پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1936
(از ص  1تا )11

خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی
علیمحمد مؤذنی

1

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نسرین زرگرزادۀدزفولی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج
تاریخ دریافت ،36/20/16 :تاریخ پذیرش36/26/02 :

چکیده
مینیمالیسم (کمینهگرایی) در ادبیات ،سبک یا اصلی ادبی است که بر پایۀ فشردگی افراطی و ایجاز بیی
از حد و سادگی محتوای اثر ،بنا شدهاست .اگر براساس این تعریف ،ایجاز و سادگی را مهمتیرین ویژگیی
مینیمالیسم به شمار آوریم ،در آثار کالسییک نریر فارسیی ،بیا انیواو و نمونیههیای متنیوو و فراوانیی از
کمینهگرایی مواجه میشویم که از ابتدای شکلگیری زبان فارسی دری ،مورد توجه گروهی از شیاعران و
نویسندگان فارسی زبان بودهاست .با مطالعۀ تطبیقی و تأمل در ساختار حکاییتهیای آموزنیدۀ فارسیی از
منظر یک گونۀ ادبی نو ،میتوان به شیوههای تازهای برای انتقال و معرفیی فرهنیا اصییل و ارزشیمند
ایرانی ی اسالمی به جوامع دیگر دست یافت .بهارستان جامی ،صرفنظر از فاصلۀ زمانی و تفاوت زبانی و
بهدور از تعصب فرهنگی ،با مقایسهای ساختارگرایانه ،جزو آثاری است که از دیدگاه مینییمالیسیم ،قابیل
بررسی و توجه است .این مقاله با بررسی مؤلفهها و اصول داستانهای مینییمالیسیتی (داسیتانکهیا) ،بیه
دنبال یافتن ردپایی از این سبک ادبی ،در حکایتهای فارسی بهارستان است .نگارندگان در این مقاله بیا
بررسی مؤلفههای داستانک و مقایسه و تطبیق آن با برخی حکایتهای فارسی بهارستان ،این اثر را واجد
بسیاری از ویژگیهای مینیمالیستی دانستهاند.
واژههای کلیدی :مینیمالیسم ،کمینهگرایی ،داستانک ،حکایت ،بهارستان ،عبدالرحمان جامی ،سبک.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
کمینهگرایی یا مینیمالیسم ،جنبشی هنری در نیمۀ دوم قرن بیستم است که در تقابیل بیا
پیچیدگی و اطناب و تکلف هنر پیشین شکل گرفت .ایین سیبک در گونیههیای مختلیف
هنری همچون معماری ،طراحی ،نقاشی ،گرافیک ،موسیقی ،داستاننویسی نمود یافتهاست
و اساس آن در ادبیات ،توجه به نهایت «سادگی» و «ایجاز» در نوشتن داستان است.
در آثار کالسیک فارسی نیز با انواو و نمونههیای متنیوو و فراوانیی از کمینیهگراییی
مواجه میشویم که از ابتدای شکلگیری زبان فارسی دری ،میورد توجیه گروهیی از
شاعران و نویسندگان فارسی زبان بوده است؛ در عرصیۀ شیعر ،قالیبهیای ربیاعی و
دوبیتیی ،و در نرییر ،حکایییتهییای بسیییار کوتییاه اخالقییی ،عرفییانی و انتقییادی ماننیید
اسرارالتوحید ،گلستان ،جوامعالحکایات ،رسیالۀ دلگشیا و بهارسیتان ،در ادوار مختلیف
رواج داشتهاند (رضی و روستا.)77 :1911 ،

باتوجهبه ویژگیهای حکایات فارسی از یکسو و خصوصیات داستانکها از سوی دیگیر،
به نظر میرسد با مقایسهای تطبیقی ،میتوان شباهتهایی ساختاری بین این دو گونۀ ادبیی
شرقی و غربی یافت؛ گرچه قدمت حکایتهای فارسی را نیز نباید از نظر دور داشت.
 .0نوشتههای مرتبط با کمینهگرایی ()Minimalism

از جدیدترین پژوه هایی که دربارۀ کمینهگرایی و مینیمالیسم نوشته شدهاست ،میتوان
به این آثار اشاره کرد :کتاب ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی از محمدجواد جزینی
( ،1931نشر ثالث) که نویسنده عالوه بر تعریف داسیتانک و تاریخچیۀ ظهیور آن در ادبییات
فارسی ،ویژگی داستان های مینیمالیستی و نمونههایی از این نوو داستانها را در ضمیمۀ
کتاب آوردهاست .همچنین مقالۀ «کمینهگرایی در داستاننویسی معاصر» از احمید رضیی و
سهیال روستا (نشریۀ متنپژوهی ادب فارسی ،دانشگاه اصفهان ،1911 ،شیمارۀ  )9کیه نویسیندگان،
ضمن معرفی مینیمالیسم و زمینهها و عوامیل گیرای

بیدان ،ویژگییهیای داسیتانک و

شگردهای کمینهگرایی را در این نوو داستان ها برشمرده و نخستین کتاب داستانکهیای
فارسی را با عنوان در خانه اگر کس است ...معرفی کرده و داسیتانک «شیمعهیا خیاموش
نمیشوند» را تجزیه و تحلیل کردهاند .در پایان ،مؤلفان ایین مقالیه ،مینییمالیسیم را کیه
جنبشی هنری در عصر مدرن است ،برایند گرای

جامعههای مدرن و سینتی دانسیتهانید؛
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زیرا گرای

