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چکیده
مینیمالیسم ( )Minimalismیا کمینه گرایی ،سبک هنریست که اساس آثار خود را بر
پایۀ سادگی بیان و مضامین خالی از پیچیدگی فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته است.
نویسندگان این مکتب عقیده دارند که صرفه جویی در کالم و کوتاهنویسی موجب زیبایی میشود
و بر تأثیر کالم یا بالغت میافزاید .هرچند امروزه ،موطن اصلی روایت داستانی مینیمال را مغرب
زمین میدانند ولی در ادبیات مشرق زمین و بویژه ایران ،مکتبی نو محسوب نمیگردد چرا که از
ابتدای ظهور آثار ادبی همزاد آن بوده است و عالیترین نمونه های آن را نیز در ادبیات کالسیک
ایران هم در سطح کودک و نوجوان و هم بزرگسال به وفور میتوان یافت .در این پژوهش تالش
شده تا ادبیات تعلیمی کودک و نوجوان ایران ،بر اساس تئوریهای مکتب مینیمال بررسی
گردد .یافته های این تحقیق نشان میدهد ،باتوجه به محدودیتهای شناختی کودکان ،روایتهای
مینیمالی ،بهترین بستر برای بیان ادبیات تعلیمی کودک و نوجوان است .کالم مطول مناسب
مخاطبین کودک و نوجوان نیست و حوصلۀ این گروه سنی را برنمیتابد و از جنبه های تعلیمی
و آموزشی آن میکاهد؛ لذا در ادبیات کودک و نوجوان ایران از "ایجاز" برای بسیاری از مضامین
تعلیمی نیز استفاده میشده است.
کلمات کلیدی :مینیمالیسم ،کمینه گرایی ،ادبیات تعلیمی ،کودک و نوجوان ،ایجاز.
Asieh.zabihnia@gmail.com
 -1دانشیار دانشگاه پیام نور
 -2استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران-جنوب mandana5m@gmail.com
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مقدمه
کودکان از داسـتانهاي بلند ،پُر و سـنگين خسـته ميشـوند؛ يکي از مشـخصه هاي داسـتانهاي
ايـن گـروه سـني اينسـت کـه متـن بايد کوتـاه باشـد؛ به عبـارت ديگـر کـودکان داسـتانهايي را
دوسـت دارنـد کـه در يـک نشسـت کوتـاه تمام شـود .يکي ديگـر از ويژگيهـاي داسـتان کودک،
نزديـک بـودن بـه واقعيت اسـت .از آنجا که کودک داراي محدوديتهايي اسـت ،آثـا ِر تعلیمی هم
کـه در رابطـه با او نوشـته ميشـود ،بایـد داراي ويژگيهایي مطابق بـا محدوديتهاي کودک باشـد.
داسـتانهای آموزشـی که براي کودک نوشـته ميشـود از لحاظ سـادگی و روانی دارای ويژگیهای
نظیـ ِر :کوتـاه بـودن ،جـذاب و شـيرين بـودن ،دور بـودن ازگزافه گويـي ،عدم بکارگیـری کلمات
دشـوار ،داشـتن فضاسـازي ،شـخصيت پردازي و صحنه پردازي مناسـب با درک کودک ،داشـتن
فلسـفه و انديشـۀ خـاص ،داشـتن نثـر داسـتان ِسـاده و خوب و روشـن و داشـتن طـرح راحت و
دسـت يافتنـي و سـهل انگارانـه باشـد .بنابرايـن ضرورت توجـه به مخاطـب کـودک و ويژگيها و
شـرايط درک و فهـم او بسـيار مهـم و ضـروري مينمايـد .همچنیـن از نظـر تعلیمی ،بایـد دارای
کارکردهایـی باشـد نظیـ ِر" :کـودک را بـا رخدادهـاي جهـان و عناوين و انسـانها و اجتماع آشـنا

