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چکيده
نهجالبالغه دربردارندهی حکايتهای زيادی است و اين حکايتها بیشتر تاريخي ميباشند .قدر مسلم هدف امام
(ع) در نهجالبالغه حکايتگويي نیست و حکايت ابزاری است برای بیان مسائلي از قبیل امور عقیدتي ،سیاسي و
نظامي .بنابراين ايشان در روايت به تطويل سخن نميگويند و بهدنبال شرح و تفصیل حوادث رخ داده نیستند.
با تکیه بر مؤلفههای نقد جديد در ادبیات داستاني ،همگونيها و مانندگيهای بسیاری بین حکايتهای
نهجالبالغه با گونهی ادبي مدرن يعني داستانک مييابیم که از آن بهعنوان کمینهگرايي يا مینيمالیسم ياد
ميشود .جستار حاضر با روش توصیفي -تحلیلي و با تکیه بر عناصر داستانک به بررسي حکايت حملهی
لشکريان معاويه به شهر انبار که در خطبه جهاد آمده مي پردازد .برآيند پژوهش نشان ميدهد که اين حکايت از
بیشتر مؤلفههای داستانک برخوردار است و همگونيهای بسیاری با شاخصههای اين نوع ادبي جديد دارد و از
جهت تکنیکهای داستاننويسي ممتاز است و در زمرهی داستانکهای مینيمالیستي جای ميگیرد.
کليدواژهها :نهجالبالغه ،حکايت ،مینيمالیسم ،داستانک

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه بوعليسینا
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربي دانشگاه بوعليسینا
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 .1مقدمه
سخن از اينکه داستان کوتاه ،داستانک ،هايکو و همهی انواع ادبي و هنری کوتاه مولود عصر مدرن است
سخني نادرست است .در کتابهای نقد سیر تطور داستان همواره به اين موضوع اشاره ميشود که داستان
کوتاه در عصر مدرن يا عصر ساندويچي در میان مردم جای باز کرد (رزمجو .)191 :1832 ،علت عمدهی
آن را چنین بر ميشمارند که انسان امروز همانند انسانهای قديم ،فرصت شنیدن و خواندن داستانهای
طوالني و اسرارآمیز را آنگونه که در هزار و يک شب ديده ميشود ندارد تا در نقالخانهها و شبنشینيها
به اين قصههای طوالني گوش بسپارد .زندگي مدرن و سريع حاصل از تکنولوژی به او چنین فرصتهايي
را نمي دهد و تنها فرصت او هنگام عبور از مکاني به مکاني ديگر با مترو ،قطار ،اتوبوس و غیره ميباشد.
مسلماً خواندن داستانهای طوالني در اين بازهی زماني کوتاه محال است و چنین بود که داستان کوتاه با
نويسندگاني چون ادگار آلنپو ،چخوف و غیره وارد زندگي مردم شد .اين قضیه تا حد زيادی درست و
واقعي است اما برآيند آن تولد و زايش داستان کوتاه را در پي ندارد .به ديگر سخن ميتوانیم بگويیم چنین
شرايطي باعث شد که مردم داستانهای کوتاه بخوانند نه اينکه باعث پديد آمدن داستان کوتاه شد؛ در
واقع موجب اوج گرفتن داستانهای کوتاه گرديد .زيرا داستان کوتاه و حکايتهای مینيمالیستي عمری به
درازای انسان دارد که در دوران معاصر با ورود مدرنیته به زندگي مردم رونق زيادی گرفت و بازتاب
ملموسي در مطالعات امروزی پیدا کرد .کتب زيادی از قديم نگاشته شده که دربردارندهی شاخصههای
داستان های کوتاه است که حکايت از آن دارد که داستان کوتاه يا داستانک فقط مولود عصر جديد نیست.