به اختصار و سادگی که اساس این سبک بر آنها بنیا شیدهاسیت ،در ادبییات

جهان سابقهای طوالنی دارد و در میان ملتهایی که پیشینۀ ادبی نیرومندی دارند ،همیشه
آثار کمحجم در کنار آثار پرحجم ،تولید و خوانده میشدهاست.
 .9آثار مربوط به حکایتهای بهارستان جامی
پژوه هایی که تاکنون دربارۀ بهارستان جامی صورت گرفته ،بیشتر مبنی بر مقایسۀ سبک
آن با گلستان سعدی بودهاست .صرفنظر از این نگیاه مقایسیهای و سیبکی ،پیژوه هیای
تازهای که در سالهای اخیر بر بهارستان صورت گرفتهاست ،عبیارتانید از :مقالیۀ «بررسیی
ساختار روایت در حکایتهیای بهارسیتان جیامی براسیاس بوطیقیای سیاختارگرای تزوتیان
تودوروف» از بهرام خوشنودی و همکاران

(نشریۀ متنپژوهی ادب فارسی ،1931 ،شیمارۀ 9؛ پییاپی

 )07که به گفتۀ مؤلفان  ،نخستین پژوه

در ساختارشناسی حکایتهیای بهارسیتان اسیت

که براسیاس نظرییۀ تیودوروف ،بیه عناصیر داسیتانی مریل زمیان و زاوییۀ دیید و لحین و
شخصیتپردازی و روایتگری پرداختیهاسیت .از ایین مقالیه مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه
حکایتهای بهارستان از دید نظریههای نقد ادبی معاصر ،قابل تحلیل و بررسی است .مقالیۀ
دیگر« ،نقد تطبیقی حکایتهای بهارستان جامی با داستانهای مینیمالیستی» نوشیتۀ خلییل
بیازاده و محمد آرتاست (نشریۀ متنپژوهی ،سال  ،1931 ،02شیمارۀ  )61کیه نویسیندگان بیا
دیدگاهی متقابل با پژوه
گرای

حاضر ،عواملی چون نوو شخصیتپیردازی ،گیرای

بیه فابیل،

به آرایههای ادبی ،تلفیق نظم و نریر ،وجیود طنیز و مطایبیه ،درونماییه و محتیوای

اخالقی را وجوه اختالف حکایتهای بهارستان با داستانک میدانند.
در مقالهای که پی

رو دارید ،نگارندگان برخالف دیدگاه آقای بیازاده و همکیارش،

از تفاوتهای محتوایی و نوو نرر این دو گونۀ ادبی ی که بیشتر ناشیی از قیدمت زمیانی و
فاصلۀ فرهنگی و محیطی است ی صرفنظر کردهاند و بیا اذعیان بیه ایین تفیاوتهیا ،بیا
چشمپوشی از هرگونه دیدگاه متعصبانۀ فرهنگی ،حکایتهای فارسی بهارستان جامی را از
منظر عناصر داستانی مشترک با داستانکها (داسیتانهیای مینیی مالیسیتی) بررسییدهانید و
معتقدند ادبیات همۀ ملتها ،در اصولی ساختاری و محتوایی و گاه صیوری ،شیباهتهیا و
خویشاوندیهایی دارد که با کنار نهادن تفاوتهای زبانی و فرهنگی و محیطی ،مییتیوان
آنها را کشف کرد.
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 .1ضرورت و اهمیت تحقیق
باتوجهبه استقبال روزافزون جامعیه از قالیبهیای کوتیاه ادبیی ی ازجملیه کمینیهگراییی و
داستانک ی شناخت و بررسی قالبهای نزدیک به این سیبک غربیی ی همچیون لطیفیه و
حکایت ی ضرورتی است تا آنچه را خود داریم ،قدر بدانیم و از بیگانه تمنا نکنیم .با مطالعۀ
تطبیقی و تأمل در ساختار حکایتهای آموزندۀ فارسی از منظر یک گونۀ ادبی نو ،میتوان
به شیوههای تازهای برای انتقال و معرفی فرهنا اصیل و ارزشمند ایرانی ی اسیالمی بیه
جوامع دیگر نیز دست یافت.
 .1روش تحقیق
روش کار در این پژوه  ،نظری ی تحلیلی و کتابخانهای است .ابتدا با تعرییف حکاییت و
داستانک ،به ماهیتشناسی و مقایسۀ ساختاری «حکایت» و «داستانک» پرداختهایم؛ سپس
با بررسی مؤلفه هیا و اصیول داسیتانهیای مینییمالیسیتی ،ردپیایی از ایین سیبک را در
حکایتهای بهارستان جامی یافتهایم تا به خویشاوندی این دو گونۀ ادبی پی ببریم.
 .6حکایت
حکایت ،داستانی است که به شکل منرور (مرالً در گلستان) یا منظوم (مرالً در مرنوی معنوی)
به منظور طرح نکتهای اخالقی ،اجتماعی یا صرفاً عملی بازگو میشیود .میاجرا و زنجییرۀ
حوادث چنین داستانی ،معموالً ساده و کوتاه ،و بدون عناصر غیرمنتظره است.
در حکایت ،امور و حوادث پیی از آنکیه فرصیت اکتشیاف پییدا کننید و جوانیب آن
مشخص و معین شوند ،خاتمه مییابند .مسائل مطرح در آن ،همان مسائل واقعی زنیدگی
روزمره هستند .شکل روایت نیز کموبی شبیه شکل معمول روایت امور در زندگی روزمره
است .داستان با خود حادثه و بدون مقدمهچینی و آماده ساختن خواننده شیروو مییشیود.
طرح مسائل در حکایت سریع و کوتاه است و پیام اخالقی ،غیایتی اسیت کیه داسیتان در
راستای طرح آن نوشته میشود (محمودیان.)71 :1917 ،
حکایت ممکن است استقالل داشته باشد یا بهعنوان تمریل در راستای روشین کیردن
موضوو مطرحشده بیاید و از نظر طرز بیان ممکن است جدی یا مطایبهآمیز باشید .بخی
مهمی از حکایتهای فارسی ،در زمرۀ ادبیات تعلیمی است که ماجرای مطیرحشیده در آن
معموالً با پند و حکمتی اخالقی ،یا نکتهای عرفانی تناسب دارد .بنابراین دو عنصر روایت و
نکتۀ تعلیمی ،از اجزای بنیادی حکایتهای تعلیمی هستند (انوشه.)190 :1976 ،
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 .7داستانک ()short short story