کنـد؛ نيـروي هويـت بخشـي و کمـک بـه همنـوع را در او تقويـت کنـد؛ قـدرت تخيـل کـودک
را بـاال ببـرد؛ آمـوزش مسـتقيم در آن صـورت نگيـرد ،امـا جنبـۀ آموزشـي آن زيـاد باشـد ،به او
بينـش کافـي را بـراي پذيرفتـن واقعيتهـاي تلـخ و ناماليـم بدهـد؛ کـودک را بـه حفظ ارزشـها،
هنجارهـا و احتـرام بـه قانون گرايـش دهد و از عقايد خرافي و بدي دورسازد(".شـعر در حاشـیه،
سـيدآبادي :ص  )20از طريـق داسـتان ميتـوان مضاميني خـوب و مؤثر مانند آمـوزه های عمیق
دینـی و اعتقـادی ،احتـرام بـه بزرگترهـا ،شـجاعت ،وطـن پرسـتي ،انصـاف و محبت بـه همنوع،
کمـک بـه نيازمنـدان ،صرفه جويي ،سـاده زيسـتن ،عدالـت اجتماعـي و همچنين ايجـاد روحيۀ
دوسـتي را بـه کـودکان ارائـه داد .داسـتان با خواسـته ها و نيازهـاي روحي و رواني کـودکان باید
رابطـه داشـته باشـد .کـودک بـا ذهـن و فکری کـه دارد مضاميـن مختلـف اجتماعـي ،اخالقي و
فرهنگـي را از اليـه هـاي حـوادث و الفـاظ مييابد و با بينش فيلسـوفانۀ خود ،کيفيـت و مضامين
را اسـتدالل کـرده و بتدريـج وارد رفتار خـود ميکند.
پیشینۀ تحقیق
تاکنـون جایـگاه و نقـش بـا اهمیت ِسـبک مینیمالیسـم درتعلیم کـودک و نوجوان کار نشـده
اسـت ،امـا برخـی از آثار منتشـر شـده دربارۀ مینیمالیسـم به شـرح زیر اسـت:
امین االسالم ،فرید ( .)1380نگرشی بر داستانهای مینیمالیستی ،تهران :همداد.
بـارت ،جـان ( .)1375چنـد کلمـه دربارۀ مینیمالیسـم .ترجمۀ مریـم نبوی نـژاد .فصلنامه زنده
رود ،اصفهـان .شـماره های  14و  ،16پاییـز .صص .50 – 39
بیـگ زاده ،خلیـل و همـکاران(  )1395نقد تطبیقی حکایتهای بهارسـتان جامی با داسـتانهای
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مینیمالیسـتی ،متن پژوهی ادبی ،سـال  ،30شـماره  .6صص .142 -117
پارسـا ،سـید احمـد ( .)1385مینیمالیسـم در ادب فارسـی .مجلـۀ دانشـکده ادبیـات و علـوم
انسـانی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان شـماره  ،20زمسـتان .صـص .47 – 26
جزینی ،جواد ( .)1378ریختشناسـی داسـتانهای مینیمال .کارنامه ،دورۀ اول شـمارۀ  ،6مرداد.
صص .41 -33
جهاندوسـت ،سـبزعلیپورو همکاران( )1391داسـتانک درحکایتهای قابوسـنامه و تطبیق آن با
مینیمالیسـم ،بهار ادب ،سـال پنجم ،شـماره  ،1صص .172 -161
مسـبوق ،سـیدمهدی(  )1394شـاخصه های مینیمالیسـم در حکایتی از نهج البالغه ،فصلنامۀ
پژوهشـنامۀ نهج البالغه ،سـال سـوم ،شـماره  ،11صص .66 -54
مینیمالیسم(کمینهگرایی) چیست؟
مینیمالیسـم یـا کمینـه گرایـی یـا سـبکی ادبـی اسـت کـه ویژگـی اصلـی آن کاهـش اثـر به
حداقـل عناصـر ضروریسـت .پیامـد ایـن جنبش هنری ،رواج داسـتان بسـیار کوتاه ،بـا دو ویژگی
کـم حجمـی و سادگیسـت .نویسـندگان ایـن سـبک بـا حفظ اصـول سـاختاری و فنی داسـتان،
زمـان سـاده و بـا بکارگیری شـگردهایی چـون :مقدمه گریـزی ،بکارگیری مضمون یـا تم جذاب،
شـکل دادن بـه داسـتان بـر پایـۀ نقـل ،گفتگـو و روایـت ،کاربـرد واژههـای سـاده و جملـه های
سـاده و صریـح ،سـعی کـرده اند داسـتانهایی مؤثـر و مانـدگار بیافرینند .برخی ویژگیهای سـبک
مینیمالیسـم عبارتند از:
 .1محدودیت
 .1.1محدودیت حجم
کـم حجمـی مهمتریـن و بزرگتریـن ویژگـی داسـتانهای مینیمالیسـتی اسـت“ .ویژگـی ایـن
سـبک در ادبیـات و هنرهـای نمایشـی ،کاهـش مفـرط محتـوای اثـر بـه حداقل عناصـر ضروری
اسـت کـه نتیجـه آن محدودیـت دایـره واژگان و سـادگی و خشـکی و امسـاک از گفتـار تـا حـد
سـکوت اسـت( ".فرهنگ ادبیات فارسـی ،شـریفی :ص  )1386مینیمالیسـم را در فارسـی معادل
ُ
"خـرد گرایـی و حداقـل گرایـی" دانسـته اند(.واژه نامـۀ هنر داستانویسـی ،میرصادقـی :ص )89
در سـبک مینیمالیسـم ،سـادگی و کـم حجمـی موجـب میگـردد تـا بیـان هـم سـاده ،هـم زیبا
باشـد و همیـن امـر زمینـۀ عاطفـی قویتـری را با مخاطبـان فراهم میکنـد .میتوان گفـت در نظر
ِ
سـبک کمینـه" ،ایجـاز" و "سـادگی" ،دو ویژگی زیبایی شناسـانه اسـت که مخاطب
طرفـداران
کـودک و نوجـوان در برابـر آن واکنـش نشـان میدهنـد و بـرای آنـان منشـای لـذت میشـود .در
داسـتانهای مینیمـال ِکـودک و نوجـوان ،حـذف زوایـد ،ابـزاری برای کمـال اثر هنری محسـوب
میگـردد .بـه داسـتانک زیـر از صادق چوبـک توجـه فرمایید:
دو همـراه ،دو گـرگ ،گرسـنه و سـرما زده از کـوه به دشـت میآیند .چیزی برای خـوردن پیدا
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نمیکننـد .پـای یکـی در برف فرو میـرود و توان حرکتـش نمیماند .آن دیگر دنـدان در حلقومش
فـرو میبـرد و خون فسـرده از درون رگهایش میمکد( .روز اول قبـر ،چوبک :ص )147
 .1.2محدودیت شخصیتها و وقایع
محدودیـت تعـداد شـخصیتها بـه عنـوان یکی دیگـر از ویژگیهای آثـار تعلیمی مینیمال اسـت.
در اغلـب داسـتانهای کـودک و نوجـوان ماننـد داسـتانهای سـبک کمینه ،کانـون روایت بـر پایۀ
حداقـل شـخصیت اسـت .در ایـن سـبک ،زمـان و مـکان وقـوع حـوادث داسـتانی در تمامـی
داسـتانهای مینیمـال کـودک و نوجـوان ،محـدود ،ثابـت و بـدون تغییر اسـت و تداوم داسـتان و
متـن در آنها یکسـان اسـت" .شـخصیت داسـتانی ،انسـانی اسـت کـه با خواسـت نویسـنده پا به
صحنـۀ داسـتان مـی گذارد ،کنشـهای مورد نظـر او را انجام میدهـد و در پایان از داسـتان خارج
میشـود( ".دسـتورزبان داسـتان ،اخـوت :ص )125در داسـتانهای مینیمالیسـتی بـرای مخاطـب
ِکـودک و نوجـوان ،شـخصیت و حوادث بسـیار محـدودی در کانون طـرح قرار میگیرنـد .گاه یک
و گاه دو شـخصیت ،اصلینـد .شـخصیتها اغلب نوعینـد و از طبقات عادی جامعه انتخاب میشـوند
تـا حـوادث داسـتانی را بهتر منعکس کننـد .مجموع کارهايـي که در قصههای کـودک و نوجوان
انجـام ميشـود محدود اسـت .هرچند ممکنسـت تيپهـاي مختلفي ايـن کارها را انجـام دهد .پس
الزم اسـت تـا نامهـا در داسـتانهای کـودک و نوجوان سـاده باشـند .نام اشـخاص و قصههـا لزوماً
بايـد در قصههـاي کـودکان سـاده (ترجيحـاً يـک يـا دو هجايـي) باشـد تـا بخاطـر سـپردن آنها
بـراي آنـان ،مشـکل نباشـد .ماننـد قصه زاغ و بـاز از حکیـم عنصری:
شــنیدهام ز حکــیــــمی حـــکایتی دلبـــــر
میــان زاغ ســیاه و مــــیان بــاز ســــــــپید
کــه هــر دو مرغیــم از اصــل و جنــس یکدیگــر
بــه بــاز گفــت ســیه زاغ ،هــــــر دو یارانیــم
میـــان طـــبع مــن و تــو میانه هســــــت نگر
جـــواب دادکـــه مــــــرغیم ،جــز بجــای هنر
تــو از پلیــدی و مــردار پـــــــــر کنــی ژاغــر
خورنــد از آن کــه بمانــد ز مــن ملــوک زمیــن
تــرا نشســت بــه ویـــرانی و ســــــــتوران بــر
مـــرا نشســت بــه دســـت ملــوک و میرانســت
کــه مــن بفــال ز معروفــم و تــو از منــــــــکر
ز راحتســت مــرا رنــگ و رنــگ تــو ز عــذاب
که میل خیر بخیرســت و میل شــر ســوی شــر
ملــوک میـــل ســوی من کننــد و ســوی تو نه
همــی فســوس تــو بــر خویشــتن کنــی ایــدر
اگــر تــو از خویشـــتن انــدر قیــاس مــن داری
(دیوان ،عنصری :صص )241-141
شـخصيت در داسـتان شـامل يک يـک افراد ،اشـيا ،حيوانات ،گياهـان و ديگر پديده هايي اسـت
کـه نويسـنده در اثـري تخيلـي ،تمثيلـي ،نمادين ،واقعگرا و طنـز و  . . .انتخاب ميکند تا داسـتان
بـر محـور آن شـخصيت و ديگـر شـخصيتها پيـش رود .شـخصيتها از ايـن نظر اهميـت دارند که
آنهـا داسـتان را جلـو ميبرنـد و حـوادث به تبع حرکت و کنشـهاي آنهـا در داسـتان رخ ميدهد.
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مناظـره کدوبن باچنار دارای طرح سـاده ای اسـت:
بــر رســت و بر دویــد بر او بــر ،به روز بیســت؟
نشــنیده ای که زیـــر چناری کدو بــــــــنی
گفتا چنـــار ســـال مرا بیشتر ز سی ســــــت
پرســید از آن چنــار کــه تو چـــــند روزه ای؟
برتر شـــدم بـــگوی کــه این کاهلیت چیســت
خندیــد پــس بدو کــه من از تو به بیســت روز
بـاتـــو مـــرا هنوز نه هــــنگام داوریســـــــت
او را چـــنار گفــت کــه امــروز ای کـــــــدو
آن گــه شــود پدیــد کــه نامــرد و مرد کیســت
فــردا کـــه بــر مــن و تـــو وزد بــاد مــــهرگان
(دیوان ،ناصرخسروقبادیانی :ص )312
یکـی دیگـر از ویژگیهـای قصههـای حیوانـی تعـداد معـدود شخصیتهاسـت ،زیـرا اغلـب ایـن
داسـتانها در قالب "داسـتان کوتاه " ارائه میشـوند و داسـتان کوتاه نمیتواند شـخصیتهای زیادی
داشـته باشـد .همچنیـن در ایـن نـوع قصهها گفتگـوی شـخصیتها جایگاه بسـیار نمایانـی دارد.
بخـش قابـل مالحظـه ای از موضوعهـای مطـرح شـده ازطریق گفتگو بیـان میگردد ،بـه گونه ای
کـه در برخـی مـوارد حتـی جـای عمـل را میگیـرد و حکایت خالـی از حادثه اسـت.
 .1.3محدودیت زمان و مکان
ایجـاز در داسـتانهای مینیمالیسـم سـبب گردیـده تـا "در کمتـر از یکـروز ،چنـد سـاعت و
گاه چنـد لحظـه اتفـاق" بیفتنـد( ".ریخت شناسـی داسـتانهای مینیمال،جزینـی :ص  )38عمل
داسـتانی ،در زمـان و مـکان اتفـاق میافتـد .داسـتانهای مینـی مـال زمـان و مکانی ثابـت و کلی
دارنـد .وقایـع در زمانـی کوتـاه اتفاق میافتند یا بیان میشـوند ،از اینرو در داسـتانهای این سـبک،
طـرح داسـتانی و روایـت پُـر اهمیـت اسـت .محدودیـت زمـان و مـکان وقایـع در ایـن داسـتانها
تابـع کـم حجمـی و ایجـاز اسـت .نمونـۀ زیربـه مخاطـب کـودک و نوجـوان آمـوزش میدهد که
خودکـرده را تدبیر نیسـت:
هیـزم شـکنی بـه جنـگل رفت تا چـوب محکمی برای دسـتۀ تبـرش پیداکند .درختـان جنگل
بـا مهربانـی بهتریـن شـاخۀ یکـی از محکمترین درختـان را در اختیـار او قرار دادند .هیزم شـکن
زیـر همـان درخـت نشسـت و شـاخه را تراشـید و دسـتۀ محکمی برای تبرش سـاخت و سـپس
بجـان همـان درخـت محکـم و تنومنـد افتـاد .درختان تـازه متوجه شـدند چه بر سرشـان آمده!
(حکایتهـای ازوپ ،ازوپ :ص )126
 .1.4سادگی زبان
بـی پیرایگـی زبـان ویژگـی مشـترک دیگـر داسـتانهای آموزشـی مینیمـال کـودک و نوجوان
اسـت .در تمـام حکایتهـای کـودک و نوجوان زبان سـاده اسـت .نویسـنده با بکارگیـری واژههای
متناسـب موضـوع پیـام خـود را براحتـی منتقـل میکند .او بـا گزینـش واژه در معنـای حقیقی و
ارتبـاط برقـرار کـردن میـان واژهها بـا اسـتفاده از تناسـبها ،تضادها و تقابلها ،سـادگی روسـاخت
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را بـا اسـتواری ژرف سـاخت جمـع نمـوده و بـا لحنـی موقـر و پرهیـز از "صنعـت پـردازی" و
"آرایهبنـدی" متنـی بـدور از هرگونـه لفاظـی و پیچیدگـی میآفرینـد.
