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چکیده
ادبیات کهن فارسی به دلیل عمق محتوی و وسـعت دامنـه
بسیاری از جریانهای فکـری و موضـوعات معاصـر و از
جمله داستان و داستانک را در خـود نهفتـه دارد .یکـی از
جریانها ،شیوهها و قالبهای ادبی موجود در متـون کهـن
فارسی ،ساختار داستانی بسیار کوتاه یا مینیمـال اسـت .در
ادبیات کالسیک ایران ،نمونههای فراوانی مـیتـوان یافـت
که از بسیاری جهات قابل انطبـاق بـا ایـنجریـان و گونـۀ
ادبی هستند .فرضیۀ نگارندگان بـر ایـن اسـت کـه برخـی
داستانهای کوتاه شاهنامه ،از لحاظ ساخت ،پیرنگ و پیـام
اخالقی با داستانهای جریان مینیمال مطابقت دارنـد .ایـن
نکته نشاندهندۀ مهارت فردوسی ،در استفاده از قالبهـای

مختلف داستان (کوتاه ،متوسط ،بلند) بـرای بیـان اندیشـه-
های ایرانیـان اسـت .ایـن پـژوهش ،بـه روش توصـیفی-

تحلیلی و با بهرهگیری از منـابع کتابخانـهای انجـام گرفتـه
است و به این نتیجه میرسد کـه داسـتانکهـای شـاهنامه
عالوه بر منطبق بودن و مشابهت داشتن با مؤلفههای شیوۀ
مینیمالیستی ،در انطباق کامل با الگوهای ساختاری جریان
مینیمالیسم نیستند و میتوان برخـی از تفـاوتهـای ایـن

داستانها را ،به هنگام تطبیـق آنهـا بـا سـاختارهای مینـی-

مالیستی مشاهده کرد.

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 analyticaldescriptive 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.
Keywords: Ferdusi Shahnameh, Minimalism
movement, Story, Keh va Meh, Bahram.
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مقدمه

اثر است»( .گوهرین )78:7411 ،داستانهای مینی-

گسترش زندگی صنعتی در عصر جدید همۀ ابعاد

مال تنها لحظههایی از زندگی را به ما نشان مـی-

زندگی را تحت تأثیر قرار داده و هنر و ادبیات نیز
به عنوان نمادهای از جامعه ،با آن هماهنـگ شـده
است .حاصل این هماهنگی و تأثیرپـذیری از ایـن
جریان در ادبیات ،به وجود آمدن نوعی داستان بـه
نام داستان مینیمال (داستانک) است .ایـنگونـه و
ژانر با گرایش و بـا تکیـه برکوتـاه بـودن زنـدگی
انسان و سرعت زندگی هماهنگ شده اسـت و از
همین روی ،حجم داسـتان نیـز ،همـراه بـا دیگـر
جنبههای زندگی روبه اختصار و سـرعت نهـاده و
روایت ،از رمان بلند به داسـتان متوسـط و سـپس
داســتان کوتــاه و امــروزه بــه داســتان مینــیمــال
(داستانک) تبدیل شده است .از ویژگیهای اصلی
ایــن گونــۀ ادبــی و داســتانی «پرهیــز از اطنــاب و
زیادهگویی ،کم بودن حجـم و تعـداد وقـایع ،کـم
بودن تعداد شخصیتها ،طرح سـاده ،محـدودیت
صحنهپردازی و سادگی روایـت اسـت»( .رضـی و
روستا)81 :7450 ،

مینــیمالیســم در فارســی بــه «خردگرایــی»
(میرصادقی )85:7411 ،و حداقلگرایـی (سـلیمانی،

 )88 :7412ترجمــه شــده و در مقابــل ماکســی
مالیسم 7یا کالنگرایی و انبوهنویسـی قـرار دارد.
این جریان و گونـۀ جدیـد در ادبیـات ،بـر پایـۀ
فشردگی ،سادگی بیان ،واقعگرایی و ایجاز بـیش
از حد ،بنا نهاده شده است« .تأکید بر کوتاه بودن
بیش از حد داستان مینیمال ،بیانگر تفاوت کلـی
آن با داستان کوتـاه ،2از نظـر سـاخت ،تکنیـک،
زبان ،شیوۀ بیان ماجرا و گفتوگوی موجـود در

دهند و شاید بتوان گفت تنها یک لحظه و برشی
و گوشهای کوچک از زندگی را به نمایش مـی-
گذارند .از آنجا که داستان مینیمال شکل فشـرده
و کوتاه شدۀ داستان کوتاه است ،از نظر سـاختار
روایی (خط سیر داستانی) شبیه به آن ،اما از نظر
حجــم و میــزان کــاربرد عناصــر داســتانی بــا آن
متفاوت است .میرصادقی و ذوالقدر دربارۀ حجم
و عناصر داستانی در داستان مینـیمـال معتقدنـد:
«داستانک یا داستان کوتاه داستانی بـه نثـر اسـت
که از داستان کوتاه جمـع و جـورتر و کوتـاهتـر
اســت و از  900کلمــه کمتــر و از  7900کلمــه
بیشـــتر نیســـت و در آن عناصـــر کشـــمکش و
شخصیتپردازی و دیگر عناصـر داسـتان کوتـاه
مقتصــدانه و ماهرانــه بــه کــار رفتــه اســت».
(میرصادقی و ذوالقدر)700:7411 ،

برخی از محققان سابقۀ داستان کوتـاه را بـه
قرن چهاردهم میالدی میرسانند .در این قرن دو

کتاب معروف قصه نوشته شـد ،یکـی دکـامرون
اثر بوکاچیو و دیگری قصههـای کـانتری نوشـتۀ
چاسر این دو کتـاب را مـیتـوان مجموعـهای از
داستانهای کوتاه دانسـت( .شمیسـا)765 :7412 ،