داستان کوتاه کوتاه یا داستانک ،داستانی به نرر است که باید جمیعوجیورتر و کوتیاهتیر از
داستان کوتاه باشد و از پانصد کلمه کمتر نباشد و از هزاروپانصد کلمه بیشیتر نباشید ،و در
آن ،عناصر کشمک

و شخصیتپردازی و صحنه ،مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفتهاست.

داستان کوتاه کوتاه ،همۀ عناصر داستان کوتاه را در خود دارد ،جز آنکه این عناصر با ایجاز
و اختصار همراه است .غالباً داستانک لطیفۀ گسترشیافته و استادانهساختهشدهای است که
پایانی تکان دهنده و غافلگیرکننده داشته باشد .آنتوان چخوف و اُ.هنری در خلق این نیوو
داستانها تبحر و مهارت خاصی دارند (میرصادقی.)921 :1931 ،
 .1ویژگیهای داستانک
به باور برخی از صاحبنظیران ،حجیم انیدک داسیتانهیای کوتیاه کوتیاه ،میانع بررسیی و
تقسیمبندی اجزا و عناصر داستانی در آنها میشود ،اما میتوان عناصر و ویژگیهایی چیون
کمحجمی ،طرح ساده ،مقدمهگریزی ،سادگی زبان ،محیدودیت زمیان و مکیان ،محیدودیت
شخصیییت ،حضییور غیرمسییتقیم راوی ،محییدودیت بحییران ،کشییمک

کوتییاه ،نقط یۀ اوج،

گرهگشایی ذهنی ،گفتوگوهای ساده و پایان غیرمنتظره را در آنها یافت (مستور.)01 :1973 ،
 .3مقایسۀ داستانک با حکایت
مهمترین عوامل مشترکی که باعث مقایسۀ حکایت با داستانک میشیود ،حجیم کوتیاه و
ایجاز آشکار و پیامرسانی سریع است ،اما مانند همیۀ چیزهیای مشیابهی کیه وقتیی سییر
گذشته تا حال را طی میکنند ،بخشی از گذشته را از دست میدهند و روی های تیازهای
را جایگزین گذشته میکنند ،داستانکها نیز تفاوتهیایی بیا کهینالگوهیای خیود ،یعنیی
حکایتها ،یافتهاند؛ برای مرال ،سبک نوشتاری کتابهایی مرل گلستان و بهارسیتان ،نریر
آمیخته به نظم است و درواقع نویسنده ،بیت یا ابیاتی را برای تأییید و ییا اسیتناد مطالیب
نررش میآورد ،ولی این نکته دربارۀ داستانکها به هیچ عنوان صدق نمیکند.
نکتۀ دیگر اینکه در بیشتر داستانکها ،زمان محدود داستان ،در حیوزۀ حیال و اکنیون
قرار دارد ،درحالیکه در حکایتها ،زمان اغلب به گذشته برمیگردد.
چگونگی شخصیتپردازی نیز میتواند جزو تفاوتهای این دو نوو نوشتار روایی باشد.
موقعیت اجتماعی قهرمانان هم یکی دیگر از تفاوتهای این دو گونۀ ادبی است که در
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حکایتها ،معموالً از افراد شاخص مانند ثروتمنیدان و پادشیاهان و عالمیان و عارفیان در
جایگاه شخصیت استفاده میکنند ،درحالیکه شخصیتهای محیدود داسیتانکهیا از بیین
همۀ افراد و اقشار جامعه و حتی در برخی موارد انسانهای تنها و زخیمخیورده و میأیوس
هستند (نک .جزینی.)91 :1931 ،
برخالف حکایتها ،اصوالً در داستانکهیا پییام عقالنیی وجیود نیدارد .داسیتانهیای
مینیمالیستی ،رویکردی احساسی و عاطفی دارند و هییچ پیونیدی بیا اییدئولوژی ندارنید.
داستانکها از زبان نمادین و رمز و نشانه هم به دورند .در این داستانها «عنوان» به اندازۀ
خود محتوای اثر ،اهمیت دارد و در خدمت مینیمال است .در حکایتها ،این ویژگی زییاد
مورد توجه قرار نگرفتهاست .زبان امرالوحکم پر است از انواو آرایه و استعاره ،و همه هیم
در خدمت انتقال پیام به خواننده است؛ چیزی که در داستانکها و انواو آن اتفاق نمیافتد.
زبان نوشتههای مینیمالیستی ،سرد و بیروح است ،اما زبان حکایتهیا گیرم و شییرین و
روان .معموالً تخیل در حکایت ها جایگاهی ندارد و حکایتهیا عمومیاً آمییزهای از تخییل
جمعی هستند که سینهبهسینه و دهانبهدهان منتقل شدهاند و در این انتقال ،چیزهایی بیه
فراخور مخاطب ،به آن اضافه یا از آن کاسته شدهاست؛ ولی وقتی داستاننویس شروو بیه
نوشتن داستان کوتاه میکند ،از صافی ذهن

