
  پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -دو فصلنامۀ علمی
  )1393(علمی و پژوهشی 7/پیاپی 9/ سال چهارم

  
  *جبران خلیل جبراناثر »التائه«کتابهاي  داستانخوانش کمینه گرایانۀ 

  استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل1دکتر علی اصغر حبیبی
  چکیده

داستانک یا داستان کوتاه کوتاه، یکی از ژانرهاي داستانی است که در دوران اخیر مورد توجه داستان نویسان 
نوع روایی ریشه در کمینه گرایی یا مینی مالیسم دنیاي معاصر دارد که شامل حذف این . قرار گرفته است

در پژوهش . عناصر غیر ضروري داستان است و با تکیه بر دو عنصر سادگی و ایجاز پایه گذاري شده است
را به توصیفی، ابتدا داستان مینی مالیستی و هر یک از عناصر آن -پیش رو نگارنده با تکیه بر روش تحلیلی

 "التائه"هاي مجموعۀ  عنوان بخش تئوري ارائه داده است و در ادامه، به واکاوي این مؤلّفه ها در داستان
پس از خوانش کمینه گرایانه . است  جبران خلیل جبران در سه حوزة روایی، لفظی و موضوعی پرداخته

مذکور، به جهت برخورداري از هاي  هاي کوتاه این مجموعه، این نتیجه حاصل گردید که داستان داستان
شخصیت هاي محدود، حجم بسیار کم، حجم باالي گفتگوها، کاربرد کلمات و جمالت و پاراگراف هاي 

  .هاي داستان مینی مال، در زمرة ژانر داستانک جاي می گیرند کوتاه و سایر ویژگی
  

  .التائه داستانک، ایجاز، کمینه گرایی، جبران خلیل جبران، مجموعۀ:ها کلید واژه
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مهمقد  
جبران خلیل جبران یکی از بزرگترین نویسندگان و شاعران معاصر عربی است که آثارش 

او در . نقش بسزایی در روند شکل گیري و پیشرفت شعر و نثر معاصر عربی داشته است
برده بسیاري از آثار منثورش، براي انتقال مفاهیم مد نظر خود از شیوة روایی و داستان بهره 

داستان هاي . از این دسته اند "العواصف"و  "المجنون"،  "التائه "است، که مجموعه هاي 
 .تعداد شخصیت ها و وقایع در آن ها کم است .کوتاه و در حد نیم تا دو صفحه اند او غالباً

بسیاري از عبارات و جمالت موجز، کوتاه و گزینش شده اند و در عین حجم کم و کوتاهی 
در . جمالت، عناصر داستانی در آنها رعایت شده واز ساختار روایی منسجمی برخوردارند

انسان دوستی، عشق، محبت، ازدواج، شورش علیه نظام : آنها به مسائل بشري همچون
پرداخته می شود و دیگر ... ی دست و پاگیر، بخشش، دین واستبدادي و سنت هاي اجتماع

موارد که این داستان ها را به داستان هاي نوین مینی مالیستی و یا داستانک شبیه ساخته 
اولین  ةهاي کوتاه جبران را در زمراست، بگونه اي که می توان برخی از این داستان

  . داستانک هاي ادبیات عربی قرار داد
توصیفی و با -این شباهت ها، در جستار پیش رو، با تکیه بر روش تحلیلی به واسطۀ

هدف واکاوي ابعاد مینی مالیستی داستان هاي واپسین اثر جبران، یعنی مجموعۀ 
، ابتدا و بطور کلّی، شیوة مینی مالیستی در داستان نویسی در کنار عناصر و )سرگشته("التائه"

عنوان بخش نظري و تئوریک پژوهش ارائه گردیده  مؤلّفه هاي شکل دهندة داستانک، به
جبران خلیل جبران، این مؤلّفه  "التائه"سپس و پس از خوانش داستان هاي مجموعۀ. است

  .ها و عناصر بر داستان هاي مذکور تطبیق و اجرا شده است
  :سؤاالت تحقیق 
مال و داستانک جبران، در زمرة داستان هاي مینی  "التائه"آیا داستان هاي مجموعۀ -1

  قرار می گیرند؟



 _______________________________________________________________   
 107اثر جبران خلیل جبران»التائه«هاي کتاب خوانش کمینه گرایانۀ داستان

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
  

  ، به عناصر مینی مالیستی چقدر است؟"التائه"میزان پاي بندي داستان هاي مجموعۀ -2
  :فرضیات تحقیق

  .، در زمرة داستان هاي مینی مال قرار می گیرند"التائه"بیشتر داستان هاي مجموعۀ -1
ه عناصر مینی مالیستی ، تا حد قابل قبولی ب"التائه"جبران در داستان هاي مجموعۀ -2

  .پاي بند است
  
  تحقیق ۀپیشین

اي است و بنابر بررسی هاي مبحث داستان کوتاه کوتاه در حوزه ادبیات داستانی بحث تازه
نگارنده پژوهش حاضر به جهت نوظهور بودن موضوع، جوانب مخفی و داراي ابهام زیادي 

از . هاي بیشتري را می طلبد در موضوع کمینه گرایی در داستان وجود دارد که پژوهش
 "جواد جزینی در دو کتاب نسبتاً کم حجم : جمله پژوهش هاي انجام شده در این زمینه

هاي آشنایی با داستان "و  ")1390(هاي داستان کوتاهآشنایی با گونه» فلش فیکشن«داستانک
ینی مال در آنها به اصول و مؤلّفه هاي داستان هاي م ")1389(مالیستی و پلیسیمینی

با  ")1388(کمینه گرایی در داستان نویسی معاصر "احمد رضی در مقاله. پرداخته شده است
هاي داستان کوتاه کوتاه، شگرد هاي نویسندگان را در این زمینه بررسی کرده  ذکر ویژگی

به بررسی داستان  ")1388(داستان کوتاه مینی مالیستی " زینب صابر پور در مقاله. است
 به زبان. هاي اساسی این نوع داستان اشاره کرده است نی مالیستی پرداخته و ویژگیکوتاه می

القصۀ "حطینی در کتابالیوسف : عربی نیز پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است
به بررسی ریشه ها، ویژگی ها، تکنیک ها و  ")2004(القصیرة جدا بین النظریۀ و التطبیق

نحو نظریۀ منتفخۀ "حمید المیدانی در کتاب. یستی پرداخته استعناصر داستان هاي مینی مال
داستانک، به بررسی  ۀپس از تعریف و مشخص نمودن دامن")2012(للقصۀ القصیرة جدا 

  .ویژگی ها و عناصر این ژانر روایی پرداخته است
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اما تاکنون پژوهشی جامع و مبتنی بر اصول علمی و تئوریک ژانر داستانک، پیرامون 
. عناصر کمینه گرایی در داستان هاي کوتاه جبران خلیل جبران صورت نپذیرفته است

ازجمله پژوهش هایی که درباره داستان هاي کوتاه کوتاه جبران انجام شده، مطلب اینترنتی 
نزار هنیدي که مؤلف به اشاراتی  از "ان والقصۀ القصیرة جداجبر"کوتاهی است با عنوان 

فاطمه شهرکی  .گذرا به برخی از عناصر داستان کوتاه کوتاه در آثار جبران اکتفا نموده است
عناصر داستان نویسی در داستان هاي جبران خلیل "نامهنیز در بخشی از پایان

دمعۀ و "داستان مجموعه  چندرا در  بصورت کلّی برخی از عناصر داستانک ")1392(جبران
اثر "جدلیۀ القصۀ القصیرة جدا"همچنین در مقاله اي با عنوان. بررسی نموده است "ابتسامۀ

نویسنده در کنار بررسی داستانک هاي چند نویسنده، در چند سطر )2010(اندره عید قره
نموده و آن را  "هالتائ"از مجموعه ) الظل(بسیار محدود، اشاره اي گذرا به داستان سایه

  .بخاطر حجم کم جزء داستانهاي کمینه اي قلمداد کرده است
دراسۀ "داستان هاي جبران، حسن دادخواه و مجتبی بهره مند در مقاله ۀهمچنین در زمین

به روایت شناسی برخی از داستان هاي جبران پرداخته  ")1385(قصص جبران و نقدها
عناصر داستانی  ")1385(لقصۀ عند جبران خلیل جبرانا"مجتبی بهره مند در پایان نامه. است

علی زارعی نیز در . در کتاب بال هاي شکسته و هفت داستان دیگر را بررسی نموده است
 ")1387(بررسی گرایش هاي رومانتیکی در ادبیات داستانی جبران خلیل جبران"پایان نامه

از  اما  در هیچ یک. گذرانده استویژگی هاي رومانتیکی داستان هاي جبران را از دیده نقد 
بصورت فنی و  ابعاد مینی مالیستی و کمینه اي داستان هاي جبران پژوهش هاي انجام شده،

از این حیث جستار حاضر می تواند، پژوهشی نو و تازه در .  است کامل بررسی نشده
  . قلمداد شود "التائه"بررسی عناصر مینی مال در داستان هاي مجموعه
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  )داستانک(پیرامون داستان کوتاه و داستان کوتاه کوتاه
به طور کلّی، داستان کوتاه قالبی است که در عرصۀ نویسندگی امروز ایران و جهان از 

تنوع موضوع در آن از هر نوع ادبی دیگر بیشتر است و به . جایگاهی واال برخوردار است
هاي دراز  مطالعۀ آثار مفصل و نوشته واسطۀ عدم رغبتی که نسل شتاب زدة دنیاي امروز به

هاي بلند، جاي خود را به  رود تا انواع رمان یا داستان دامن پیدا کرده است، به تدریج می
نویسندگان امروزي هم دیگر فرصت کافی براي . )191: 1382رزمجو،(هاي کوتاه بسپارد داستان

در نتیجه داستان . زیاد ندارندهاي  هاي طوالنی را به دلیل مشغله ها و داستان نوشتن رمان
کوتاه و داستانک به عنوان داستانی مینیاتوري از بین این مسائل و مشکالت مختلف 

آورد و یا اینکه  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و روانی پیچیده و در هم تنیده سر بر می
   .نمایند، آثار خود را به صورت تکه تکه و کوتاه عرضه نمایند نویسندگان سعی می

ً -short short story(به جهت نوظهور بودن ژانر ادبی داستانک در )القصةالقصرية جدا
در . تعریف و شناساندن آن، در منابع و کتابهاي فارسی مطالب چندانی مطرح نشده است

داستانک یا داستان «: تعریف داستانک یا داستان مینی مالیستی، میرصادقی و فتحی آورده اند
تر است و از  داستانی است به نثر که از داستان کوتاه جمع و جورتر و کوتاهکوتاه کوتاه، 

