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  چكيده
علّتهـاي  رشد تكنولوژي و پيشرفت ماشينيزم، در دنياي مدرن كنـوني، تبـديل بـه يكـي از     

سـبكي  گرايي كـه از آن بـا عنـوان    ن كوتـاه ايـ . گرايي شده اسـت اساسي در توجه به كوتاه
ز هنر و شـعر و داسـتان   مينيماليستي نيز ياد ميشود، جرياني است كه تمامي ابعاد زندگي، ا

نـد، كـه در آن   مينيمالهاي ادبي، آثاري كوتاه !گرفته تا پيامكها و ايميلها را دربرگرفته است
دهد و اين صلي را در يك واقعة اصلي نشان مينويسنده به ياري يك طرح منظم، شخصيتي ا

ين شعر كوتـاه و  سبك مينيماليستي تقريباً مرز ب. اثر بر روي هم تأثير واحدي را القا ميكند
Ĥورد اين روزگارند، در رهبا اين وجود كه برخي بر اين باورند كه مينيمالها . جملة كوتاه است

يهايي در قالب ابياتي داستاني و ويژگيهـاي  ئاين پژوهش بر آن شديم تا به بررسي كوتاه گرا
ه در اين نوع در ديوان شمس بپردازيم، تـا نشـان داده شـود كـه داسـتانهاي گنجانـده شـد       

اند و از عنايتي كثير بهره ميبرند، امـا در حقيقـت    عباراتي كوتاه، اگرچه امروزه پررنگتر شده
  .ريشه در آثار اديبان كهن ما دارند

  
  كليدي كلمات
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 esi@yahoo.comfatememodarr  استاد دانشگاه اروميه.  1

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.  2



                                                                        1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 328

                         

 

  مقدمه
ريخت شناسـي داسـتانهاي   (. گرايي است آيد كه معني اصلي آن كمينه مي» مي نيم«مينيمال از واژة 

اصطالح مينـي مـال نخسـتين بـار در مـورد نمـايش       : چنان ميگويند )354ص :مينيماليستي، جزينـي 
اثـري كـه فاقـد شخصـيت و     «كـار رفـت،   نامه نويس ايرلندي بشساموئل بكت، نماي» نفس«

سبك مينيمال،  )81ص : ير صادقيواژه نامة هنر داستان نويسي، م(. »گفتگو بود و تنها سي ثانيه طول كشيد
گـر مفهـوم كـم و     اين نوع سبكي همواره تداعي. تراشي و نقاشي مدرن استمقتبس از پيكر

كوچــك و كـم بــودن از مفـاهيم بنيــادين در هنــر   . اسـت » كــاهش«كوتـاه بــودن و نـوعي   
ات، سـبك يـا اصـل     : بنابراين ميتوان گفت. مينيماليستي محسوب ميگردد مينيمال در ادبيـ

كه از جملـه  -بي نمايش است كه بر پاية فشردگي افراطي و ايجاز بيش از حد محتواي اثر اد
نويسـندگان در لحـاظ كـردن ايـن     . بنا شده باشد -مهمترين اشتراكات با داستان بيت است

فشردگي و ايجاز، تا آنجا پيش ميروند كه فقط عناصر ضروري اثر، آن هـم در كوتـاهترين و   
  )184ص...:فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي، مرزبان و(. ي بمانندكمترين شكل ممكن باق

يتها، در براي نمـونه رويكرد جهان ادبيات بـه داستانهاي مينيمال و در كنار آن داستان ب
حقيقت انـعكاس ايجازگريهايي است كـه بـيش از آن در واقعيتهـاي عينـي رخ داده اسـت،      

هـا نمـود    نقباض دارد و در بيشتر عرصـه شدت روي در فشردگي و اجهان امروز بنحوي كه ب
  . باشدآن مشهود مي

موضوعي كه توجه همه را در شاخه هاي مختلفي  بر پاية آنچه بدان اشارت رفت در ابتدا
ردگرايي بود كه با عنوان مينيماليسم از از هنر گرفته تا ادبيات به خود جلب كرد، نوعي از خُ

ايي هستند كه پس از گذشت مدتي بـا آمـدن نـوع    اين مينيمالها شامل ويژگيه. آن ياد شد
ويژگيهـاي مشـترك پيـدا     جديدي، تحت عنوان داستان بيت در عرصة ادبيات، بـا يكـديگر  

سادگي ميتوان خصوصيات مشترك اين دو را در تـك بيتيهـا يـا چنـد     نمودند، بنحوي كه ب
  .وار مشاهده نمودتيهاي داستانبي

شـود، ايـن   تاني است كه در يك بيـت گفتـه مي  اسد »داستان بيت« درخور ذكراست كه
داستان بيت يك قالب داستاني تازه، (. »داستان بايد در يك بيت آغاز شده و در همان بيت هم پايان يابد

البتّه ممكن است كه در بيتهاي قبل و بعد، توضيحي تكميل كننـده بـراي آن    )48ص :عبداللهيان
آنچه مهم مينمايد اين است كـه  . كنندگي دارد لگفته شود، اما اين توضيح تنها جنبة تكمي

هـاي   داستان بيت در ميان نـمونه. اين داستان در همان يك بيت بايد نياز خواننده را برآورد
داسـتاني، بيـش از همه بـه داستانـك نزديك ميباشد، با اين تفـاوت كـه داســتانك چنـد    

ات ژاپـن   . برابر يـك داستان بيـت است ات انگليسـي،    هايكو در ادبيـ و مينيماليسـم در ادبيـ
مانند داستان بيت است كه از جمله اشتراكات در آنهـا ايجـاز و فشـردگي مطالـب و حـذف      
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تك بيـت يـا فـرد مثـل، تمثيـل و      «ميتوان اذعان داشت كه . مطالب زائد، قابل تـأمل است
  )50: همان(. »حكايت كوتاه مشابه اين آثار است