به چیزی که وجود ندارد ،موجودیت میدهد

و این تفاوت عمدۀ داستانهای مینیمالیستی قبل از قرن نیوزدهم مییالدی و پیس از آن
است (خادمیکوالیی و رحیمی91 :1939 ،ی.)11
صرفنظر از تفاوتهایی که به اقتضای خاستگاه و زمان پییدای

و مخاطیب ایین دو

گونۀ روایی به طور طبیعی و حیاتی بروز کردهاند ،مطالعۀ ساختاری حکایتها و داستانکها
ما را به وجود شباهتها و نوعی خویشاوندی تأملبرانگیز وامیدارد.
در پژوه

حاضر ،حکاییتهیای بهارسیتان جیامی را از منظیر سیه ویژگیی مهیمتیر

داستانهای مینیمالیستی و داستانکها ی یعنی حجم و ساختار طرح و شخصیتپردازی ی
بررسی کردهایم و سپس برای نمونه ،مؤلفههای مینیمالیسم را در پنج حکاییت ،بیه طیور
کلی تحلیل کردهایم.
3ی .1حجم
بسیاری از حکایتهای بهارستان ،کمحجم و فشردهاند .از مجموو شصتوهفت حکایت:
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ی ده حکایت زیر پنجاه واژه دارد (صص)116 ،111 ،119 ،11 ،12 ،12 ،12 ،77 ،10 ،11 :؛
ی بیستویک حکایت بهطور تقریبی بین پنجاه تا هفتاد واژه دارد (صص[ 19 :سه حکایت]،
[ 10 ،11 ،12 ،17دو حکایت][ 73 ،71 ،77 ،69 ،16 ،19 ،چهار حکایت])117 ،116 ،111 ،12 ،؛
ی ده حکایت بین هفتادویک تا صد واژه دارد (صص111 ،111 ،119 ،111 ،77 ،16 ،11 :
[دو حکایت])117 ،116 ،؛
ی شانزده حکایت حدود صدویک تیا صیدوپنجاه واژه دارد (صیص[ 11 ،11 ،12 ،13 :دو
حکایت][ 62 ،11 ،دو حکایت][ 71 ،71 ،69 ،61 ،دو حکایت][ 110 ،دو حکایت])111 ،؛

ی سه حکایت بین سیصدویک تا سیصدوپنجاه واژه دارد (صص)67 ،11 ،17 :؛
ی سه حکایت حدود سیصدوپنجاهویک تا چهارصد واژه دارد (صص)76 ،61 ،11 :؛
ی یک حکایت حدود نهصدوپانزده واژه دارد که طوالنیترین حکایت بهارستان است.
باتوجهبه این بررسی ،تعداد واژههای اکرر قریب به اتفاق حکاییتهیای بهارسیتان بیه
پانصد واژه نمیرسد و میتوان نتیجه گرفت که ویژگی کمحجمی که بارزترین خصوصیت
داستانکهاست ،در حکایتهای بهارستان چشمگیر است؛ البته وقتی سخن از کمحجمیی
در مینیمالیسم میشود ،الزاماً تعداد واژه منظور نیست ،بلکه به مفهوم این است که میتن،
هیچ واژۀ ناکارآمدی ندارد و بهگزینی کلمه بهخوبی رعایت شدهاست.
3ی .0سادگی ساختار طرح /پیرنا ()plot

یکی از مهمترین تفاوتها میان سه گونۀ داستانی «رمان»« ،داستان کوتاه»« ،داستان کوتاه
کوتاه» در میزان پیچیدگی طرح آنهاست .طرح در داستانهای کمینهگرا بسیار ساده است؛
زیرا اینگونه داستانها آغاز و پایانی نزدیک به هم دارند و در آنهیا همیۀ عناصیر طیرح،
امکان حضور نمییابند .گاهی اول و آخر داستانی حذف مییشیود ،و گیاه تعلیقیی شیکل
نمیگیرد یا کشمکشی روی نمیدهد و اگر پیچشی باشد ،معموالً در پایان داسیتان دییده
میشود .پایان اینگونه داستانها نیز معموالً باز است تا خواننده باتوجهبه ذهنیت خیود ،در
تکمیل آن مشارکت داشته باشد .این پایان ،آغاز تفکر خواننده برای درک درونمایه است.
ساختار طرح در حکایتهای بهارستان ،از جهاتی شبیه داستانکهاست؛ ازجمله :طیرح
ساده دارند و تعداد وقایع در آنها اندک است و بر واقعۀ اصیلی تمرکیز مییشیود .آغیاز و
پایانی نزدیک به هم دارند؛ گاه طرح گسترش نمییابد ییا کشمکشیی و تعلیقیی صیورت
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نمیپذیرد و یا داستان بیمقدمه و با واقعۀ اصلی آغاز میشود و گاه در نقطۀ اوج به پاییان
میرسد .اکنون به این موارد در حکایتهای بهارستان اشاره میکنیم:
در حکایت «عمر و یهودی» (جامی )12 :1931 ،نویسنده با مقدمۀ مختصیری از توصییف
عمر ،خواننده را وارد فضای داستان میکند؛ سپس با گرهافکنی ( )complicationی کیه
تظلم یهودی از حاکم بصره است ی طرح داستان آغاز میشود .گسیترش طیرح ،در میانیۀ
داستان نیز با نهایت ایجاز و اقتصاد کلمه پی