درویشـی بـه درخانـه ای رفـت .پـاره نانـی بخواسـت .دخترکـی در خانـه بـود ،گفـت :نیسـت.
گفـت :چوبـی ،هیمـه ای .گفـت :نیسـت .گفـت :پـاره ای نمـک .گفـت :نیسـت .گفت :کـوزه ای
آب .گفـت :نیسـت .گفـت :مـادرت کجاسـت؟ گفـت :به تعزیـت ِ خویشـاوندان رفته اسـت .گفت:
چنیـن کـه مـن حـال ِ خانـۀ شـما مـی بینـم ،ده خویشـاون ِد دیگـر میبایـد که بـه تعزیت ِ شـما
آینـد( .کلیـات ،عبیدزاکانـی :ص )106
 .1.5سادگی و کوتاهی عبارات
سـادگی و کوتاهـی جملات و پـی در پـی قـرار گرفتن آنهـا از برجسـته ترین ویژگیهـای اکثر
حکایتهـای تعلیمـی کودک و نوجوان اسـت .این ویژگـی به حدی در کتابهای داسـتانی کودک و
نوجـوان شـاخص اسـت که میتـوان عنوان "مینیمـال جمله های کوتـاه" برآن نهاد .نویسـندگان
کـودک و نوجـوان بـا گنجانـدن موضوعـات تعلیمـی ماننـد :گـذر عمـر ،مـرگ ،آداب اجتماعـی،
برخـورد کامـل و قاطـع با دشـمن و موضوعات دیگری که از عادیترین مسـائل زندگی سرچشـمه
میگیرنـد ،حکایتهایـی واقعگـرا آفریـده و نـگاه خواننـده را به مسـائلی جلـب کرده اند کـه گاه از
روی عـادت تعمقـی در آنهـا نمیشـود .ایـن موضوعـات واقعـی ،ملمـوس و عینـی از وجوه تشـابه
داسـتانهای مینیمالیسـتی بـا حکایتهـای متناسـب مخاطـب کودک و نوجـوان اسـت .مانند :آخر
پیـری ،داغ امیـری( .داغ امیـری ،داغـی بـوده اسـت كـه بر اسـب و اسـتر و امثـال آن بـه عنوان
تملـك امیر و سـلطان مینهـاده اند).
 .1.6داشتن طرح ساده
طـرح سـادۀ داسـتانهای تعلیمـی ،بـرای مخاطب کـودک و نوجوان کـه به دلیل کـم حجمی و
فشـردگی ،ظرفیت گسـترش و پیچیدگی نیافته اسـت ،از دیگر ویژگیهای مشـترک با داسـتانهای
سـبک مینیمـال اسـت .در ایـن نـوع حکایتهـا ،طـرح ،وضعیتی موجـود را کـه حادثـۀ اصلی نیز
هسـت ،نشـان میدهـد .در تمـام داسـتانهای تعلیمـی مینیمـال ِکـودک و نوجـوان تمرکـز روی
حادثـۀ اصلـی داسـتان اسـت .سـاختار روایـت در همـۀ موارد بـر پایـۀ نقل(تلخیـص) و گفتگوی
شخصیتهاسـت و بـا همیـن ابـزار ،اطالعات داسـتان کـه حاوی نکاتی تعلیمی اسـت ،بـه خواننده
منتقـل میشـود .نمونـۀ زیـر "صبـر" را توصیـه میکنـد و از "خشـم" گرفتن بر حـذر میدارد:
روزی حسـین بـن علـی –رضـوان اهلل علیهما -بـا قومی از صحابـه و وجوهان عرب برسـرخوان
جبـه ای دیبـای رومـی گرانمایۀ نوپوشـیده بود و دسـتاری بغایت
نشسـته بـود و نـان میخـورد و ّ
نیکـو برسربسـته .غالمـی خواسـت کـه کاسـه ای خوردنیـن درپیـش او بنهـد و از بـاالی سـراو
ایسـتاده بـود .قضـا را کاسـه از دسـت غلام رهـا شـد و بـر سـر و دوش حسـین بـن علـی آمد و
جبـه بیـش تـر از خوردنـی آلـوده شـد و بشـریّتی در حسـین پدیـدار آمـدو از طیـره و
دسـتار و ّ
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خجالـت رخسـار او برافروخـت .سـربرآورد و در غالم نگریسـت .غالم چون چنان دید بترسـید که
او را ادب فرمایـد .گفـت" :الکاظمیـن الغیـظ و العافیـن عن الناس “ .حسـین رضـی اهلل عنه روی
تـازه کـرد و گفـت :ای غلام تـرا آزاد کـردم تـا بـه یکبارگـی از خشـم و مالش من ایمـن گردی.
همـۀ حاضـران را از آن حلـم و بزرگـواری حسـین در چنان حال عجب آمد و پسـندیده داشـتند.
(سیاسـتنامه ،نظـام الملک طوسـی :ص )69
 .2استفاده از مضمون (تم) ّ
جذاب
یکـی دیگـر از وجوه تشـابه داسـتانهای تعلیمی مینیمالیسـتی بـا حکایتهای کـودک و نوجوان
گنجانـدن درونمایـۀ جذاب در داسـتان اسـت .در این حکایتها ابتدا بُرشـی از موقعیت شـخصیت
حکایـت انتخـاب شـده و بعـد از آن بهتریـن کنش و جذاب ترین لحظه ،روایت شـده اسـت .همۀ
ایـن مولفـه هـا و بلکـه خیلـی بیشـتر از ایـن ،همـه و همـه در داسـتانهای منثـور و منظـوم بجا
مانده از ادبیات کالسـیک ایران فراوانی باالیی دارد .نمونۀ زیردر ستایش"سـاده زیسـتی" اسـت:
مجرد(=فقیر) بـودو با یکی پنـج دینار،
شـنیدم کـه وقتـی دو صوفـی به هـم همیرفتند ،یکـی ّ
ایـن مجـرد بـی بـاک همی رفـت و هیچ همراهی طلـب نکردی و هرجـا که برسـیدی ،اگر جایی
ایمـن بـودی و اگـر مخـوف ،بنشسـتی و بخفتـی و بیاسـودی و از کـس نیندیشـیدی .و خداونـد
پنـج دینـار بـا وی موافقـت همـی کـرد و لکـن دایـم در بیـم همـی بـود؛ تـا وقتی بر سـر چاهی
رسـیدند ،جایـی مخـوف بـود و معـدن ددگان و دزدان .ایـن مـرد مجـرد از آن چاه آبـی بخورد و
بـازو داد و پـای دراز کـرد و خـوش انـدر خـواب شـد و خداونـد پنج دینـار از بیم همی نیارسـت
خفتـن و آهسـته بـا خـود همی گفـت :چکنم؟ تا از قضـا آواز او به گـوش آن مجرد رسـید ،بیدار
شـد ،وی را گفـت :ای فلان چـه افتـاد تـرا ،چندین چکنم چیسـت؟ مـرد گفـت :ای جوانمرد ،با
مـن پنـج دینارسـت و اینجـای مخـوف اسـت و تو اینجـای بخفتی و مـن نمییارم خفتـن .مجرد
گفـت :ایـن پنـج دینـار بـه من ده تا مـن چارۀ تو بکنـم .آن مرد زر بـدو داد؛ زر بسـتد و اندر آن
چـاه افکنـد و گفـت :رسـتی از چـه کنم چه کنـم ،ایمن بنشـین و ایمن بخسـب و ایمـن برو که
مفلـس دژ ِ رویین اسـت ( .قابوسـنامه ،عنصـر المعالی :ص )201
واقعگرایی
.3
بـه دلیـل کـم حجمی داسـتانهای مینیمالیسـتی ،معموالً مجالی بـرای خیـال پردازیهای اغراق
آمیـز باقـی نمیمانـد ،از اینرو داسـتانهای مینیمالیسـتی رئالیسـتی هستند(مینیمالیسـم در ادب
فارسـی ،پارسـا :ص “ )39در داسـتانهاي تعلیمـی کـودکان واقعگرايـی هر موضوعـي چه کوچک
چـه بـزرگ ،شايسـتۀ توجـه اسـت .آنچه مهم اسـت آن اسـت کـه با دنيـاي کـودکان و رغبتهاي
آنـان هماهنـگ باشـد .در دنيـاي داسـتانهاي کـودک ،کـم نيسـتند قصههايـي که موضـوع آنها،
مناسـبات کـودک بـا حيوانات دسـت آموز اسـت .مناسـبات کودک بـا اعضاي بزرگتـر و کوچکتر
خانـواده ،بـا خواهـران و برادران ،با همسـاالن در کوچه و خيابان ،با دوسـتان در مدرسـه و آرزوها
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و دغدغـه هـاي کوچـک و بـزرگ آنهـا ،ترسـها و غمهـا و شـاديهاي کوچـک آنها ،همـه از جمله
مسـائلي اسـت کـه موضـوع داسـتانهاي واقعگـرا قـرار گرفتـه اسـت(".بنیادهای ادبیـات کودک،
پـوالدي :ص  )27مثال:
درویشـی گیـوه در پـا نمـاز میگـزارد .دزدی طمـع در گیـوۀ او بسـت و گفـت :بـا گیـوه نمـاز
نباشـد .درویـش دریافـت و گفـت :اگـر نماز نباشـد ،گیـوه باشـد ( .کلیـات ،عبیدزاکانـی :ص )8
 .4دغدغه های بشری
در داسـتانهای تعلیمـی مینیمالیسـتی کـودک و نوجـوان ،میتـوان بـه اقتضای سـاختار متن و
بـا هـدف تأثیرگـذاری کالم بـر عواطـف و احساسـات مخاطبـان ،درونمایۀ داسـتانها را از مسـائل
روزمـره و سـاده انتخـاب کـرد؛ نمونۀ زیر در سـتایش "سـاده زیسـتی" اسـت:
جنـازه ای را بـر راهـی میبردند .درویشـی با پسـر بر سـر راه بودند ،پسـر از پدر پرسـید که بابا
در اینجـا چیسـت؟ گفـت :آدمـی .گفـت :کجایش میبرنـد؟ گفت :بجایـی که نه خوردنی باشـد و
نـه پوشـیدنی ،نـه نـان ،نـه آب ،نـه هیزم ،نـه آتش ،نـه زر ،نه سـیم ،نه بوریا نـه گلیم .گفـت :بابا
مگـر بـه خانۀ مـا میبرندش!(کلیات ،عبیـد زاکانی :ص )61
نقش تعلیمی سبک مینیمالیسم در آموزش کودک و نوجوان
در ادبیـات کالسـیک ایـران ،ایجـاز ،کوتـاه کـردن کالم و آوردن لفـظ انـدک اسـت بـا معنـی
بسـیار .نویسـنده بایـد ضمـن بـکار گیری الفاظ انـدک ،رعایت فصاحـت و بالغت را نیـز بنماید تا
موجـب اخلال ،ابهـام و تعقید در کالم نشـود(.مقاالت ادبی ،همایـی ،ج  ،1ص )404در مورد آثار
موجز بـودن و فصاحـت و بالغـت ،رعایت
تعلیمـی کـه بـرای کـودکان فراهـم میشـود ،عالوه بـر َ
شـرایط سـنی و فکـر و روان کـودک و نیـز وجهـۀ تعلیمـی نیـز بایـد مـد نظر قـرار گیرد .شـاید
موجـز گفتـن را از هنرهای ادبی شـمرده انـد و گفتـه اند :خیر
بـه همیـن سـبب از قدیـم سـخن َ
الـکالم مـا َّ
قـل و َّ
دل .در ایـن بخـش به برخـی دیگـر از نمودهای سـبک مینیمالیسـم و نقش و
تأثیـر تعلیمـی آن بـر مخاطـب کودک و نوجـوان پرداخته میشـود:
َ .1مثَلهای تعلیمی مینیمال
مثـل ،جملـه ای کوتاه ،رسـا ،رایج ،اسـتعاری ،اندرزی ،اخالقی و . . .اسـت کـه حاصل تجربیات
مـردم اسـت و بیـن آنـان مشـهور شـده وآنـرا بـدون تغییـر یا بـا تغییـر اندک بـکار میبرنـد .کم
حجمـی ،کوتاهـی و ایجـاز در مثـل ،جـزو جدایـی ناپذیـر امثـال اسـت .برخـی از نویسـندگان
(دسـتور دبیـری ،میهنـی :ص  )36بـر کوتاهـی و ایجـاز مثَـل تاکیـد میورزنـد .ایجـاز در مثل به
انـدازه ای اسـت کـه هیچ حشـو و زوایـدی نـدارد و معموالً با حداقـل کلمات معنـی بزرگی خلق
میشـود .از آنجـا کـه گنجينـۀ واژگان کـودک محـدود اسـت ،نميتوانـد از کتابهايـي کـه در آن
واژههـاي دشـوار اسـتفاده شـده اسـت ،به خوبي بهـره بـرداري کند .گاهـی حکایت آنقـدر کوتاه
اسـت کـه همچـون ضـرب المثـل به نظـر میرسـد :مانند حکایـت زاغی کـه خواسـت را ه رفتن
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کبـک را بیامـوزد و راه رفتـن خـودش را فرامـوش کرد:
نیاموخــــــــته
کبـــک
رهـــروی
عاقبـــت از خامـــی خـــود ســـوخته
مانـــد غرامـــت زده در کار خویـــش
کـــرد فرامـــش ره و رفتـــار خویـــش
(بهارستان ،جامی :ص )134
"برخـی از مثلهـا بـدون آنکـه داسـتانی داشـته باشـند ،خـود شـبیه یـک داسـتان بـوده و کنش
داسـتانی دارند(".بررسـی سـاختار ارسـال المثـل ،ذوالفقـاری :ص )41ماننـد مـوش بـه سـوراخ
نمیرفـت ،جـارو بـه ُدمـش میبسـت(.امثال و حکـم ،دهخـدا :ج ،4ص  )1757یـا ماننـد:
َمشـک خالی و پرهیز! در گذشـته آب فروشـان با عبـارت "پرهیزآب ،پرهیـزآب" یعنی مواظب
بـاش خیـس نشـوی ،به مردم هشـدار میدادند .حال اگر کسـی َمشـک آبش خالی باشـد و پرهیز
آب دهد ،الف زده اسـت(.همان ،ج:1ص )42
یا مثل "یخ فروش نیشابور":
مثــل "یــخ فــروش
َمثَلـــت هســـت در ســـرای غـــرور
(حدیقه الحقیقه ،سنایی :ص )914
در نیشـابور گدایـی سـفیه هرچـه از گدایـی تحصیـل میکـرد بر یـخ دادی و در جوال گذاشـته
و دوش گرفتـه ،گـرد کوچـه و بـازار گردیـدی و هیچکـس بـا وی سـودا نکـردی تا آنکـه یخ آب
شـده از جـوال بیـرون آمـدی و با وجـود این روز دیگر باز به همان شـغل مشـغول شـدی(.امثال
و حکـم ،دهخـدا،ج  ،2ص )1500
مثلهـا و تمثیلات کوتـاه در آثـار تعلیمی کاربردی گسـترده دارنـد و در مواضـع مختلف برای
تأکیـد بـر سـخن و حکم تکـرار میشـوند .حکایتهای حیوانـات نیز در زمـرۀ این تمثیلهـای کوتاه
بشـمار میرونـد و شـکل سـاده ای دارنـد .ایـن نوع مثلهـا در واقع نوعی از اسـتدالل اسـت و برای
اقنـاع مـردم عـادی و بـرای انتقـال فکـر بـه آنهـا بهتریـن شـیوۀ بیـان بشـمار میـرود که شـبیه
قیـاس اسـت .مانند:
نیشــابور"