پانصد کلمه کمتر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر نیست و در آن عناصر کشمکش، شخصیت 
میر صادقیو (»پردازي، صحنه و دیگر عناصر داستان کوتاه مقتصدانه و ماهرانه به کار رفته است

البتّه در مورد حجم داستان مینی مال نظرات گوناگونی . )276: 1988ی، ؛ فتح100: 1377ذوالقدر،
داستانی که کم تر از هزار و پانصد و حداکثر دو هزار کلمه داشته باشد «وجود دارد و برخی 

اگر داستان کوتاه را برشی از زندگی  ).201: 1377فرد، ؛ 74: 1386شکري،(»را داستانک گویند
دهد، از این  سه با آن تنها یک لحظه کوتاه از زندگی را نشان میبدانیم، داستانک در مقای

روست که بر این نوع داستانی نامهاي گذاشته شده که از ویژگی کوتاه و برشی بودن اخذ 
پالکاردهاي داستانی، برش هاي داستان کوتاه کوتاه، داستانک، : شده است، نامهایی همچون
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را، داستان برشی، داستان برق آسا، داستان کارت داستانی، داستان صحنه وار، داستان گذ
تاکید بر کوتاه بودن بیش از حد داستان مینی «. ...پستالی، داستان آتشین، داستان لحظه وار و

مال، بیانگر تفاوت کلّی آن با داستان کوتاه از نظر ساخت، تکنیک، زبان، شیوه بیان ماجرا و 
  ). 18: 1377گوهرین،(»گفتگو هاي موجود در اثر است

اما درباره علّت گرایش شدید نسل امروز به داستانک و بطور کلّی کوتاه نویسی و کوتاه 
ریشه در کم حرفی دارد و تغییر و )مینی مال(کمینه گرایی ،خوانی، باید بیان داشت که

تحوالت دنیاي پس از جنگ جهانی دوم، شرایط و حاالت روانی بشر را طوري تغییر داد که 
هاي بلند و  روند و دیگر طاقت پرداختن به رمان ي انزوا و کم حوصلگی پیش میرو به سو

هاي انسان امروزي و  از طرفی درگیري روزمرّه با مشاغل و دغدغه. طوالنی را نداشته باشند
هاي طوالنی  هاي ناشی از آن این فرصت را از نویسندگان و خوانندگان داستان گرفتاري

ها  هاي طوالنی را به خواندن این رمان آرامش خاطر، ساعت گیرد که با فراغ بال و می
گذرد، رو به سوي  هر چه از عمرش می 20به همین دلیل انسان قرن. اختصاص دهند

دیگر اینکه، چنین انسان بی تابی، در اغلب  .آورد هاي کوتاه و کم پیچ و تاب می داستان
رفته و حتّی مانند اخبار  موارد بدون پرداختن به مقدمه و حاشیه بر سر اصل مطلب

نهضت «بطور کلّی. )38: 1380محمدي،(ها همه چیز خالصه و مختصر باشد تلویزیون و روزنامه
مینی مالیسم که می کوشد تا حد امکان توصیف، شرح جزئیات و تفسیر صحنه ها را از 
چهارچوب داستان حذف کند، پاسخی طبیعی به موقعیت و شرایط پیچیدة زندگی معاصر 

 ).79: 1376شکري،(»ستا

میالدي در در کشورهاي آمریکاي التین ظهور  20هاي اولیه قرن این ژانر ادبی در ده
این قرن بصورت گسترده در ادبیات جهانی مورد توجه واقع  60نمود و سپس از دهه 

داستانک در ادبیات عربی، در آغاز در مناطقی همچون سوریه، . )۷۸: ۲۰۱۰خلف الياس، (شد
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فلسطین و عراق رواج یافت و سپس در مغرب و تونس و در ادامه در دیگر کشورهاي 
  ).۱: ۲۰۱۰محداوی، (عربی از اهتمام و توجه نویسندگان برخوردار شد

  
  انتقاد از شیوه مینی مالیستی

اما جریان مینی مالیسم علی رغم طرفداران بسیار خود، که آن را الزمۀ زندگانی مدرن و 
مخالفان داستان مینی «ز می دانند، از مخالفان سرسختی نیز برخوردار است، پرسرعت امرو

مال، آن را با القابی چون نو همینگویسم بدوي، رئالیسم کثیف، مینی مالیسم پپسی کوالیی، 
مینی مالیسم صرف نظر از این القاب احساسی، . ادبیات سوپر مارکتی و امثال آن نام می برند

در زیر به چند مورد آن اشاره  ).34: 1385پارسا، (»جدي روبرو است با پاره اي انتقادات
  :شود می

هاي عمیق  گیرانه و در نتیجه، ندادن مجال براي طرح ایده حذف افراطی و سخت -1
  اخالقی، فکري، تاریخی، فلسفی، سیاسی و روان شناختی؛ 

  گفت انگیز؛ هاي مینی مال از خلق شخصیت هاي ماندگار و ش عاجز بودن داستان -2
  جذّاب نبودن زبان این داستان ها؛  -3
 - سرد بودن و سادگی بیش از حد که داستان را در حد گزارش یک واقعه پایین می -4
  آورد؛
  توصیف ساده و پیش پا افتاده؛ -5
  ).7: 1371جکسن و همکاران،  ؛ 35-34: همان( ...یکنواخت بودن سبک و-6

هاي فلسفی یا سیاسی نیست، اما حضور مینی  طرح ایدهدر واقع اگر چه داستان، جایگاه 
مالیسم پیش از آنکه تالش براي ارتقاي ادبیات داستانی باشد، تن دادن انسان مدرن به 
شرایط و الزامات زندگی امروز اعم از مسائل فنی، هنري، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

هاي  وع، به معناي نبود یا حذف نوعبنابراین حضور این ن ).۶۲: ۲۰۰۵الربيع، (اقتصادي است
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ها، اساساً از جانب نویسندگان دنیاي امروز  دیگر تلقی نمی شود، بلکه این شکل از داستان
تواند موجب گسترش داستان خوانی  شود و می براي خوانندگان جامعه ادبی امروز نوشته می

کار گرفته شود و شاید هم فرصتی است که از آن براي آموزش داستان نویسی به 
  ).191: 1382رزمجو،(شود

  
  درباره نویسندگی در مهجر شمالی و داستان نویسی جبران خلیل جبران
از این رو . ادباء مهجر شمالی به نسبت همتایان جنوبی شان توجه بیشتري به نثر داشتند

هسته  در راستاي بیان مضامین زنده و عمیقی که "الرابطة القلمية"دامنه نثر نزد نویسندگان «
این نویسدگان در نوشته هایشان به بیان . اولیه آن از زندگی گرفته می شود، گسترش یافت

دیدگاه هاي خود درباره انسان و ارتباط او با جامعه، هدف زندگی، مسائل هستی، طبیعت 
در این میان به جهت اهمیت واالي داستان در  ).۵۷: ۱۹۸۳األشرت، (»...می پرداختند... و

ادبیات جهان و ظرفیت بسیار این ژانر ادبی در بیان تجربیات نویسنده و مسائل مختلف  
: ۱۹۸۶خفاجی، (زندگی، نگارش انواع داستان، مورد اهتمام و توجه بسیار ایشان واقع شد

، عبدالمسیح حداد، نسیب عریضه از جمله این نویسندگان می توان به میخائیل نعیمه. )۱۷۹
با بنیان نهادن اسلوبی نو در نگارش و با تکیه بر «و جبران خلیل جبران اشاره نمود که 

مکتب سمبولیسم و رومانتیسم، ظرفیت ها و اندیشه تکیه بر آزادي فکر، گستردگی خیال و 
، امري که ...بود هاي تازه اي را ارائه نمودند که درنگ در وجود انسانی، روح حاکم بر آن

  ).۲۶۶: ۱۹۹۰البقاعی، (»پیش از این، ادبیات عربی شاهد آن نبود
در ادبیات معاصر عرب، نقش جبران خلیل جبران به عنوان یکی از معروف ترین ادباي 

در پیشرفت نثر و قصه نویسی  "الرابطة القلمية"رومانتیک و نوپرداز مهجر و رئیس انجمن
او داستان هایش را در زمانه اي نوشت که داستان «. کار استمعاصر عربی، غیرقابل ان

از این  ).13: 1385دادخواه، (» نویسی نوین در شرق مراحل آغازین و جنینی اش را می گذراند
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رو سبک نویسندگی او به عنوان نویسنده اي نوپرداز و پیشگام در داستان نویسی مورد تقلید 
حتّی منفلوطی، علی رغم تفاوت نگرش فکري و دیگر ادباء قرار گرفت، بگونه اي که 

به تقلیدي آشکار از  "العبرات"در نگارش یکی از داستان هاي مجموعه « ایدئولوژیک با وي
وي پرداخته و در برخی از داستان هایش بصورت ضمنی از جبران  "صراخ القبور"داستانک 

  ).۲۲: ۲۰۰۲جربان، (»تأثیر پذیرفته است
ري و هنري اش را به عنوان داستان نویس شروع نمود و توجه جبران زندگی ادبی، فک

وي در نگارش داستان، غنایی گريِ ذاتی و واقع گرایی . ویژه اي به قصه و داستانک داشت
را در هم می آمیزد و با تکیه بر اسلوب خاص جبرانیِ خود که بر خیال، کلمات آهنگین و 

 - سائل جامعه و مشکالت بشري و انسانی میتصویر سازي شاعرانه استوار است، به بیان م
از پربسامدترین قضایاي اجتماعی مطرح ). 51: 1392؛ شهرکی، 181و 179: 1986خفاجی، (پردازد

شده در نوشته اي وي می توان به موضوعاتی همچون فقر، حقوق زن، اختالف طبقاتی، 
  ).۲۲۴و ۱۲۵: ۱۹۸۳األشرت، (برابري و مساوات اجتماعی و اقتصادي اشاره نمود

از نظر ساختار لفظی، نثر جبران، سرشار از کلمات و عبارات آهنگین و موسیقی کالمی  
نشأت گرفته از برخی نوآوري هاي جبران آن را  "خلیل حاوي"امري که  .تأثیرگذاري است

در استفاده از ادوات استفهام در آغاز برخی از پاراگراف ها، بهره گیري از واژگان شبیه به 
 -کنار یکدیگر و در مواردي ارائه تفکري واحد در قالب تعابیر مختلف، می هم  در