میرود؛ برای نمونه ،حکم عمیر بیه حیاکم

بصره ،بر سفال ،چنین است« :شکایتکنندگان از تو بیحسابند و شکرگزاران نایاب؛ از موجبیات

شکایت بپرهیز یا از مسند حکومت برخیز» .دستور در عین کوتاهی ،بسییار کامیل اسیت و بیا
صالبت شخصیت عمر ،همخوان است .این دستور که منجیر بیه نیوعی تعلییق و انتظیار
میشود تا آنجا پی

میرود که یهودی سفال را به دست حاکم بصره میرسیاند و او نییز

وجهی را که باید میداد ،پس میدهد و این همان نقطۀ اوج و گرهگشایی حکاییت اسیت.
این طرح ساده و فشرده ،ویژگی مشترک داستانکها هم هست.
در حکایتی که قرار است دست جوانی به اتهام دزدی قطیع شیود ،آغیاز بییمقدمیه و
حرکت مستقیم به میانۀ پیرنا ،باعث سادگی طرح شدهاست :جوانی را به دزدی گرفتند.
خلیفه حکم کرد که دست

ببرند( ...همان.)11 :

گاه نامهای خاص و آشنا و یا اشاره و تلمیحی به حادثهای تاریخی ،موجیب فشیردگی
طرح حکایتها و آغاز بیمقدمۀ آنها شدهاست .در حکایت حجاج و زن اسیر (همان )10 :با
این مورد مواجه میشویم :زنی را از جماعتی که بر حجاج خروج کیرده بودنید ،پیی
آوردند . ...حجاج با زنی اسیر سخن میگوید ،ولی او پاسخ

وی

را نمیدهد و سر برنمیکنید

و نظر نمیافکند .گره داستان همین بیتوجهی زن به حجاج است که کشمک
نیز تعلیق و انتظاری کوتاه را در میانۀ حکایت به وجود میآورد .با پرس

داستان و

یکی از حاضران

ی که میپرسد« :چرا امیر با تو سخن میگوید و تو اعراض میکنی؟» ی طرح سادۀ حکایت بیه
سوی اوج ( )climaxو گرهگشایی پی

میرود .پاسخ زن اسیر ی «شرم میدارم بیه میردی

نظر کنم که خدایتعالی به وی نظر نمیکنید» ی پایان غیرمنتظرۀ داستان را رقم زدهاست کیه
آغازگر تفکر و تعقل خواننده و هدف غایی نویسنده است.
این حکایت با حدود شصت واژه و سه شخص ،طرحی ساده و فشرده با رابطۀ علیی و
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معلولی نسبتاً منطقی دارد و صرفنظر از قدمت زمانی و زبانی ،به ساختار داستانکها بسیار
شبیه است.
از دیگر نمونهها میتوان به حکایت صفحۀ  17بهارستان اشاره کرد :راوی در مقدمه به
ماجرایی تاریخی اشاره میکند و از موقعیت خود میگویید .تصیور اینکیه جمیاعتی قصید
جان

را دارند ،وضع ناپایدار و گیره داسیتان را پدیید مییآورد .راوی ناشیناس وارد شیهر

میشود و به خانهای پناه میآورد و میزبان بیدون پرسی

از نیام و نشیان ،از او پیذیرایی

میکند .هنگامی که راوی متوجه میشود که در صورت پی بردن میزبان به هویت  ،او را
به خونخواهی و انتقام پدر خواهد کشت ،هولووالیی ( )suspenseدر داستان به وجیود
میآید ،ولی این تعلیق دیری نمیپاید و داستان با تصمیم ناگهانی راوی و دست شستن از
جان و معرفی خود به میزبان ،به اوج خود میرسد .واکن
راوی ی و بخش

میزبان به قاتل پدر خود ی یعنی

وی در عین خشم ،بزرگوارانه است و پایان نامنتظری را پدیید مییآورد

که از ویژگیهای داستانکها هم هست.
در حکایتهای روضۀ پنجم که در باب عشق و محبت است ،شروو پیرنا در بیشیتر
حکایات با مقدمهای توصیفی همراه شدهاست؛ برای نمونه ،یک حکایت را تحلیل میکنیم:
در حکایت عشق اَشتر و جیدا (همیان ،)61 :جامی با توصییف کوتیاهی از ایین دو شیخص،
مقدمۀ پیرنا را آغاز میکند .اَشتر جوانی با کمال و ادب ،عاشق دختری زیبارو از مهتران
قبیله به نام جیدا میشود .شروو با موضوو عشق ،خود کششی اولیه در داستان بیه وجیود
آوردهاست .این کش

با بیان این جمله که «راز عشق را از نزدیک و دور میپوشیدند» ،افزون

میشود و نوعی هراس و هولووال از آشکار شدن این راز ،خواننیده را بیرای گیرهافکنیی
نویسنده و پذیرش آن آماده میکند .سرانجام افشای راز آن دو ،جناهایی را میان دو قوم
برمیانگیزد و باعث ریختن خونها میشیود؛ ایین موضیوو ،وجیود تعلییق و انتظیار را در
مخاطب باعث میشود .رابطۀ علیی و معلیولی بیرای گیرهافکنیی ،بیه خیوبی و بیه رسیم
داستانکها ،با حداقل کن ها به وجود آمدهاست .گره داستان ،جدایی جیدا از اشتر اسیت:
«قوم جیدا خیمۀ توطن از آن دیار برکندند».

