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چکیده

زمانی که دوران مدرن به انتهای خود رسید و ره آوردهای عصر پسامدرن 
س��بك زندگی و نگرش انس��ان ها را در فضای تاریخی قرن بیستم متحول 
ساخت، هنر و ادبیات نیز خود را در مسیر تحول و تكامل قرار داد و شیوه ای 
نو به نام مینی مالیس��م را بنیان نهاد، تا با به کارگیری ایجاز بتواند خود را با 
سرعت حاکم بر زندگی هماهنگ سازد. امروزه مینی مالیسم را پدیده ای نو و 
برآمده از غرب می دانند، اما در ادبیات کالسیك ایران، نمونه های بی شماری 

یافت می شود که با این گونه ی ادبی برابری می کند.  
این مقاله، عالوه بر بیان مفهوم مینی مال و ویژگی های این داس��تان ها، 
آثار ادبی کالس��یك ایران که خصوصیات داستان مینی مالیستی را در خود 
نهفته دارند، معرفی خواهد کرد و ساختار داستانی حكایت های فیه ما فیه 

را، به شكلی دقیق تر نشان خواهد داد.

واژگان کلیدی: ادبیات غرب، مینی مالیسم، ایجاز، حكایت، فیه ما فیه.
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1- مقّدمه
 

اهمیت و اعتبار داستان که قسمت اعظم آثار ادبی جهان را به خود اختصاص می دهد، 
به دلیل پیامد مثبت آن که در بیش تر موارد، عبرت آموزی و بهره مند گش��تن از تجارب و 

سرگذشت های دیگران است، در میان همه ی اقوام و ملل، امری بدیهی است. 
این قصه پردازی و داستان نویسی که به بخشی جداناپذیر از زندگی انسان بدل گردیده، 
در گذر عمر هزار س��اله ی ادب فارسی، گونه ها و شیوه های متفاوتی از خود ارائه داده و هر 

شیوه نیز، دوست داران بسیاری را مجذوب خود کرده است. 
در این مس��یر تحول و در موقعیت زمانی فعلی، آخرین توقف گاه س��یر داستان نویسی 
بر س��رزمین به ظاهر کوچك داستان های مینی مالیستی است. داستان هایی که اگر چه در 
دهه ی1960 میالدی توس��ط نویس��ندگان غربی به جهانیان معرفی شد اما در ادبیات بلند 
مرتب��ه و رفیع ما ایرانی��ان، قدمتی دیرینه و بس عمیق دارد و حتی به س��ده های چهارم 

هجری نیز می رسد. 
شباهت ساختاری کهن حكایات فارسی با داستانك های امروزی به حدی ملموس است 
که جایی برای چون و چرا و انكار منتقدان باقی نمی ماند. با این همه، هس��تند کسانی که 

سعی در مخدوش کردن ارزش داستانی آن ها و ویژگی ذاتی این آثار دارند. 
این دیدگاه که خاس��ت گاه مفاهیم مدرن، تنها در دل دنیای مدرن مصداق می یابد، در 
همه ی موارد درست به نظر نمی رسد. وجود رگه های مینی مال نویسی در آثار پیشینیان ما، 

با آن همه وسعت و عظمت، نمی تواند از سر اتفاق باشد. 
در این مقاله، تالش گردیده تا عالوه بر ارائه ی تصویری روشن از داستان های مینی مال، 
به موقعیت و نفوذ این نوع ادبی در گستره ی ادبیات کالسیك ایران نیز پرداخته شود و از 

این طریق، نقش هنری و داستانی حكایت های بی مانند ایرانی پر رنگ تر گردد . 
در ای��ن زمین��ه، مطال��ب در خور نیاز، از می��ان مآخذی متقن و قاب��ل اعتماد مطالعه 
و بررس��ی ش��ده و پس از فیش برداری، در مس��یر طبقه بندی پژوهش قرار گرفته اس��ت. 

چنان چه ماحصل آن را پیش رو دارید .  

2- بحث و بررسی

2-1- مفهوم مینی مال در ادبیات:
در ادبیات منثور و منظوم ما ایرانیان، نش��انه های فراوانی مبنی بر نفوذ مینی مالیس��م 
)Minimalism( که معنای»حداقل گرایی«)س��لیمانی، 1372:88( را بر دوش می کشد، دیده 

می ش��ود. امروزه این پدیده ی س��بكی که در اصل مربوط به نقاش��ی، موسیقی ، معماری و 
دیگر هنرهاس��ت ، به طور ش��گفت انگیزی در جهان ادبیات رخنه کرده و آن را تحت تأثیر 

خود قرار داده است. 
مینی مالیس��م در ادبیات منثور و داس��تانی ، با عنوان های متعددی از جمله داستانك ، 