اما میرصادقی معتقد است کـه واژۀ مینـیمالیسـم
اولین بار بـرای آخـرین اثـر نمایشـی «سـاموئل
بلکت» نمایشنامه نویس ایرلندی به نـام «نفـس»
به کار گرفته شد( .میرصادقی)85:7411،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. maximalism
2. Short story
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داستان کوتاه در ایران با یکی بود ،یکی نبود

ثروتمند بیاعتنا قرار داده و معتقد اسـت کـه ایـن

جمالزاده در سال7400ش آغـاز شـد و پـس از

پی رفت و الگوی متقابل قدردانی و مجـازات ،در

وی نویسندگانی چون صادق چوبک ،جـالل آل

داستان کـه و مـه و  3داسـتان دیگـر از پادشـاهی

احمد ،بزرگ علوی ،هوشنگ گلشیری و دیگران

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

در رشد و کمال آن کوشـیدند و در کنـار آثـاری

صادقینژاد در مقالۀ «موالنا و مینـیمالیسـم»

چون گلستان و نظیرههایش ،زمینه را برای نوشته

داستانک را شکل مختصرتر شـدۀ داسـتان کوتـاه

شدن داستانک های معاصر فراهم آوردند .شـاید

معرفی میکند و با بیان پیشینه و علل بـه وجـود

بتوان کتاب اگر در خانه کس است را در تـاریخ

آمدن داستانک ،از «آلن پو» به عنـوان تئوریسـین

داستاننویسی ایران ،اولین اثری دانست که دارای

داســتان کوتــاه وخــرده داســتان نــام مــیبــرد و

بیشترین تمایالت مینیمالیستی است .این کتـاب

داستانکهای دیوان کبیـر را دارای ویژگـیهـایی

بسیار کم حجم ( 26صفحهای) شامل ده داسـتان

فراتر از آنچه که دربارۀ داستانک گفته شده است

بسیار کوتاه از فریدون هدایتپور و عبدالحسـین

میداند .وی در نقد ضعفهای گرفتـه شـده بـر

نیّری اسـت کـه در سـال 7445ش چـاپ شـده

داستانک هم برآمده است)419-459 :7488( .

است( .جزینی)1:7418 ،

احمد رضی و سهیال روستا ،در دو مقاله بـا
عناوین «نظام داستانپردازی در داستانهای کوتاه

پیشینۀ تحقیق

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

منابع داستانی متعددند اما چند تحقیق مـرتبط بـا

گرایی در داستاننویسی معاصـر» ()11-50 :7488

این پژوهش را میتوان نام برد که بـه تحقیـق در

بــه بررســی  760داســتان از کشــفالمحجــوب

جنبۀ داستانی شاهنامه وارد شدهاند.

پرداخته و به بیان ویژگیهای داستانک و داستان

قــدمعلی ســرّامی در کتــاب شــکلشناســی

کوتــاه پرداختــهانــد .مؤلفــان در هــر دو تحقیــق،

داستانهای شاهنامه و اسـداهلل جعفـری در کتـاب

داستانک را برشی از لحظههـای جـذاب زنـدگی

نامۀ باستان در بوتۀ داستان به بررسی داستانهـای

دانسته و بر واقعگرا بودن ،ایجاز و سادگی زبـان

شاهنامه پرداختهاند .سرّامی معتقد است که داستان

و پیام آن تأکید کردهاند.

که و مه و لنبک آبکش از داسـتانهـای عامیانـهای

حسامپور به تطبیق داستان شیر وگاو کلیلـه

هستند کـه در اطـراف شخصـیت بهـرام ساسـانی

و دمنه با داستان افراسـیاب و سـیاوش شـاهنامه

شکل گرفتهاند و در آنهـا بـه سـرزنش گـداطبعی

پرداخته است)14-85 :7488( .

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

اما باید افزود که در بارۀ موضـوع داسـتانک

داستان لنبک آبکش را در تقسیماتش از پی رفت-

در شاهنامه و دو داستان مورد نظر ایـن مطالعـه،

هــا ،درپــی رفــت قــدردانی از فقیــر و مجــازات

تحقیق مستقلی انجام نشده است.
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پرسشهای تحقیق

و آزادگی لنبـک آبکـش سـخن مـیگویـد .شـاه

سؤاالتی که نگارنـدگان کوشـیدهانـد تـا در ایـن

فرهمند که عالیترین نمودار و الگوی رفتارهـای

پژوهش به آنها پاسخ دهند ،عبارتاند از:

فردی و انسانی تلقی میشود ،به جهـت آزمـودن

 .7با توجه به ویژگیهای داستانهای مینـیمـال؛

آن دو ،تصــمیم مــیگیــرد بــه خانــۀ آنهــا بــرود.

آیا ایـن مشخصـات در برخـی از داسـتانهـای

نخست دستور میدهـد فـردای آن روز کسـی از

کوتاه شاهنامه (که و مه -لنبـک آبکـش) وجـود

لنبک آب نخرد ،پس غروب همان روز بـه خانـۀ

دارد و این داستانها را مـیتـوان براسـاس ایـن

او میرود .لنبک با اینکه آن روز وسه روز بعد از

جریان فکری و با این گونۀ ادبی منطبق کرد؟

آن ،نیز درآمدی ندارد ،با فروختن وسایلش ،چند

 .2وجوه اشتراک این داستانهـا بـا داسـتانهـای

شبانهروز به گرمی تمام و خـوشرویـی از شـاه

مینیمال در زمینـۀ سـاختاری (مسـیر روایـی) و

پذیرایی میکند و پادشاه خشنود از مهماننـوازی

عناصر داستانی کداماند؟

بزرگمنشانۀ شهروندی دون پایـه از مملکـتاش

برای پاسخ به این سؤاالت ،به بررسی وجوه

به دربار بازمیگردد.