  ).۲۸۸-۲۸۷: ۱۹۸۲حاوی، (داند
در داستان هاي جبران، گفت وگو بر عمل داستانی و تخیل بر «از نظر ساخت روایی  

با این حال، درونمایه داستان هاي او خالی از نوعی اندیشه و جهانبینی . واقعیت غالب است
جبران خواستار پشت پا زدن به . ت و در قالب نیز از زیبایی هایی برخوردار استنیس

داستان هاي او آمیزه اي است از . گذشته و شورش علیه فئودالیسم و قوانین بی روح بود
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رمانتیسم و سمبولیسم و در عین حال، انقالب پرخروشی علیه قدرت در تمامی جنبه هاي 
  ).۱۰: ۲۰۰۴شريح، (»آن است

جبران بیش از آنکه شاعر باشد، یک نویسنده است و «ور کلّی باید اذعان داشت که بط
ها اثر نثري و با ویژگی داستانی و شهرت او در نثر بیشتر از شعر است، چراکه او در برابر ده

سروده  "المواکب"ایدئولوژیک، چند قطعه شعر و یک قصیده طوالنی با عنوان 
در آن نیز نویسنده به  بیان یک داستان اجتماعی، هستی که  )۸۰: ۲۰۰۹اهلواری، (»است

  .شناسانه و بشري، در قالب شعر پرداخته است
  

  "التائه"هاي مجموعۀ عناصر کمینه اي و مینی مالیستی در داستان
ناقدان حوزة ادبیات داستانی، براي شناخت داستان هاي مینی مالیستی، عناصر و مؤلّفه هایی 

با توجه به میزان کاربست هر یک و سطح فراوانی بسامد آن ها در یک  را بر شمرده اند، که
اثر داستانی، می توان به این نتیجه نائل آمد که آیا این اثر، یک داستانک محسوب می شود و 

به واکاوي  "التائه"یا خیر؟در ادامه پس از خوانش و بررسی داستان هاي کوتاه مجموعه 
مؤلّفه  12حوزه روایی، لفظی و مفهومی، در قالب  3مال در  تطبیقی عناصر داستان هاي مینی

  .و عنصر پرداخته می شود
  
  عناصر روایی -1
  کم حجمی  -1-1

ها حجم  ترین مشخصه آن ها پیداست، اولین و مهم هاي مینی مال چنان که از اسم آن داستان
هایی است که در یک اي، تعداد واژهشاخص کم حجم بودن در نظر عده. هاست کوتاه آن

ویلیام "، نوشته "راهنماي ادبیات"تعداد واژگان داستانک، در کتاب . رود داستان به کار می
معجم "و  "واژه نامۀ هنر داستان نویسی"و در  )38: 1385پاینده،(واژه  2000تا  500 "هارمن
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؛ فتحی، 100: 1377میر صادقی، (کلمه  مطرح شده است 1500تا  500 "المصطلحات األدبیۀ
1988 :276.(  

هاي کیفی  ها تنها امري کمی نیست، بلکه شامل ویژگی حجم کم و کوچکی این داستان
نماید؛ مانند کیفیت طرح داستان و  ها را از رمان و داستان کوتاه جدا می شود که آن آن هم می

و  چگونگی به کار گیري عناصر داستانی، عناصري از جمله کوتاهی زمان وقوع حادثه
: 1388رضی و روستا، (شود محدودیت فضا و مکان و تعدد شخصیت ها و غیره را شامل می

البتّه این نکته را باید مد نظر قرار داد که، توجه  .که در این مقاله بدان پرداخته شده است) 81
بیش از حد به کوتاهی و فشردگی داستانک نباید منجر به ایجاد خلل در روند روایت و 

  ).۳۳: ۲۰۰۴احلطينی، (هاي داستان شودخصیتارائۀ ش
یکی از ویژگی هاي ادب مهجر که در نثر بسیار بیشتر از شعر مورد توجه است،  

جبران نیز در بسیاري از  .خالصه گویی و تمرکز بر روي موضوع اصلی متن ادبی است
 -ثر میکتاب هاي خود با تکیه بر اصل خالصه نویسی، از تفصیل و توضیح که بر حجم ا

  ).۱۶۴-۱۶۳: ۱۹۹۳عبدالدامي،(افزاید، فاصله گرفته است
جبران خلیل جبران بسیار کم حجم هستند، به ) سرگشته("التائه"هاي مجموعه  داستان 

وجود دارد که )کلمه اي 17(سطر 470کلمه و  7900داستان حدود  51طوري که در مجموع 
بیشترین  .باشد می) کلمه اي 17(رسط 1/9کلمه و 155به طور میانگین هر داستان شامل 

ها مربوط به داستانک  ترین  آن واژه و کم 856با  "شهریار"کلمات مربوط به داستانک 
  . کلمه است 61با  "رویاها"

: است "التائه"کوتاه ترین داستانک مجموعه "رؤیاها"آنگونه که اشاره شد، داستانک 
ِرجلٍ « ْ شجرٌة ل مق: قاَلت ُ عُ ذوِري توغل ُ َِريإنَّ ج ْ َمث ن ، وسأُعطيكَ مِ ابِ اَألمحِر ِ الرتُّ ُ . ًا يف قالَ الرجل َ و

ُ : للشجرِة  ُ األمحر اب ُ ، والرت ابِ األمحِر ُ ِ الرت ذِري عميقٌة أيضًا يف ِ ، إنَّ ج نَّا باآلخِر َ الواحدَ مِ ا أشبه َ م
بِّ  قَ ينِ َأنْ أتـَ ُ لِّم َ ع ُ ي يـ َ الذِ و ُ ، وه َِركِ ْ َمث ن يينِ مِ ِب تَهِ ِ كِ القوََّة ل ُ َ االمتنانِ مينح ع َ نكِ م ُ مِ ) ۴۰۶: ۲۰۰۲جربان،(»ل
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از . هایم در اعماق خاك سرخ جاي گرفته است ریشه: درختی به یک مرد گفت: ترجمه
. چقدر من و تو شبیه یکدیگر هستیم: مرد به درخت گفت. هایم به تو خواهم بخشید میوه

بخشد تا  نیرو می خاك سرخ به تو. هایم در اعماق خاك سرخ جاي گرفته است من نیز ریشه
  .آموزد تا با سپاس از تو بپذیرم به من میوه دهی و به من می

کلمه تشکیل شده است و با ویژگی کم حجمی داستان مینی مال  61این داستانک از 
را   تر است، بگونه اي که باید آن هاي مینی مال هم کوتاه کامال منطبق است، حتّی از داستان

  .یا داستانک کوتاه نامیدداستان مینی مال کوتاه و 
« نکته قابل توجه در داستانک هاي جبران بطور خاص و ژانر داستانک بطور عام اینکه

داستانک به علّت حجم کم، در بسیاري از موارد از نظر ساختاري شبیه به نوعی خواب و یا 
  .شوندکه در لحظه اي روي می دهند و تمام می ) ۳۸: ۲۰۱۰السماوی، (»رؤیایی گذرا هستند

  
  )   ابعاد شخصیتی-تعدادشخصیت ها(محدود بودن شخصیت -1-2
  محدودیت عددي- 1-2-1

کثرت شخصیت آنگونه که در رمان و داستان بلند مورد توجه است، در داستان هاي مینی 
هاي مینی مالیستی به ساختار داستاناز این رو، ). ۱۰۳: ۲۰۱۰خلف الياس، (مال جایی ندارد

بیش از حد، معموالً بر یک شخصیت یا یک واقعۀ خاص بنا شده است و دلیل کوتاهی 
نویسنده به جاي دنبال کردن سیر تحول شخصیت، یک لحظۀ خاص از زندگی او را به 

ها  شخصیت هاي محدود داستان ).84: 1380میر صادقی، ؛ 37: 1378جزینی، (گذارد نمایش می
هاي تنها، مایوس و زخم  بعضی موارد، انسان حتّی در«. اند اغلب افرادي عادي اجتماعی

  ). 38: 1378جزینی، ( »خورده هستند
شخصیت اصلی و فرعی وجود دارد  190حدود  "التائه"داستان مجموعه  51در مجموع

شخصیت وجود دارد که  8/3ها براي هر داستان به طور میانگین  که با توجه به تعداد داستان
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هاي مینی مالیستی نسبتاً منطبق است، زیرا  خصیت در داستانباشد و با عنصر ش محدود می
 -بهترین حالت عددي شخصیت در داستانک، استفاده از دو یا سه شخصیت داستانی می

باشد؛ چرا که در این نوع داستان جایی براي نشو نمو منطقی چندین شخصیت داستانی 
ر واقعی و از افراد گوناگون طبقات شخصیت هاي جبران، بیشت. )202: 1377فرد،(وجود ندارد

روند، اما  ها شخصیت ها از دو الی سه نفر فراتر نمیدر اغلب این داستان. جامعه هستند
 "جسم و روح"به عنوان مثال، داستانک . تمرکز داستان روي یک شخصیت است

یی داراي شخصیت ها هابرخی داستان. سه شخصیت دارد "مبادله"کدوشخصیت و داستان
که هر  "کرکس و چکاوك"و داستانک  "مروارید"داستانک : تمثیلی و نمادین هستند، مانند

  . سه شخصیت تمثیلی دارند ،دو
  
  محدودیت ابعاد شخصیتی - 1-2-2

در کنار محدودیت عددي از محدودیت  "التائه"داستان مجموعۀ 51اغلب شخصیت هاي 
به علّت نپرداختن به تمام ابعاد عاطفی، «  رو،از این . ویژگی هاي شخصیتی نیز برخوردارند

اکثر آن ها شخصیت هاي ثابت و ) ۲۰۱: ۲۰۱۰خلف الياس، (»شخصیت ها... روانی، رفتاري و
چراکه به علّت ایجاز و اختصار در این نوع داستانی، وقتی براي تغییر و «ایستایی هستند، 

شخصیت ساده یا «از آن جهت که  و )228: 1392شهرکی،(»تحول در شخصیت باقی نمی ماند
توان همۀ وجود او را در یک جمله وصف کرد و به خواننده ثابت، شخصیتی است که می

بهترین  )190: 1374شمیسا،(»پیچیده نیست و با جزئیات سروکار ندارد] این شخصیت[شناساند
دو "داستانک به عنوان مثال در. نوع شخصیت، براي داستان هاي مینی مال قلمداد می شود

نویسنده در قالب دو شخصیت اندوه و شادي، به بعدي خاص ومحدود  از  "شکارچی
  .خصوصیات معنوي و درونی شخصیت انسانی یعنی غمگینی و خوشحالی، پرداخته است
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  کاربرد فراوان آن وتوجه خاص به عنصر گفتگو  -1-3
روایتی است که بر اساس گفتگوي یکی دیگر از ابزار هاي مینی مالیست ها، استفاده از 