داستان کوتاه کوتاه، داستان واره و کوتاه نویسی شناخته می شود.
کامل ترین تعریفی که می توان بر اساس ویژگی های در حال تكامل این داستان ها ارائه 
داد ، چنین است : »مینی مالیسم در ادبیات، سبك یا اصلی ادبی است که بر پایه ی فشردگی 
افراطی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر بنا شده است. مینی مالیست ها در فشردگی و ایجاز 
تا آن جا پیش می روند که فقط عناصر ضروری اثر، آن هم در کوتاه ترین و کم ترین ش��كل 
باقی بماند. به همین دلیل برهنگی واژگانی و کم حرفی از محرزترین ویژگی های این آثار 

به شمار می رود.«)جزینی، 1378:35( 
کاماًل روش��ن است که این تأکید بر کوتاهی و ایجاز، نهایت اندیشه را می طلبد و جایی 
برای سستی و لغزش باقی نمی گذارد. پریچت )V.S.Pritchett,1900-1997( در این باره می گوید: 
»کلمه ی اشتباه، بندی که َسِر جای خود قرار ندارد، عبارتی که لنگ می زند یا توضیحی که 
کار را آسان می کند، در این نوع نوشتن که بسیار به شعر نزدیك است شكاف های مهلكی 

را به وجود می آورد. این نوع نوشته باید یك پارچه باشد.«)رید، 1389:35( 
کوتاه��ی و اختصار داس��تان های مینی مال، به نویس��ندگان آ ن ها اجازه ی اس��تفاده از 
صناعات لفظی را نمی دهد و از این جهت، جمالتی بس��یار س��اده و س��لیس، برای روایت 

داستان انتخاب می شود.  
نویس��نده ی مینی مال تالش می کند داس��تانی را ارائه دهد که در کنار متنی س��اده و 

کوتاه ، از تفكری عمیق برخوردار باشد. 
2-2- سابقه ی پیدایش مینی مالیسم و عوامل مؤثر در ظهور آن:

به  طور کلی داستان پردازی به انسان های نخستینی نسبت داده می شود که شبان گاهان 
در محافل خود، دل به داس��تان های یك دیگر می س��پردند. داس��تان هایی که اندیش��ه ها، 
احساس��ات، عقده ها و شادی ها را درخود تنیده داشت. زمانی که نه خطی بود و نه رسمی 
و نه س��وادی، و تمام وس��عت علم و هنر، تنها در چند خط حك شده بر دیواره های غارها 
خالصه می ش��د و انس��ان ها نیز برای لذت بردن از چند و چون حادثه ای نو، چشم به آغاز 

کالم یك دیگر می دوختند. 
بی دلیل نیس��ت که یكی از نویس��ندگان معاصر، ریش��ه ی مینی مالیسم به عنوان یك 
ژانر )Genre( در ادبیات داس��تانی و هنر نقاش��ی و دیگر هنرها را در رجوع به آثار بازمانده ی 
انسان های بدوی، بر دیوار غارها و بدنه و ظروف سفالین می داند. زمانی که آهویی را تنها با 
چند خط ترس��یم می کردند و خطی اضافه تر بر آن نمی افزودند.)ر.ک. موحد، 1373:175( 
بر این اس��اس، همان گونه که می شود آهویی را با چند خط کشید ، با واژه هایی محدود هم 

می توان  تصویر و ایده ی گسترده ای را منتقل کرد. 
اما از نظر زمانی و به طور دقیق، اس��اس گرایش به نوش��تن داستان های کوتاه، »برای 
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نخس��تین بار در فرانس��ه در س��ال های 31-1829 میالدی« ) رید، 1389:33 (  بنا شد، هر 
چند تحوالت اساس��ی در س��اختار آن ها خیلی بعد از آن، یعنی»در س��ال 1842«)روزبه، 
1388:28( با معرفی اصولی توس��ط ادگار آلن پو )Edgar Allan Poe, 1809-1849( ُرخ نمود و با 
تالش نویسندگانی از جمله: آنتوان چخوف )Antoan Chekhov, 1860-1904( و ارنست همینگوی 
)Ernest Hemingway, 1898-1961( به طور رسمی در سال 1933 به عنوان یك نوع ادبی پایدار، 

وارد واژگان خوانندگان انگلیس��ی زبان ش��د و در ش��مار پُر خواننده ترین انواع ادبی مدرن 
قرار گرفت )رید، 1389:3( و از آن جا که هنر و ادبیات مرز خاصی را نمی شناسد، در ایران 
نیز، برخی نویس��ندگانی هم چون: محمدعلی جم��ال زاده )1376-1270( و صادق هدایت 
)1330-1281( ک��ه تجربه ی زندگی در غرب را داش��تند و با فرهنگ و ادب غرب آش��نا 

بودند، این نوع ادبی را در فضای داستان های ایرانی پیاده نمودند. 
از هم��ان زمان های آغازین رواج داس��تان کوتاه و تثبیت الگوهای آن، ش��اید منتقدان 
پیدایش گونه ای نو از آن را در مقیاسی کوتاه تر پیش بینی می کردند، چرا که شرط پذیرش 
داس��تان کوتاه را در این می دانس��تند که این نوع بتواند، تمام خصوصیات داستانی خود را 
در ش��كلی خردتر پیاده کند . چنان که گفته اند : »داستان کوتاه نمی تواند شایسته ی نامش 