اشتراک دو داستان از بخش تاریخی شـاهنامه بـا

این بار بهرام ،با سازوبرگ لشکریان ،بـه در

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

خانۀ براهام جهود میرود .مرد جهود با اصـرار و

داستانهای مینیمال میپردازیم.

التماس بهرام ،مهمـان را بـه سـرای خـویش راه
میدهد به شرطی که نـان و آب نخواهـد و اگـر

داستان بهرام با لنبک آبکش و براهام جهود

اســبش ســرگین افکنــد ،صــبح آن را از ســرای

این داستان در بخش تاریخی شاهنامه قـرار دارد

یهودی بروبد و بیرون ببرد .این مرد پلشت ،نـزد

و در روزگار پادشاهی بهرام گـور رخ مـیدهـد.

مهمان دولتی و حکومتیاش که لباس لشکریان و

پیــام اصــلی آن زشــتی گــداطبعی و پســندیدگی

فرماندهان را بـه تـن دارد ،سـفره مـیگشـاید و

بخشندگی و مهماننوازی اسـت .ایـن داسـتان از

روزی میخورد و میگوید :هر کس کـه دارنـده

جنبۀ اجتماعی ،بیـانگر توجـه حـاکم بـه احـوال

نیست ،خشک لب خواهد ماند .بهرام ،گرسـنه و

مــردم و تأکیــد بــر فضــایل انســانی در روابــط

تشنه ،شب را به سر میبرد و بامداد خانۀ براهـام

اجتماعی است.

جهود را با به جای آوردن شرط میزبان (پـس از
رُفتن فضوالت اسـب) تـرک مـیکنـد .در پایـان

 .4خالصۀ داستان

داستان بهرام شاه ،براهام یهود (مـرد خسـیس) و

روزی بهرام بـا گروهـی از سـپاهیانش در حـال

لنبک مهماننواز را به کاخ فرا میخواند و ضـمن

بازگشت از شکارند که پیرمردی از راه مـیرسـد

نکوهش لئامـت طبـع براهـام جهـود ،بخشـی از

و از توانگری و بدگهری براهام جهود-تهیدسـتی

دارایی هنگفت او را به لنبک آبکش میدهد و او
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را به دلیل داشـتن خـوی بخشـندگی و مهمـان-

.2-2گرهافکنی :در این داستان گرهافکنـی شـامل

نوازی سزاوار داشتن این دارایی مـیبینـد و تنهـا

تضاد خصوصـیتهـا و ویژگـیهـای شخصـیتی

چهار درهم به براهام واگـذار مـیکنـد تـا کیفـر

براهام و لنبک و موقعیت رفتـاری آنهـا و بهـرام

بدخویی و خساست (و شاید یهودی بودن) او را

ساسانی است که خط اصلی پیرنـگ را دگرگـون

در حق کارگزاران دولتی بدو بدهد( .جلد ششـم:

میکند .ابتدا شخصیت اصلی (بهرام) و سپس بـه

)329-346

همراه او ،شخصیت لنبک آبکش ،در برابر براهام
یهود قرار میگیرد و همین امر عامل کشمکش را

 .2ساختار داستان

به وجود میآورد.

در این داستان تمام بخشهای داستان مینـیمـال،

 .9-2کشمکش (کنش خیزان) :کشمکش در ایـن

از مقدمه تا گرهگشایی وجود دارد.

داســتان اخالقــی اســت .در آن یکــی از ســه
شخصــیت داســتان (براهــام جهــود) بــا یکــی از

.4-2مقدمۀ ناچیز :در مقدمهای کوتاه یا بهتر است

اصول اخالقـی و اجتمـاعی شخصـیت اصـلی و

بگوییم بی مقدمه پیرمرد از وجود دو شخصـیت؛

لنبک؛ یعنی مهماننوازی و بخشندگی ایشان ،سر

یعنی براهام و لنبک به بهرام خبر میدهد .در این

ناســازگای دارد و بــرخالف معیارهــای اخالقــی

بخش ،شخصیتها ،مکان و موقعیت رفتاری آنها

جامعه رفتار مـیکنـد .سـرانجام بهـرام علیـه آن

معرفی میشود:

شخصیت و رفتـارش عمـل کـرده و در مقابـل،

بشد پیر مردی عصایی به دست

شخصیت مقابل و متضاد با او (لنبک آبکـش) را

بدو گفت ای شاه یزدانپرست
براهام زفتست با سیم وزر

عامل اصلی کشمکش ،رفتار براهام جهـود

جهودی فریبندهای بد گهر
بدآزادگی لنبک آبکش

در برابر بهرام شاه است که چنـین رفتـاری از او
سر میزند و به شاه چنین میگوید:

بدآرایش خوان و گفتار خوش
(دفتر ششم)329 :

شخصــیتهــا :بهــرام ،پیرمــرد ،براهــام و لنبــک
آبکش.
موقعیت رفتاری :در ابیات باال (مقدمـۀ داسـتان)،
صــفات و ویژگــیهــای شخصــیتهــا از قبیــل
آزادگی ،مهماننوازی و خوشگفتاری لنبک و در
مقابل ،زفتی ،فریبندگی و بدگهری براهام جهـود
نمایان میشود.

تأیید کرده و مورد تفقد قرار میدهد.

براهام گفت ای نبرده سوار
همی رنجه داری مرا خوارخوار
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
(دفتر ششم)328 :
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 .1-2نقطۀ اوج :نقطۀ اوج داستان ،نتیجـه منطقـی

 .9عناصر داستانی

حوادث و پیشبینی شده است که همچـون آبـی

با توجه به آنچه که دربارۀ ویژگیهـای داسـتان-

در زیر زمین جریان دارد و جاری شـدن آن آب

هــای مینــیمـال گفتــه شــد ،ایــن داســتان دارای

بــر روی زمــین ،پایــان نــاگزیر داســتان اســت.