محصول این گرهافکنی ،ایجاد کششی دوباره و انتظار و هولووالیی قویتر است کیه
خواننده را تا چارهاندیشی اَشتر در این حالت نگه میدارد .در این مرحلیه ،بیا ورود دوسیت
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اَشتر به داستان و درخواست اشتر از او برای یاری رسیاندن

بیه جییدا ،کین

و حرکیت

تازهای برای گسترش طرح رخ میدهد .رابطۀ علی و معلولی وقایع ایین داسیتان هماننید
داستانهای مینیمالیستی امروزی ،فشرده اما کامل است .ادامۀ داستان بیا رفیتن دوسیت
اشتر به خیمه ،با لباس مبدل جیدا بهجای او ،و پی بردن خواهر جیدا به حضور آن دوسیت
تا باز شدن گره داستان ی که مالقات اشتر و جیداسیت یی کین هیای جیذابی بیه وجیود
آوردهاست .در این حکایت ،همۀ اجزای طرح ،از مقدمه و کن ها و تعلیق و گرهافکنی تیا
اوج ،با تعداد تقریبی نهصدوپانزده واژه مطرح شدهاست و با داشتن هفت شخصیت (اصلی و

فرعی) ،طوالنیترین حکایت بهارستان است.
3ی .9شخصیت
شخصیت در یک اثر نمایشی یا روایی ،فردی است دارای ویژگیهای اخالقی و ذاتی کیه
این ویژگیها از طریق آنچه انجام میدهد (رفتار) و آنچه میگوید (گفتار) نمیود میییابید؛
زمینۀ چنین رفتار یا گفتاری ،انگیزههای شخصیت را بازتاب میدهد (مستور.)99 :1973 ،
شخصیتها در بهارستان اغلب از نظر ماهیت ،انسانیاند ،امیا در روضیۀ هشیتم ،همیۀ
حکایتها (بیستودو حکایت) ی چنانکه خود جامی در ابتدای روضیه مییگویید ی «از زبیان

احوال بیزبانان» ی یعنی حیوانات ی نقل شیدهاسیت؛ وی دربیارۀ علیت ایین کیاربرد چنیین
میآورد« :تا بهجهت غرامت و ندرت طبیعت ،بر آن اقبیال نمایید و بیر وی ابیواب فهیم حکیم و
مصالح بگشاید» (جامی.)111 :1931 ،

اشخاص حکایتها ،سادهاند و گاه با نامهایی خاص و آشنا ی مانند نام عارفان مشهور یا
شخصیتهای تاریخی و مذهبی و ادبی ی مواجه مییشیویم .تعیداد شخصییتهیا در کیل
حکایتهای بهارستان ی چه انسان و چه غیرانسیان ی انیدک اسیت .از مجمیوو حکاییات
بهارستان ،هفت حکایت تکشخصیتیاند که معموالً پاسخگوی پرسشی ییا درخواسیتی از
راوی مجهول (بهصورت سومشخص جمع) هستند .برای نمونه ،در حکیایتی بیا حیدود سیی
واژه ،فقط یک تَن (اسکندر) در پاسخ به راوی ،کنشی محدود دارد« :اسکندر را گفتند :به چیه
یافتی از دولت و سلطنت با صغر سن و حداثت عهد؟( »...همان.)10 :

تعداد سیودو حکایت ،دو شخصیتیاند که یا هر دو انساناند یا برای مریال در روضیۀ
هشتم هر دو حیواناتی هستند که تمریلوار گفتار و کن هایی انسانی دارند .سیزده حکایت
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نیز سهشخصی هستند؛ سه حکایت چهارشخصیتی و فقط یک حکایت (همان )61 :با هفیت
شخصیت (دو اصلی و پنج فرعی) پرجمعیتترین حکایت بهارستان است.
این اشخاص معدود معموالً همانند شخصیت بسیاری از داسیتانکهیا ،فرصیت تغیییر
نمییابند و ایستا هستند ،اما با استفاده از عنصر گفتوگو ،خواننده را به تفکری فراتر و برتر
از فضای خارج داستان ،هدایت میکنند و تغییری نسبتاً ماندگار در وی به وجود میآورند:
میان دو خردمند سخن عشق میرفت .یکی گفت :خاصیت عشق همیشه بیال و رنیج
است و عاشق همهوقت محنتک

و بالسنج .دیگری گفت :خاموش باش! همانا تیو

هرگز آشتی بعد از جنا ندیدهای و چاشنی وصال بعد از فراق نچشیدهای .هیچکیس
در عالم ،از صافیدالن عشقپیشه لطیفتیر نیسیت و از گیرانجانیان دور از اندیشیه،
کریفتر نی (همان.)69 :

چنانکه پیداست ،تغییری در شخصیت ها دیده نمیشود ،ولیی آنچیه تغیییر میییابید،
دیدگاه کسانی است که مرل نفر اول این حکایت ،میاندیشند.
 .12بررسی مؤلفههای مینیمالیسم در پنج حکایت از بهارستان جامی
با مطالعۀ حکایتهای بهارستان و بررسی مؤلفههای مینییمالیسیتی در آنهیا ،مییتیوان
بهنوعی اشتراک و خویشاوندی این دو گونۀ ادبی پی برد؛ اگرچه از قدمت زمانی حکایتها
نمیتوان صرفنظر کرد .بررسی مؤلفههای کمینهگرایی ،در تیکتیک حکاییتهیا ،تکیرار
مکررات و موجب اطالۀ کالم میشود؛ بنابراین در این مقاله ،فقط چند حکاییت را محی
نمونه ،بررسی و تحلیل تطبیقی کردهایم.
12ی .1حکایت
در مجلس کسری ،سیه تین از حکمیا جمیع آمدنید :فیلسیوف روم و حکییم هنید و
بزرجمهر .سخن به اینجا رسید که سختترین چیزها چیست؟ رومیی گفیت :پییری و
سستی با ناداری و تنگدستی .هندی گفت :تن بیمار با اندوه بسییار .بزرجمهیر گفیت:
نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل .همه به قول بزرجمهر رضا دادند (همان.)11 :