باشد ، اگر در مقیاسی خردتر همین کار را نكند .«)همان، 8( 
س��رانجام، وقتی که ش��تاب زدگی، به عنوان دس��ت آوردهای عصر صنعتی و به ش��كل 
گس��ترده تر آن، عصر فراصنعتی، در همه ی ابعاد زندگی رخنه کرد و با ارزش ها و مفاهیم 
جامعه ی کش��اورزی به ش��دت برخورد نمود و مفاهیم خدا، عدالت، عش��ق و زیبایی را از 
ن��و تعریف کرد و عقای��د و نگرش ها و تمثیالت ادبی جدید آفری��د )تافلر، 1371:36( این  
تح��والت، در تقاب��ل ب��ا گونه های هنری و ادبی، پی��ش بینی منتقدان را به ثمر رس��اند و 
موجبات رواج مینی مالیس��م را در حدود سال1960 میالدی، بعد از جنگ جهانی دوم که 
مقارن با پایان دوران مدرن و آغاز عصر پسامدرن )Post Modern( بود، در قلمرو هنری آمریكا 

فراهم گردانید. 
انس��ان پس��ت مدرن، در روند زندگی و در عصر ارتباطات رو به رشد، چنان تابع سرعت 

گردید که خواهان آن بود تا بتواند در طی مدت زمانی کوتاه، از همه چیز سر درآورد. 
 اش��تیاق او به پایان بینی، مانع می ش��د تا فكر و فرصت خود را برای مدتی طوالنی بر 

چیزی واحد، متمرکز گرداند. 
 در چنین ش��رایطی بود، که مینی مالیسم با آمیزش در هنرهای مختلف، شكل ویژه و 
منحصر به فرد خود را یافت و در ادبیات داستانی با پیش گامی کسانی هم چون جان چیور 
)Jan Chiour, 1912 – 1982( دونال��د بارتلم��ی )Donald Barthelme, 1931 – 1989( و ریموندکارور 

)Raymond Carver, 1938 -1988( به شكل داستان کوتاه کوتاه درآمد.

ج��ان ب��ارت )Jahan Barth, 1930( در یك جمع بندی کلی، برخی ش��رایط را که منجر به 
پیدایش و بروز مینی مالیسم گردیده است چنین آورده: 

- شرایط ملی پس از جنگ ویتنام 
- بحران انرژی که با بحران جنگ ویتنام هم زمان بود 

- ساده پذیری که توسط سینما و تلویزیون رواج یافته  بود 
- نامطلوب بودن سطح دانش مقدماتی و دستور زبان و زبان شناسی نویسندگان جوان 

- بی حوصلگی و عدم تمرکز حواس آدمیان عصر مجالت 
- واکنش در برابر روشنفكرمآبی و انبوه نویسی 

- اجتناب ناپذی��ر بودن تأثیرات تبلیغات تجاری_سیاس��ی آمریكا که با تكنولوژی برتر 
فضایی برای اصل سادگی به راه انداخته بود.)بارت، 1375:45( 

اما این ها همه یك روی ماجراس��ت... هر چند که مینی مالیس��م را به غربیان نس��بت 
می دهند، اما گوش��ه چشمی به ادبیات کهن و پر بار مشرق زمین نشان می دهد که چنین 
روایت های داس��تانی از دیرب��از در متون نثر ایران خودنمایی می کرده اس��ت. حكایت های 

عارفانه ی فارسی، ناب ترین و استوارترین نمونه های داستان در تمام جهان است. 
»با وجود چنین گنجینه های عظیم داس��تانی در ادبیات قدیم ما، متأسفانه در شناخت 
و تحلیل داستان نویس��ی پیش از انقالب مش��روطه، کار چندانی ص��ورت نگرفته و تمامی 
داستان ها و حكایات قدیم این مرز و بوم با انگ افسانه بودن و فاقد ارزش داستانی و هنری 

بودن، مورد بی توجهی قرار گرفته است.«)اکرمی، 1389:18( 
تردی��دی وجود ندارد که »ادبیات امریكا در مقایس��ه با ادبیات مش��رق زمین از جمله 
ایران، ادبیاتی بسیار جوان است و به همین دلیل در طول حیات کوتاه خود تجربیاتی را از 
سر خواهد گذراند که پیش از این، ادبیات توان مند شرق آن ها را آزموده است.«)گوهرین، 
1389:12( مینی مالیسم یكی از این تجربه هاست که به اقتضای عصر پسامدرن و گسترش 
تكنولوژی و نفوذ س��رعت بر زندگی، در حوزه های هنری غرب س��ایه افكنده است . این در 
حالی اس��ت که رعایت ایجاز و کوتاه نویس��ی ، نه تنها امروز ، بلكه در روزگاران گذشته نیز، 
ب��ا وج��ود فراغت بیش از حد مردم و کندی روند زندگی و جای خالی س��رعت و صنعت و 