ویژگــیهــایی از قبیــل ســادگی زبــان ،ایجــاز،

(میرصــادقی )11:7416 ،نقطــۀ اوج ایــن داســتان،

محدودیت زمان و مکـان ،برجسـتگی برخـی از

زمانی است که بهرام شاه ،لنبک و براهـام جهـود

عناصر داستانی همانند گفتوگـو ،واقـعگرایـی،

را برای تشویق و تنبیه به کاخ فرامیخواند:

داشتن تـم جـذاب و پرکشـش ،شخصـیتهـای
محدود (کم بودن تعداد شخصیتهای داسـتان)،

بفرمود تا لنبک آبکش
بشد پیش او دست کرده به کش

پایان جذاب وکم بودن حضور راوی است.

ببردند پویان براهام را
جهود بد اندیش و بد رام را

 .4-9سادگی زبان :در ایـن نـوع داسـتانهـا زبـان

(همان)346 :

برای لفاظی نیست ،بلکه وسـیلهای بـرای تصـویر

سپس بهرام دستور میدهد تمام ثروت براهام

کردن برشی از زندگی و بیـان واقعیـت اسـت تـا

را در دربار حاضر کنند:

خواننده حوادث را پیش رو ببیند .نوشتن در ایـن

...زدرّ و ز یاقوت و هر گوهری

گونه داستانها یعنـی دیـدن و کـار داسـتانپـرداز

کهن بدرهای برسرش افسری
همه بار کردند و دیگر بماند

مجسم کردن این حوادث است .مینیمالیسم مـی-
کوشد زبان غیر ضروری؛ یعنی زبانی را کـه مـانع

همی شاد دل کاروان را براند

تفسیر خواننده از داستان مـیشـود ،حـذف کنـد.

(همان)346 :

(امیناالسالم )6 :7487 ،در داسـتان مـورد نظـر ،بـه

 .9-2گرهگشایی :در پایان نتیجۀ قطعـی داسـتان

دلیل کوتاهی و محدودیت فضای داستان ،فرصت

معلوم میشود .سـرانجام پیرنـگ داسـتان؛ یعنـی

استفاده از توصیفهای طوالنی و آرایههـای ادبـی

عاقبـــت گـــداطبعی ،خساســـت و بـــدطینتی و

گوناگون وجود ندارد .به طور کلی زبان شـاعر در

سرانجام آزادگی و مهماننوازی آشکار میگردد:

این داستان ساده و در عین حـال گیـرا و جـذاب

که چندین بورزید مرد جهود

است کـه بـا واقـعگرایـی (رئالیسـم) موجـود در

چو روزی نبودش ز ورزش چه سود
ازو صد شتر وار زر و درم
ز گستردنیها و از بیش و کم
جهاندار شاه آبکش را سپرد
بشد لنبک از راه گنجی ببرد
(همان)349 :

داستان متناسب میباشـد .بنـابراین ،تخیـلگرایـی
رمانتیسم در این داستان وجود ندارد .با این حـال
تصویرسازی روایت چنان خوب رخ نموده شـده
که گویی مخاطـب خـود شـاهد اتفاقـات داسـتان
بوده است .برای مثال ،طلوع و غـروب خورشـید
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که در شاهنامه ،بـا تخیّـل فعـال فردوسـی همـراه
است ،در اینجا ساده و همراه با فضای واقعگرایـی
داستان آورده میشود.

پنج صفت برای براهام در یک بیت:
براهام زفتست با سیم و زر
جهودی فریبندهای بد گهر
(همان)329 :

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

چهار صفت برای لنبک در این بیت:

ششم)325 :
به روز چهارم چو بفروخت هور(...همان)347 :

بدآزادگی لنبک آبکش

همی بود تا زرد گشت آفتاب( ...همان)342 :

بدآرایش خوان و گفتار خوش

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

(دفتر ششم)329 :

طرز قرار گرفتن اجزای جمله و زبان به کار

سرعت سیر روایی :برای نمونـه ،بـازار رفـتن

رفتــه در داســتان متناســب بــا فضــای داســتان و

لنبک ،دستار فروختن ،تدارک و پخـتن غـذا و مـی

نزدیک به نثر و حتی زبان گفتار است که با بیان

خوردن شاه با لنبک در این ابیات خالصه میشود:

حماسی فردوسی متفاوت است .به عنوان نمونـه

که دستار بودیش در زیر مشک

در این ابیات ترتیب قرار گـرفتن اجـزای جملـه

به بازار شد ،گوشت آورد و کشک
(همان)340:

مطابق با نثر و زبان محاوره است:
جملۀ شرط:

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

گر این اسب سرگین وآب افکند

نظر ما زمان و مکان محدود است .بهرام سه روز

وگر خشت این خانه را برکند

مهمان خانۀ لنبک آبکـش و تنهـا یـک شـب در

جواب شرط:

خانۀ براهام جهود اسـت .روز پـنجم آنـان را بـه

به شبگیر سرگینش بیرون کنی

کاخ فرا میخواند و ماجرا خاتمه مییابد.

بروبی و خاکش به هامون کنی

 .1-9نبودن حضور راوی :به دلیـل واقـعگرایـی،

(همان)342 :

التزام اختصار و سرعت حرکت روایی ،نویسـنده

 .2-9ایجاز :یکی از ویژگیهای بارز داستانهـای

در داستان وارد نمیشود و احساسات و نظریات

مینیمال ،ایجاز است .این گرایش موجـب مـی-

خود را آشکار نمیسـازد .بـه همـین خـاطر ،در

شود نویسنده از حداقل واژگان ،حداکثر اسـتفادۀ

هیچ جای داستان دخالت نویسنده مشهود نیست

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

و راوی فقط دانایکل است و این نقش در طول

های ایجاز در ایـن داسـتان مـیتـوان بـه نبـودن

داستان همچنان حفظ میشود.