امام علي (ع) در کتاب ارزشمند خود نهجالبالغه حکايتهايي کوتاه و موجز را نقل ميکند که تمامي
شاخصههای داستانک را در خود دارند .در پژوهش حاضر يکي از حکايتهای نهجالبالغه در پرتو
چهارچوب نظری مشخص شاخصههای داستانک ،مورد تحلیل و بررسي قرار ميگیرد .بنابراين پژوهش
پیشرو در بطن خود به دو پرسش پاسخ ميدهد :نخست اينکه شاخصههای داستانک چیست؟ و دوّم
تطبیق آن با قصهی حملهی لشکريان معاويه به شهر انبار چگونه است؟
 .2پيشينهي پژوهش
دربارهی بررسي ويژگيهای داستانک در متون حکايتي قديم مقاالتي چند به نگارش در آمده است؛ از آن
جمله مقالهی (« )1891داستانک در حکايتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینيمالیسم» از جهاندوست
سبزعليپور و ديگران .منتشر شده در مجلهی سبکشناسي نظم و نثر فارسي .نويسندگان در اين مقاله با
الگو قرار دادن سبک مینيمال به بررسي ساختاری برخي از حکايتهای قابوسنامه پرداختهاند .همچنین
با همین رويکرد است مقالهی «مینيمالیسم و ادب پارسي؛ بررسي تطبیقي حکايتهای گلستان با
داستانهای مینيمالیستي» نوشتهی سید احمد پارسا ( )1831منتشر شده در نشريهی دانشکده ادبیات و
علوم انساني دانشگاه کرمان .اين مقاله نیز با الگوبرداری از شاخصههای مینيمال به تحلیل حکايتهای
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گلستان سعدی پرداخته است .همچنین پژوهشهای پرشماری وجود دارد که به داستانک و مؤلفههای آن
پرداختهاند؛ از جمله؛ مقاله ()2111؛ القصة القصيرة جدا ،قراءة نقدية (خوانش نقدی داستانک) نوشتهی
جودی فارس البطانیه منتشر شده در مجله "تربیت و علم" :دانشگاه اردن؛ و کتاب ارزشمند جمیل حمداني
( )2112با عنوان؛ القصة القصيرة جدا بين النظرية و التطبيق؛ و همچنین کتاب ( )2111القصة القصیرة جدا
مقاربة تحلیلیة نوشتهی احمد جاسم الحسین.
اما در باب بررسي حکايتهای نهجالبالغه در قالب مینيمالیسم تا آنجا که نگارندگان اين سطور
جستجو نمودهاند پژوهشي يافت نشد ،لیکن دربارهی حکايت بهطور کلي در نهجالبالغه پژوهشهايي چند
در دست است؛ از آن جمله کتاب (« )1831حکايتهايي از نهجالبالغه 811 :داستان از نهجالبالغه و شرح
ابنابيالحديد» نوشتهی عباس عزيزی .اين کتاب به تحلیل حکايتهای نهجالبالغه پرداخته و شماری از
حکايتهای آن را با تکیه بر شرح ابيالحديد مورد واکاوی قرار داده است .از اينرو ،اين کتاب مهمترين
منبع برای آشنايي با حکايتهای نهجالبالغه بهشمار ميرود.
 .3سخني در باب مينيماليسم
مینيمالیسم يا کمینهگرايي جنبشي است که در سال  1991میالدی در آمريکا در عرصهی هنرهای
تجسّمي ،خاصه آثار سه بعدی پديد آمد سپس بهمثابهی يک سبک وارد عرصهی ادبیات و هنرهای
نمايشي شد .ويژگي اين سبک در ادبیات و هنرهای نمايشي کاهش مفرط محتوای اثر به حداقل عناصر
ضروری است که نتیجهی آن بالطبع محدوديت دايرهی واژگان يا صحنهی نمايش و سادگي و خشکي آن
و امساک از گفتار تا حد سکوت است (حطیني .)21 :2112 ،به عقیدهی مینيمالیستها در عرصهی ادبیات
ميتوان با حفظ اصول ساختاری و فني يک قصه و با کمترين میزان گفتگو و با زباني ساده داستاني
شگرف آفريد (گوهرين .)13 :1811 ،داستانک يا داستان کوتاه کوتاه داستاني است به نثر که از داستان
کوتاه جمع و جورتر و کوتاهتر است و از پانصد کلمه کمتر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر ندارد و در آن
عناصر کشمکش ،شخصیتپردازی و ديگر عناصر داستان کوتاه مقتصدانه و ماهرانه بهکاررفته است
(میرصادقي ،ذوالقدر .)111 :1811 ،برخي نیز داستانک به داستاني ميگويند که کمتر از پانصد کلمه نیست
و حداکثر دو هزار کلمه دارد (فرد )211 :1811 ،بهطور کلي نهضت مینيمالیسم ميکوشد حتياالمکان
توصیف ،شرح جزئیات و تفسیر صحنهها را از چهارچوب داستان حذف کند و پاسخي طبیعي به موقعیت و
شرايط پیچیدهی زندگي معاصر باشد (شکری.)19 :1819 ،
در ادبیات کهن فارسي و عربي حکايتهای زيادی وجود دارد که مشترکات زيادی با سبک ادبي
مینيمال يا داستانک دارد .از آن جمله است داستان انبیاء در قرآن که از ايجاز بسیاری برخوردار است.