تكنولوژی ، در میان نویسندگان ایرانی مرسوم بوده است . 
ن��ادر ابراهیم��ی در خصوص قدمت بنای کوتاه نویس��ی در ای��ران می گوید : »زمانی که 
داستان نویسان بزرگ ما، این مجموعه از داستان های عارفانه و صوفیانه را می نوشتند ) حدود 
هزار س��ال پیش ( هنوز انگلس��تان، دارای ادبیات داستانی مكتوب نبود . در این جا مقصودم 
داستان کوتاه یا حكایت منثور مكتوب است ، نه حماسه ی رزمی و پهلوانی شفاهی ، نه آواز 
 ، )Beowulf(  و س��رود با معنی ، اما کاماًل سطحی . تنها نسخه ی قدیمی که از داستان بیوولف
یعن��ی قدیمی ترین منظومه ی پهلوانی ادبیات دوره ی انگلوساکس��ن باقی مانده ، مربوط به 

قرن دهم میالدی است .«) ابراهیمی ،  1370:77 ( 
شاید یكی از دالیلی که باعث عدم توجه به جنبه های ساختاری و تكنیكی این حكایات ، 
به عنوان داستان کوتاه کوتاه شده است این باشد، که اکثر این حكایت ها به عنوان تمثیل و 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

مینی مالیسم در فیه ما فیه / 57   56 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

مثل در کتاب هایی آمده اند که موضوع بحث شان شرح زندگی عرفا و بزرگان تصوف بوده و 
به همین جهت ، بیش تر محققان به آن ها تنها از دیدی عرفانی نگریس��ته اند و از جنبه های 

داستانی شان غافل مانده اند. 
2-3- ویژگی های داستان مینی مال:

2-3-1- ایجاز:
بارزترین ویژگی داستان مینی مالیسم حجم آن است و همان طور که از نامش پیداست 
روایت کوتاه و موجزی را شامل می شود . از آن جا که »ایجاز در بیان ، حرف اول در خلق این 
قبیل داستان هاس��ت » )گوهرین، 1389:9( لذا نویسنده ی مینی مالیسم می بایست از حشو 
و زوای��د بپرهی��زد و کلمات را به گونه ای به کار برد که امكان حذف آن ها موجود نباش��د . 
» تأکید بر بسیار کوتاه بودن]داستان مینی مالیسم[  بیان گر تفاوت کلی آن با داستان کوتاه 

معمولی است. ») همان ( 
:)Plot( 2-3-2- طرح ساده

در گذش��ته ی تاریخ ادبیات و در داستان های بلند س��نتی ، طرح همواره عنصر اساسی 
داس��تان به ش��مار می آمده و نقل حوادث با تكیه بر رابطه های علّی و معلولی میان آن ها 
صورت می پذیرفته اس��ت . به گونه ای که پیوس��تگی زمانی در متن داستان حفظ شود . اما 
نادیده گرفتن طرح های پیچیده و استفاده از طرح ساده و سرراست ، شیوه ای رایج در میان 
نویسندگان مینی مالیسم است. » در این نوع داستان ها طرح چنان ساده می شود که به نظر 

می رسد اصاًل حادثه ای ُرخ نداده است .«) جزینی ، 1378:37 ( 
2-3-3- شخصیت های معدود:

»وجود شخصیت های معدود و ایستا که اغلب نیز افراد عادی اجتماع می باشند و  حتی 
در بسیاری از موارد ، انسان های تنها ، مأیوس و زخم خورده هستند . «) همان (  ویژگی دیگری 

است که به دلیل کوتاهی بیش از حد داستان های مینی مالیسم بر آن ها عارض می شود . 
2-3-4- برخورداری از تصویری جذاب:

از آن ج��ا که نویس��ندگان مینی مالیس��م، یك لحظ��ه ی کوتاه از زندگ��ی را به تصویر 
می کشند ، باید در انتخاب آن تصویر و پیام نهفته در آن ، مهارت و خالقیت ویژه ای داشته 
باشند . چرا که هر حادثه ای در زندگی روزمره ، ارزش روی کاغذ آمدن را ندارد . »این گونه 
داس��تان ها به دلیل نداش��تن برخی از عناصر داستان های سنتی ، حتماً باید قصه ای جذاب 

برای گفتن داشته باشند .«) همان،  40 ( 
2-3-5- سادگی زبان: 

همان ط��ور که پیش تر اش��اره ش��د ، کوتاهی و اختصار داس��تان های مینی مالیس��م به 
نویس��ندگان آن ها اجازه ی اس��تفاده از صناعات ادبی را نمی دهد . به همین دلیل زبان این 

داستان ها ، زبانی بسیار ساده می باشد . 
2-3-6- واقع نمایی:

در داس��تان های مینی مال ، فرصتی برای خیال پردازی و پروبال بخش��یدن به تخیالت 
وجود ندارد . از این رو این داس��تان ها، تنها نمایان گر واقعیات موجود در جامعه می باشند و 