توصیفهای طوالنی اشاره کرد .چنانکه میبینیم

 .9-9محدودیت شخصـیت و رخـداد :بـه دلیـل

در این دو بیت ،در توصیفی کوتاه از زبان پیرمرد

ایجاز ،تعداد شخصـیتهـا انـدک اسـت .بهـرام،

رهگذر ،اوصاف براهام جهـود و لنبـک آبکـش،

پیرمرد ،براهام و لنبک شخصیتهای اصـلیانـد.

بسیار مختصر بیان میشود:

رخدادهای داستان نیـز در مهمـاننـوازی لنبـک،
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خساست براهام و پـاداش و تنبیـه آن دو توسـط

ناشناس در خانـۀ ایـن دو ،بـه جـذابیت داسـتان

بهرام خالصه میشود ،که این خـود از ویژگـی-

افزوده است و اگر نهایـت پلشـتی براهـام و اوج

های بارز داستانهای مینی مال است.

مهماننوازی لنبک بهخـوبی برجسـته نمـیشـد،

 .1-9برجستگی برخی از عناصر داسـتانی :در ایـن

داستان از این جذابیت برخوردار نبود.

داستان از عناصر داستان به عنصر گفتوگو بیشتر
توجه شده است .داشتن این ویژگی ،خصوصـیتی

داستان «که و مه»

برتر از داستان مینـیمـال را در داسـتان مـوردنظر

داستان که و مه نیز از روایتهای مربوط به بهرام

نشان میدهد .در این داستان گفتوگوهـا متعـدد،

ساسانی است که در دورۀ تاریخی شاهنامه قـرار

اما بسیار کوتاه بیان شدهاند .چنانکه گفتار پیرمـرد

گرفته است .در این داستان روسـتاییان بـه دلیـل

در آغاز داستان ،گفـتوگـوی بهـرام بـا لنبـک و

بیاعتنایی به پادشاه ،به مجازات میرسند و ایـن

براهام و پاسخهای آنان که حوادث اصلی داسـتان

مجازات عجیب ،حذف کهتری اسـت کـه سـبب

را تشکیل میدهند ،با ایجـاز همـراه اسـت .بـرای

ویرانی روستا میشود .اما بهرام به دلیـل دوسـت

مثال گفتوگوی بهرام با لنبک:

داشتن آبادانی ،دستور میدهـد تـا روز بـه موبـد

منم سرکشی –گفت -از ایران سپاه

دوباره آنجا را آباد کند .وی بـا مشـخص کـردن

چو شب تیره شد باز ماندم ز شاه
بدین خانه امشب درنگم دهی

بزرگ روستا ،آنجا را دوباره آباد میکند.
با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که بـرای

همی مردمی باشد و فرّهی

داستانهای مینیمال گفته شد ،داستان «که و مـه»

پاسخ لنبک به بهرام:

نیز با داشتن مشخصاتی از قبیل کم حجم بـودن،

بدو گفت زود اندر آی ای سوار

ســرعت ســیر روایـی ،واقــعگرایــی ،محــدودیت

که خشنود بادا ز تو کردگار
اگر با تو ده تن بُدی به بُدی

کاربرد عناصر داستانی ،وحدت موضـوع (اینکـه
فقط بـه گوشـهای از زنـدگی انسـان و بـه یـک

همه یک به یک بر سرم مه بُدی

موضوع میپردازد) ،قابـل انطبـاق بـا ایـن گونـه

(همان)340 :

داستانهاست .در اینجا به بررسی وجوه مشابهت

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

داستان کـه و مـه بـا داستــانهـای مینــیمــال

مال برای جبران کمبود عناصر داستانی نسبت بـه

میپردازیم:

داستانهای کوتاه و بلند ،ناگزیر است موضـوعی
جذاب داشته باشد .در این داسـتان نمـایش اوج

 .4خالصۀ داستان

مهمــاننــوازی لنبــک و نهایــت خساســت و

روزی بهـرام ،شــاه ساسـانی ،در حــالی کـه نیــافتن

بدسرشتی براهام جهود و رفتن شاه بـه صـورت

شکار و هـوای گـرم خـاطر او را آزرده اسـت ،بـا
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سپاهیانش از روستایی سرسبز گـذر مـیکنـد .شـاه

زمان :روز سوم هنگـام شـبگیر مکـان :روسـتای

میل دارد در آنجا فرود بیاید اما مردم ده اعتنـایی بـه

سرسبز و آبادان.

وی و همراهانش نمیکنند .رفتـار روسـتاییان ،شـاه

معرفی شخصیتها ،ویژگـیهـا و موقعیـت

ساسانی را بیش از پیش میرنجاند .پـس در حـالی

رفتاری در مقدمه:

که روی سخنش با موبد است ،روستاییان را نفـرین

به دست چپش هرمز کدخدای

میکند .موبد فرمان کنایی شاه را دریافته و زیرکانـه
آن را به اجرا درمیآورد .بدین صورت که بـه آنـان

سوی راستش موبد پاک رای
جهاندار پر خشم و پر تاب بود

میگوید :به دستور بهرام در این ده ،زن و کـودک و
مرد همگی مهتر و کدخـدای ده هسـتید .موبـد بـا

همی خواست کاید بدان ده فرود
نکردند از ایشان کسی آفرین

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

تو گفتی ببست آن خسان را زمین

ویرانی و هرج و مرج میکشـاند .پـس از گذشـت

(همان)336 :

یک سال بار دیگر گذر بهرام بدان روستا مـیافتـد.