  .شخصیت هاي داستان شکل گرفته باشد
پیرنگ را گسترش می دهد و درونمایه را به نمایش می گذارد «گفتگو عنصري است که

. )463: 1376میرصادقی،(»ها را معرفی می کند و عمل داستانی را پیش می بردو شخصیت
رضی و روستا، ( »صر گفتگو بسیار متّکی استداستان نویسی مینی مال، به عن«:گوید هیلت می

یکی از مهم ترین « "مسات الکتابة فی القصة القصرية جدا "و از نظر نویسنده مقاله) 84: 1388
: ۲۰۱۰السماوی، (»ویژگی هاي بنیادي داستانک، ساختار خطابی و تأکید بر عنصر گفتگو است

شود و  در شیوة گفتگو تجربۀ درونی و عاطفی شخصیت، غیر مستقیم نقل می«چرا که  )۳۸
خواننده به الیۀ زیرین شخصیت، تصویر هاي خیالی، هیجانات و احساسات وي دست 

  ).479: 1376میر صادقی، ( »یابد می
ه شوند و گفتگو در آغاز داستان ب هاي مینی مال گاهی به شیوة گفتگو شروع می داستان

شخصیت در ذهن  -3با جمله پرسشی؛  -2با جمله خبري؛  -1: شود سه صورت شروع می
هاي مینی مالیستی، اغلب  در همۀ داستان) 70: 1388دولتیان،(پردازد خود به گفتگو می

. برند زنند و کلمات و جمالت کوچک را به کار می ها کوتاه و مختصر حرف میشخصیت
هاي داستان به وسیله گفتگو براي خواننده ت شخصیتبه این ترتیب بخشی از خصوصیا

  ).84: 1388رضی و روستا، (شود روشن می
مورد گفتگو به کار رفته که به طور 225 "التائه"داستان در مجموعه  51در مجموع 

عدد گفتگو برخوردار است، که این آمار قابل قبولی براي  41/4میانگین هر داستان از حدود 
- داستان هم با گفتگو شروع می 12همچنین . باشد ها با مینی مالیسم می نتطبیق این داستا

  .شود
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که  تمام آن از گفتگو تشکیل شده است و  "حب و بغض"به عنوان مثال، داستانک 
لٍ « : درونمایه از طریق گفتگو ارائه می شود ُ ج َ ر ِ ْ امرأٌة ل بُّكَ : قالت ُ . أنَا ُأحِ ل ُ ج َ َ قَالَ الر َا أكًونُ : و إمنَّ

ِ أه ِ قَليب بِّكِ هذا، يف ُ ِ ُ . الً حل ِرأة ْ امل قَاَلت َ ً : و يئا ْ شَ قُل َ ْ يـ َمل َ ًا و ّ لي َ يها م ُ إَل دَّقَ الرجل َ ح َ ؟ و َ بُّينِ أنْت ِ نْدَ . أالَ حتُ عِ
الٍ  وتٍ عَ َ ِرأُة بِص ْ امل ت خَ َ ر َ اكَ ص كَ : َذ ُ ُ . أنَا أكرِه ل ُ قَالَ الرج َ ِ : و ِ قَليب ، يف كِ غْضِ ُ بـ ِ الً ل ْ نْ أه َا أكونُ إَذ إمنَّ

: مرد گفت. من تو را دوست دارم: زنی به مردي گفت: ترجمه)۳۹۸: ۲۰۰۲جربان، (»أيضاً 
داري؟ مرد مدتی  آیا مرا دوست می: زن گفت. همانا من در قلبم شایسته این عشق تو هستم

من از : در این هنگام زن با صداي بلند فریاد زد و گفت. به او چشم دوخت و چیزي نگفت
  !بنابراین من نیز در قلبم شایسته نفرت و خشم توام: مرد گفت. تو بیزارم

  
  محدودیت صحنه پردازي -1-4

صحنه بر برهه اي از زمان و مکان یا مکان هایی که حوادث پیرنگ در آن اتّفاق «ی بطور کلّ
در ) زمان و مکان(و باید اذعان داشت که عنصر صحنه)71: 1384,حنیف(»اشاره دارد, می افتد

  .داستان و ترسیم رویدادها و شخصیتها نقش ارزشمندي داردپردازش پیرنگ 
هاي مینی مال به دلیل کوتاهی بیش از حد با محدودیت زمان و مکان روبرو  داستان 
 -بسیاري از داستان هاي کوتاه کوتاه تنها یک صحنه را در بر می« و  )38: 1378جزینی،(است

از این رو در . )206: 1377فرد،(»می زنند و به حداقل ممکن تغییر صحنه ها دست... گیرند 
السماوی، (ژانر داستانک، به اندازه زمانی کوتاه و لحظه اي گذرا به زمان پرداخته می شود

۲۰۱۰ :۳۸.(  
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ها ثابت و گذشت زمان بسیار کم است، تغییر مکانی هم ناچیز و به  چون زمینۀ داستان
وچک و برشی از زندگی براي دهد، به همین علّت اغلب یک موقعیت ک ندرت رخ می

هاي مینی مال در کمتر از یک روز، چند ساعت  بیشتر داستان. شود روایت داستان انتخاب می
مانند که در فضاي  اي می ها به مادة منفجره این داستان. افتد و گاهی چند لحظه اتّفاق می

ل تاثیر گذاري شاید یکی از عوام.)38: 1378جزینی،(کنند کوچک، انفجاري بزرگ ایجاد می
مکان هم ممکن است بسیار کم و محدود باشد، حتّی داخل یک سلول . ها همین امر باشد آن

  .شود را هم شامل می
جبران، اغلب مکان ها محدودند؛ به طوري که  "التائه"هاي کوتاه مجموعۀ در داستان

هر و گاهی داخل اکثر وقایع در، سر چهارراه، ساحل دریا، روي تخته سنگ باالي تپه، بازارش
ها  اي مانند این هاي محدود و سر بسته یک کلیسا، داخل یک درشکه، داخل مغازه و مکان

  . افتد اتّفاق می
يعِ «:مثال ِب َ ی الر َل لُّ عَ ُطِ بَّاکٍ ي انِبِ شُ َ ِ َ امرأٌة جب ٌ و ل ُ َج َ ر س َل َ مرد : ترجمه)387: 2002جبران، ( »ج

  ... هم نشستند کنارکه رو به بهار گشوده شده بود،  اي کنار پنجرهو زنی در 
 » ٍ ق ُ قَی طُر لتـَ ُ ندَ م ًا عِ ّ ي ِب ًا َغ ّ ي ِ ن رًَّة َغ َ ٌ م ري ِ ٌ فَق ر اعِ ی شَ ِ ق یک بار شاعري فقیر با : ترجمه)۳۹۷:مهان(»َل

  ... برخورد کردند یچهار راهثروتمندي نادان در 
» ْ قيت يلِ  َل ِ النِ اطیء ی شَ َل يَّةِ عَ شِ َ ی الع ِ ساحًا ف ِ بعٌ مت کفتار و تمساحی بر : ترجمه) ۳۸۲:مهان(»ضِ

  ... با یکدیگر برخورد کردند ساحل رود نیل
گاهی  .باشد و غالبا فرضی و کلّی است هاي این مجموعه محدود می نزمان نیز در داستا

ها  هم زمان در داستانباشد و گاهی  در طول یک روز، یک ساعت و یک لحظه می
  .نماید نامشخص است و وجود ندارد که خواننده آن را به صورت کلّی فرض می

َحرِ «: براي مثال  ِ الب اطیء ی شَ َل ٍ عَ وم َ اتَ ي ُ َذ بح الُ و القُ َ م َ یکی در : ترجمه) ۳۸۰:مهان(»تَالقَی اجل
  ...  .، زیبایی و زشتی در ساحل دریا با یکدیگر برخورد کردنداز روزها
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قَفَ « َ َ و سيحيةٍ و َ ُ م ري ته امرأٌة َغ ائَ َ َ ج ربی، و ه الُک تِ َ يس نِ ِی کَ ٌ ف سيحی َ ، أسقفٌ م فٍ اصِ ٍ عَ وم َ اتَ ي انَ َذ کَ
ه َ ام َ ، کشیشی در کلیساي بزرگ خود به سر یک روز طوفانیدر : ترجمه)۳۸۴ :مهان(»...أم
  ....برد، زنی غیر مسیحی نزد او آمد و در برابرش ایستاد می

» ً رَّة َ َت م اء َ ا ج ی بِالطٍ أمريِ برکاشَ يقيةُ إَل وسِ ُ ا امل َ ه تـُ وقَـ ُ ا ج َ قُه ِ ٌة تُراف َ ِص اق َ یک : ترجمه )۳۹۳:مهان(»...ر
  ...  .اي با گروه نوازندگان به بارگاه پادشاه برکاشا آمدند رقاصه بار

  
  محدودیت تعداد وقایع  -1-5

ها  تعداد وقایع در آنها،  هاي مینی مال به دلیل کوتاهی و حجم کم این داستان در داستان
ها تمرکز بر روي  در این داستان«. گیرد اندك است و معموالً بین یک یا دو حادثه را در برمی

باشد که لحظه درخشان و حساس از زندگی شخصیت است و  واقعۀ اصلی داستان می
اقعۀ ها هدف نویسنده نشان دادن یک و در اغلب این داستان. اي جذّاب و خواندنی دارد قصه

دهد به همین دلیل  چنانکه خواننده احساس کند حوادث پیش رویش رخ می. بیرونی است
  ).۲۵: ۱۳۸۹جزينی،(»اي میان خواننده و حوادث وجود ندارد واسطه

جبران، حادثه، محور داستان نیست و حتّی در "التائه"کتاببطور کلّی در داستان هاي  
سیر طبیعی خود را طی می کند و تغییر  مواردي، حادثه خاصی روي نمی دهد و داستان

  ).۲۴۴: ۱۳۹۲شهرکی، (چندانی در داستان ایجاد نمی شود
داستان کوتاه  51تعداد وقایع، محدود است، به گونه اي که در  "التائه"هاي  در داستان

واقعه وجود دارد، که به طور میانگین براي هر داستان  129کوتاه وي، در مجموع، حدود 
پذیرد، که این امر گواه بر پاي بندي نسبی نویسنده به اصل محدود  ورت میواقعه ص 5/2

