است
سرعت بیشتر در انتقال اطالعات داستانی را بر 

- مینی)39: 1378جزینی، (.»گیرندعهده می

وگو ها براي بیان روایت داستان از گفتمالیست
.ترین بیان را داشته باشندهبرند تا کوتابهره می

مال، هاي مینیایجاز بیش از حد در داستان
کند که به جاي توصیف که مختص ایجاب می

- اطناب در کالم است، از روش روایت و گفت

، چرا که از این ها استفاده شودوگوي شخصیت
رند و بجویی در کالم بهره میایت صرفهطریق نه

. زدایندهاي اضافی را از کالم میشاخ و برگ
به صورت مکالمۀ پریشانهاي بیشتر داستان

رود که در پایان با سخنی دو شخصیت پیش می
اوي نصیحتی نیز باشد، به پایان طنزگونه که ح

:خوانیماز جمله در حکایتی می. درسمی
گفت که فالن دختر مرا اسکندر با ندیمی - 

دوست دارد در این باب چه مصلحت دانی؟ 
حکم این ه گفت ب. گفت آنکه به قتلش رسانی

جرم ه چه دوستان را ب. کس باقی نماندسخن هیچ
.جرم دشمنیه را بدوستی باید کشت و دشمنان

چون کفر و دین حجاب هست اي رفیق راه                           
ذر از این مائی و منیبگذار هر دو بگ

شمشیر عشق برکش و از خویشتن براي
دشمنیه دوستی کش و این را به آن را ب

)96: 1338قاآنی، (
داشتن تم جذاب.7-1

مـال هـر چقـدر    مایۀ یک داستان مینیتم و درون
تر باشد به همـان میـزان قـدرت    ازهتر و تجذاب

شـود و  رگذاري آن نیز بر مخاطب بیشتر مـی تأثی
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گیرکننـده و  این تأثیرگذاري گاهی با پایـانی غافل 
نـی را از مخاطـب و   بینامنتظره که قـدرت پـیش  

کند همـراه اسـت و گـاهی بـا     خواننده سلب می
،بـه عبـارت دیگـر   . هایی از طنز و سرگرمیمایه
هـا بـه دلیـل نداشـتن برخـی از      گونه داستاناین

ب اي جـذا عناصر داستانی سنتی، حتماً باید قصه
ذاب، روایت ـبراي گفتن باشد، منظور از قصۀ ج

ده را بـراي ـماجرایی جالب است که ذهن خوانن
اي ـهـ ه در داسـتان ـقصـ . دـشنیدن تحریـک کنـ  

کـه  رغـم این بـه . مال مثل مادة منفجره اسـت مینی
مقـدار این مواد کم است امـا چـون در محفظـه    

گیـرد انفجـار بزرگــی    بسته و کوچک قـرار مـی 
)1378جزینی،(.ندکایجاد می

در عین پریشانمحتواي برخی از حکایات 
ساده بودن و محدودیت شخصـیت و زمـانی و   

ــه دارد، از درون ــانی کـ ــهمکـ ــذاب مایـ اي جـ
است و تأثیري که بـر روي مخاطـب   برخوردار

از جملـه در  . باشـد گـذارد، قابـل تأمـل مـی    می
:حکایت زیر

د کلبۀ بینوائی درآمـ ه طمع نوائی به دزدي ب-
جز دیگی و پاره گلیمی که فقیر بر خود پیچیـده  
بود نیافت با خود گفت ماالیـدرك کلـه الیتـرك    

فقیـر  .کله الجرم دیگ را برداشت و بیـرون شـد  
دزد او را دید کـه  . برخاست و مشایعت وي کرد

رود گفت فقیـرا چـه اراده داري؟   فرا دنبالش می
تو دیگ را برداشتی مـن گلـیم   . گفت اراده کوچ

.دزد بخندید و را زمین گذاشت. را
عاقال همنشین ساده مشو   

که ز گفتار ساده بر نخوري
مرو اي دزد در سراي تهی

که از او دست پر برون نبري
)43: 1338قاآنی، (

دیگر کـه بیشـتر جنبـۀ طنـز     و یا در حکایتی
:گویددارد می

ــرا   - ــا ک ــد در دنی ــی را گفتن ــب اعجم حبی
بی که هـر دو را  دوست داري؟ گفت پسري و اس