بیت اول :ویژگیها و صفت موبد و هرمـز را بـر

از ویرانی روستا متأثر گشته و به موبد دستور مـی-

مـیشـمارد .بیــت دوم :موقعیـت رفتـاری بهــرام

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

(شخصیت اصلی داستان) را بیان مـیکنـد .بیـت

ده را به عنوان مهتر برگزیده و لزوم اطاعـت از وی

سوم :موقعیت رفتاری مـردم؛ یعنـی همـان بـی-

را به روستاییان گوشزد میکند و این بـار در نتیجـۀ

اعتنایی و بی حرمتی اهالی ده ،نسبت بـه پادشـاه

کارداشت قانونِ که و مه ،بار دیگر روسـتای ویـران

را بازگو میکند.

گشته ،آباد میگردد( .دفترششم)339-392 :

 .2-2گرهافکنی :در این داستان ،گرهافکنی با بـی
اعتنایی روستاییان به بهرام وتضاد اخالقی بهـرام

 .2ویژگیهای ساختاری

با مردم روستا به وجود مـیآیـد ،بهـرام مهمـان-

بخشهای مختلف داستان کـه و مـه ،از مقدمـه تـا

نوازی را دوست دارد و از خسّت و گـدا طبعـی

گرهگشایی ،مطابق با ساختار داستان مینیمال است.

متنفــر اســت .همــین ویژگــی ،وی را در مقابــل

 .4-2مقدمه :در مقدمهای کوتـاه شخصـیتهـا و

روستاییان قرار می دهد و کشمکش را به وجـود

موقعیت رفتاری آنها ،زمان و مکان وقـوع عمـل

میآورد.

داستانی معرفی میشود:

 .9-2کشمکش :کشـمکش در ایـن داسـتان نیـز

به پیش اندرآمد یکی سبز جای

اخالقی است .بهرام بـا دیـدن رفتـار روسـتاییان

بسی اندرو مردم و چار پای

دستخوش تغییر و دگرگونی شـده و همـین امـر
باعث بـروز واکـنش و منجـر بـه تصـمیمگیـری

از آن ده فراوان به راه آمدند
نظاره به پیش سپاه آمدند

خطرناک وی میگردد .وی امر به ویرانی روسـتا

(دفتر ششم)339 :

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

لزوم بایستگی که و مه در جامعه و واکنش مردم

بخشندگی و مهماننوازی انسـانهـا و بهـرام ،در

روستا به سخنان موبد ،به نقطۀ اوج میرسد.

مقابل ویژگی گداطبعی روستاییان ،عامـل اصـلی

آغاز بحران ،رفتار روستاییان در مقابـل شـاه

کشمکش در این داستان است.

است و اوج بحران زمانی است که مردم ده پـس

عمل روستاییان:

از شنیدن سخنان موبد به جان یکـدیگر افتـاده و

از آن ده فراوان به راه آمدند

کدخدای ده را مـیکشـند .نتیجـۀ نهـایی ،وقـوع

نظاره به پیش سپاه آمدند
نکردند از ایشان کسی آفرین

بحرانی بزرگتر؛ یعنی ویرانی روسـتا و پراکنـده
شدن اهالی آن است .خواننده پس از رسیدن بـه

تو گفتی ببست آن خسان را زمین

نقطۀ اوج ،آن را نتیجۀ منطقی آنچـه کـه خوانـده

()336

است دانسـته و آن را مـیپـذیرد .بخـش عمـدۀ

عکسالعمل شخصیت اصلی(بهرام):

لطافت داستان که و مه در همین بخش یعنـی در

از آن مردمان تنگدل گشت شاه

اوج داستان نهفته است:

به خوبی نکرد اندر ایشان نگاه
به موبد چنین گفت کین سبز جای
پر از خانه و مردمچار پای
کنام دد و دام و نخجیر باد

خروشی برآمد ز پرمایه ده
ز شادی که گشتند همواره مه
چو ناباک شد مرد برنا به ده
بریدند ناگه سر مرد مه

به جوی اندرون آب چون قیر باد
(دفتر ششم)336 :

 .1-2نقطۀ اوج :نقطـۀ اوج فقـط حادثـۀ جـالبی

همه یک به دیگر برآمیختند
به هر جای ،بیراه ،خون ریختند...
همان ده به ویرانی آورد روی

نیست که تنها به خاطر خود داسـتان در داسـتان

درختان شده خشک و بیآب جوی

بیاید ،چون در این صورت خواننده ممکن است

(همان)331 :

به حادثهای برخورد کند که برایش جالب باشـد،

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

اما نتیجۀ منطقی روند داستان نباشد .حـال آنکـه

پایان نمیرسد .به عبارت دیگـر پـس از اوج بـه

«اوج داستان باید نتیجۀ منطقی آکسـیون داسـتان

سرعت به گرهگشایی خـتم نمـیشـود ،بلکـه بـا

باشد و الغیر»( .یونسی )222 :7497 ،نقطۀ اوج در

وجود سرعت سیر روایـی ،بـا کنشـی افتـان بـه

این داستان نتیجۀ بحرانی است که از بی اعتنایی،

سمت نتیجهگیری ادامه مییابد .آنچـه کـه کـنش

کم لطفی و ناسپاسی روسـتاییان و عکـسالعمـل

افتان را در داستان که و مه تشـکیل مـیدهـد ،از

شاه آغاز مـیشـود و بـا صـدور فرمـان بهـرام و

بازگشت و گذر بهرام بـرای بـار دوم بـه روسـتا

سخنان موبد خطاب بـه روسـتاییان ،مبنـی عـدم

آغاز شده و با صدور فرمان وی مبنـی بـر آبـاد
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کردن ده پایان مییابد .البتـه وجـود ایـن بخـش

قبیل ارزش و جایگاه سخن ،لـزوم بایسـتگی کـه و

(کنش افتان) در این داستان نه تنهـا از جـذابیت

مه در جامعه است ،در قالب گفـتوگـوی بهـرام و

موضوع نمیکاهد ،بلکه بـر کشـش آن افـزوده و

موبد و گفتار موبـد مـیآیـد .از آنجـایی کـه گـره-

رغبت خواننده را زیادتر مـیکنـد ،زیـرا در ایـن

گشاییهایی که با گفتوگـو و بـه گونـۀ نمایشـی

حالت ،نویسنده داستان را سر بزنگاه [همان نقطۀ

تمام میشوند ،بسیار قـوی و مؤثرنـد( .همـان)317 :