مــردی همــه شــب بــر ســر بیمــار گریســت

چــون روز شــد او بمــرد و بیمــار بزیســت
(کلیات ،سعدی :ص )602

 .2تلیمحات ِتعلیمی مینیمالیستی
تلمیـح یعنـی بـه گوشـۀ چشـم اشـاره کـردن؛ و در اصطلاح آن اسـت کـه گوینـده در ضمن
کالم بـه داسـتانی یـا مثلـی یـا آیه و حدیثـی معروف اشـاره کند(.فنـون بالغت و صناعـات ادبی،
مفصل اشـاره ای کوتاه میشـود،
همایـی :ص  )328از آنجایـی کـه در آرایۀ تلمیح به یک داسـتان ّ
آن را در زیـر مجموعـۀ ایجـاز قـرار میدهنـد .بخـش قابـل توجهی از ادبیـات تعلیمـی و مضامین
دینـی ،بـا کمک تلمیـح به کـودکان آموزش داده میشـود.
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مــرغ گلیــن کــی شــود بــی دم عیســی روان

یا مانند :مرغی که تخم زرین می کرد بمرد:

نیســت مســلم مــرا بــی کلهــت ســروری
(دیوان ،اخسیکتی :ص )011

کــه ازبــاژ مــا شــد کنــون رنــگ و بــوی
بــدو گفــت رو پیــش دارا بـــــگوی
بمــرد و ســر بــاژ بــی مایــه کــــــرد
کــه مرغــی کــه زریــن همــی خایــه کــرد
(شاهنامه ،فردوسی :ص )491
فیلیپـوس ،پـدر اسـکندر مقدونـی سـالی صد هـزار خایۀ زر بـه دارا به رسـم باژ میفرسـتاد .چون
وی بمـرد و اسـکندر بـر اریکۀ ملک نشسـت ایـن پیغام بـه دارا داد..
 .3فابلهای آموزشی و اندرزی مینیمالیستی
فابلهـا بیشـتر کوتـاه و سـاده هسـتند و ایـن بـه دلیل جنبـۀ تعلیمی آن اسـت .لـذا میتواند در
زمـرۀ مینیمالیـزم قـرار گیـرد .فابـل ،در اصـل و بـه مفهـوم كلي بـه هر داسـتان خيالي يـا بيان
توصيفـي گفتـه ميشـود؛ در مفهـوم جديد و دقيقتـر" ،عبارتسـت از حكايتي كوتاه -چـه به نظم
و چـه بـه نثـر -كـه بـه قصـد انتقـال يـك درس اخالقـي يـا سـودمند گفته شـده اسـت .در اين
حكايـت اخالقـي شـخصيتها اغلـب حيوانـات انـد؛ اما اشـياي بي جـان ،انسـان ها و خدايـان نيز
ممكـن اسـت در آن ظاهـر گردند(”.درسـایۀ آفتـاب ،پورنامداريـان :ص )142معروفتريـن قسـم
تمثيـل ،تمثيـل حيوانات(فابـل) اسـت .در فابـل "قهرمان حكايـت ،جانورانند كه هر كـدام ممثّل
تيـپ يـا طبقـه اي هسـتند .مثلا در كليلـه و دمنـه ،شـير ممثـل (مظهـر) شـاهان و حاكمـان
اسـت(".انواع ادبـی ،شميسـا :ص  )80روباهـی ماده ،به یک شـیر مـاده طعنه میزند کـه او هرگز
بیـش از یـک تولـه بـه دنیا نمیآورد .شـیر جـواب داد :بله یکی ،اما شـیری! (افسـانه هـای ازوپ،
ازوپ :ص )133حکایتهـای موجـود فارسـی کـه از زبـان حیـوان نقـل شـده انـد ،اغلـب کوتـاه،
سـاده ،اخالقـی یـا متضمـن تعلیـم اخالقـی بـه ویـژه اخلاق اجتماعـی هسـتند و از ایـن رو در
زمـرۀ فابلهـا میگنجنـد .بدون اسـتثنا همـه مخاطبان کـودک و نوجوان از این قسـم داسـتانهای