ا از آثار مشابه متمايز ميكند، الزام داشـتن طـرح داسـتاني    تنها ويژگي كه داستان بيت ر
بـه  . است) form(قالب در داستان بيت بيشتر بر پاية ويژگي شكل . كامل در يك بيت است

اين ترتيب داستان بيت نقطة اتصال شعر و داستان در كوتاهترين و موجزترين شكلي اسـت  
و عناصر پيرنگ و شخصيت  )138ص: ريه هاي ادبي، مدرسيفرهنگ توصيفي نقد و نظ(كه هر دو را دربر داشته، 

  )274ص :ادبيات داستاني، ميرصادقي(. پردازي و صحنه مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باشد

سبك مينيماليستي، شكل روايي يا نمايشي است كه در نهايـت ايجـاز و اختصـار، يـك     
تأكيد بر )31ص : ادبيات معاصر ايران، روزبـه (. داردلطيفه، نمايش، داستانك، افسانه يا حكايتي را بيان مي

كوتــاه بــودن بــيش از حــد داســتان مينيمــال بيــانگر تفــاوت كلّــي آن بــا داســتان كوتــاه  
»shortstory «  از نظر ساخت، تكنيك، زبان، شيوة بيان ماجرا و گفتگوهاي موجود در اثـر

زه هر نوشتة كوتاهي را كه ايجاز در آن رعايت البتّه امرو )18ص : آيندة رمان و شتاب زمان،گوهرين(. است
در يك اثر مينيماليسـتي، ابعـاد   . شده باشد در زمرة يك نوشتة مينيماليستي قرار نميدهند

اين داسـتانها بـا داسـتانهاي    . زيبا شناختي و دغدغه و تفكّر انسان معاصر نقش اساسي دارد
استاد پاينـده معـادل داسـتانك را     تفاوت اساسي دارند،) short short story(كوتاه كوتاه 

واژه دانسـته   2000يـا   1500براي اين گونه داستان برگزيده، و آن را داستاني بـا حـداكثر   
  )18ص: نقدادبي و دموكراسي، پاينده(. است

البتّه بديهي است كه عنـوان داسـتانك تنهـا نـاظر بـه حجـم اثـر اسـت، در حـالي كـه           
ه سنجش حجم اثـر  رغم تأكيد بر ايجاز و كوچكي، بمينيماليسم سبكي از نگارش است و به 

داسـتان  (. اشاره كرد» آن بيتي«ميتوان به رمانهاي ميني مال  كه براي مثالتوجهي ندارد چنان

با اين وصف داستانك و مينـيمال هـر دو به نـوعي جـدا شـده از    )129ص : كوتاه مينيماليستي، صابرپور
اي  كـه در برابـر داسـتانهاي كوتـاه همچـون لحظـه       داستانهاي كوتاه هستند، با اين تفـاوت 

  !مختصر از زندگي در مقابله با يك بـُرش از آن ميباشند
با تمام تفاسير در اين پژوهش بر آن شديم نشان دهيم كه ايـن مينيمالهـا هسـتند كـه     

     برهنگــي واژگــاني، فقــدان : توانســتند در شــرايطي بــديع و سرشــار از ويژگيهــايي همچــون
ي نمايشي، كم حرفي و در نهايت سكوت، پا به عرصة ظهور بگذارنـد و بـا داسـتان    ها صحنه

  )36ص : ريخت شناسي داستانهاي مينيماليستي،جزيني(. بيتها نيز اشتراكاتي قابل توجه به دست آورند

از آنجايي كه ظهور هر پديده اي تأثيري چشمگير در هر آنچه با آن مرتبط است خواهد 
بـي   -كه نخست در هنـر و موسـيقي جلـوه كـرد    -نيز از پديدة مينيمال  داشت، دنياي ادبي

نصيب نماند و در اينجا ما را بر آن داشت تا با استفاده از شيوة فـيش بـرداري و اسـتفاده از    
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كتابخانه، در حد مجال به حضور سبك مينيماليسم و ظهورش در ديـوان شـمس در ضـمن    
طـور معمـول چنـين    ناگفته نماند از آنجـا كـه ب  . زيمبرخي اشتراكاتش با داستان بيت، بپردا

سبكي تا به حال در حوزة نثر مطرح بوده و بيشتر مورد بحث و بررسي قرار ميگرفته اسـت،  
الزم دانستيم كه در ضمن تطبيق آن با داستان بيتها، به بررسي اين سبك و مختصـاتش در  

  .حوزة نظم نيز بپردازيم
  

  ماليسم در ايرانسبك ميني. 1
گـاهي بـه لحـاظ فنــي بـا      ها و قصه هايي وجود دارد كـه گاه دبيات كهن فارسي حكايتدر ا

  .ساختار داستانهاي مينيمال نزديكي غير قابل انكاري دارند
در شعرهاي سدة چهارم وپنجم ايـران نيـز كـم و بــيش ميتـوان از ويژگيهـاي سـبكي        

به عنوان . ستاني سخن گفتمينيماليسم و در كنار آن مهمترين نقاط اشتراكش با بيتهاي دا
انسـاني  مثال، دو بيت از شهيد بلخي،كه افزون بر سادگي و ايجاز از جهت نشان دادن دلهرة 

  )418ص : فرهنگ توصيفي نقد و نظريه هاي ادبي،مدرسي:(خواني فراواني داردنيز با اين انواع ادبي هم

ـــودي  ــش دود بـ ــو آتـ ــم را چـ ــر غـ اگـ
ــ  ــر بگـ ــر گـ ردي در ايـــن گيتـــي سراسـ

  

 جهــــان تاريــــك بــــودي جاودانــــه    
ـــادمانه  ـــابي شـــ ـــندي نيــــ  خردمــــ

  )13ص: پيشاهنگان شعر پارسي،دبير سياقي(

در «كه در اين دو بيت به صورت موجز و مختصر به حكايتي با محوريت اصـلي دغدغـة   
ي گذار آدمي را به نوعو در ضمن پندي تأثير آدمي اشاره نموده است، »شدايد و تنگي بودن