اوج؛ کــه در اینجــا ویرانــی و هــرج و مــرج

فردوســی از ایــن طریــق ،داســتان را بــه گونــهای

روستاست] میگذارد ،سپس با کنشـی افتـان بـه

تأثیرگذارتر به پایان میرساند:

سمت گرهگشایی پیش میبرد و بدین طریـق بـا

پرسش بهرام:

ایجاد انتظار ،دم به دم ،رغبت و انتظـار خواننـده
را برای خوانـدن ادامـۀ داسـتان بـاالتر مـیبـرد.
(یونسی)337:7497 ،

به موبد چنین گفت کای روزبه
چه کردی که ویران شد این خوب ده؟
پراکنده زو مردم و چار پای

چو یک سال بگذشت آمد بهار

چه دادی که آمد کنون باز جای؟

از آن سو به نخجیر شد شهریار
بدان جای آباد خرّم رسید

جواب موبد:
بدو گفت موبد که از یک سخن

نگه کرد و بر پای جایی ندید...
به موبد چنین گفت کای روزبه

به پای آمد این شارستان کهن
برفتم بگفتم به مردان ده

دریغست ویران چنین خوب ده
برو ،نیز ،آباد گردان به گنج

که ای مردمان بر شما نیست مه...
به گفتار ویران شد این پاک جای

چنان کن کزین پس نبینند رنج
ز پیش شهنشاه موبد برفت

نکوهش ز من دور وترس از خدای
و زان پس بریشان ببخشود شاه

بدان جای ویران خرامید و تفت ...
بدو روزبه گفت :مهتر تو باش

برفتم نمودم دگرگونه راه...
سخن بهتر از گوهر نامدار

بدین جای ویران به سر بر تو باش...
زمین را به آباد کردن گرفت

چو بر جایگه بر برندش به کار
خرد شاه باید زبان پهلوان

همه مرزها را سپردن گرفت

چو خواهی که بیرنج باشد جهان

(دفتر ششم)397 :

(همان)392 :

 .1-2گرهگشایی :داستان که و مه یکی از نمونههـای

 .9عناصر داستانی

خوب داستانهایی است که پایان داسـتان و بخـش

ویژگیها و عناصـر داسـتانی در اینجـا ،سـادگی

گرهگشایی آن ،با گفتوگو و به شکل نمایشـی بـه

زبان ،محدودیت زمان و مکان ،برجستگی عنصر

پایان میرسد .در اینجا نتیجۀ داستان که مـواردی از

داستانی گفتوگو ،داشتن شخصیتهای محدود،
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گرهگشـایی و پایـان جـذاب ،و روایـت داسـتان

گرایش باعث شده است زبان به کار گرفته شده،

بدون حضور مستقیم راوی و تحلیلهـای ذهنـی

به سادگی زبان گفتار متمایل باشد:

است.

دل شاه بهرام ناشاد گشت

.4-9سادگی زبـان :زبـان بـه کـار رفتـه در ایـن
داستان واقعگرا ،ساده و متناسب با فضای واقعی

ز یزدان بترسید و بر داد گشت...
به ما گفت :یکسر همه مهترید

داســتان اســت .واژههــا و ترکیبــات متناســب بــا

نگر تا کسی را به کس مشمرید

موضوع و شخصیتهای داستان بـه کـار گرفتـه

(همان)390 :

 .2-9ایجــاز :ایجــاز کــه از ویژگــیهــای اصــلی

میشوند .برای نمونه:

داستانهای مینیمال اسـت ،در ایـن داسـتان ،بـه

از آن ده فراوان به راه آمدند
نظاره به پیش سپاه آمدند

کمال تمام دیده میشود .در ابیات زیر ،نویسـنده

(دفتر ششم)339 :

بازگشت اهـالی ده ،پـرورش و کشـت و کـار و

متن حرکت روستاییان برای تماشای شـاه و
سـپاهیان در هنگـام ورود و عبـور از روسـتا ،بـا
زبانی ساده توصـیف شـده و فضـای داسـتان را
واقعی و متناسب با روحیه و منش اهالی روسـتا،
به نمایش میگـذارد .بـه تناسـب ایـن ابیـات بـا
روحیه اهالی ده که چگونه ،سادهلوحی و شـادی

آبادانی روستا را به طور خالصه بیان میکند:
یکایک سوی ده نهادند روی
به هر برزن آباد کردند جوی
همان مرغ و گاو و خر و گوسپند
یکایک بر افزود بر کشتمند
درختی به هر جای هر کس بکشت

آنان را به نمایش میگذارد و فرارشان را بعـد از

شد آن جای ویران چو خرّم بهشت

جنگ و ستیز و درگیـری بـه تصـویر مـیکشـد،

(همان)392 :

دقت کنیم:

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

خروشی برآمد ز پر مایه ده

نظر ،حوادث در زمـانی کوتـاه اتفـاق مـیافتنـد؛

ز شادی که گشتند همواره مه...