آموزنـده اسـتقبال میکننـد“ .علـت اینکـه نویسـنده از این نـوع ادبی بـرای بیان افکار و اندیشـۀ
خـود اسـتفاده میکنـد ،اینسـت کـه طـرح مسـئله و بیـان حقایـق گزنده بـرای نویسـنده موجب
عقوبـت نشـود( ".تمثیـل و مثـل ،انجوی شـیرازی :ص  )26فابـل در واقع یک داسـتان خیالی یا
بیـان توصیفـی اسـت" .واقعـه ایی که مضمـون تمثیل اسـت اگر بکلی خیالی باشـد قصـه از نوع
"امثـال حیوانـات" اسـت (".آشـنایی بـا نقـد ادبی ،زرینکـوب :ص )165پـس یکـی از ویژگیهای
فابـل خیالـی بـودن آنسـت .ویژگی دیگر ،کوتاهی و رسـا بـودن حکایتهای حیوانی اسـت .ویژگی
بعـدی وجـود درونمایـۀ پنـد و انـدرز و تعلیمی بودن فابلهاسـت .عمـده ترین عنصر فابـل را باید
"نکتـۀ تعلیمـی آن دانسـت ( ”.بالغـت تصویـر ،فتوحـی :ص  )269الفونتـن معتقـد اسـت کـه
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"تمثیـل اخالقـی و افسـانه ( )fableاز دو قسـمت تشـکیل شـده :اول ،آمـوزش و پنـد و اندرز–
کـه مقصـد نهایـی اسـت ،د ّوم ،داسـتان – که وسـیله ای اسـت برای ایـن منظور– ولـی هیچیک
از ایـن دو نبایـد فـدای دیگـری شـود(".تمثیل در ادبیات ایـران و جهان ،مالیـی :ص  )59مانند:
 .3.1حکایت «غوکی که در جوار ماری میزیست»
غوکـی در جـوار مـاری وطـن داشـت .هرگاه کـه بچه کردی مـار بخـوردی .و او بر پنـج پایکی
دوسـتی داشـت .بنزدیـک او رفـت و گفـت :کار مـرا تدبیـری اندیش...پنج پایک گفت :با دشـمن
غالـب توانـا جـز بـه مکـر دسـت نتـوان یافت و فلان جـای ،یکـی راسوسـت ،یکی ماهیـی چند
بگیـر و ُبکـش و پیـش سـوراخ راسـو تـا جایگاه مـار میافکن تا راسـو یـگان یگان میخـورد .چون
بـه مـار رسـید تـرا از جـور او بـاز رهانـد .غـوک بدیـن حیلـت مـار را هلاک کـرد .روزی چنـد
گذشـت .راسـو عادت بازخواسـت ،کـه خوکردگی بتر از عاشـقی اسـت .باردیگر هـم بطلب ماهی
بـر آن سـمت میرفـت ،ماهـی نیافـت ،غوک را بـا بچـگان بخورد(.کلیلـه و دمنه ،نصراهلل منشـی:
ص  )118دراینگونـه داسـتانهای خیالـی کـه در قالـب کوتـاه روایـت شـده اسـت ،حیوانات نقش
انسـان را در طـول داسـتان بـازی میکننـد و نکتـۀ تعلیمـی در انتهای داسـتان نمایـان میگردد.
 .3.2حکایت ِبرزیگر با مار
برزیگـری در دامـن کوهـی با ماری آشـنایی داشـت ...روزی برزیگر ،مار را دید از فرط سـرمای
هـوا کـه ضعیـف و سسـت و بیهـوش افتـاده .برزیگـر مـار را در توبـره نهاد و بر سـر خـر آویخت
تـا از َدم زدن او گـرم گردد...خـر را همـان جایگـه بسـت و بـه طلـب هیمـه رفـت .چون سـاعتی
بگذشـت ،گرمـی در مـار اثـر کرد..زخمـی جانگـزای در لـب خـر زد و بـر جـای سـرد گردانیـد و
درسـوراخ شـد بـر نفـس پلید نارواسـت کـه از دنیا برود تـا بدی نکنـد بدانکه بـه وی نیکی کرده
باشـد(.مرزبان نامـه ،وراوینی :ص )101
 .4پارابلهای مینیمالیستی
پارابـل از ریشـۀ یونانـی ( )Parabolasبـه معنـی جایگزینـی و جانشـینی ،به مجاورتی اشـاره
دارد کـه یـک قصـه را بـا یـک عقیده مقایسـه میکنـد و در برابـر آن مینهـد  .نیز پارابـل ،قصهای
کوتـاه و سـاده کـه اغلـب بـر یـک معنـی و مقصـود اخالقـی داللـت دارد(.معجـم المصطلحـات
العربیـه فـی الغـه واالدب ،وهبـه :ص  )94سـادگی ظاهـر و روایـی بودن پارابـل ،آنرا بویـژه برای
آموختـن ارزشـهای روحانـی بـرای مخاطـب کـودک و نوجـوان مؤثـر و مفیـد میسـازد .تعلیـم
اخالقـی یـا روحانـی یـا مذهبـی آشـکار از طریـق داسـتان یـا روایـت داسـتانی بـرای مخاطبان
کـودک و نوجـوان ،از ویژگیهـای مشـترک فابـل و پارابـل اسـت(.حکایتهای حیوانـات ،تقـوی:
ص  )95در پارابـل شـخصیتها انسـان هسـتند و اَعمـال آنهـا سرمشـق و نمونـۀ رفتـار مطلـوب
اسـت .و معنـی و مضمـون تعلیمـی در قالـب رفتار یک شـخصیت آمـوزش داده میشـود .معموالً
داستانسـرای مقصـود خودرا "صریحاً درآن درج میکند( ".درسـایۀ آفتـاب ،پورنامداریان :ص )25
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پارابلهـا نمونـۀ عالـی از اخالق انسـانی را بـه منزلۀ الگویی بـرای اخالق عمومی مطـرح میکند .از
آنجایـی کـه پارابلهـا متضمـن نتایج اخالقی اسـت ،بـرای کودک و نوجـوان در موقع پنـد و اندرز
از آن اسـتفاده میکننـد .درایـن نـوع حکایـات پنـد و انـدرز به صورت مسـتقیم و خطابی نیسـت
و مخاطـب را آزرده نمیکنـد .از ایـن جهـت اسـت کـه تأثیـر بیشـتری دارد و بـه لحـاظ ماهیـت
داسـتانی مطبوعتـر اسـت و در ذهـن میمانـد .درترجمـۀ منظـوم ِقـرآن مجیـد ،سـورۀ مبارکـه
جمعـه /آیـه  5آمده اسـت:
هــر آن کــس کــه تــورات خوانــد و عـــمل
االغــی کــه بــر پشــــت گیــرد کـــتاب

نسـازد بـر آن ،هسـت خـود در مثـل
نـدارد از آن بهـره ای جـز عـذاب
(ترجمۀ منظوم قرآن مجید ،مجد :ص )355

در َمثَـل فـوق بـرای اینکه نکات اخالقـی و خصایل متعالی بـه مخاطب یادآوری شـود ،برای بیان
شـخصیتهای آن انسـان و حیوان اسـت و داسـتان خیالی
خصلتهـای نیـک ،مثالـی نقل شـده که
ّ
نیسـت؛ بلکـه امـکان وقـوع آن در خارج مقدور اسـت .پند و انـدرزی که از زبان حضـرت خداوند
نقل میشـود خوشـایند مخاطب اسـت و او را نمیآزارد.
5 .تمثیلهای مینیمالیستی
ـل چیــزی را بیــان کــردن بــه معنــی صفــت
تمثیــل بــه معنــای "مِثــل آوردن" اســت ،و َم َثـ ِ
آن را بازگفتــن اســت(.حکایتهای حیوانــات ،تقــوی :ص  )83بــه عبــارت دیگــر ،تمثیــل تصویــر
حســی اســت کــه یــک امــری غیــر حســی را بــرای مخاطــب بــه امــر حســی و قابــل ادراک
تبدیــل نمایــد .تمثیــل بــرای توضیــح و تبییــن معنــی بــکار میــرود و قالبــی اســت کــه در
خدمــت ادبیــات تعلیمــی قــرار دارد .نویســنده یــا شــاعر بــرای بهتــر بیــان کــردن مفاهیــم
انتزاعــی و عقایــد دینــی و اخالقــی آنهــا را در قالــب تمثیــل بــه تصویــر میکشــد تــا امــر آموزش
بــه عــوام را ســادهتر کند(.بالغــت تصویــر ،فتوحــی :ص  )273مســلم اســت کــه مســائل ذهنــی
مشــکلتر و دیــر فهمتــر از مســائل عینــی هســتند .هــرگاه نویســنده یــک مطلــب ذهنــی را بــا
تمثیــل بــه یــک مطلــب عینــی تبدیــل میکنــد بــی تردیــد ســادهتر فهمیــده میشــود(.بیگانه
مثــل معنــی ،محمــدی :ص )166درواقــع خطیبــان بــا آوردن تمثیــل بــه اســتدالل دســت
میزدنــد و مخاطبــان خــود را قانــع میکردنــد و آنــان را بــه عمــل برمیانگیختنــد .یــک دســته از
حکایــات تمثیلــی کــه بــرای آموختــن مؤلفــه هــای تعلیمــی بــه کــودکان و نوجوانــان کاربــرد
دارد ،حکایــات کوتاهــی اســت کــه عناصــر ســازندۀ آن و نیــز شــخصیتها در آن بســیار معــدود
اســت و معمــوالً یــک حادثــۀ ســاده و معمولــی را بیــان میکننــد .ایــن نــوع تمثیــل بیشــتر بــرای
اقنــاع مــردم عــادی و انتقــال فکــر ،بیــان میشــود .بــرای مثــال میتــوان بــه داســتان "مــاه و
مــادرش" اشــاره کــرد :روزی مــاه از مــادرش خواســت بــرای او لباســی بــدوزد .مــادرش گفــت:
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مگــر میشــود بــرای تــو لبــاس بــدوزم ،تــو کــه هــر روز بــه یــک شــکلی! (حکایتهــای ازوپ،
ازوپ :ص  )158حکایــت تمثیلــی زیــر در بــارۀ دوری و دوســتی اســت:
کـوزۀ برنجـی و کـوزۀ سـفالی تـه رودخانـه ای افتـاده بودنـد .کوزۀ برنجـی به دوسـتش گفت:
"نزدیکتـر بیـا تـا مراقبـت باشـم ".کوزۀ سـفالی تشـکر کـرد و گفـت“ :نه دوسـت مـن همینجا
کـه هسـتم خـوب اسـت چـون اگر تنت بـه تنم بخورد ،صـد تکه خواهم شـد( ”.همـان :ص )58
 .6حکایتهای مینیمالیستی
حكايــت بــرای کــودک و نوجــوان ميتوانــد در يــك ســطر ،دو بيــت ،و يــك ديالــوگ ســاده
بيــان شــود .حكايــت بــه دنبــال يــك پنــد و يــك دســتور العمــل و يــك قانــون اخالقــي بــراي
زيســتن اســت .همچنیــن در حكايــت کــودک و نوجــوان يــك ماجــرا وجــود دارد و همــه چيــز
واضــح و روشــن اســت؛ ابهــام در حكايــت جايــي نــدارد و هيــچ چيــز بــه تخيــل خواننــده
واگــذار نميشــود .جــز داســتانهای اصلــی آثــاری ماننــد کلیلــه و دمنــه ،مرزبــان نامــه و طوطــی
نامــه اغلــب داســتانها کوتــاه هســتند .کوتــاه بدیــن معنــی کــه تعــداد حــوادث و درگیریهــای
داســتانی در آنهــا انگشــت شمارســت و هــم اینکــه حکایتهــا آغــاز و انجامــی نزدیــک بهــم
دارنــد .از مــواردی کــه در کوتــاه شــدن حکایــت ِکــودک و نوجــوان ســهم دارد ،انــدک بــودن
شــخصیتهای داســتانی اســت .یکــی از دالیــل اقبــال عمومــی بــه ایــن حکایتهــا و کاربــرد
جهانــی و همگانــی یافتــن آنهــا همیــن ویژگــی کوتــاه بــودن اســت .کوتــاه بــودن حکایــت
موجــب میشــود کــه شــنوندۀ کــودک و نوجــوان بــه آســانی بیــن آغــاز و انجــام حکایــت ارتبــاط
معنایــی را دریابــد و زودتــر بــه پیــام و مفهــوم و مضمــون آن پــی ببــرد .و ایــن ویژگــی هــدف
تعلیــم را بــه ســهولت بــرآورده میســازد .ایــن ویژگــی را ارســطو نیــز الزم میشــمارد و آن را بــا
زیبایــی اثــر مرتبــط میدانــد؛ "مــردم آن داســتانی را کــه محدودتــر باشــد ،از آنچــه طوالنیتــر
و پراکنــده تــر باشــد بیشــتر دوســت دارند(".فــن شــعر ،ارســطو :ص )169ایــن مســئله امــکان
فراگرفتــن حکایــت و بخاطــر ســپردن آن از ســوی کــودک را فراهــم میســازد.
 .6.1حکایت زاغ و مار
زاغـی بـاالی درختی النه داشـت .هـرگاه جوجه هایـش به دنیا میآمدنـد ،مار آنهـا را میخورد.
زاغ سـخت دلتنـگ بـود و قصـد کـرد به مـار حمله کند و چشـمانش را بیرون کشـد .نزد شـغال
رفـت و او زاغ را از ایـن کار بـاز داشـت و بعـد بـه او تدبیـری و مکـری آموخـت تـا خـود سـالم
بمانـد .زاغ نزدیـک خانـۀ مردمـان رفـت .رختـی از طنـاب برگرفت و به سـوی سـوراخ مـار رفت
و آن را بـر زمیـن افکنـد .مـردم بـه دنبالـش روان شـدند و مـار را دیدند و کشـتند و زاغ آسـوده
شـد(.حکایتهای حیوانات ،تقـوی :ص )140
 .6.2حکایت شی ِرعاشق
شـیری عاشـق دختر کشـاورزی شـد و از او خواسـتگاری کرد .کشـاورز که نمیتوانسـت چنین