به صبر و بردباري در قبال سختيهايي كه براي تمامي افراد وجود دارد و مختص فرد خاصي 
  .    نيست فراميخواند

  
  هاي غزليات داستان بيت. 2

از جمله ويژگيهاي اشعار موالنا شخصيتهاي تصويري در شعر اوسـت، مـراد از شخصـيتهاي   
اي يخي هستند كه در اطراف آنهـا هالـه  اي، نيمه تاريخي و تار تصويري، كاراكترهاي اسطوره

هـاي آن  تحفـه (. از معاني گوناگون پديد آمده است و بـه عنـوان رمـز و سـمبل بـه كـار ميرونـد       

اين شخصيتها هرازگاهي مي توانند در جايگاه اشخاصي باشـند كـه خـواه     )707ص : جهاني،دهباشي
ديـوان شـمس حكايـات و     در. ناخواه يك مينيمال يا داستان بيت حول محور آنها ميگـردد 

ار داسـتانهاي مينيماليسـتي   قصه هايي وجود دارد كه در برخي موارد به لحاظ فنّي با ساخت
چنان كه بيان شد از ويژگيهاي داستانهاي مينيماليسـتي  . هاي غير قابل انكاري دارندنزديكي

يرنـگ يـا   چارچوب، پ: كه از جملة مهمترين نقاط اشتراك با داستان بيتها محسوب ميگردند
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طرح ساده و عادي آنهاست، عالوه بر اين نيز مواردي وجود دارند كه به عنوان پايه و شالودة 
ايجاد اين انواع ميباشند، در اينجا ضرورت بررسي آنهـا در ديوان شمس، احسـاس ميشـود،   

ك ش، سـب ادبيات شرق به دليل عمر طوالنيبا توجه به اين امر كه . كه ذيـالً بدان ميپردازيم
گذرانده و اين ضرورت را در قرنهـاي گذشـته احسـاس    مال و نيز داستان بيتها را از سرميني

  .نموده، طبيعي است كه ديوان غزليات هم از اين امر خالي نباشد
  

  سادگي طرح1.2
در ايــن داسـتان طــرح    «طرح در مينيمال از سادگي برخوردار است بـه ايـن معنـي كـه،     

ز روي يك حادثة اصلي اسـت كه عمدتاً رويداد شگرفي هـم  چنـدان پيچـيده نيست و تمرك
  )37ص : ريخت شناسي داستانهاي مينيماليستي، جزيني(. »آيد به شمار نمي

ات شـمس، ب   اغلب داستانهاي سـان ديگـر داسـتانهاي مينيمـال،      مينيماليستي در غزليـ
ي از مفـاهيم  اند، در واقـع يكـ   ساختي بسيار كوچك دارند و تنها از يك صحنه تشكيل شده

مفاهيم ديگـر اسـت كـه چنـين     اين مفهوم در تقابل با برخي . مينيمال مفهوم سادگي است
اثر هنري ساده و از پيـچيدگي بـه دور است، ترفندها و ريزه كاريهاي هنـري  : شودمطرح مي

  .چيزهاي ساده معموالً طبيعيتر دانسته ميشود. ندارد، تزئين شده و آراسته نيست
راي رسيدن به جوهر چيزها، از رتوريك مرسوم فاصله ميگيرد و به همـين  اثر مينيمال ب

. دليل ممكن است در نخستين برخورد، تأثيري بگذارد كه از آن به بي مايگي تعبير ميشـود 
  )529ص : مينيماليست داستان كوتاه، سودووسكي(

را از كوتاهي بيش از حد اين داسـتانها در غزلهـاي موالنـا، فرصـت هرگونـه پيچيـدگي       
همچون ابيات ذيل كه به عنوان شاهد مثالهـايي از ايـن ويژگـي    . مينيمالهاي آن دور ميكند

  :مطرح ميگردند
 جـهان،جامع احكام نهـان همـچو كتابيست

 همي باش و ترش،آب بگردان و خمش شاد
  

 جان تو سر دفتر آن فهم كن اين مسئله را 
 باز كـن از گـردن خـر مشــغلة زنــگله را   

  )40شمس تبريزي، غزل كليات (

را بـه ايـن    درسـي در اين دو بيت، موالنا با طرحي ساده از جهان و تشبيه آن به كتـاب  
اين دهد كه تا به پندي ظريف اما مهم را به انسانها مي ابيات القا نموده و در پس اين سادگي

امـور نـاچيز   كه در اين زمانه وقت خود را به مشغوليت بـراي  دوران نيز صادق است و آن اين
  .صرف ننماييد و از آنها روي بگردانيد

  
 آسمان با جملگان جسمست و باتو جان چـرا؟   مرجـان چـرا؟ ياران تـو سنگـند و تويي جمـله
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 چون تو آيي،جزو جزوم جمله دستك ميزننـد
  

 ردنـت زنـده كـ  ـنسـ ـاي،رمنـخود را بزن تو ب
  

 ما را الدين بدي در روز وشب شمس عشق اگر نه
 برآوردي دمـــار از ما ز تاب خــود شهـوت بت
  

  تو رفتـي،جمله افتـادنـد در افـغان چرا؟ چـون
  )141همان، غزل (

 د راـتمـ ـسون معـي افـو عيسـرده زن چـرمـب
  )191همان، غزل (

 فراغتها كجــا بـودي ز دام و از سـبب مـــا را
 تاب و تب مـــا را تابـش عشقش نـبودي اگر از

  )71همان، غزل (

در اين ابيات نيز طرح سادة مسأله بر نوعي از دلبستگي كه همـواره در ميـان نـوع بشـر     
  هـيچ   سـادگي و بـي  كه موالنا اگر چـه ايـن امـر را ب    طوريوده و خواهد بود استوار گشته، بب