این حکایت با پنجاهوش

واژه ،نخستین و مهمترین ویژگی داستانهای مینیمیال را

دارد .معموالً حداقل داستانکها را پنجاهوپنج تا دوهزار کلمه دانستهاند ،اما چنانکه گفتیم،
حجم داستانکها ،حد کامالً معینی ندارد .طرح :داستان با جملۀ توصیفی شروو و با معرفی
شخصیتهای داستان ادامه یافتهاست .با طرح یک پرس

دربارۀ «چیسیتی سیختتیرین
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چیزها» ،گره نیز افکنده شدهاست .مطرح شدن «چیستی سیختتیرین چیزهیا» بیرای هیر
خوانندهای ،به دلیل شگفتی ،کش ایجاد میکند و خواننده را مستقیم به زمان و صیحنۀ
داستان وارد میآورد .طرح این حکایت ،ساده و تا حدی بیانگر علت و معلول اسیت .راوی
دانای کل و از صحنه خارج است .مکان :فضا توصیف نشیدهاسیت .شخصییت :اشیخاص
داستان محدود به سه نفیر و شخصییتپیردازی توصییفی نیسیت و خواننیده از البیهالی
گفتوگو و دیالوگ بین سه نفر ،به ماهیت وجودی شخصیتها پی میبیرد .بیرای نمونیه،
فیلسوف رومی ،شخصی آیندهنگر و درعینحال دنیادار و میادیگراسیت .حکییم هنید بیه
تندرستی و نشاط و شادی ارزش می نهد و بزرجمهر شخصیتی آیندهنگر و عاقبتاندی و
معتقد به جهان دیگر است که زندگی دنیا را مقدمۀ حیات اخروی میداند .زبان :زبان ایین
حکایت ساده است و آرایه و پیچیدگی ندارد .پایان :این حکایت ،پاییانی غیرمنتظیره دارد.
جملۀ پایانی «همه به قول بزرجمهر رضا دادند» باعث بازگشت دوبارۀ خواننده به متن و تفکر
دربارۀ آن برای تحلیل قضاوت و نتیجیۀ پاییانی مییشیود و ایین ،یکیی از ویژگییهیای
داستانهای کمینهگراست .اوج :گرهگشایی ،پاسخ به پرس آغیازین اسیت کیه در جملیۀ
پایانی به اوج میرسد .پس از پایان حکایت ،خواننده هنوز به تفکر و واکاوی اعمیال خیود
مشغول است .درونمایه :این متن کوتاه ،درونمایهای کلی و ذهنی مبنی بر حکیم دینیی
«الدنیا مزرعة اآلخره» و بازگشت نتیجۀ عمل به خود شخص را به خواننده القا میکند.
12ی .0حکایت
درویشی قویهمت با پادشاهی صاحبشیوکت طریقیۀ اختالطیی و سیابقۀ انبسیاطی
داشت .روزی از وی نسبت به خود ،گرانی تفرس کرد .هرچنید تجسیس نمیود ،آن را
جز کررت تردد و بسیاری آمد شد سببی نیافت .دامین از اخیتالط او درچیید و بسیاط
انبساط درنوردید .روزی پادشاه را در راهی با وی اتفاق مالقات افتاد ،زبان به مقاالت
او بگشاد که ای دروی ! موجب چیسیت کیه از میا ببرییدی و قیدم از آمید شید میا
درکشیدی؟ گفت :موجب ،آنکه دانستم که از سبب ناآمدن ،سیؤال بیه ،کیه از جهیت
آمدن ،اظهار مالل (همان.)11 :

این حکایت نیز با نودوپنج واژه ،دارای حجم داستانهای کمینهگراست .طرح :در آغاز
این حکایت ،دوستی دو شخصیت با تضاد طبقاتی زیاد مطرح شده و همین موجب کششی
شگفتانگیز در طرح سادۀ آن شدهاست .در طرح داستان ،رابطۀ علت و معلول بیهصیورت
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جزیی وجود دارد ،بهطوریکه علت گره داستان ی یعنی دامن چیدن دروی

از اخیتالط بیا

پادشاه ی را تفرس وی از گرانی پادشاه میدانیم .راوی :راوی ،دانای کل و از صحنه خیارج
است .مکان :فضا توصیف نشدهاست .شخصیت :اشخاص داستان محدود به دو نفر اسیت.
شخصیتپردازی توصییفی نیسیت ،بلکیه خواننیده اسیتفاده از دو صیفت «قیویهمیت» و
«صاحبشوکت» برای «دروی » و «پادشاه» ،با کمترین واژهها ،به اختالف جایگاه و تضیاد
طبقاتی دو شخصیت پی میبرد .زبان :زبان این حکایت ساده است .آرایهها پیچیدگی ندارد
و متناسب با زمان خلق و سبک اثر است .پایان :این حکایت ،پایانی غیرمنتظیره دارد .اوج:
گرهگشایی ،بیان علت دوری گزیدن است که در جملۀ پایانی بیان میشود .پیس از پاییان
حکایت ،خواننده به تفکر دربارۀ چگونگی روابط اجتماعی خود با دیگران میاندیشید .ایین
آغاز پس از پایان ،از ویژگیهیای مهیم داسیتانکهاسیت .درونماییه :ایین میتن کوتیاه،
درونمایهای کلی و انتزاعی مبنی بر حکم اخالقی «دوری و دوستی» دارد.
12ی .9حکایت
وزیر هرمز بن شاپور به وی نامه فرستاد که بازرگانان دریا ،بار جواهر بسیار آوردهاند و
آن را به صد دینار از برای پادشاه خریدهام .شنیدهام که پادشاه آن را نمیخواهد؛ اگیر
راست است ،فالن بازرگان به صدهزار دینار سود میخرد .هرمیز جیواب نوشیت کیه
صدهزار دینار و صد چندان پی