در شمار داستان های رئالیستی قرار می گیرند . 
2-3-7-کاربرد بیش تر برخی از عناصر داستان:

 گرایش بیش از حد به ایجاز موجب می ش��ود که از عناصر داس��تانی در کم ترین شكل 
ممكن اس��تفاده شود. از این جهت مینی مالیست ها بر روی برخی عناصر، هم چون: گفتگو، 
تلخیص و روایت تأکید بیش تری دارند، چرا که این عناصر »نقش س��رعت بخش��یدن در 

انتقال اطالعات داستانی را بر عهده می گیرند.«)همان، 39( 
2-3-8- محدودیت زمان و مکان :

کوتاهی داس��تان های مینی مال سبب می شود که زمان حوادث در آن ها بسیار کوتاه و 
تغییرات مكانی به ندرت صورت گیرد. » اغلب داس��تان های مینی مالیستی در زمانی کم تر 
از یك روز، چند س��اعت و گاهی چند لحظه اتف��اق می افتد.«)همان، 37( همین کوتاهی 
زمان و مكان باعث می شود که خواننده احساس کند حوادث پیش روی او ُرخ می دهند و  

نویسنده نیز برای تشدید این حالت از بیان روایت به زمان حال استفاده می کند. 
در انتها باید گفت که داس��تان مینی مال، داس��تانی اس��ت که همه ی این ویژگی های 
ذکر ش��ده را یك جا در خود داش��ته باشد. به عبارت دیگر، وجود یك ویژگی به تنهایی در 

داستان، نمی تواند دلیلی بر مینی مال بودن آن باشد. 
2-4- داستان مینی مال و انتقادها:

تالش نویس��نده ی مینی مال برای گریز از دنیای کلمات زائد و رس��اندن ش��مار واژه ها 
ب��ه حداقل ممكن، س��بب گردی��ده تا عده ای از منتق��دان، این نوع داس��تان ها را با القاب 
تحقیرآمیزی چون مینی مالیسم پپسی کوالیی، ادبیات سوپرمارکتی و غیره نام گذاری کنند. 
جدا از این القاب، داستان مینی مال با اتهامات دیگری نیز روبه رو بوده که فردریك بارتلمی  

)Frederick Barthelme( خالصه ی آن ها را چنین برشمرده است: 

- حذف ایده های فلسفی بزرگ 
- مطرح نكردن مفاهیم تاریخی 

- عدم موضع گیری سیاسی 
- عمیق نبودن شخصیت ها به اندازه ی کافی 

- توصیف های ساده و پیش پا افتاده
- یك نواخت بودن سبك 

- بی توجهی به جنبه های اخالقی .
وی پ��س از برش��مردن این اتهامات می گوید: »خیلی عجیب اس��ت اگر یك داس��تان 
همه ی این چیزها را نداشته باشد و به این خوبی باشد که این ها می گویند، پس این داد و 

فریادها برای چیست؟«)گوهرین، 1389:11( 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

مینی مالیسم در فیه ما فیه / 59   58 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

به عقیده ی برخی از منتقدین، عجین ش��دن س��رعت بر زندگی انس��ان، نمی تواند بر 
اش��تیاق او نسبت به پیدا کردن ش��ناخت کامل از پدیده ها تأثیری بازدارنده داشته باشد. 
هس��تند عده ای که به رغم کم بود وق��ت، لذت خواندن رمان های طوالنی و داس��تان های 
دنباله دار را از دس��ت نمی دهند. اما به دلیل گسترش چش��م گیر داستان های کوتاه کوتاه، 
پیش بینی می شود که به مرور، حجم این داستان ها نسبت به آثار ماکسی مالیستی بیش تر 

گردد. 
داستان مینی مال به دلیل قابلیت هایی هم چون: خواندن سریع، ارتباط با خواننده ی عام 
و ماندگاری در ذهن، می تواند پیش رفت کند. گرایش روز افزون نویس��ندگان جوان به این 

قبیل داستان ها، گواهی است بر صحت این ادعا. 
2-5- مینی مالیسم در ادبیات کالسیك ایران:

در س��طرهای پیشین تالش کردیم با برشمردن ویژگی های داستان مینی مال و عناصر 
موج��ود در آن، زمینه ه��ای بحث و بررس��ی جنبه های داس��تانی حكایت های متون کهن 
را فرهم آوریم . آثاری هم چون : رس�اله ی قش�یریه ، سیاس�ت نامه ، کش�ف المحجوب ، 
قابوس نامه ، تذکره االولیاء ، اسرار التوحید ، جوامع الحکایات ، مقاالت شمس ، فیه ما 
فیه ، گلس�تان، بهارستان ، شرح تعرف لمذهب التصوف ، بستان العارفین و آثار شیخ 
شهاب الدین سهروردی در شمار این متون قرار می گیرند، که از میان آن ها کتاب ارزش مند 
فیه ما فیه انتخاب و به شرح جنبه های مشترک حكایت های آن با داستان های مینی مال 