اي بزرگ ميدانـد كـه حـال روحـي      هاي در موجزترين كالم آورده است، اما آن را دغدغآرايه
آورد و  و در تك بيت ميـاني بـه طريقـي مختصـرتر روي مـي     . ان وابسته استخود او نيز بد

اي ميگويد كه اگر معشوق به عاشق حتـي   مبناي سادگي طرحش را صراحتاً و بي هيچ لفافه
. اندك توجهي نمايد، او را زنده نموده است و پيام آن همان عشق واقعي را در خود ميپرورد

محور اصلي  ماجرا قرار ميدهد و در چند كلمه عشق او را و در ابيات آخرين شمس الدين را 
بنابراين ابيات در عين برخورداري از طرحي ساده فاقـد  . دواي همة دردهايش عنوان ميدارد

  .كاري ميباشند، و به همين جهت است كه معناي آنها هم زودتر دانسته ميشود هر نوع ريزه
  
  ايجاز بيش از حد  2.2

شد برگرفته از هنرهايي چون نقّاشي، موسيقي و امثال آن اسـت كـه   مينيمال چنانكه گفته 
كـم،  »  Less is more« شعار همة طرفداران آنها تأكيد بر ايجاز است و اعتقـاد آنـان بـر    

ات از حـداقل      زياد است ميباشد به نحوي كه باعث شده است مينيماليسـتهاي عرصـة ادبيـ
راين ايجـاز بـيش از حـد از ويژگيهـاي اصـلي      بنـاب . استفاده كنند و از حشو بپرهيزنـد  لغات

اي كه بودن و نبودنش در متن تأثيري ندارد بايد حـذف   داستانهاي مينيمال است و هر واژه
  :هاي زير نشان دهندة ايجاز در داستان بيتهاي ديوان موالنا ميباشند نمونه! شود

  ر كه خلــيل آزر آمـــدتو مپرس حـال مجنون كه ز دسـت رفت ليلي       تــو مپرس حـال آز
    )772كليات شمس تبريزي، غزل (                                                    

در اين بيت موالنا تنها از يك بيت به طور خالصه وار براي بيان مقصـودي بـزرگ بهـره    
    ل برده و در اين چنين عباراتي است كـه عـالوه بـر دريافـت داسـتان و پنـدي بـزرگ در د       

كه از » خير الكالم ما قلَّ و دلَّ«اي كوچك از جانب خواننده، نيز او را به مفهوم عبارت  قطره
او داستان را بر مبنـاي محوريـت   . سازدما مصداق كاملي دارد، رهنمون مي ديرباز در فرهنگ
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مي او به معشوقي حقيقي با پيام اينكه عاشق حقيقي خود را ئشخصيت عاشق و نيازمندي دا
هاي دور مبنـاي بسـياري از   و مسألة عشق حقيقي، از زمان. استر ميانه نميبيند، قرار داده د

  .كتب صوفيان و عارفان بوده است
  ها     مگر خفته است پاي تو، تو پنداري نداري پاتنگ زندانها رهي داري به ميدان دال زين

  )54ل همان، غز(                                                   

در اين تك بيت نيز كه از ويژگي ايجاز بر پاية تك بودن برخوردار است، در عين كوتاهي 
عبارت، بزرگترين پند را در پيام اصلي گنجانيده است و به شنونده توصيه دارد كه خود را از 

در ايـن داسـتان   . بند ماديات اين جهـاني برهانـد و بـه ميـادين فـراخ معنـوي روي گـذارد       
طور مثالي يـا پايشـان خفتـه اسـت و يـا      ه اين دنيا را ويژگي افرادي ميداند كه بب دلبستگي

و البته در اين تك بيت منظور ! حتي در درجة باالتر اصالً پايي براي خروج از اين بند ندارند
  .باشدمي موالنا از پا قطعاً سر نزدن همت از شخص

  دم ز خود كه مسلم شدم تراكه مجرد ش    ي ا هي ز جهان دست شستا هز رفيقان گسست
  )244همان، غزل (                                                         

طرح داستان حكايت از . در اينجا نيز داستان با وجود اختصار از نوعي انسجام برخوردار است
جـه  ن طريق سلوك دارد و راهها را براي آنان برميشـمارد سـپس چنـين نتي   توصيه به سالكا

اصـلي كـالم   گيرد در پايان سلوك است كه به لقاء اهللا ميرسيم و در اينجا با بيان نتيجـة  مي
  .رساندداستان را به پايان مي

  اــــور فنـــك گــدم از تــر شـشــح           يحــــت اي مســـم بدمــــازر وقتـــــع
  )255همان، غزل (                                                         

كـه  ده و در اين قالب با توجه به ايندر اينجا نيز داستان از اختصار تك بيت بودن بهره بر
طرح اصلي در غزل عموماً عشق است، موالنا به عنوان راوي در ايـن داسـتان خـود را عـازر     
دانسته و معشوق را در نقش مسيح زنده كننده و اما صـد البتـه دوبـاره بـا عشـقي حقيقـي       

يـن دو بـا يكـديگر را در    و اين زنده شدن عاشق به دست معشـوق و ارتبـاط ا  . انسته استد
  .هايش گنجانيده استهايش در قالب نقطة اوج داستانسراسر غزل

وار بيـانگر مسـائل و داسـتانهايي داراي     نوعي خالصهداستان بيتها عالوه بر اين كه باين 
ودن نيز  برخوردارند و با اين ويژگي تا حدي معنا و مفهوم مـيباشند، از اختصار تك بيتي بـ

  .مـيتوان تحت عنوان داستانهاي مينيماليستي از آنها نام برد
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  پردازي محدوديت صحنه 3.2
صحنه پردازي نحوة به تصوير كشيدن زمان و مكاني اسـت كه عــمل داستــان در آن روي   

ي وجود ندارد، از اين رو زمان در داستانهاي مينيمال مجال زيادي براي صحنه پرداز. ميدهد
اغلب داستانهاي مينيمال در زماني كمتر از يك «. و مكان بسيار محدودي را در اختيار دارد