 / 140سبکشناسی نظم و نثر فارسی  -شماره پی در پی  - 37پاییز 1396

وصلتـی را بپذیـرد ،از شـیر خواسـت چنگالهـا و دندانهایش را بیـرون آورد تا دختر از آن نترسـد.
شـیر کـه عاشـق شـده بود ایـن کار را انجام داد .کشـاورز ،بعد از دیدن شـیر بیچنـگال و دندان،
بـا چمـاق او را فـراری داد ( .افسـانه هـای ازوپ ،ازوپ :ص  )48بـه قول صائب:
نرمــی زحــد مبــر کــه چــو دنــدان مــار ریخت

هــر طفــل نــی ســوار کنــد تازیانــه اش
(کلیات ،صائب :ص )183

 .7قصههای مینیمالیستی عامیانه
قصههــاي عاميانــه ،قصههايــی كهــن هســتند كــه بــه صــورت شــفاهي يــا مكتــوب -البتــه
امــروزي -در ميــان يــك قــوم بــه زبــان ســاده و رايــج روزگار خــود از نســلي بــه نســل ديگــر راه
مييابنــد و بــه هميــن دليــل قصههــاي عاميانــه ،معمــوالً نويســنده ندارنــد؛ مخاطــب قصههــاي
عاميانــه ،اغلــب تــودۀ مــردم انــد .مردمــي كــه غالبــا ســواد خوانــدن و نوشــتن ندارند(.عناصــر
داســتان،ميرصادقي :ص  )126بطــور کلــی قصــۀ کــودکان بايــد ســاده ،زود فهــم و ســطحي
باشــد تــا شــنوندۀ آن ،براحتــي بــه نتيجــۀ الزم برســد و چنانچــه ذهــن کــودک ،درگيــر قصــه
ميشــود ،ايــن درگيــري ،اليــه بــرداري از قصــه نباشــد چــرا کــه توانايــي چنيــن کاري در کودک
نيســت و وي را دچــار ســردرگمي خواهــد کــرد .قصههــای مینیمالیســتی بــرای کــودکان بایــد
دارای شــرایط زیــر باشــند:

 .7.1توجه به احساسات تکامل نيافته کودکان
بـا توجـه به اين که سـنين کودک ،سـنين شـکلگيري و جهتگيري احساسـات کودکان اسـت،
تقويـت پـاره اي از احساسـات در کـودک بايـد بـه حساسـيت و وسـواس بيشـتري تـوأم باشـد.
خشـونت بيـش از حـد در قصـه ،اثر مسـتقيم بر احساسـات کـودک خواهد داشـت .ماننـد نمونۀ
زیر:
سـگ و خروسـی بـا هم دوسـت شـدند و به سـفر رفتند  .شـب هنـگام ،خروس بـاالی درختی
پریـد و سـگ هـم درون درخـت پوکی خـودش را جا داد و خوابید .صبح نشـده بـود که خروس،
مثـل همیشـه آواز خوانـد .روباهـی صدای خروس را شـنید و به نزدیک درخـت آمد و از خروس
خواسـت پاییـن بیایـد تـا بـا هم َآشـنا شـوند .خـروس گفت :الزم نیسـت مـن پایین بیایم ،شـما
دربـان را بیـدار کنیـد تـا او شـما را بـه بـاال راهنمایـی کنـد .روبـاه با مشـت به درخـت کوبید،
سـگ بیدار شـدو( ...افسـانه های ازوپ ،ازوپ :ص )130
 .7.2استفاده از مفاهيم متضاد
کـودکان فاقـد تجربيـات اجتماعـي هسـتند و به هميـن دليل مفاهيـم اخالقي ،اکثـرا ً در نقش
خيـر و شـر بـه آنهـا ظاهر ميشـود؛ چرا که قـادر به تفکيـک و تحليـل عميق اخالقيات نيسـتند.
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اسـتفاده از مفاهمـي متضـاد ميتواند تشـخيص کـودک را ياري دهد تـا بهتر اجـزاء قصه را درک
کنـد و بـه وي تـوان قضـاوت ميبخشـد کـه اين قضـاوت در شـکلگیري خلـق و خـوي کودکانه،
بسـيار مهم است.
کبکـی کـه بـه دام پرنـده بـازی افتـاده بـود ،از او خواسـت او را نکشـد تـا در قبالـش
او هـم دوسـتاش را بـه دام او بینـدازد .بـاز به او گفت :با سـخنت نشـان دادی اسـتحقاق
کشـته شـدن را داری ( .همان :ص )136
 .7.3لزوم پايان شيرين در قصههاي کودکان
پايـان شـيرين تقريبـاً يـک لزوم اسـت .کودکي سـنين شـکلگيري احساسـات و عواطف اسـت
و قصههـا ميتواننـد دريچـه هايـي بـه ايـن شـکلگيري باشـند کـه بـه رؤیاهـا ،اميـال و عواطـف
ً
کاملا بعد منفي
کودکانـه جهـت دهنـد .پايـان تلخ قصـه ،ميتواند به رؤياهـا و عواطـف کودکانه،
داده و او را دچـار يـأس حاصل از آشـنايي سـطحي با دردهـا و رنجها کند ،واقعياتـي که کودکان
هرگـز فرصـت آشـنايي با آنها را نداشـته و درکشـان نکـرده اند.
سـگی بـه دنبـال گرگـی میدویـد امـا گـرگ به هر زحمتی بـود خودش را نجـات داد.
سـگ بـه خـودش مغـرور شـد و شـروع بـه خودسـتایی کـرد  .گـرگ کـه صـدای او را
شـنید گفـت “ :مـن از صاحبـت کـه پشـت سـرت بـود ترسـیدم( .حکایتهـای ازوپ ،ازوپ:
ص  )127در کتـاب امثـال و حکـم بـا همیـن مضمـون دو مثل دیده میشـود:
سگ در خانه صاحبش شیر است.
به شهر خویش هر کس شهریار است( .امثال وحکم ،دهخدا :ج ،2ص )984
به قول صائب:
درون خانــه خــود هرگــدا شهنشــاهی اســت