پرداخته شده است. 
2-5-1- فیه ما فیه: 

فیه ما فیه دربردارن��ده ی مجموعه ی محاضرات و مذاکرات جالل الدین محمد مولوی 
اس��ت که در مجالس خود بیان می فرموده و پس��رش سلطان ولد و دیگر مریدان، تقریرات 

وی را جمع آوری می کرده اند. 
جالل الدین در بخشی از این کتاب ، آشكارا با استناد به سخن َخیُرالَكالِم َماَقلَّ َو َدلَّ ، بر 
ارزش و اهمیت کالم کوتاه اما پُر فایده تأکید کرده اس��ت . وی اذعان می کند : »ُقل ُهَو اهلُل 
اََحٌد« اگر چه در ظاهر اندک اس��ت اما بر »البقره« با وجود مطول بودنش ، به دلیل افاده ی 

معنایی گسترده برتری دارد.«)مولوی، 1362:227( 
او در آن زمان، سخن نویسندگان امروزین غرب، مبنی بر »نوشتن یعنی دیدن«)جكسن، 
1371:8( را به بیانی دلنش��ین تر ، چنین آورده اس��ت: »بعضی را خود مفید آن اس��ت که 
سخن نشنوند، همین ببینند بس باش��د .«)مولوی، 1362:227( و در جای دیگر می گوید : 
»س��خن اندک و مفید ، هم چنان اس��ت که چراغی افروخته ، چراغی نا افروخته را بوسه داد 

و رفت.«)همان، 228( 
2-5-2- جنبه های مشترک فیه ما فیه و مینی مالیسم: 

- ایجاز:

همان گونه که اش��اره ش��د اس��تفاده ی حداقلی از واژگان، یكی از ویژگی های داستان 
مینی م��ال اس��ت که به یقین می توان گفت در هم��ه ی حكایت های فیه ما فیه به صورت 
محسوس دیده می شود. این ایجاز به گونه ای است که به دشواری می توان واژه ای را بدون 
آس��یب رساندن به معنا حذف کرد. به عبارت دیگر، وجود هر کلمه ای در حكایت های فیه 
ما فیه ضروری و به جاس��ت و حذف هر کلمه یا جمله ی کوتاه از آن ها می تواند در انتقال 

معنا به خواننده، تأثیری منفی داشته باشد.
- طرح ساده: 

بیش تر مفس��ران، حكایت های فارس��ی را دارای طرحی ساده دانسته اند. این ویژگی به 
تبعیت کوتاهی بیش از حد داستان ها، در همه ی حكایت های فیه ما فیه وجود دارد.

»یك��ی بر درخت قمرالدین میوه می ریخت و می خورد. خداوند باغ، مطالبه کرد. گفت: 
از خدا نمی ترسی؟ 

گفت: چرا ترسم؟ درخت از آن خدا و من بنده ی خدا، می خورد بنده ی خدا از مال خدا.
گفت: بایست تا جوابت بگویم.

پس صدا زد رسن بیاورید و او را بر این درخت ببندید و می زنید تا جواب ظاهر شدن.
فریاد برآورد که: از خدا نمی ترسی؟

گفت: چرا ترسم؟ که تو بنده ی خدایی و این چوب خدا، چوب خدا را می زنم بر بنده ی 
خدا.«)همان، 152(

چنان چه می بینیم ایجاز و کوتاهی این حكایت به گونه ای است که مانع از به کارگیری 
هر کشمكش و تعلیقی در طرح آن می شود.

- محدودیت زمان و مکان: 
حكایات فیه ما فیه در بیش تر موارد از نظر زمانی دربردارنده ی یك لحظه ی خاص از 
زندگی است و روایت این لحظه به حدی کوتاه است که تغییرات مكانی نیز در آن صورت 

نمی گیرد.
»پادش��اهی به درویش��ی گفت: آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد مرا 

یاد کن.
گفت: چون من در آن حضرت رس��م و تاب آفتاب آن جمال بر من زند مرا از خود یاد 

نیاید، از تو چون یاد کنم؟«)همان، 13(
به طور کلی  زمان در اغلب این حكایت ها محدود و مكان بسته و نامشخص می باشد. 

البته مواردی هم هست که در آن به صراحت نام مكان آمده است: 
»در سمرقند بودیم و خوارزمشاه...«)همان، 173(

»شیخی از هندوستان قصد بزرگی کرد چون به تبریز رسید...«)همان، 227(
- برخورداری از تصویری جذاب: 

داس��تان های مینی مال به دلیل بی بهره بودن از برخی عناصر داس��تانی، باید تصویری 
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جذاب را ارائه دهند، به گونه ای که ذهن خواننده را برای شنیدن و خواندن تحریك کنند. 
این ویژگی در حكایت های فیه ما فیه دیده می شود.