بـه   )37ص : ريخت شناسي داستانهاي مينيماليستي،جزيني(. »روز، چند ساعت و گاه چند لحظه اتفاق ميافتند
  :هايي از اين دست در ديوان ذيالً اشاره ميشود نمونه

  رخ خورشيد چو ديدي هله گم شو چو ستاره      چو رخ شاه بديدي برو از خانه چو بيذق
  )2372كليات شمس تبريزي، غزل (                                                 

طوري كه ميتوان گفت زمـان  ب. اي اندك است در اين داستان زمان وقوع ماجرا در لحظه
روي رقعـة شـطرنج،    در يك لحظـه بـر  . با زمان روايت برابر است وقوع جريان اصلي داستان

رويي با شاه حريف ميگريزد، به ماننـد زمـاني كـه در داسـتاني ديگـر بـا آمـدن        سرباز از روب
نيز مكان آن ثابت و در نيم مصراع اول بر . خورشيد در چشم به هم زدن ستارگان ميگريزند
  .كان ثابت آسمان قرار داردروي صفحة شطرنج و در نيم مصراع بعدي در م

  هامر پـات را خلــخال لـدين دهــدا دست افزاركارت شد ز دسـتت،باك نيسـت    دست شمس گرچه
  )145همان، غزل (                                                   

در اين داستان حد كمي از فاصلة زماني بوجود آمده است، چنان كـه شـمس الـدين نقـش     
ي داستان را بازي مينمايد و در عين حال كه موالنا راوي است، به فردي كه فرصتش در اصل

فاصلة زماني كوتاهي در گذشته فوت شده، دلگرمي ميدهد كه در اين زمان شمس به عنوان 
  .قهرمان اين ماجرا، دوباره لحظات تو را به طريقي ديگر مي آرايد

  ريزيـن بگـكشمت چون ز رس بستم و مي       زين كه گلويت بستم  ،چون كدو بي خبري
  )2878كليات شمس تبريزي، غزل (                                                      

در اين داستان كه در عين بيخبري شخصيت داستاني، در يك لحظه همـه چيـز اتفـاق    
آن برخوردار گشته است افتاده، موالنا در عين نشان دادن زمان و مكاني محدود كه ماجرا از 

بايد در و حتي ميتوان گفت كامالً ناگهاني اتفاق افتاده، چنين پند داده و نتيجه ميگيرد كه ن
  .ها اسير نگرديدر برد، تا به مانند گوالن در دامسغفلت و ناداني روزگار ب

  
  شخصيت پردازي3.2

داستان مينيمال به دليل برخورداري از ايجاز و كوتاهي بيش از حد، فاقـد تعـدد شخصـيت    
شخصيتهاي محدود آن نيـز اغلـب افـراد عـادي اجتمـاع را تشـكيل       . داستانهاي كوتاه است

  )37ص : ريخت شناسي داستانهاي مينيماليستي،جزيني(. ميدهند
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شمس نيز به چشم ميخورد، تا به جايي اين محدوديت كاراكتري در داستان بيتهاي غزليات 
كه درنهايت از تعدادي اندك شخصيت متجاوز نميگـردد، كـه عمـدتاً ايـن اشـخاص يـاراني       
همچون شمس، صالح الدين و حسام الدين و در بسياري موارد نيز، پيامبران و پادشـاهان را  

  :تشكيل ميدهند
  شد روان بر آسمان همچون روان مصـطفي مي      ار راـــر كــق هــار را آن رونـــدم يـروز ديــام

  ياـش او آب و گل افزون ز آتش در ضـ ـاز تاب    خورشيد از رويش خجل گردون مشبك همچو دل 
  )19كليات شمس تبريزي، غزل (                                                      

شـود كـه او را در   ا محسـوب مي لي و اوليه، يار موالندر اين رويداد داستاني شخصيت اص
به عنوان دومين شخص حاضر در داستان تشـبيه  ) ع(پاكي و سبكبال بودن روان به مصطفي

  .نموده است و سپس باقي داستان را با توضيحات دربارة همين افراد در پي گرفته است
  زود اندرآمد لطف شه،مخدوم شمس الدين چو مه    

  در مــنع او گـفتا كـه نُــه عـالـم بـــسوز اي مـجتبـا                                           
  اي اي، آورد در حين سجده از شه چو ديد او مژده

  اي كارزد به ايــن هـر دو ســـرا تـبريـز را از وعـده                                            
  )23همان، غزل (                                                           

اين داستان نيز با شخصيت شمس شروع ميشود و سپس داستان را با ورود شخصـيت شـاه   
عاشـق اسـت، بـه     پيگيري نموده و با اين نتيجه كه هر جا معشوق حاضر باشد، آنجا سـراي 

اي مالهـ يب به اتفاق داستان بيتهـا و ميني طور ميانگين ميتوان گفت اكثر قرب. پايان ميرساند
ك ديگـري در كنـارش در   ديوان از شخصيت شمس به عنوان قهرمان اصلي و اشـخاص انـد  

  . ها بهره برده استروند داستان
  كو عيسي خنجر كشي دجال بدكردار را        دجال غم چون آتشي گسترد زاتش مفرشي 

  )24غزل كليات شمس تبريزي، (                                                         

در خالل اين داستان كه حكايت از ظلم و بيداد و اميدواري بشر به پايان يـافتن چنـين   
ماجرايي دارد، در طول يك بيت موجز در ضمن برداشت مفاهيم بسياري از عدالت و مبارزه 

در ) ع(با بدي، تنها از دو شخصيت اصلي همچون دجال، در جايگـاه مظهـر بـدي و عيسـي     
  .ناعدالتي سخن رفته است جايگاه مبارزه با

  
  جذاب  مندي از تم بهره 5.2
ه    ليل نداشتن برخي از عناصر داسـتان گونه از داستان به داين اي  هاي سـنّتي حتمـاً بايـد قصـ