دوست دارم و اگر کسـی مـژده آرد کـه پسـرت     
.مرده است، اسب را به مژدگانی بدو بخشم

دل و جان مرد عاشق دوست دارد
ولی با این دو مهرش هست چندان

که دل بگذارد اندر دست دلبر
که جان بسپارد اندر پاي جانان 

)111: 1338قاآنی، (
که دیـده  چنانکننده این داستان پایان غافلگیر

هرچنـد  . شود بـر جـذابیت آن افـزوده اسـت    می
جذابیت یک داستان امري ذوقی و نسبی است و 
ممکن است داستانی براي یک خواننـده جـذاب   

نري کـه از  باشد و براي دیگري نه، اما با التذاذ ه
ز بـه یـاري   شود و نیـ خواندن داستان حاصل می

.توان پی به جذابیت آن بردذوق سلیم می

تمامیت و کمال.8-1
هـاي بیـان   مـال در کنـار ویژگـی   یک داستان مینی

شده، باید داراي نوعی تمامیـت و کمـال داسـتانی    
به این معنی که به دلیـل ایجـاز بـیش از    . نیز باشد

حد و محدودیت زمانی و مکـانی، فرصـتی بـراي    
استفاده از عناصر داستانی وجود ندارد تا نویسـنده  

ا در مسیر منطقی خـود ادامـه   بتواند داستان خود ر
دنبال کردن توالی حوادث دهد و خواننده بتواند با

. هاي داستانی فضـاي آن را درك کنـد  و کشمکش
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اي مال باید به گونـه ، نویسندة داستان مینیبنابراین
داستان را به نمایش بگذارد تا خواننـده بتوانـد در   
یک چشم بر هم زدن وارد فضاي داسـتانی شـود،   

اي تـازه  و با درك داستان، تجربهتأثیر پذیرداز آن 
تجربــه گــاهی همــراه بــا کشــف نمایــد کــه ایــن

هـاي  هر یک از ویژگی. بخش استاحساسی لذت
مالیسـتی  هاي مینـی ة فوق شرط الزم داستانشدیاد

کدام بـه تنهـایی شـرط    شوند اما هیچمحسوب می
ان بـه  تـو تـر نمـی  به عبارت ســاده . کافی نیـستند
مـال  ها حکم مینییکی از این ویژگیمحض دیدن

ـ   د بتـوان  بودن یک داستان را صادر کرد، بلکـه بای
.ها را در آن مشاهده کـرد همه یا بیشتر این ویژگی

)34: 1385پارسا، (
ه یکی از همسایگان ما را علت وسواس ب- 

خدا نالید و ه غایت بود نیم شبی از آن مرض ب
من دور گفت خدایا علت وسواس را ازمکرر می

سر برداشتم و گفتم اي رفیق خاموش که این .کن
چه آن تنها . وسواست از آن وسواست بدتر است

.را در ازار دارد و این خدا و خلق را بیزار داردو ت
ذکر وسواس زبانت فکر وسواس دل است

حاصلستوین دو چون ذوق نظر حاصل شود بی
شناسکر و فکر حق پرستان چیست؟ چشم حقذ

ان بیند که جز حق هرچه بیند باطل استعیتا
)94: 1338قاآنی، (

بندي با توجه به به موارد فوق، در یک تقسیم
هاي توان وجود تشابه و تمایز حکایتکلی، می

مالیستی را در موارد هاي مینیبا داستانپریشان
:زیر خالصه کرد

و پریشانهاي تـن حکایـراك بیـوه اشتـوج
مالیستیهاي مینیداستان

ش از حد این حکایت تا جایی یکوتاهی ب.1
رسد ها به یک سطر هم نمیکه بعضی از حکایت

بارزترین ویژگی در و این ویژگی اولین و
.استمالیستی هاي مینیتعریف داستان

ز هر ابهام داشتن طرحی ساده و به دور ا.2
-هاي داستانترین ویژگیو دیریابی که از اصلی

.شودب میسومال محهاي مینی
زمان و مکان که گویا يهامحدودیت.3

.شودوتاه از زندگی به تصویر کشیده میبرشی ک
ها که ناشی از محدودیت شخصیت.4

.استفضاي کم داستان 
امري نسبی داشتن تم جذاب که هر چند .5

اي باشد که خواننده را به است، ولی باید به گونه
ي هاونهشنیدن ادامۀ داستان ترغیب کند و در نم