شاید مضامین پاره ای از این حكایت ها در جامعه ی امروز و در میان مردم این نسل، به 
دلیل تكرار و لمس بس��یار، عادی به نظر آید، اما ارزش محتوای برخی از آن ها به گونه ای 
اس��ت که نویس��ندگان معاصر، آن مضامین را با زبان مدرن در هم می آمیزند و به روایت 

داستان با ساختاری نو می پردازند.
- سادگی زبان:

چنان چه آورده ش��د، کوتاهی و اختصار داس��تان های مینی مال، جایی برای استفاده از 
صناعات ادبی باقی نمی گذارد، به همین خاطر زبان به کار رفته در این داس��تان ها س��اده 
می باش��د. این خصوصیت در مورد حكایت های فیه ما فیه نیز صدق می کند. به گونه ای 
ک��ه کم تر کلمه یا جمله ی کوتاهی در آن ها دیده می ش��ود که یادآور صنایع لفظی و ادبی 

باشد.
- واقع نمایی:

 داس��تان های مینی م��ال ، واقعیت های موج��ود در جامعه ی امروز را بی��ان می کنند. 
حكایت ه��ای فیه ما فی�ه نیز به دور از هر گونه خیال پ��ردازی، بیان گر حقایق موجود در 

جامعه ی آن زمان می باشند. 
- کاربرد بیش تر برخی از عناصر:

برخی عناصر که مورد تأکید مینی مالیس��ت ها در آثارش��ان می باش��د گفتگو، تلخیص 
و روایت اس��ت. همه ی این ها در بیش ترین حد خ��ود، در حكایت های فیه ما فیه موجود 
می باش��د. حكایت ها به شیوه ی روایتی بازگو شده اند و تلخیص و گفتگو نیز در آن ها چنان 

ماهرانه به کار رفته که گاهی از چند سطر تجاوز نمی کنند.
2-5-3- جنبه های متفاوت فیه ما فیه و مینی مالیسم: 

با وجود اش��تراکات فراوانی که میان حكایت های فیه ما فیه و داس��تان های مینی مال 
وجود دارد، تفاوت های اندکی هم به چشم می خورد. نوع و میزان این تفاوت ها به گونه ای 
نیس��ت که بتواند ایجاد کننده ی فاصله و تمایز، میان حكایت ها و داس��تان های مینی مال 

باشد. این تفاوت ها عبارتند از: 
- تفاوت زمانی میان حکایت ها و داستان های مینی مال:

داس��تان های مینی مال معموالً به زمان حال گرایش دارند، اما در برخی از حكایت های 
فیه ما فیه گرایش به زمان گذش��ته دیده می ش��ود و معموالً با الفاظی چون: گفته اند یا 
آورده اند که نش��ان دهنده ی تعلق داس��تان به گذشته اس��ت، آغاز می شود. این امر ممكن 
است دلیل دیگری هم داشته باشد و آن وجود شخصیت های به کار رفته در حكایت است 

که مربوط به زمان گذشته می باشند. 
- شخصیت ها: 

کم بودن فضای داستان های مینی مال، مجالی برای تعدد شخصیت ها باقی نمی گذارد. 
در نتیجه از شخصیت های معدود و ایستا استفاده می شود. این امر در بسیاری از حكایت های 
فیه ما فیه هم دیده می ش��ود. هر چند گاهی در حكایات فیه ما فیه به ش��خصیت های 
پویای��ی نیز برمی خوریم که البت��ه پویایی و دگرگونی آن ها مربوط به نظم منطقی و روابط 
علّی و معلولی موجود در ماجرا نیس��ت، بلكه به س��بب وجود اتفاقاتی نظیر کرامت بزرگان 

صوفیه، معجزه، سخن یا رفتاری خاص می باشد. 
مانن��د: »ابراهی��م ادهم رحمه اهلل علیه، در وقت پادش��اهی، به ش��كار رفته بود. در پی 
آهویی تاخت تا چندان که از لش��كر به کلی جدا گش��ت و دور افتاد... در آن بیابان چون از 
حد گذشت، آهو به سخن درآمد و روی باز پس کرد که ما خلقت لهذا... ابراهیم چون این 
را بش��نید نعره ای زد و خود را از اس��ب در انداخت.« )دگرگونی ابراهیم ادهم به واسطه ی 

سخن گفتن آهو( )همان، 161-162( 
تف��اوت دیگری که در ش��خصیت های داس��تان های مینی م��ال و حكایت های فیه ما 
فیه وجود دارد این اس��ت که در داستان های مینی مال، ش��خصیت ها افراد عادی اجتماع 
هس��تند در صورت��ی که در برخ��ی از حكایت های فی�ه ما فیه، بزرگان دین، مش��اهیر و 
شخصیت های تاریخی، طرف گفتگو قرار می گیرند. برای نمونه: عیسی علیه السالم )همان، 
41(، ش��مس الدین تبریزی )همان، 92-83(، شیخ نّس��اج بخاری )همان، 110(، حسن و 
حس��ین علیه الس��الم )همان، 158(، زکریا )همان، 173( و... که این امر ممكن اس��ت به 

قواعد حكایت نویسی آن زمان مربوط شود.
در پایان باید افزود، که در داس��تان مینی مال وحكایات بهره مند از عناصر داستانی، ما 
در واقع، با ش��خصیت به معنای کلی آن روبرو نیستیم، بلكه با یك تیپ روبه روییم. به این 

معنی که هر شخصیت می تواند نماینده ی شاخص گروهی در اجتماع باشد. 