منظور از قصة جذاب روايت يا ماجرايي جالب توجه است كه . جذاب براي گفتن داشته باشد
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مال مثـل مـادة منفجـره    ه در داستان مينيقص. خواننده را براي شنيدن تحريك ميكند ذهن
بسـته و كوچـك قـرار ميگيـرد، انفجـار      اي در است، اين مواد كم است، اما چون در محفظـه 

  )4ص : ريخت شناسي داستانهاي مينيماليستي،جزيني(. بزرگي ايجاد ميكند

  بــه ذكـر   . داشتن موضوعي جذّاب بـراي اين نوع داستاني امـري انكـار نـاپذيــر اســت    
  :مونه هايي از اين مورد در ديوان شمس اشارت ميرودن

  آغــاز عـالم غـلغــله، پايـــان عـــالم زلــزله       
  عشقي و شكري با گلــه، آرام بـــا زلــزالـــها                                                     

  توقيع شمس آمد شفق، طغراي دولت عشق حـق 
  هـال آرد سـبق كان عشـق زد ايـن فالفال وصا                                               

  )2كليات شمس تبريزي، غزل (                                               

اي تأثيرگذار از تمي جذاب، آغاز نموده است و آن  در اين ابيات موالنا داستان را با جرقه
ي در آغاز و انجام دنياست، كه ناچاراً هر خواننـده اي مشـتاق بـه    صحبت از غلغله و نابسامان

     شنيدن ادامة مـاجرا شـده و در پايـان، همـه چيـز را بـه دسـت شخصـيت اصـلي داسـتان           
الحق تبريزي و با محوريت عشق، سروسامان ميبخشد و داسـتان را بـه نيكـويي و در     شمس

  .آرامشي متضاد با شروع آن به انجام ميرساند
  يست چون شعله ولي دودش ز نورش بيشـــــتر                      جان

  چون دود از حـد بگـذرد در خـانه نـــنمايد ضـــياء                                         
  گـر دود را كمتر كني از نـور شـــعله بـــر خــوري                      

  از نـــور تو روشــن شـود هـم اين سرا هـم آن سرا                                          
  )26كليات شمس تبريزي، غزل (                                          

ح معمـول، شـيرين و جـذاب    در اين داستان خواننده را با نوعي پند كه بر خـالف نصـاي  
ـ    طوكه در اين ابيات از نوعي مثل ب زيرا. رو ميسازداست، روب ه ر پنهاني بهـره بـرده اسـت و ب

صورت تصويري اين داستان را مجسم نمايد كه هـر چقـدر   خواننده اين حس را ميدهد كه ب
سته آهسته محو شـده و بـه تيرگـي    آه -نيكيها –بيشتر باشد، نور و روشنايي  -بديها –دود 
ميدارد و چنـين  گرايد و راه چاره را نيز در انتها در افزايش نكويي و كاستن از بدي عنوان مي

پيامي را ميرساند كه نه تنها عاقبت اين جهاني دارد، بلكه در جهان ديگر نيز ياريگر خواهـد  
اگر چه داستان تقابل بدي و خوبي بارها گفته شده است، اما اين بار موالنا با شيوة بهره . بود

انستن ادامة ماجرا بردن از جذابيت نوع ديگري از آن را ارائه داشته كه خواننده را به سوي د
  .سوق ميدهد
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  ناگه بر آمد صرصـري ني بـــام مانــــد نــي دري                      
  زيــــن پشّـــگان پـر كـي زند چونك ندارد پيل پا                                            

  ش                      ر تابد آن حســن و فــرباز از ميان صرصرش د
هــر ذره اي خنـدان شـود در فـرّ آن شمس الضحي                                                                                

  )25همان، غزل (

ات چون اصل نقش و محور ماجرا حـول شـمس جريـان دارد،    در بيشتر داستانهاي غزلي
دوباره شخصيت اول اين داستانِ كوتاه اوست كه اينبار در شرايط غير عادي كـه از هـر سـو    

جذاب را رقم ميزند، پا به عرصة داستان ميگـذارد تـا    طوفاني برخاسته و همين است كه تم
برقـرار نمايـد و دوبـاره خواننـده را از     در پايان داستان با حسن و فرش آرامـش داسـتان را   

  . بلنداي جذابيت به فرودي ساده كه انتظارش را ميكشيد، دعوت نمايد
  
  ليسمرئا/ گرايي واقع 6.2

گرا از زندگي روزمره است، اما تأثير نهايي داستان بر خواننده داستان مينيمال، داستاني واقع
اي كوتـاه اسـت كـه قـرار اسـت       جرقّــه ،اين نوع داستانهاي مولوي . اغلب فراتر از اين است

  . تصوير بزرگي را از زندگي انسان نشان دهد
  در مذهب عشّاق، به بيماري مرگ است      هر جان كه به هر روز از اين رنج بتر نيست

  )333همان، غزل (                                                 

شقان نقل نموده كه هر جان و روحـي كـه در راه   وار، داستاني را از زبان عا بطور حقيقت
و ايـن را بـه   . عشق هر روز نسبت به ديروز دچار ضعف و رنج نگردد، متهم بـه مـرگ اسـت   

  .اي از زبان اين افراد، هدف و پيام اصلي ماجرا قرار داده است عنوان توصيه نامه
  ا كين نان چيستبوي ناني كه رسيدست بر آن بوي برو      تا همان بوي دهد شرح تو ر

  )406كليات شمس تبريزي، غزل (                                              

ي در ضمن مهم جلوه دادن سشنا در اين داستان نيز با تصويرسازي و نظر به ابعاد زيبايي
مبحث با آراية تكرار موضوع مهمي را در برابر ديدگان خواننده ترسيم ميكنـد و از او دنبـال   

ودن ادامة ماجرا را ميطلبد، و اطمينان دارد كه در نهايت اگر خواننـده بـه پيـام داسـتان     نم
  .ليستي رابطة علت و معلولي نيز پي خواهد بردئاتوجه نمايد به حقيقت ر