ازحـد خویش وسـلطان باش
قـدم بـرون منـه
ّ
(کلیات ،صائب تبریزی :ص )004

 .7.4عنوان خوبي داشته باشد
نـام قصـه نيـز بايـد شـيرين و جذاب و کوتاه و لطيف باشـد طـوري که فکر مخاطـب کوچک را
برانگيـزد و او را بـه فکـر ببـرد کـه حتماً بـا موضوع جالبـي روبرو خواهد شـد .از اسـامي تکراري
و کهنـه هـم در پيـدا کـردن نـام بـراي قصـه بايـد خـودداري کـرد .نـام داسـتان بايـد مطابق با
داسـتان باشـد و طـوري نباشـد که هيـچ ربطي با هم نداشـته باشـند.
 .7.4.1درستایش کار خوب
عقابـی از آسـمان فـرود آمـد تـا مـاری را بـا پنجـه هایـش بگیـرد ولـی مـار خیلـی
سـریع دور عقـاب پیچیـد و بـه او فرصـت پـرواز نـداد  .مـردی کـه شـاهد ماجـرا بـود بـه
کمـک عقـاب آمـد و سـعی کـرد مـاررا از دور عقـاب باز کند .مار در لحظۀ آخر توانسـت
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زهـرش را در مشـک آب مـرد بریـزد  .بعـد از ایـن کـه مـرد توانسـت عقـاب را نجـات
بدهـد ،گوشـه ای نشسـت تـا از مشـک آبـش جرعـه ای بنوشـد ،عقـاب به سـویش پرید
و مشـک آب را پـاره کـرد  .درنتیجـه کسـی کـه کار خیـری انجـام دهـد  ،خیـرش را میبیند .
(حکایتهـای ازوپ ،ازوپ :ص )178
همچنیـن قصـه از نظـر ويژگيهـا و تکنيکهايي که داسـتان از آنها برخوردار اسـت؛ بدور اسـت و
آن بخاطر همان سـاده بودن سـاختار آنسـت .عناصري هم که در سـاختن قصه بکار ميرود همه
سـاده و بـدون پيچيدگـي اسـت .تخيل در قصه کـودک و نوجوان ،بسـيار نيرومنـد و کارکردهاي
آن نيز فراوان و گسـترده اسـت .سـازماندهي انديشـه دارد ،اما سـاده اسـت؛ ريشـه هاي انديشـه،
گاه نهـان و گاه آشـکار اسـت .بطـور کلـی قصـۀ کودکان بايد سـاده ،زود فهم و سـطحي باشـد تا
شـنوندۀ آن ،براحتـي بـه نتيجـۀ الزم برسـد و چنانچـه ذهـن کـودک ،درگيـر قصه ميشـود ،اين
درگيـري ،اليـه بـرداري از قصـه نباشـد چـرا که توانايـي چنيـن کاري در کودک نيسـت و وي را
دچـار سـردرگمي خواهد کـرد .ماننـد نمونۀ زیر:
پشـه ای بـر شـاخ گاونـری فـرود آمـد .مـدت زمانـی آنجا نشسـت و زمانـی که خواسـت پرواز
کنـد ،از گاو اجـازه خواسـت .گاو گفـت “ :من متوجه نشـدم کی آمدی که اکنـون متوجه رفتنت
شـوم!( همان :ص )28
یــک قطــرۀ آب بــود و بــا دریــا شــــــــد
آمــد شــدن تــو در جهــان دانــی چیســت
مــن َخــس ِ بی ســرو پایم کــه به ســیل افتادم

یــک ذرۀ خــاک بــا زمیــن یکتــا شــد
آمــد مگســی پدیــد و ناپیــدا شــد
( رباعیات ،خیام :ص )851
اوکــه میرفــت مــرا هــم بــه دل دریــا بــرد
( مقالــه ها و رســایل ،عالمــه طباطبایی :ص )252

در قصـۀ فـوق ،حـوادث معـدودی روی میدهـد و فاقـد اپیزودهـای متعـدد اسـت کـه ایـن امـر
منطبـق بـا سـبک مینیمـال و سـازگار بـا آمـوزش مخاطـب کـودک و نوجـوان اسـت.
 .8داستانکهای مینیمالیستی
داستانک( ) short short storyنوعی داستان است که ضمن حفظ خصوصیات عمده داستان
کوتاه از آن موجزتر و مختصرتر است .در داستانک ،عناصر داستانی از قبیل شخصیتپردازی،
صحنه سازی و کشمکشها به اختصار توصیف میشود بطوری که حدود داستانک از  500تا 1500
کلمه را شامل میشود .از این رو باید گفت اختصار و ایجاز و فشردگی خصوصیات عمدۀ داستانک
هستند .در ادبیات غرب آثار آنتوان چخوف و او .هنری در این زمینه بیش از دیگران شهرت دارد.
در زبان فارسی ،داستانهای ماهی و جفتش از ابراهیم گلستان ،مادلن از صادق هدایت ،عدل و آخر
شب از چوبک از نمونه های داستانک بشمار می آیند ( .فررهنگ اصطالحات ادبی ،داد :ص )215
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به نمونه داستانک زیر همۀ مختصات داستانهای مینیمالیستی را دارد و حتی قهرمان و شخصیت
اول آن نیز نوجوان است:
" یحیـی " پسـر بچـه یازده سـاله در نخسـتین روزی که بـرای فروختن روزنامـه "دیلی نیوز"
آمـده اسـم روزنامـه را چنـد بـار تمریـن میکنـد و فریـاد میزند"دیلـی نیـوز" .چنـد نسـخه کـه
میفروشـد ،نـام روزنامـه را فرامـوش میکنـد .پس از مدتـی فکر میکنـد روزنامه را یافته اسـت .پا
گذاشـت بـه دو و فریـاد کـرد :پریمـوس! پریموس! (خیمه شـب بـازی ،چوبـک :ص )225
داستانک ِ زیر نیز که " همراه" نام دارد به دو شیوه آمده است:
دو همـراه ،دو گـرگ ،گرسـنه و سـرما زده از کوه به دشـت می آیند .چیزی بـرای خوردن پیدا
نمیکننـد .پـای یکـی در برف فرو میـرود و توان حرکتـش نمیماند .آن دیگر دنـدان در حلقومش
فـرو میبـرد و خـون فسـرده از درون رگهایـش میمکـد( .روز اول قبـر ،چوبـک :ص  )147شـیوۀ
دیگـر ایـن روایـت طنـز آلـود اسـت :ایـن بار دو گـرگ کـه از بچگی بـا هم دوسـت بوده انـد ،بر
اثـر گرسـنگی توان شـکار کردن از دسـت داده بـه گفتگو مینشـینند :تو کـه داری میمیری پس
بـذار مـن بخورمـت کـه زنـده بمونـم .و ایـن کار خـود را فـداکاری در حـق آن دگر میدانـد! اگه
نخورمـت الشـت میمونـه رو زمیـن اونوخـت الشـخورا میخورنت .ایـن را گفت و زنده زنده شـکم
دوسـت خـود را دریـد و دل و جگـر او را داغ داغ بلعیـد( .خیمه شـب بازی ،چوبـک :ص ) .185
آن دو روبــه چــون بــه هــم همبــر شــدند
خســروی در دشــت شــد بــا یــوز و بــاز
مــاده میپرســد ز نــر کــی رخنــه جــوی
گفــت :اگــر مــا را بــود از عمــر بهـــــر

پــس بــه عشــرت جفــت یکدیگــر شــدند
آن دو روبــه را زهــم افکنــد بــاز
ماکجــا بــا هــم رســیم آخــر بگــوی
بــر دکان پوســتین دوزان شـــــهر
(اسرارنامه ،عطار :ص )463