سلسله حوادث را به یک یا « زیرا نویسندة این نوع داستان، باید .بودن تعداد رویدادها است
  ).202: 1377فرد،(»دو صحنه محدود نماید
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ربوط به ترین آن م و کم) واقعه 5("ها قورباغه"بیشترین وقایع مربوط به داستانک 
) واقعه 1("سایه "و  "خاك سرخ"، "رویاها "،"ها روي ماسه"، "دو ملکه"هاي داستانک

  .است
ن «:  "دو ملکه"به عنوان مثال در داستانک   م مِ ُ لُّه ُ کُ بُّه النَّاس ِ ٌ حيُ ري َ أمِ ينَةِ شواکيس ِ د َ ِی م کانَ ف

َ أوالدٍ  ٍ و اء َ َ نِس الٍ و َ در شهر شاواکیس امیري بود که همه مردم اعم از : ترجمه )384: 2002جبران،(» رِج
پذیرد و  یک واقعه صورت میدر این داستانک، ...  .مردان و زنان و کودکان به او عالقمند بودند

  .گیرد تمام داستان بر محور گفتگوي بین دو ملکه صورت می
َ « :دهد  سه حادثه رخ می "درخشش برق"در داستانک   ٌ ف ی سيحِ َ َی إسقُفٌ م رب ه الُک تِ َ يس نِ ی کَ

سيحيةٌ  َ ُ م ري أٌة َغ َ ته امر َ اء َ َ ج ةِ ...و َ يس نِ ی الَک َل ٌة عَ قَ اعِ َ ِ ص اء َ م ن السَّ ی ...انقَضَّت مِ ِ ُ ف َت النَّار ع َل َ اندَ و
ةِ  َ نيس وا املرأَة ...الَک ُ ص َل َ خَ سرِعنيَ و ُ ينَةِ م ِ د َ الُ امل َ َ رِج ل َ َ أقب کشیشی در کلیساي : ترجمه)مهان(»...و

اي از آسمان بر کلیسا  ناگهان صاعقه... برد زنی غیر مسیحی نزد او آمد ه سر میبزرگ خود ب
مردان شهر به سوي حادثه به ... اصابت کرد و آتش در کلیسا زبانه کشید و شعله ور شد

  . سرعت آمدند و زن را نجات دادند
دَ « : پذیرد دو واقعه صورت می "انارها"در داستانک  رًَّة عَ َ لٍ م ُ ج َ ر ِ انَ ل اِر الرُّمَّانِ كَ َ ن أشج ٌ مِ ر ِ اف َ دٌ و

ِه تان ْ ُس ِ ب ِ . يف اق َ ب ى األْط َل ُ عَ ع َضِ ي َ ه، و نِ َك ْ س َ َ م ارِج ِضِّيَّةٍ خَ ٍ ف اق َ ى أْطب َل انَه عَ مَّ ُ ُ ر ع َضِ يفٍ ي ِر ْ خَ ن ِ أكثَِر مِ انَ يف َكَ و
ه ِ د َ ا بِي َ ه ُ بـ ِ ت ْك َ اتٍ ي َ الً بِكَ : عَالم ْ ، أه َ يء َ الشَ اء قَ ِ ًة ل دَ ذْ واحِ َ أنَّ . خُ ر ْ يـ ا  َغ َ وم َ ، ِ اق َ باألْطب انُوا ميَُرُّون ِ َ كَ النَّاس

ارِ  َ ْ الثِّم ن يئًا مِ ُذ شَ أخُ َ ٍ ي د َ ْ أح ن مردي داراي تعداد بسیار درخت انار : ترجمه)۴۱۲-۴۱۱:مانه(»مِ
اي در خارج  او در بیشتر روزهاي فصل پاییز انارهایش را در طبق هایی نقره. در باغش بود

اما ! یکی در برابر هیچ بردارید و خوش آمدید: نوشت ها میگذاشت و روي طبق از خانه می
) ... واقعۀ اول(داشت  مردم از کنار طبق ها می گذشتند و کسی چیزي از میوه ها بر نمی

ِضيَّةٍ خا« ٍ ف ى أطباق انًا عَل مَّ ُ ْ ر ع َضِ ْ ي ِ َمل يفُ التايل َ اخلَِر ل َ ىتَّ إذا أقب َ ه، ح ِ نَفسِ ُ يف ل ُ ج َ َ الر ر ندَ ذاكَ فََك َ عِ رج
 ٍ رية َ ٍ كب روف ُ ِ ها حب َ ب تَ َكَ زَ العالمةَ اآلتيةَ و َ لكنَّه أبر َ ه، و ِ ه : منزل ُ ، ولكنَّنا نَبيع ه األرضُ ُ مَّانٍ تُنتِج ُ ُ ر ل نا أفضَ ُ ينا ه دَ َل
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ِر الُّرمَّانِ  ن أمثانِ سائ ى مِ ٍن أغَل َ ِها . بِثَم ِ ِو نسائ ن رِجالِ اجلرية عدَ ذلكَ مِ َ ليه ب ُ عَ َ الناس فَّق تَدَ َ و
و  ُ ر َ َشتـ در این لحظه مرد با خود اندیشید، تا اینکه در فصل پاییز بعدي : ترجمه)۴۱۲: مهان(»ني

بهترین : اي در خارج از خانه نگذاشت اما با حروفی درشت نوشت هاي نقرهانارها را بر طبق
انارهاي زمین در اینجا و نزد ما وجود دارد، اما این انارها را با قیمتی بسیار بیشتر از دیگر 

رها می فروشیم و مردان و زنان همسایه با خواندن آن نوشته به خانه او هجوم آوردند و انا
  ).اقعۀ دومو...(از وي خریداري کردند

  
  طرح ساده -1-6

هاست که از سه بخش مقدمه، تنه  هاي معاصر طرح یا پیرنگ آن یکی از عناصر مهم داستان
شود، این واقعه در میانه  اي شروع می واقعههر طرح معموالً با . و پایان تشکیل شده است

  ).16: 1379مستور، (رسدیابد و سرانجام در پایان به اوج خود می بسط و گسترش می
 - چون همۀ عناصر امکان ظهور نمی. طرح در داستان هاي مینی مال بسیار ساده است 

اول و گاهی هم آخر گاهی . یابند و آغاز و پایان این گونه داستان ها به هم نزدیک می باشد
در داستان . همچنین گاهی کشمکش میانۀ داستان ها رخ نمی دهد. داستان حذف می شود

هاي مینی مالیستی، اغلب طرح چندان پیچیده و تو در تو نیست، تمرکز روي یک حادثه 
ها  گاهی در بعضی از داستان. آید اصلی است که عمدتاً رویداد شگرفی هم به حساب نمی

توان  دهد، که البتّه نمی اي رخ نمی رسد، اصالً حادثه شود که به نظر می ساده میطرح چنان 
اگر .)200: 2010؛ خلف الیاس،  15: 1390جزینی، (طرحی تعبیر کردعدم پیچیدگی طرح را به بی

از طرفی در . شود ها وجود داشته باشد، معموالً در پایان داستان دیده می هم پیچشی در آن
ها بسته نیست تا مخاطب با برداشت و ذهنیت خود آن را  ایان این گونه داستاناکثر موارد، پ

را ) رمان، داستان کوتاه، داستانک(ها، نوع داستانی میزان پیچیدگی طرح. تکمیل نماید
تر است و در آن عناصري همچون واقعه،  معموالً در رمان، پیرنگ پیچیده. نماید مشخص می
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به صورت جدي وجود دارد و ... قطه اوج، گره گشایی وکشمکش، گره افکنی، تعلیق، ن
رضی و ( این عناصر در داستان کوتاه کمتر وجود دارند. شود بعضی مواقع بارها تکرار می

  .و در داستان کوتاه کوتاه بسیار کمتر) 82: 1388روستا، 
براي مثال، در . از طرح ساده اي برخوردارند "التائه"بیشتر داستان هاي مجموعۀ

با  "سایه"و  "علف"که با یک طرح سادة گفتگو میان دو شخصیت فابل  "سایه"استانکد
تر از  علف بعد از مدتی به چیزهاي بزرگ .یابدشود و ادامه میسادگی خاصی شروع می

برد و متوجه عوامل برد، در حالی که تا آن وقت در عالم خیال خود به سر میخود پی می
ٍ «: تر از خود نبود بزرگ ة َ ري ِب ةٍ كَ َ وح لِّ دَ يران، لظِ ن أيَّامِ حِز ٍ مِ وم َ ِ ي ُ يف ب ُشْ ةً : قَالَ الع ُ ميَْنَ قَّل نـَ َ تـ َ التَينِ تـَ أنت

الٍ  َ ةِ ب َ اح َ َ ر ٍ و وء دُ ُ ْ ه ن يه مِ ِ ا أنَا ف مَّ ينِ عَ ُ تُزعِج ، إنَّكَ َل انِ َ َ األحي ب َل ًة أْغ َ ر ْ َس َ ي لُّ قائال. و َ الظِ اب َ َلستُ : أج
 ُ قَّل نـَ َ تـ َ ِ ! أنا الذِي يـ ايل ، إىلَ األعَ ِ اء َ م ْ إىلَ السَّ َنيَ . اُنْظُر ، ب ربًا َ َغ رقًا و ِ الرِّيحِ شَ ُ يف لَّب قَ َ تـ رٌة تـَ َ ج ناكَ شَ ُ ه

َ األرضِ  رِّه. الشَّمسِ و ِ سِ َ قَالَ يف ، و رٍَّة َ وَّلِ م ِ ةَ أل َ وح دَ الدَ َ اه َ شَ الء، و َ ُ إىلَ الع ب ُشْ َ الع لَّع تََط َ ا إنَّ : و َ ه
َ مِ  ر َ بـ بًا أكْ ناَلكَ عُشْ ُ ٍ ه ِ ثري تُ ! ينِّ بَِك ْ ليه الصَّم انَ عَ َ َ ر در یکی از : ترجمه)۴۱۸: ۲۰۰۲جربان، (»...و

تو در بیشتر اوقات به چپ و راست : هاي تیر ماه، علفی به سایه درخت بزرگی گفت روز
این من نیستم : سایه پاسخ داد و گفت. زنیکنی و آرامش و آسایش مرا بر هم میحرکت می

آنجا درختی هست که هنگام وزش باد، میان ! آسمان باال بنگربه ! کنم که حرکت می
علف به باال نگاه کرد و براي نخستین . خورشید و زمین، به شرق و غرب متمایل می شود

آنگاه ! تر از من وجود دارد آري آنجا علفی بسیار بزرگ: بار درخت را دید و با خود گفت
  .  ...فرما شد سکوت بر او حکم