. مشهود استپریشانهاي ذکرشده از حکایت
وگو که به نوبۀ استفاده از عنصر گفت.6

.شودتر شدن داستان میخود باعث کوتاه
هاي گرایی که در کلیۀ حکایتواقع.7

ذکرشده بر فضاي داستان غالب است و غرض 
ها که بیشتر از نوشتن حکایتپریشاننویسندة 

.وده استپند و اندرز بوده، آن را ایجاب نم
تمامیت و کمال داستان که ناشی از .8

هاي است و در نمونهفشردگی و ایجاز آن 
.ها مشهود استشده از این حکایتذکر
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هاي و داستانپریشانهاي وجوه تمایز حکایت
مالیستیمینی
هاي گیري اخالقی در پایان حکایتنتیجه. 1

ترین وجوه مغایرت ایناز جمله بزرگپریشان
به . استمال هاي مینیبا داستانهاحکایت

-طوري که یکی از ایرادهاي وارد شده بر داستان

مال، خالی بودن آن از مطالب اخالقی هاي مینی
)4: 1371جکسون،(.ذکر شده است

هاي ذکر چند بیت شعر در پایان حکایت. 2
هاي ز دیگر وجوه اختالف آن با داستاناپریشان

.استمال مینی
ال باید داراي جمالتی ـماي مینیهانـداست. 3

باشند که که به ظاهر ساده و کوتاه، اما پیچیده و 
شده هاي ذکراین امر دربارة حکایت. پذیرندویلأت

کند و از آنجایی که نویسنده صدق نمیپریشاناز 
با هدف تعلیم و ذکر پند و اندرزي پریشان

اخالقی دست به تألیف کتاب خود زده، زبانی 
ه دور از ابهام برگزیده و جمالتی که در ساده و ب

.استاین راستا به کار برده طبعاً بسیار ساده 

گیرينتیجهبحث و 
ۀمیندراست که جنبشی مالیسم هرچند مینی

و در جوامع غربی شکل گرفت ستمیاول قرن ب
مطرح شد، ویژه نقاشی ههنر، بۀدر عرصابتدا 

اما در ادبیات مشرق زمین و از جمله در
- ادبیات غنی ایران زمین نیز نمونهفرهنگ و 

یافت که توانهاي کوتاه را میهایی از داستان
مالیستی هاي مینیهرچند تحت عنوان داستان

قایسۀ اجمالی میان آنها اند، اما با ممطرح نشده
توان پی به مالیستی، میمینیهاي و داستان

ولی در بررسی . هاي بنیادین آنها بردشباهت
شود که با ها مشخص میق این داستاندقی

هاي غیرقابل انکاري که بین این وجود شباهت
دو مقوله وجود دارد، وجوه تمایز اساسی هم 

بنابراین، در مقایسۀ این . بین آنها مشهود است
به وجوه تمایز آنها نیز دها با یکدیگر بایداستان

توان یبا توجه به موارد مذکور مپس. پرداخت
در پریشانهاي یجه گرفت که حکایتچنین نت

- داراي اشتراکات بارزي با داستانعین حال که

مال هستند، از بعضی جهات نیز هاي مینی
داراي وجوه افتراق اساسی با آنها بوده و تطابق 

از بین وجود . کامل بین آنها وجود ندارد
یزي که بیشتر از همه جلب توجه اشتراك چ

برخی از این اهی بیش از حدنماید کوتمی
- هاست که این ویژگی به عنوان مهمحکایت

- هاي مینیترین و بارزترین ویژگی داستان

ولی باید توجه داشت که . شودمالیستی ذکر می
- به دلیل شباهتصرفاًو حکایتی را هر داستان 

.مال محسوب کردتوان مینیهاي ظاهري نمی
تراق از راه درك وجوه اشتراك و افبنابراین، 

ها هرچند توان گفت که این داستانآنها میبین
- از بسیاري جهات منطبق با داستانممکن است

توان حکم قطعی مال باشند، ولی نمیهاي مینی
لذا ذکر وجوه تشابه بین . به تطابق کامل آنها داد

مال، لزوماً با داستان مینیپریشانهاي حکایت
ي هااستانها با دکند که این حکایتاثبات نمی

چرا که در عین . کامل دارندمالیستی تطابق مینی
هاي بارزي که بین آنها وجود دارد، شباهت

. نباید از وجوه افتراق آنها غافل ماند
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