چنانکه رویدادهای اصـلی داسـتان تنهـا در یـک
لحظــه شــکل گرفتــه و در طــول مــدتی کوتــاه،

چو برخاست از آن روستا رستخیز
گرفتند ناگاه راه گریز

روستا به ویرانـهای تبـدیل مـیشـود و تغییـرات

(همان)338 :

مکــانی نیــز بســیار نــاچیز اســت .وقــوع همــۀ

از جلوههای سادگی زبان در این داستان می-

ماجراهای داستان از مکانی محدود تجاوز نمـی-

توان از طرز قرارگرفتن اجزای جمله نام برد کـه

کند .اعمال داستانی در روسـتا آغـاز مـیشـود و

متناسب بـا فضـای واقعـی داسـتان اسـت .ایـن

همانجا هم خاتمه مییابد.
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 .1-9زاویۀ دید :در داستان مورد نظر ما ،به دلیـل

هایی از قبیل حرام کردن بهرام شراب را ،داستان

کوتاهی و لزوم ایجاز و اختصار ،نویسنده جز در

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

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

آبکش و چند داستان کوتـاه دیگـر اسـت ،قابـل

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

انطباق با این جریان و گونۀ ادبی هستند .اطـالع

در نتیجه افکـار و احساسـاتش را آشـکار نمـی-

از این امر موجـب تغییـر نگـرش مـا نسـبت بـه

سازد( .البته این به شرطی است که انتخـاب ایـن

برخی از داسـتانهـای کالسـیک و داسـتانهـای

داستان برای روایت را دلیل بیـان اندیشـۀ شـاعر

شاهنامه شده و سبب درک تازهای از ایـن گونـه

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

داستانها میگردد .باید خاطر نشان کرد که هـیچ

فقط به بیان و روایت عینی داستان مـیپـردازد و

یک از شرایط یاد شده ،به تنهایی ،برای داستانک

از تحلیـلهـای ذهنــی و تفسـیر شخصـیتهــا و

بودن یک اثر کافی نیست و به محض دیدن یکی

اعمال داستانی دوری میجوید.

از این ویژگیها در داستانی کوتاه نباید حکم بـه
مینیمال بودن آن داستان داد و الزم اسـت همـه

بحث و نتیجهگیری

یا بیشتر این ویژگیها را در داسـتان مـورد نظـر

بر طبق نظریههای داستاننویسی معاصر ،داسـتان

مشاهده کرد.

مینیمال نیز هماننـد داسـتان کوتـاه دارای مسـیر
روایی شامل مقدمه ،کشمکش ،نقطـۀ اوج ،فـرود

منابع

و گرهگشایی است .با بررسی ساختاری برخی از

امیناالسالم ،فرید ( .)7487نگرشی بـر داسـتانهـای

داستانهای بسیار کوتاه شاهنامه درمـییـابیم کـه
برخی از داستانهـای ایـن اثـر ،بـا ویژگـیهـای
الگویی «داستانک» مطابقـت دارد .ویژگـیهـایی
مانند سرعت سیر روایی ،سـادگی زبـان ،واقـع-
گرایی ،ایجاز و صـحنهپـردازیهـای کوتـاهی و

مینیمالیستی .تهران :همداد.

جعفری ،اسداهلل ( .)7485نامۀ باستان در بوتۀ داستان.
تهران :علمی و فرهنگی.
جزینی ،جواد (« .)7418ریختشناسـی داسـتانهـای
مینــیمالیســتی» .کارنامــه .دوره اول .شــماره ششــم.
صص .35-61

فشردگی که از ویژگیهـای اصـلی داسـتانهـای

رضی ،احمد؛ روستا ،سهیال (« .)7488کمینـهگرایـی

مینیمال هستند ،در برخی از داستانهای شاهنامه

در داســتاننویســی معاصــر» .پــژوهشهــای زبــان و

(لنبک آبکش-که ومه) دیده میشود و با وجـود

ادبیات فارسی دانشـگاه اصـفهان .شـمارۀ  .2صـص

اینکه هدف نویسنده از نقل این داستانهـا ،بیـان

.11-50

نکتههای اخالقی و اجتماعی بوده ،دارای پیرنگی

ـــــــــــ (بهار و تابستان « .)7450ادبیات عرفانی،

قــوی و ســاختاری منســجمانــد .در نتیجــه ،ایــن

نظام داستانپـردازی در حکایـتهـای کوتـاه کشـف

بخش از داستانهای شاهنامه ،که شامل داسـتان-

المحجوب» .دوره  .2شماره  .3صص .81-774
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حســامپــور ،ســعید (بهــار « .)7488بررســی تطبیقــی

دیوان کبیـر» .پژوهشـنامۀ ادب حماسـی .دوره .6-9

ساختار داسـتانهـای شـیر و گـاو کلیلـه و دمنـه بـا

شماره .419-459 .6

افراسیاب و سیاوش از شـاهنامه» .شـعرپژوهی .دوره

فردوســی ،ابوالقاســم ( .)7488شــاهنامه .جلــد .6

 .7شماره  .7صص .14-85

تصحیح جالل خالقی مطلق و محمـود امیـد سـاالر.

سرّامی ،قدمعلی ( .)7412از رنگ گل تا رنـج خـار-

تهران :مرکز نشر دائرة المعارف بزرگ اسالمی.

شکلشناسی داسـتانهـای شـاهنامه.تهـران :علمـی و

گوهرین ،کاوه (بهار « .)7411آینـده رمـان و شـتاب

فرهنگی.

زمان» .آدینه .شمارۀ  742و .744صص .91-64

سلیمانی ،محسن ( .)7412واژگان ادبیـات داسـتانی.

میرصادقی ،جمال ( .)7419عناصـر داسـتان .تهـران:

تهران :آموزش انقالب اسالمی.

سخن.

شمیســا ،ســیروس ( .)7414انــواع ادبــی .تهــران:

میرصـادقی ،جمــال؛ میرصــادقی ،میمنــت (ذوالقــدر)

فردوس.

( .)7411واژهنامۀ هنر داستان نویسی .تهران :مهناز.

صادقینژاد ،رامین (بهار و تابستان « .)7485موالنـا و

یونسی ،ابراهیم ( .)7497هنر داستاننویسـی .تهـران:

مینیمالیسم ،بررسـی داسـتانهـای مینـیمالیسـتی در

امیرکبیر.