ُ «: "ماه کامل"ر داستانک یا طرح ساده د ْ كِالب ت َ اح َ َ ر ، و ينَةِ ِ د َ ى امل َل يدا، عَ الً، جمُ ُ كامِ ر دْ َ َ الب ع َل َط
 َ ر َ م ُ القَ ح َ ب نْ ها، تـَ ُ يع ِ ينَةِ مجَ ِ د َ ٍ . تلكَ امل ِم ار َ وتٍ ص َ ه بِص ِ ِفَاق ر ِ ، قَالَ ل ْ ح َ ب نْ َ ْ يـ داً َمل احِ َ بًا و ْل ناكَ كَ ُ ْ : إالَّ أنَّ ه ن َل

ب ُ ْ س ن واتَ مِ َ ظُوا امل ِ احِ تُوق َ َ إىلَ األرضِ بالنُّب ر َ م وا القَ ُل ِز نْ ْ تـَ ن َ َل ِه، و ْ . ات ن ُ الكِالبِ عَ يع نئَذٍ مجَ َ ي َ حِ َطع انـْقَ َ و
 ٌ تٌ راعِب ْ م َ ادَ ص َ س َ ، و ، . النُّباحِ تِ ْ م َ لِ الص ْ ْ أج ن ه مِ حِ ِ نُبَا رَّ يف َ تَم ْ ، اس َ يع مِ َ َ اجل لَّم َ الذِي كَ ْلب َك لكِنَّ اَل َ و
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ه ِ ل َ م يلِ بِأكْ الَ الََّل َ و همۀ . ماه کامل با عظمت بر فراز شهر ظاهر شد: ترجمه)۴۰۶: انمه(»طِ
او با لحنی تند به . هاي آن شهر در چهره ماه پارس کردند، جز یک سگ که پارس نکرد سگ

توانید مردگان را از خواب بیدار کنید و ماه را بر  با پارس کردن هرگز نمی: دوستانش گفت
اما سگی . فرما شد ند و سکوت هراسناکی حکمها خاموش شد آنگاه همۀ سگ. زمین آورید

که با جمع سخن گفته بود به خاطر سکوت شبانه، در تمام طول شب به پارس کردن ادامه 
  .داد
  
1-7- مقدمه برق آسامه گریزي یا مقد  

هاي کوتاه کوتاه به خاطر حجم کم اثر ادبی مجال چندانی براي مقدمه چینی  در داستان
و ضروریست که از یک ... باید با شروعی سریع به راه افتد« نوع داستاناین . وجود ندارد

هایی یا  از این رو، چنین داستان). 27: 1377فرد،(»سکوي بلند، مستقیم به وسط داستان بپرید
گیرند،  مقدمه ندارند و یا با مقدمۀ کوتاه و برق آسایی، روایت اصلی داستان را از سر می

هنگام خلق داستان کوتاه کوتاه نباید . اید زمینه چینی و مقدمه باشدسر آغاز داستان نب«زیرا 
چندین صفحه را به توصیف گذشته ماجرا اختصاص داد؛ باید راه حلی پیدا کرد که تمام 

اش  توان از میانه به همین دلیل، داستان را می. ماجراي مهم، در یک پاراگراف گنجانده شود
حال خنثی شدن است؛ خواننده باید بالفاصله خود را در  دود؛ بمبی در مردي می. آغاز کرد

تا آنجا « حتّی برخی معتقدند که داستانک باید). 60: 1382پارسی نژاد، (»این فضا احساس کند
  )208: 1377فرد،(»که ممکن باشد، از لحظۀ نزدیک به آخر داستان شروع شود

مورد فاقد مقدمه اند 31اه داستان کوت 51از مجموع  "التائه"هاي مجموعۀ  در داستان 
  . شوند ها هم با یک مقدمه کوتاه و برق آسایی شروع می و بقیه داستان) درصد 61تقریباً(

لٍ «: بدون مقدمه مانند ُ ج َ ر ِ أٌة ل َ بُّکَ :قَاَلت امر زنی به مردي : ترجمه)398: 2002جبران، (»أنَا ُأحِ
  . دوستت دارم: گفت
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» ْ ن ٍ مِ وم َ ِ ي ُ يف ب ُشْ ٍ قَالَ الع ة َ ري ِب ةٍ كَ َ وح لِّ دَ ِظِ يران، ل ِز در یکی از روزهاي : ترجمه)418: همان(»ايَّامِ حِ
  ...  .تیر ماه، علفی به سایه درخت بزرگی گفت

ٌ «: اي کوتاه مانند و یا با مقدمه ابَّة ٌة شَ َ وج ّ زَ نِی لٍ َغ ُ ج َ ر ِ رًَّة ل َ انَ م َ . کَ م َ م َ َ ص اء مَّ َ انَت ص نَّها کَ َ لکِ و
رِ  َ َج اتَ . احل َ َذ َ قَالتو َ و م الَ ه الَک ِ أت هذ دَ َ َ ، ب الن الفُطُور َ ناو َ ◌ َ تٌه يت َ ج َ َ زَو نِیُّ و انَ الغَ ا کَ َ ينَم َ باحٍ ب َ : ص

مردي ثروتمند همسري جوان داشت اما همسر او : ترجمه)۴۱۳: مهان(»...زُرتُ السُّوقَ أمسِ 
زن  یک روز صبح در حالی که هر دو مشغول خوردن صبحانه بودند،. کامال ناشنوا داشت

  .  ... دیروز به بازار رفتم : این کالم را آغاز کرد و گفت
اه« َ اي عَ ُ يِع ر ن مجَ وبٌ مِ ُ ب ٌ عَطُوفٌ وحمَ رًَّة أمري َ ينَةِ بشرِّی م ِ د َ ِی م انَت ف در : ترجمه)۳۹۱: مهان(»...کَ

  ...  .او نزد همه زیر دستانش محبوب بود. کرد شهر بشري فرمانرواي مهربانی حکومت می
  

  گنجاندن تعلیق مناسب -1-8
تعلیق یا هول و وال، کیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در شرف تکوین است، در «

ی کند و داستان خود می آفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامه دادن داستان م
هاي  انگروهی معتقدند که در داست. )76-75: 1376میرصادقی،(»انگیزدهیجان و التهاب اورابرمی

اما . ها، فرصتی براي ایجاد تعلیق وجود ندارد مینی مال به سبب کوتاهی حجم این داستان
اي هم تاکید دارند که براي ایجاد کشش، گنجاندن معمایی کوچک که زمینه ساز اندکی عده

خوانی داشته باشد، قدرت نویسندگی نویسنده را  انتظار باشد و با بافت کوتاه داستان هم
  ).85: 1388رضی و روستا،(هایی موثّر باشد تواند در موفقیت چنین داستان دهد و می مینشان 
، جبران خلیل جبران نیز براي ایجاد کشش، به "التائه"هاي مجموعۀ در برخی از داستان 

برد و در ادامه او را از این حس دروایی و  نوعی خواننده را در حالت انتظار و تعلیق فرو می
  . اینکه چه خواهد شد؟ خارج می کند
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وشان گرفتار آب دو شخص در رودي خر "کمربند طالیی"به عنوان مثال، در داستانک 
کسی که شنا کردن می داند، از شدت آب در آستانۀ غرق شدن قرار می گیرد، اما . میشوند

این حالت معما گونه، نوعی تعلیق . دیگري که شنا نمی داند، به راحتی از آب عبور می کند
و عالمت سؤال براي خواننده ایجاد می کند، که چگونه این امر ممکن است؟ و به انتظار 

َتالَقى « فهمیدن علّت این امر و رهایی از حالت تعلیق و هول و وال، داستان را دنبال می کند
اتَ  َ َيوَذ ،ألعِمَداَمِديَنِة   ،َلى ساالميَسإَعَلى َطِريٍق ان َكانا َيِسيَرن ُجالمٍ ر َ َفَقا اَفَتر  ةِ َ و َصال ِعنَد و

َ َلى َنهٍر َعِريٍضإألِصيِل اُمنَتِصِف  َ ... بُط َبيَن ِضفََّتيهَليَس ِبِجسٍر َير، و ! َفلَنسِبح: حُدُهما لآلَخِرلَ واَقاو
َ فالنَّهُر َليَس َعِريٌض ِلَد يا . لسًّيِر َعَلى َطِريٍق َنجَهُلهاَجٍة َنَتَجشَُّم ِبها َمِشقََّة ر ألقَ َ ِ ِبَنفَسيهَما ِللَماو َ . ء َما و

مها َحتَّى ٌة َقِصيَرٌة الَّ ِفتَرإهَي  دَ َ َذ أح ً َيَفقُد ُفجأأخَ ُ َنهازُ َتو ة ُ لَتيَّااَيدَفُعه ، و َ   اً،َبِعيدر ُهَو الَيمِلُك ِمن و
ٍ َمرَّ َ   ،َشيئًاة َ ألنهافُ اِمن َقبُل َيعِرنَ َكاو َ و ِمن َقبل َقَطَع ُط َلم َيسَبح قي لِذاآلَخُر اَبيَنَما   ،َمساِلَكهار
َ   ،لنَّهَر َعَلى َخطٍّ ُمسَتِقيٍما َ و َ ِة لُمَقاِبَلالِضفَِّة اَقَف َعَلى و ُ اَمدَّ َبَصَر ِبَرِفيِقه ُيَصاو َ لتيَّارِع ِبَنفِسه فَ َقَذر

َ لَمااَثانَيًة ِفي  ِ و َ ... لَشطِّاَلى إَساِلمًا ه َجرَّء ُ لتيَّااَجَرَفه ي لِذالرُجُل لَ اَقاو ال َتحُسَن أنَّکَ خَبرَتِني أ: ر
ن َفَكيَف ، لسَباَحَةا َ اَجا؟ ألِثَقِةه النهَر ِبِمثِل هِذاَقَطعَت إَذ امِ لِحَزا اَلى َهذإَيا َصِديِقي ى َتَرأ: لرُجُلب
ِ َمِليٌئ ِبالنُقو؟ إنَّه ُيَطوُِّقِنيي لِذالَذَهِبي ا مل، َعَمٍل َكاِمٍل ِمن لَ لِتي َحَصلُت َعلَيها ِخالا لَذَهِبيِةاد َ الع

َ أوَجِتي زَوِفي َسِبيِل  ُ ... دِيالو ح َ َ أنَا أسب فَیَّ و تِ ی کَ َل َ هؤالء کانُوا عَ - ٤٠٥: ٢٠٠٢جربان،(»و
ختم  "ساالمیس"ها یعنی  اي که به شهر ستون در یکی از روزها دو مرد در جاده: ترجمه)٤٠٦
اي  به رودخانه در اواسط بعد از ظهرشد، برخورد کردند و با یکدیگر دوست و همراه شدند و  می