ما قدری ندارد .چون ما بازرگانی کنیم ،پادشاهی که

کند و بازرگانان چه کنند؟ (همان.)12 :

بیان روایی با استفاده از گفتوگو و مکاتبه ،درونمایۀ ذهنی ،پایان غیرمنتظره ،کوتاهی
حجم (هفتادوسه واژه) ،سادگی زبان متناسب با سبک اثر ،بیتوجهی به زمان و مکان ،راوی
بیرونی و کمرنا ،درونمایۀ ذهنی ،و شروو تفکر بعد از خواندن حکایت (رسییدن بیه ایین

پیام اخالقی که «هر کسی را بهر کاری ساختند») از مؤلفههایی است کیه ایین حکاییت را در
زمرۀ آثار مینیمالیستی قرار میدهد.
12ی .1حکایت
زنی را از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند ،پیی
سخن میگفت و وی سر در پی

وی آوردنید .حجیاج بیا وی

انداخته بود و نظر در زمین دوخته؛ نیه جیواب وی

میدادی و نه به وی نظر میکرد .یکی از حاضران با وی گفیت :امییر بیا تیو سیخن
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می گوید و تو از وی اعراض میکنی؟ گفت :من از خدایتعالی شرم مییدارم کیه بیه
مردی نظر کنم که خدایتعالی به وی نظر نمیکند (همان.)10 :

این حکایت نیز با حجم انیدک کمتیر از صید واژه (هشیتادوچهار واژه) ،نخسیتین ویژگیی
کمینهگرایی را دارد .داشتن طرح ساده و ابتدایی با رابطۀ علی و معلولی جزیی بین کن ها و
بیان روایی ،آن را در شمار داستانها میآورد .پرهیز از مقدمهپردازی توصیفی ،سادگی زبان و
گفتوگوها ،محدودیت زمان و مکان ،محیدودیت اشیخاص (حجیاج ،زن ،یکیی از حاضیران)،
حضور غیرمستقیم راوی (دانای کل) ،محدودیت بحران و کشمک

(بیتوجهی زن به حجیاج)،

گرهگشایی ذهنی (بعد از پایان داستان) ،پایان ناگهانی و غیرمنتظره ،از مؤلفههیایی اسیت کیه
این حکایت را به داستانکهای معاصر و آثار مینیمالیستی نزدیک میکند.
12ی .1حکایت
نابینایی در شب تاریک ،چراغی در دست و سبویی بر دوش در راهی میرفت .فضولی
به وی رسید و گفت :ای نادان! روز و شب پی

تو یکسان است و روشنی تاریکی در

چشم تو برابر؛ این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت :این چیراغ نیه از بهیر
خود است؛ از برای چون تو کوردالن بیخرد است تا با من پهلو نزننید و سیبوی میرا
نشکنند (همان.)73 :

این حکایت نیز با مؤلفههایی چون بهرهگیری از گره ساده (طرح پرس ) ،زمیان و مکیان
محدود (شب و راه) ،شخصیتهای ساده و معدود (نابینا و فضول) ،لحن طنزآمیز و زبان سیاده،
فرود لحظهای و فوری به نقطۀ پایان ،گرهگشایی سریع (توضیح نابینا) و درونمایۀ ذهنی (آغاز

تفکر بعد از پایان) ،این لطیفه را از جهاتی در شمار آثار مینیمالیستی قرار میدهد.
 .11نتیجه
گرچه خاستگاه و انگیزۀ پیدای

حکایتهای فارسیی و داسیتانکهیا ،از هیم دور و بیا هیم

متفاوت است ،صرفنظر از فاصلۀ زمانی و تفاوت زبانی و بهدور از تعصب فرهنگی ،میتیوان
با مقایسهای ساختارگرایانه ،نوعی خویشاوندی و تشابه بین این دو گونۀ روایی یافت.
بررسی عناصر داستانی مهم و مشترک میان داستانکها و حکاییات فارسیی ،ازجملیه
حکایتهای بهارستان جامی ،تبیین میکند که شباهتهای این دو گونۀ ادبی ،آنچنانکه
برخی منتقدان (نک :مقالۀ بیازاده و آرتا) مطرح کردهاند ،فقط یک شباهت صوری نیست و
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با مقایسهای تطبیقی ،میتوان به موارد مشابه ساختاری و غیرصوری ایین دو گونیۀ ادبیی
ی مرل سادگی پیرنا ،مقدمهگریزی ،زاویۀ دید محدود ،شخصیتپیردازی غیرمسیتقیم و
گاه نقلی ،زبان ساده و قابلفهم مخاطب ،صحنهپردازی غیرتوصیفی ،پاییان غیرمنتظیره ی
نیز پی برد .نگارندگان این مقاله با بررسی مؤلفههیای داسیتانک در برخیی حکاییتهیای
بهارستان جامی ،حکایتهای این اثر را واجد ویژگی مینیمالیستی دانستهاند.
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