  ، استغراق نيستگشتچونك تخته و مرد فاني ايماً بر تختة خوف و رجاست     مرد بحري د
  )395همان، غزل (                                                   
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حكايـت از واقعيـت گـوييِ     -اگر از بازتاب معناي عرفـاني آن عبـور نمـاييم    –اين مورد نيز 
بخشي از زندگي روزمره دارد و در ضمن آن بيان ميدارد كه ناخداي كشـتي بـه عنـوان اول    

سختي گردابها به حق پناه  شخص ماجرا از ابتداي تا انتهاي داستان در بيم و اميد از امواج و
برده است، اما با اين وجود وقتي كه در پردة بعدي داستان، درگير موج بال ميگـردد، نـاگزير   

دن معنـاي حقيقـي خـود را از    به طور واقعي و طبيعي هيچ چيز باقي نخواهد بود و غرق ش
  . دهددست مي

  
  برجستگي برخي عناصر داستان  7.2

ايـن نـوع اشـعار     شده است كه تمامي عنصـرهاي داسـتان  در   گرايش بسيار به ايجاز باعث
برجسـتگي برخـي    كـارگيري و ئـي سـبب ب  اما چنين ويژگ. كار گرفته شوندمولوي مختصراً ب
  .گفتگو، تلخيص و روايت درآن گرديده است: عناصر همچون

  )344غزل  كليات شمس تبريزي،(ها دارم از تو با تو بسيار     ولي خاموشيم پندي عظيم است سخن

ايي حاكم است، و موالنا در عين اينكـه بـا شـروع     در اين داستان عنصر گفتگو در لحظه
سخن خواننده را گرم نموده است، به ناگاه او را به اوج برده و بـا خـاموش مانـدنش در يـك     

  .پرده داستان را ميبندد
  )3075همان، غزل ( ميگزاف نيست برادر چنين نكو نا       ام خوب تو مرده ز گور برخيزده نب

در اينجا نيز در يك لحظه داستان را از عناصر برجستة خالصه گويي توأم بـا روايتگـري   
برجسته ساخته است و با استفاده از اينهاست كه پند  و پيام اصلي را به بشر ميدهد كه نـام  

      .خوب از خود به يادگار گذاشتن، كار بزرگي است كه حتي مرده را زنده خواهد نمود
  تا تو بماني چو عشق در دو جهان بي زوال          عشق پرست و ببال ،چند ازين قيل و قال
  الـر و بـر كند تو را پـخاصه كه منقار هج           جرـصه و تيمار هـغ ،چند كشي بار هجر

  )1352كليات شمس تبريزي، غزل (                                                      

اين ابيات نيز از محور عنصر گفتگوي اول شخص به عنوان مجموعي از توصيه هـا بـراي   
خوانندة داستان بهره ميبرد و در پايان تنها هدف را گفته و ديگر خواننده را بـه حـال خـود    

به عبارتي در ايـن داسـتان گـاهي از مـاجراي عشـق      . واميگذارد كه آيا بدان راه ميرود يا نه
و گاهي از هجر، در پايان هم خواننده را رهـا نمـوده تـا بـر مبنـاي آن       مادي سخن ميگويد
  .  تصميم گيري نمايد

  
  
  



  339/يستي در برخي داستان بيتهاي ديوان موالناويژگيهاي مينيمال
 

 

  زبان بي پيرايه  8.2
زبان داستان مينيمال بسيار بي پيرايه، شفاف اسـت كه در آن واژه ها معناي حقيقي خود را 

-گرايـي  بـا واقع استانهاي مينيمال متناسب لحن يكنواخت و خالي از هيجان بيشتر د. دارند
شايان عنايت است كه بيان صـريح   )482ص : دايره المعارف ادبيات، هانت(. موجود در آن است -ليسمئار

و بدون پيچيدگي اين داستانها درغزليات شمس آيينه اي است كه زندگي خـالي را بازتـاب   
خواننـده را  ميدهد، در ضمن اين كه پرهيز راوي از اظهار نظر دربارة وقايع، مشاركت جـدي  

  . در داستان الزامي ميكند
  آن خواجه را از نيم شب بيماريي پـيدا شدست       تا روز بر ديوار ما بي خويشتن سـر مي زدسـت 

  هاي او سوزان شده گويي كـه در آتشكدسـت  اش ناالن شده      دم شده وز نالهچرخ و زمين گويان 
  )321كليات شمس تبريزي، غزل (                                                        

در ايـن  . بي پيرايگي زبان ويژگي مشترك ابيات داستاني ديوان بـا آثـار مينيمـال اسـت    
سـادگي تفسـير   ئمـش ب داستان نيز كه حكايت از بيماري شخصي است كه در خالل آن عال

راحتـي انتقـال   متناسب، موضوع مورد نظر خود را به  لغاتيداده شده، نويسنده با بكارگيري 
بـا   هـا  ههايي در معناي حقيقي و ارتباط برقرار كـردن ميـان واژ   او با گزينش واژه. داده است

چرخ و زمين، شـب و  (و تضادها ) ناله و ناالن(ها، همچون اشتقاق  ترين آرايه استفاده از ساده
بـا  هاي سوزان شدن نفس خواجه به مانند آتشكده، سـادگي روسـاخت را   و تصويرسازي) روز

  .    اي بدون تعقيد را ارائه داده است استواري ژرف ساخت جمع نموده و نمونه
                                                             

ــت ـــي را از درونسـ ــوف آدمــ ــه خـ  همـ
نـــــوازد همچـــو يوســـف بـــرون را مي

  

 وليـــكن هــوش او دايــم بـــرون اسـت   
 قصد خـون اسـت  درون گرگي است كو در 

  )335كليات شمس تبريزي، غزل (
كنون آورده شـده، ويژگـي بـي پيرايـه     هايي كه از ابتدا تـا عالوه بر اين كه در تمامي مثال