3- نتیجه گیری

مینی مالیس��م به مفهوم ایجاز و پیراس��تگی است که می تواند در هنرهای مختلف نفوذ 
یاب��د و آن ه��ا را تابع خود گرداند. از آن جا که تأثیر این پدیده ی س��بكی در بدو پیدایش، 
بر روی ادبیات منثور، بس��یار ملموس تر از ادبیات منظوم بوده اس��ت، لذا این اصطالح در 

ادبیات، به طور معمول، داستان های کوتاه کوتاه را به ذهن می آورد.
آن چه که در رواج این داس��تان ها تأثیر عمده ای داشته است، سایه انداختن سرعت بر 

زندگی مردم و وجود مشغله های فراوان و نبودن فرصت و حوصله ی کافی می باشد.
داستان های مینی مال، علی رغم کوتاهی بیش از حد، دربردارنده ی عناصر و ویژگی های 
یك اثر داس��تانی می باش��ند و با ایجاز آن ها را در خود جای می دهند. این نوع داس��تان به 
دلی��ل کوتاهی و داش��تن زبانی س��اده و نزدیك به زبان مردم ع��ادی،  می تواند مخاطبان 
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بسیاری را به خود جذب نمایند.
ادبی��ات غرب، خود را پدید آورنده ی اصلی داس��تان مینی مال می داند و نویس��ندگان 
معاصر ایران نیز با تأثیرپذیری از آن به شكلی گسترده در این زمینه فعالیت می کنند، اما 
غافل از این که ایرانیان خود، صاحب نمونه های بس��یاری از این کوتاه نویس��ی ها در ادبیات 

کهن می باشند.
اصول به کار رفته در س��اختار حكایات صوفیان��ه و عارفانه ی ایران زمین، از جنبه های 
بس��یاری با اصول داس��تان های مینی مالیستی هماهنگ اس��ت و از این جهت، نمونه های 
بارزی از کوتاه نویسی در ایران محسوب می شوند. شناخت این اصول و درک تازه ی ساختار 
حكایات کهن، عالوه بر نش��ان دادن جای گاه دیرینه ی مینی مال نویس��ی در ایران، س��بب 
می ش��ود که این مناب��ع ارزش مند، تنها محدود به ادبیات دانش��گاهی نگ��ردد و هم چون 

داستان های مینی مال امروزی در دست مخاطبان قرار گیرد. 
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نگاهي به داستان سودابه و سیاوش بر بنیاد اسطوره اي آن

تاریخ دریافت مقاله: 89/10/15
تاریخ پذیرش مقاله: 90/3/5

چکیده

اس��طوره و حماس��ه، یادگاران اقوامي داراي تمّدن و فرهنگ دیرینه اند. 
اس��طوره را مي توان مادري دانست که حماسه از آن زاده مي شود. بنابراین 
بررسي و تحلیل داستان هاي حماسي مي باید بر بنیاد ریشه ي اسطوره اي آن 
انجام شود. در این جستار تالش کرده ایم تا داستان »سودابه و سیاوش« را 
بر بنیاد اسطوره ای آن و با توجه ویژه به بازآمد کهن الگوها، بررسی و تحلیل 
نماییم و نش��ان دهیم که زندگی س��یاوش، هم چون مادرش، رازناک است. 
وی رازی با خود دارد که نباید آش��كار گردد. آن چه پیداس��ت خویش کاری 
اوس��ت، یعنی پدید آوردن کیخسرو. در حقیقت این مقاله پاسخی است به 
بخشی از مقاله دکتر قدمعلی سرامی با عنوان  »داستان سودابه و سیاوش از 
منظری دیگر« که نویسنده ی محترم تنها با توجه به الیه ی بیرونی داستان 
و بی عنای��ت ب��ه بن مایه هایی که این داس��تان از آن ها برآم��ده، به نتایجی 
اخالقی  و احتماالً دور از حقیقت رس��یده اند. هر چند که در بررسی الیه ی 
بیرونی داس��تان نیز قدری به خط��ا رفته اند. به همین جهت نگارنده، تالش 
کرده اس��ت تا داستان را هم از برون و روساخت و هم از درون و با توجه به 
ریشه های اس��طوره ای آن تحلیل نماید و نشان دهد که داستان »سودابه و 
سیاوش«، نه یك داستان عشقی صرف، که بخشی از نبرد نیروهای اهورایی 

و اهریمنی است. 
واژگان کلیدی: اس��طوره، حماسه، شاهنامه، کهن الگو، داستان »سودابه 

و سیاوش«. 

Email: r.saki_33@yahoo.com

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