 .9افسانه های مینیمالیستی
افسانه در كتب لغت ،مترادف واژههاي قصه و اسطوره بكار رفته است از لحاظ ادبي به سرگذشت
يا رويدادي خيالي از زندگي انسانها ،حيوانات ،پرندگان يا موجودات وهمي چون ديو ،پري ،غول
و اژدها اطالق ميشود كه با رمز و رازها و گاه مقاصدي اخالقي ،آموزشي همراهست و نگارش آن
بيشتر به قصد سرگرمي و تفريح خاطر خوانندگان انجام ميگيرد ولی گاه در خالل آن مسایل
اخالقی و اجتماعی نیز آموزش داده میشود .افسانه ساخته و پرداختۀ پندار و گمانست كه انسان
به ياري پندارها وانديشههايش آنها را زيور و آرايش ميبخشد .افسانه همانگونه كه بيان سادۀ
چشم اندازهاي ناشناخته و نمودهاي پيش پاست ،همانا بيانگر آن نشيب و فرازيست كه ريشه
در "هنجارها و ناهنجارها" دارد .در بسياري از افـسانه ها عرض وجود ميكند و آنرا در هاله اي از
راز و بيپاسخي فرو مياندازد ولي از سادگي بيان و پيام آن انگار كه چيزي كاسته نميشود .مانند
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افسانه های مشهور زیر:
 الک پشـت در اصـل پيرزنـي بوده که سـبد نان بر پشـتش بـوده در راه کودک يتيمـي از او نانميخواهـد و پيـرزن بـه او نميدهـد بر اثر نفرين خداوند تبديل به الک پشـت ميشـود.
 هدهد يا شانه بسر در اصل عروسي بوده که در خانه مشغول شانه کردن گيسوانش بوده و پدرشوهرش سر ميرسد و او از شدت خجالت با شانه اي که بر سر داشته به هدهد تبديل شده و
پرواز ميکند.
 مـرغ حـق در اصـل پسـري بوده که با خواهرش بر سـر تقسـيم ميـراث پدري مجادلـه ميکردهتـا اينکـه خواهـرش قهرکـرده و ميـرود .بـرادر مـرغ حق ميشـود و از آنوقـت در انتظار بازگشـت
خواهـرش ميگويـد :بـي بـي جـان دوتا تـو يکـي من(.نیرنگسـتان ،هدايـت :ص  )97بطـور کلی
افسـانۀ کـودک بايـد مؤجز و کوتاه باشـد تـا ذهن کودک مرتباً به دنبال حوادث گذشـتۀ داسـتان
ن ََدود .داسـتان هرچه کوتاهتر باشـد و حوادث رخ داده در آن کمتر باشـد ،ذهن کودک با نشـاط
و فراغـت بيشـتري قصـه را دنبـال کرده و سـريع تـر درگير پيـام تعلیمی قصه خواهد شـد.
نتیجه
داستانهای تعلیمی و اندرزی کودک و نوجوان با رویکرد کمینه گرا ،ما را به این نتیجه میرساند
که چه در آثار مینیمال جدید و چه درحکایتهای کوتاه کالسیک ادب فارسی ،ویژگیهایی چون:
کم حجمی ،سادگی و بی پیرایگی زبان ،طرح ساده ،محدودیت شخصیتها و زمان و مکان روایی،
واقعگرایی و گنجاندن تم جذاب در متن که از مشخصه های این سبک جدید است در داستانهای
کودک و نوجوان ،معنا و تعریفی یکسان با داستانهای مینیمالیستی مدرن دارند؛ هر چند انطباق
این نوع صد در صد نیست و در برخی جزئیات مانند نوع شخصیتها و دوگانگی زمان ،که ریشه
در سنت حکایت نویسی دارد .اما میتوان داستان کودک و نوجوان را داستانهایی کمینه گرا نامید
و با این الگو به شناخت دقیقتری از آثار کهن و ذیقیمت فارسی بدست آورد .بطور کلی سادگی
و ایجاز در ذات ادبیات ایران نهفته و توأمان است حتی این اصل در ادبیات معاصر نیز خواسته
یا ناخواسته مکرر گشته است .ولی کوتاهی و ایجاز داستان نباید به عنصر کشش و حادثه و گره
داستان لطمه وارد نماید .همچنین میتوان اثبات کرد که داستانهای کودک و نوجوان از سبک
مینیمال بسیار بهره جسته است بطوری که یکی از رموز ماندگاری آن همین ویژگیهاست ،چون
بخاطر کوتاهی و ایجاز آنهاست که بسیاری از مخاطبان کودک و نوجوان آن داستانها را از بر
کرده اند .درمجموع آثار تعلیمی مینیمالیستی برای مخاطب کودک و نوجوان دارای چند ویژگی
مهم یعنی کوتاه بودن ،داشتن حوادث اندک ،تعداد محدود شخصیتهاست.
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 .4ازوپ(  )1381حکایتهای ازوپ ،ترجمۀ همایون پاشاصفو  ،تهران :انتشارات هرمس.
 .5ــــــ (  )1383افسانه های ازوپ ،ترجمۀ علی اصغر حلبی ،تهران :انتشارات
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 .8انجوی شیرازی ،سید ابوالقاسم ( )1352تمثیل و مثل ،تهران :امیرکبیر.
 .9پراب ،والدیمير( )1368ريختشناسي قصههای پريان ،ترجمه ماريا کاشيگر ،تهران:
نشر روز.
 .10پورنامداریان ،تقی()1380در سایه آفتاب ،تهران :سخن.
 .11پوالدی،کمال( )1384بنيادهای ادبيات کودک .تهران:کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان.
 .12تقوی ،محمد ( .)1376حکایتهای حیوانات در ادب فارسی .تهران :روزنه.
 .13جامی ،عبد الرحمن( )1371بهارستان ،تصحیح اسماعیل حاکمی ،چاپ دوم ،تهران:
اطالعات.
 .14جرجانی ،عبدالقاهر( )1366اسرارالبالغه ،ترجمۀ جلیل تجلیل ،دانشگاه تهران :چاپ
دوم.
 .15خیام نیشابوری( )1373رباعیات  ،به کوشش محمدعلی فروغی ،تهران ،زوار.
 .16چوبک ،صادق( بی تا) خیمه شب بازی ،تهران ،انتشارات جاویدان.
 .17چوبک ،صادق(  )1384روز اول قبر ،تهران :نشر جامه دران.
 .18داد ،سیما( )1382فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :انتشارات مروارید.
 .19دهخدا،علی اکبر( )1361امثال وحکم ،تهران :امیرکبیر.
 .20ذوالفقاری ،حسن( )1382زبان و ادبيات فارسی عمومي ،تهران :نشر چشمه.
 )1384(--------- .21داستانهای امثال ،تهران ،مازیار.
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 .24سنایی ،ابوالمجد(  )1359حدیقه الحقیقه ،به تصحیح مدرس رضوی ،انتشارات
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 .25سنایی غزنوی ،ابوالمجد( )1341دیوان ،به سعی محمد تقی مدرس رضوی ،تهران:
ابن سینا.
 .26سيدآبادي ،علي اصغر( )1380شعر در حاشيه ،تهران :ويژه ي نشر.
 .27شريفي ،محمد( )1378فرهنگ ادبيات فارسي ،تهران :انتشارات فرهنگ.
 .28شمیسا ،سیروس( )1370بیان ،تهران :فردوس و مجید.
 )1389(----------- .29انواع ادبی ،تهران :فردوس.
 .30صائب تبریزی(  )1336کلیات ،با شرح امیری فیروزکوهی ،تهران :خیام.
 .31طباطبایی ،سیدمحمدحسین(1396ه.ق) مقاله ها و رسایل ،به کوشش سیدهادی
خسروشاهی ،قم :مرکزدارالتبلیغ اسالمی.
 .32عبید زاکانی( )1334کلیات ،به تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران :نشر اقبال.
 .33عطار ،فرید الدین ( )1384منطق الطیر ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران:
سخن.
 .34عطار ،فرید الدین ( )1386اسرار نامه ،تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران:
سخن.
 .35عنصرالمعالی ،کیکاووس()1364قابوسنامه ،به اهتمام غالمحسین یوسفی ،علمی و
فرهنگی.
 .36عنصری بلخی(  )1363دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :انتشارات سنایی.
 .37فتوحی ،محمود( )1386بالغت تصویر ،تهران :سخن.
 .38فراهانی( ادیب الممالک )( )1380دیوان اشعار  ،مصحح مجتبی برزآبادی ،انتشارات
تهران.
 .39فردوسی ،ابوالقاسم(  )1315 -1313شاهنامه ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران:
بروخیم.
 .40محمدی ،محمدحسین( )1374بیگانه مثل معنی ،تهران :نشرمیترا.
 .41مجد ،امید .)1393( .ترجمۀ منظوم قرآن مجید .تهران :انتشارات امید مجد.
ّ
نصرالل
 .42مولوی ،جالل الدین محمد( )1348مثنوی معنوی ،تصحیح نیکلسن ،بکوشش
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پورجوادی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .43ميرصادقي ،جمال ؛ ميمنت ميرصادقی( )1377واژه نامه هنر داستان نويسي،
تهران :مهناز.
 )1376(------------ .44عناصر داستان ،تهران :سخن.
 .45میهنی،محمدبن عبدالخالق( )1962دستور دبیری،تصحیح عدنان صادق
ارزی(،انقره)،بی نا.
 .46ناصرخسروقبادیانی( )1357دیوان اشعار ،به اهتمام مجتبی مینوی ومهدی محقق،
موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل.
 .47نصراهلل منشی،ابوالمعالی( )1383کلیله و دمنه ،تصحیح مجتبی مینوی ،تهران:
امیرکبیر.
 .48نظام الملک طوسی( )1364سیاست نامه ،به اهتمام هیوبرت دارگ ،انتشارات علمی
و فرهنگی.
 .49وراوینی ،سعد الدین(  )1384مرزبان نامه ،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران:
انتشارات صفی علیشاه.
 .50وهبه ،مجدی ()1979معجم المصطلحات العربیه فی الغه واالدب،بیروت :مکتبه
لبنان.
 .51هدایت.صادق  )1312 (.نیرنگستان.چاپ سوم.تهران :نشر امیر کبیر.
 .52همایی،جالل الدین(  )1369مقاالت ادبی،تهران :هما ،جلداول ،چاپ اول.
 .53همایی ،جالل الدین .)1367( .فنون بالغت و صناعت ادبی .تهران :نشر هما.
ب-فهرست نشریات
 .1بارت،جان ( )1375چند کلمه درباره مینیمالیسم ،ترجمه مریم نبوی نژاد .فصلنامه
زنده رود ،اصفهان :شماره های  14و  ،16پاییز،صص .50 – 39
 .2بیگ زاده ،خلیل و همکاران(  )1395نقد تطبیقی حکایتهای بهارستان جامی با
داستانهای مینیمالیستی ،متن پژوهی ادبی ،سال  ،30شماره  .6صص .142 -117
 .3پارسا ،سید احمد()1385مینیمالیسم در ادب فارسی ،مجلۀ دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره ،20زمستان،صص .47 – 26

 .4پاینده،حسین( .)1385ژانر ادبی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ.
پژوهشهای ادبی ،شماره  12و  13تابستان و پاییز ص.48 – 37
 .5جزینی ،جواد ( .)1378ریختشناسی داستانهای مینیمال .کارنامه ،دوره اول شماره
ششم ،مرداد .صص .41 -33
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 .6جهاندوست ،سبزعلیپورو همکاران()1391داستانک درحکایتهای قابوسنامه و
تطبیق آن با مینیمالیسم ،بهار ادب ،سال پنجم ،شماره  ،1صص .172 -161
 .7ذوالفقاری ،حسن( )1386بررسی ساختار ارسال المثل ،نشریه پژوهشهای ادبی،
سال چهارم ،شماره پانزدهم ،بهار ،صص .62 -31
 .8گوهرین ،کاوه ()1377آینده رمان و شتاب زمان .آدینه .مهرماه  1377صص – 18
.20
 .9مسبوق ،سیدمهدی(  )1394شاخصه های مینیمالیسم در حکایتی از نهج
البالغه ،فصلنامۀ پژوهشنامۀ نهج البالغه ،سال سوم ،شماره  ،11صص .66 -54
 .10مالیی ،غالمحسین(  ) .1383تمثیل در ادبیات ایران و جهان ،مجلۀ رشد آموزش
زبان و ادب فارسی ،شماره  ،70تابستان.