      هـاي بشـري را در عـين سـادگي و      بودن مشحون است در اين داستان نيز يكـي از دغدغـه  
بر دغدغة تـرس بشـر از تـأثير     محوريت. پيرايگي بدون هيچ آراية ثقيلي بيان نموده است بي

نفس از درون و توجه بيش از حد او در مظاهر فريبندة دنياي بيـرون اسـت كـه بـا تضـادي      
ساده ميان درون و بيرون و گريزي به ماجراي يوسف پيامبر، خواننده را نيز بـا خـود همـراه    

اسـت كـه در    مينمايد و در نهايت از او هم موافقت ميگيرد كه نفس به مانند گرگي فريبنده
  .                                           لباس زيبايي يوسف خود را پنهان مينمايد و هر آن بايد به پاسداري از آن برخاست
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  رنگ بودن حضور مستقيم راوي  كم 9.2
هدف اصلي هنر مينيمال، حذف هنرمند از اثر يا عدم حضور يـك ديـدگاه روايـي مسـتقيم     

به همان آيـين كـه موالنـا درايـن       )32ص : مينيماليستي در آثار ريموند كارور و سوزان وگا، چاپمنهاي شيوه(. است
  .ابيات حضور خود را كم رنگ ساخته است 

  از طرب در جنبش آيد هم رميم و هم رماتزي چو بگشايد دهان چون شـكر    شمس تبري
  )                                                  386يات شمس تبريزي، غزل كل(                                                    

هر ني كه بديدي بـه ميـانش كمـر عشـق 
 شمس الحـق تبريـز چـو در دام كشـيدت    

  

 شكر نيست تنگش تو به برگير كه جز تنگ 
 منگر به چپ و راست كه امان حذر نيست

       )333همان، غزل (
طور كل در ابعاد فكري موالنا تنها شمس ميگنجد و هرگـز خـود را در   عالوه بر اينكه به 

ميانه نميبيند در داستانهايش نيز چنين ديده مي شود كه به عنوان راوي حضوري مستقيم 
از خود نمينمايد و آنچه هست همه شمس است و عشق، و موالنا خود تنها در كناري واقعـه  

كـه دهـان را ميگشـايد و بـه داسـتان جـان        شمس تبريزي اسـت . را به نظاره نشسته است
اگـر  ! (ميبخشد و هم اوست كه شخص را در اوج داستان به بند عشق خود گرفتـار ميسـازد  

چه در مواردي نيز در خالل كمرنگ بودن حضور راوي، نبايد حضور پيامبران، گه گاه دست 
ا ب ... حق تعالي، برخي اشخاص معروف و  بـه دليـل ويژگـي    كـل  طوررا نيز ناديده گرفت، امـ

  .)  عشق گويي غزل، ناگزير اول حضور مستقيم، به طور معمول با معشوق مي باشد
سكوت گوينده در مورد وقـايع اصـلي و آنچـه زيربنـاي رخـدادهاي داسـتان را تشـكيل        
ميدهد، منطق آنها را تا حدي مختل و در نتيجه ذهن خواننده را متوجه نقاطي ميكنـد كـه   

  .مورد آنها سكوت اختيار كرده استنويسنده به عمد در 
حس برانگيزي، تأكيد بر بعد بيروني يـا بـرون   : از ديگر موارد ويژه در مينيمال ميتوان از

  .گرايي و نيز توجه به دغدغه هاي بشري نام برد
بنابراين نبايد فراموش كرد كه در ايران و مشـرق زمـين از گذشـته هـاي بسـيار دور،در      

انواعي از مينيمال وجـود داشته كه امروزه با كمـي گشـت و گـذار،     ميان حكايات و قصه ها
وار و بزرگـي همچـون   هـايي درخشـان از دل آثـار اقيانوسـ     مي توان آنها را همچون مرواريد

  .غزليات موالنا خارج كرد
ا افـزون   اگرچه در ديوان موالنا ب( ندرت غزلي و بيتي خالي از اين ويژگي ديده ميشود امـ

، 540، 121، 177، 80، 55، 112صص : فوق، براي موارد بيشتر رجوع كنيد به هاي بر نمونه
  ...)و  217، 107، 344، 246، 124، 656، 371
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  نتيجه 
امروزه خُردگرايي، تحت تأثير رشد و پيشـرفت تكنولـوژي قـرار گرفتـه و جـاي خـود را بـه        

  .باز نموده است هايي از هنر و ادبيات آهستگي در ابعاد مختلف زندگي از جمله شاخه
شود، از ويژگيهـاي خاصـي   از آن با لفظ مينيماليسم ياد مي اين چنين كمينه گرايي، كه
هايي كه تنهـا جمالتـي زيبـا    د بتوان اين متون را از ساير متنبرخوردار است كه باعث ميشون

  .ميباشند و نه يك مينيمال، تفكيك نمود
را تنها در حكايات و داستانهاي منثور   هايِ سبك مينيمالرند كه اين ويژگيبرخي ميپندا

اينجـا   كـه در -ميتوان مشاهده نمود، در حالي كه در برخي از اشعار، همچون غزليات موالنا 
كوتاه و سرشار از اين خصوصـيات   توان داستانهايي كوتاهبخوبي مي -مورد بررسي قرار گرفت

نه تنها از يـك هسـته بـه عنـوان     مشاهده نمود، كه با وجود اين كه ساختاري منظوم دارند، 
وار برخوردارند، بلكه از بارزترين ويژگي يك سبك مينيمـال كـه   پاية رويدادي داستان اصل و

  .مند ميباشند همانا ايجاز و سادگي است، نيز بهره
ار از داسـتان بيتهـايي اسـت، كـه     برآيند تحقيق حاكي ازآن است كه ديوان شمس سرش

  . هاي سبكي مينيماليستي قرار بگيرند مختصهتوانند در زمرة ابياتي با مي
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