: به دیگري گفت ز آنهایکی ا...بر روي آن نبوددو طرف رود  عریض رسیدند که پلی براي اتصال
زیرا رودخانه آنقدر عریض نیست که بخاطر آن سختی گذر از جاده اي را که ! باید که شنا کنیم

یکی از آن گهان لحظه اي نگذشت که نا .شناسیم، تحمل کنیم، سپس آن دو درون آب پریدند - نمی
رودها را خوب اگرچه قبال  ،دو تعادل خود را از دست داد و جریان آب او را به دور دست برد

درحالی که . میشناخت و شناکردن می دانست، اما در برابر جریان آب هیچ کاري نمی توانست بکند
از رودخانه گذشت و در آن طرف ساحل رود  ، در مسیري مستقیمدیگري که هرگز شنا نکرده بود
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و را سالم به ا آب مبارزه می کند، دوباره درون آب پرید وکه با جریان  دیدایستاد، دوستش را 
بگو تو که شناکردن نمی دانی،  به من: تفمردي که در جریان آب گرفتار شده بود، گ... ساحل آورد

دوستم این کمربند طالیی را که : او جواب داد از رود گذشتی؟ و اطمینان پس چگونه به این راحتی
کار کردن بسیار براي زن و  هاي طالیی است که آن را از راهبر کمر بسته ام می بینی؟ آن پر از سکّه

  . ... هایم بودند در هنگام شنا زن و فرزندانم بر شانه, فرزندانم جمع کرده ام
 
  عناصر لفظی -2
  پیرایگی زبان  بی -2-1

به کار گیري کلمات و . اي دارند هاي مینی مال به عنصر زبانی توجه ویژه نویسندگان داستان
. که بر پایه ایجاز شکل گرفته است، نقش اساسی داردها  ها در این گونه داستان گزینش آن

ها  زبان در این داستان. ها در یک داستان کوتاه کوتاه اهمیت فراوانی دارند کلمات و واژه
بیشتر تصویري است و خواننده باید موقع خواندن داستان بتواند داستان را مانند نقاشی در 

رضی و (مبود شخصیت و حادثه را جبران نمایدهاي ناشی از ک برابر خود ببیند و محدودیت
ایست براي ها، زبان براي لفّاظی نیست، بلکه وسیله زیرا در این داستان ).82: 1388روستا، 

زبان تصویري مانند تصویر غروب . تصویر سازي تا خواننده، حوادث را در پیش رو ببیند
سازد که از هزار کلمه گویاتر  غم انگیز آفتاب در خیابان چنان صحنه تأثیر گذاري را می

. )77: 1390جزینی،(بنابراین، نوشتن در این سبک، یعنی نشان دادن ملموس وقایع. است
گرایش بسیاري از داستان نویسان معاصر به کاربرد زبان حال در داستان نیز از همین امر 

االسالم،  امین(کند شود؛ زیرا روایت زمان حال به تصویري شدن داستان کمک می ناشی می
ها آیینه ایست که زندگی خالی را بازتاب  نثر صریح و بدون پیچیدگی این داستان). 56: 1381

دهد و پرهیز راوي از اظهار نظر درباره وقایع، مشارکت جدي خواننده را در داستان  می
و نماید  هاي مینی مال کلمه تنها بر معناي حقیقی خود داللت می در داستان. کند الزامی می

  ).77: 1390جزینی،(هاي پر تجمل و متکلّف جایگاهی ندارند باشد و واژه ساده و بی آالیش می
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.  نیز در اکثر موارد از زبانی ساده و واضح برخوردار است "التائه"داستان هاي مجموعه 
نویسنده با بکارگیري کلمات ساده و قابل فهمی مانند مرد،  "رؤیاها"براي مثال در داستانک 

أى «: نمایدزبان داستانک را براي همه گویا و شفاف می... ب، بیداري، رویاء، درك وخوا َ ر
 َ َ ُجٌل ُحلمًا ِفي َنوِمهر َ فاَلى َعرَّإَهَب قَ ذَ فاأِعنَدما ، و ، و ٍ افُ لَعرَّلَ اَقا. هيارؤُيَفسَِّر له أن ليه إَطَلَب ة

ُ األحالامَّا ، أَعن َمعناهاكَ َسأخبُر، وِتَكها ِفي َيقظالتي َترمِ األحالاَليَّ َمَع ل إتَعا: للَرُجِل ها التي َترم
َ ِفي َنوِمَك فإنها ِممَّا ال َتناُله َمعرفِتي مردي : ترجمه)٣٩٨: ٢٠٠٢جربان، (»ُكه َخياِليرال يد، و

را تعبیر  رویایی در خواب دید و چون بیدار شد نزد خواب گزار رفت و از او خواست تا آن
را به  بینی نزد من بیا تا تعبیر آن با رویاهایی که در بیداري می: گفتگزار به مرد  خواب. کند

بینی، چیزهایی است که نه شناختی بدان  تو بگویم اما نسبت به رویاهایی که در خواب می
  !ها را درك کند تواند آن دارم و نه احساسم می

ن أش«: "انارها"یا داستانک  ٌ مِ دٌ وافر دَ رًَّة عَ َ لٍ م ُ ج َ ر ِ انَ ل ُستانِهكَ ِ ب انِ يف َ ن . جاِر الرم ِ أكثَر مِ وكانَ يف
ه ها بِيدِ ِ عالماتٍ يكتٍب ُ على األطباق ع َضِ َ ي ه، و سكنِ َ َ م يةٍ خارج ى أطباقَ فضّ انَه عَل ّ م ُ ُ ر ع َضِ ريفٍ ي ذْ : خَ خُ

، أهالً بكَ  َ َ الشيء مردي داراي تعداد بسیار درخت انار در : ترجمه )٤١١: مهان(»واحدًة لقاء
اي در خارج از  در بیشتر روزهاي فصل پاییز انارهایش را در طبق هایی نقرهاو . باغش بود

  !...  .یکی در برابر هیچ بردارید و خوش آمدید: نوشت ها میگذاشت و روي طبق خانه می
ةِ «: "نهنگ و پروانه"در داستانک   َ رب ِ عَ ، معًا يف ٍ يهما ذاتَ مساء َ ٌ وامرأٌة نَفس دَ رجل َ ج َ و

ُ  مسافرين، وكانا قَد ن قبل يا مِ قَ َ ها مرد و زنی که قبأل  در یکی از شب: ترجمه)۴۱۷: مهان(»...التـ
  ...  .اي با همدیگر برخورد کردند یکدیگر را مالقات کرده بودند در درشکه

  .پردازدکه در همه این موارد نویسنده با زبانی ساده و صمیمی به بیان داستان می
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  بند هاي کوتاه ها و ها، جمله استفاده از واژه -2-2
ها این داستان« شوند هاي مینی مال همۀ عناصر در حداقل خود به کار گرفته می در داستان

). 55: 1388غالمی مایانی،(»شوندباید در نهایت ایجاز و اختصار و با حداقل کلمات نوشته می
ایت در داستان کوتاه کوتاه باید از کاربرد جمالت طوالنی پرهیز شود و جمالت در نه

و واضح بوده روشن دقیق، ، کوتاهی باشند، بگونه اي که جمالت در عین سادگی و کوتاهی
و  ۷۶: ۲۰۱۰خلف الياس، (گرددو از کاربرد صفات و توضیحات اضافی و ترادفات پرهیز 

۲۰۱.(  
، از عبارات، بندها و "التائه"جبران خلیل جبران هم در اغلب داستان هاي مجموعۀ 

لٍ «: به عنوان مثال. استفاده نموده استجمالت کوتاه  ُ بُّكَ : قاَلت امرأٌة لرج ُ . أنا أحِ : وقالَ الرجل
ِ قَليب بكِ هذا، يف ُ ا أكونُ أهالً حل ُ . إمنَّ قُل : وقاَلت املرأة َ ليا وَمل يـ َ ُ إليها م قَ الرجل دّ َ ؟ وح َ ُ أنت بين ِ أال حتُ

يئا وتٍ عالٍ . شَ َ ت املرأُة بص خَ َ ر َ ندَ ذاكَ ص كَ : عِ ُ . أنا أكرهُ ل الرجل ِ : وقَا ، يف غضكِ ُ ن أهالً لب إمنا أكونُ إَذ
: مرد گفت. من تو را دوست دارم: زنی به مردي گفت: ترجمه)٣٩٨: ٢٠٠٢جربان،(»قليب أيضاً 

داري؟ مرد مدتی  آیا مرا دوست می: زن گفت. همانا من در قلبم شایسته این عشق تو هستم
من از : با صداي بلند فریاد زد و گفت در این هنگام زن. به او چشم دوخت و چیزي نگفت

  !بنابراین من نیز در قلبم شایسته نفرت و خشم توام: مرد گفت. تو بیزارم
  ).جمله 1/4هر سطر(جمله است 15کلمه و 61سطر ، 6/3این داستانک داراي  
کاربرد جمالت کوتاه کامال مشهود است، در برشی از آن  "هفتاد"و یا در داستانک  
: ب لشارد ا! يلدِوحبُّکَ یا أیضاً أنا و أ: ةِألمیراجابَت أ. حبُّکِأنا أ: ةِ لشاعرُ لألمیرل ا« قاَ:آمده 

من تو : شاعر به شاهزاده گفت: ترجمه )٤١٩: مهان(ألُحِبُّکِ»و إنی جلٌ رنا أ. كلدَولکنِّیلستُ و
اما من فرزند تو  :جوان گفت. دارممن نیز تو را دوست می! فرزندم: شاهزاده گفت. را دوست دارم

  ...  .نیستم من مردي هستم که تو را دوست دارم
جمله کوتاه  28. سطر نوشته شده است 9/6اي که تقریباً در کلمه118در این داستانک 

  ).جمله2/4هر سطر(بکار رفته است
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است، در  "جامه ها"از دیگر موارد، کاربست عبارات و جمالت کوتاه در داستانک  
ى «: قالب جمالتی کوتاه می خوانیمبرشی از آن در  ُ إىل الشاطِئ وارتدَ بح ِ القُ رهةٍ عاد ُ عدَ ب َ َ ب و

ه ِ ِ سبيل ى يف ضَ َ مالِ وم َ َ اجل لِ أن . ثياب َ َ كلَّ اخلَج ل ِ ج خَ َ ه، و َ باس ِ د ل ِ ، و َمل جيَ َحِر مالُ أيضًا من الب َ َ اجل وجاء
ه ِ يل ِب َ ِ س ى يف ضَ َ ، وم َ بح َ القُ َ رداء َس ب ، ولذلكَ َل اندکی بعد زشتی به : ترجمه)۳۸۰: مهان(»يكونَ عاريًا

زیبایی نیز از دریا بیرون . ساحل بازگشت و جامۀ زیبایی را بر تن کرد و به راه خود رفت
آمد اما جامه اش را نیافت و از برهنگی بسیار خجالت کشید، لذا جامۀ زشتی را بر تن کرد 

  ...  .و به راه خود رفت
). جمله 2/3هر سطر ( جمله است 24سطر و  6/7کلمه و  130این داستانک داراي 

هر (جمله کوتاه است46کلمه و  123سطر ،  3/7داراي  "کمربند طالیی"همچنین داستانک
که با توجه به کوتاه بودن جمالت این داستانک ها، قابلیت اطالق داستانک ) جمله 6سطر 

  . باشندبه خود را دارا می
  

  عناصر مفهومی و موضوعی -3
می توان گفت که در ژانر داستانک، نویسنده بیشتر به پیام و درون مایه داستان  بطور کلّی

: 1392شهرکی،(می اندیشد و انتقال مضمون ومفهوم مدنظرش، محور اصلی داستان است
  .  و در بیشتر اوقات، دیگر عناصر در خدمت تحقق بعد مفهومی داستان هستند)244

  
  واقع گرایی ومسائل اجتماعی

ها، هیچ مجالی براي  هاي مینی مالیستی به دلیل کوتاهی بیش از حد این داستان در داستان
ها مسائل عینی زندگی انسان  اغلب درون مایۀ این داستان. خیال پردازي وجود ندارد

ها سعی دارند نظر خوانندگان و مخاطبان خویش را  امروزي است و نویسندگان این داستان
سائل زندگی و واقعیات روزمرّه جلب نمایند و حیات انسانی ترین م ترین و عادي به ملموس
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هایی رئالیستی محسوب  هاي مینی مالیستی داستان از این رو داستان. را عمق بیشتري بخشند
  ).39: 1385پارسا، ( شوند می

جبران خلیل جبران نیز به عنوان یک نویسنده متعهد به جامعه و اصالح گر اجتماعی،  
گواه این ادعا انبوه مسائل . پردازد یشتر به مسائل رئالیستی و اجتماعی میهایش ب در داستان

  . اجتماعی است که در آثار وي، بویژه داستان هایش به آن پرداخته است
از پربسامدترین قضایاي اجتماعی مطرح شده در نوشته اي وي می توان به موضوعاتی 

وات اجتماعی و اقتصادي اشاره همچون فقر، حقوق زن، اختالف طبقاتی، برابري و مسا
شورش علیه نظام فئودالی و قوانین : در آثار وي از آن نمونه. )۲۲۴و ۱۲۵: ۱۹۸۳األشرت، (نمود

موضوع تقدیس  "األرواح املتمردة"اجتماعی و دینی استبداد مآبانه و ظلم ستیزي در کتاب
کار و زندگی روزمره در محبت، ازدواج،  "األجنحة املتکسرة"عشق و ناکامی در آن در کتاب

عرائس "پاکی نفس، عشق و شورش علیه دین داران منافق و ظالم در کتاب "النبی"کتاب
وطن، اصالح گري، ظلم ستیزي و مبارزه با جهل و سستی در  "المروج

  ). ۲۵۳-۲۴۸: ۱۹۹۳؛ جربان، ۹۰-۸۶: ۲۰۰۹اهلواری،("العواصف"کتاب
ئل اجتماعی، اعتقادات مردم و واقعیت هاي نیز سرشار از مسا "التائه"کتابهاي داستان

مسئلۀ عشق و : می توان به نمونه هاي زیر اشاره نمود به عنوان مثال.)1(زندگی شان است
غرور و ) گانه داستانک هدایاي سه(فقر و تنگدستی ) داستانک راهب و جانوران( تنهایی 

دعوت ) داستانک تندیس(دانستن ارزش و قیمت واقعی هر چیز ) داستانک سایه(خود بینی 
ها  تحمل مشکالت و سختی) داستانک در جستجوي خدا(به مردم داري و با مردم بودن

  ...   .و) داستانک مروارید(براي بدست آوردن چیزهاي با ارزش 
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 هاي بشري و انسانی توجه به دغدغه
تأثیرگذاري بر به خاطر ) داستان هاي مینی مالیستی(این گونه داستان ها« از آنجایی که

تمام موضوعات و ایده هاي داستانی  )29: 1389جزینی،(»عواطف خوانندگان نوشته می شوند
براي نگارش داستانک مناسب نیستند، بلکه، در بیشتر داستان هاي مینی مال، درونمایه ها و 

مرگ، زندگی، عدالت، بخشش، ظلم : مسائلی همچون. دغدغه هاي کلّی بشر مطرح می شود
  ...  .، رعایت حقوق دیگران و ستیزي

از طرفی، مینی مالیست ها به علّت شرایطی که در آن دوران حاکم بود، نسبت به 
شد  دادند و همین امر موجب می مضامین فلسفی، عقیدتی و سیاسی روي خوش نشان نمی

 هاي فلسفی بزرگ، مطرح نکردن مفاهیم تاریخی، ها را به حذف ایده تا برخی از منتقدان آن
جکسن و همکاران، (هاي اخالقی متهم کنند عدم موضع گیري سیاسی و بی توجهی به جنبه

شود که  اما امروزه به داستان مینی مالیستی به عنوان ژانري داستانی نگریسته می ).7: 1371
  .هاي مختلف بشري بازتاب دهد هاي انسانی را در حوزه تواند دغدغه می

ري از اصلی ترین و واضح ترین بن مایه هاي ادبیات پرداختن به مسائل انسانی و بش
جبران، ادبیات را وسیله اي «. جبران بوده و هیچگاه از اندیشه شعري وي جدا نشده است

 -براي بیان دغدغه ها و نیازهاي بشر و راهی  براي شناخت توانمندي هاي نهفته انسانی می
 - ش هاي انسانی و اخالقی واال قرار میاین نگرش، آثار جبران را در جهت ترویج ارز. داند
وجود بشري نزد او به مثابه زمینی حاصلخیز است که عصاره روح،  ).77: 1386اصالنی، (»دهد

چراکه او با تکیه بر اصل انسان . احساس، عقل و خیالش را به عنوان بذري در آن می کارد
بشري اش به واسطه  دوستی، خیرخواهی و برادري، معتقد است که هر انسانی در رابطه

  ).302و  163: 1993عبدالدایم، (وجود عنصر محبت و عشق، برادر دیگر افراد بشر است
به آن پرداخته عبارتند  "التائه"هایی که جبران در مجموعه  ترین مضامین و دغدغه مهم 

، کمک متقابل، )داستانک شهریار(عدل و انصاف براي شاهان و تنبیه ستمگران: از
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توجه به حقوق دیگران و منع همسایه ). داستانک خاك سرخ(و بخشندگی سپاسگزاري
ها به خاطر بدست آوردن چیز هاي با  تحمل رنج و دشواري) ها داستانک قورباغه(آزاري 
  ...  .و)داستانک مروارید(ارزش
  
  نتیجه

آن  مینی مالیستیوو خوانش کمینه اي  "التائه"هاي مجموعه  پس از واکاوي و تحلیل داستان
ها، این نتیجه حاصل شد که؛ با توجه به بهره گیري هنرمندانه جبران از اکثر مؤلّفه هاي 
داستان هاي مینی مال، اعم از عناصر روایی، لفظی و موضوعی، این مجموعه در ابعادي 
همچون حجم کم، سادگی طرح، کوتاه بودن جمالت ومحدودیت مکان و زمان، نمونه کامل 

حسوب می شوند و در سایر موارد از انطباق نسبی و قابل قبولی با داستان مینی مال م
هاي مینی مال برخوردارند، بگونه اي که، اطالق عنوان داستانک یا داستان کوتاه  داستان
البتّه در کنار این نکات که حکایت . بر آن ها امري پذیرفتی و مقبول است) مینی مال(کوتاه 

ها، در بعضی از داستانوایی داستان هایش دارد، نباید از توانمندي جبران در پردازش ر
مواردي همچون ضعف برخی از ابعاد روایی، توجه بیش از حد نویسنده به مسائل 
ایدئولوژیکی، یکنواختی لحن شخصیت ها وغلبه شعرگونگی و کالم خیال انگیز 

ه برخی فاکتورهاي ب کم توجهیورومانتیکی بر عینیت را از قلم انداخت، امري که در کنار 
هاي موجب گردیده، تا مقداري از ارزش روایی و مینی مالیسیتی داستان ژانرِ داستانک،

در  عربی کاسته شود، اما با توجه به نوظهور بودن داستان نویسی نوین "التائه"مجموعه 
طبیعی است و به هیچ وجه از ارزش هنري  امري کامالً ،این ضعف هابروز زمان جبران، 

  .داستان هاي نویسنده نمی کاهد
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 جربان جلربان خليل "التائه"دراسة يف العناصر املينيمالية فی قصص كتاب 

  ١الدکتور علی اصغر حبيبی

  الملخص
فهذا املنتوج الروائی له جذور . إن القصة القصرية جداً أو األقصوصة نوع روائی خاص اسرتعت انتباه الروائيني فی اآلونة األخرية

هذا . فی املينيمالية الشائعة للعصر الراهن حيث تقوم باالختزال وحذف العناصر غري الضرورية واالعتماد علی السهولة واإلجياز
ّ يدرس هذه العناصر فی قصص جمموعة التائه جلربان يف جمال الروائی البحث يستعرض القصة  القصرية جدا و عناصرها أوالً، مثَ

لت الدراسة إلی أن القصص املذکورة تندرج فی نطاق القصة القصرية جدا و هذا بسبب احتوائها . واللفظی واملوضوعی وقد توصّ
ة وقصر احلجم وکثرة احلوارات و استعمال العبارات و اجلمل القصرية و الشخصيات احملددالعناصر املينيمالية، مثل علی أکثر 

ا القصة القصرية جدا زت  ّ   .التدقيق فی اختيارها وغريها من اخلصائص اليت متي
  

  .القصة القصرية جداً، اإلجياز، املينيمالية، جربان خليل جربان، جمموعة التائه :الکلمات الرئيسة
  

  

                                                

ا جبامعة زابل -١   األستاذ املساعد للغة العربية و آدا
  