همچنین حکايتهای عارفان و صوفیان که در متون کهن آمده در قالب اينگونهی ادبي قرار ميگیرد .در
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کتابهايي نظیر کشفالمحجوب هجويری ،اسرار التوحید محمدبن منور ،الهينامهی عطار نیشابوری،
طبقات الصوفیه عبداهلل انصاری و غیره .بدينسان ادبیات قديم عالوه بر داستانهای بلند که در هزار و
يک شب ،کتابهای سیره و سفرنامهها ديده ميشود از حکايتهای کوتاه نیز برخوردار است.
 .4اندر حکايت نهجالبالغه
نهجالبالغه دربردارندهی حکايتهايي است که از لحاظ تکنیکهای داستاننويسي ممتاز ميباشند .برخي
از اين حکايتها دارای سبکي مینيمال و خرد و دربردارندهی شاخصههای سبک ادبي داستانک ميباشند.
از جملهی اين حکايتها روايتي است که امام علي (ع) در خطبة جهاد ميآورند .ايشان در اين حکايت
حملهی سربازان معاويه به شهر انبار را روايت ميکنند .حکايت امام (ع) از اين حادثه از آن دست
حـکايتهای بيروح و خشک تاريخي نیست .امام (ع) صرفاً گزارش تاريخي ارائه نميدهند بلکه اين
ماجرای تاريخي را در حکايتي زيبا و تأثیرگذار طراحي ميکنند؛ حکايتي که بهطورکلي شامل مهمترين
عنصر داستان يعني دراماتیک بودن است و شخصیتسازی امام (ع) و حکايتپردازی او باعث تأثیرگذاری
در مخاطب شده است .اينک متن حکايت امام (ع) آورده ميشود:
«وَهْذَا اخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنبَارَ وَقَدْ قَتَلَ حَسَّانَ ابْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَلَقَدْ
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مَنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَي الْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَالَئِدَهَا
وَرِعَاثَهَا .مَا تَمْتَنع مِنْهُ إلَّا بِاِالسْتِرْجَاع وَاالِسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُالً مَنْهُمْ كَلْمٌ وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ

دَمٌ .فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِما مَاتَ مِنْ بَعْدِ هذَا أسَفاً مَا كَانَ بَهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً» (خطبه .)21
ترجمه :اين مرد غامدی 1است که سپاهش وارد شهر انبار شد ،حسّان بن حسّان بکری را کشت و سربازان
شما را از سنگرهايشان عقب راند .با خبر شدم مردانشان بر زن مسلمان و زني ديگر که در پناه اسالم به
سر ميبرده هجوم آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشوارهی آنها را به غارت بردهاند و آن بیچاره
در برابر مهاجم ،جز گريه و التماس وسیلهای برای دفاع از خود نداشته است .آنگاه اين مهاجمان با
غنیمت فراوان بازگشتند بيآنکه به يک نفرشان زخمي رسیده و يا از آنان خوني ريخته شده باشد .اگر
پس از اين رويداد مسلماني از غم بمیرد نکوهشي بر او نیست ،بلکه نزد من جای آن هست که از غصه
جان سپرد.
 .5بررسي و تحليل
در اين بخش از مقاله به تطبیق شاخصههای مینيمالیسم يا داستانک با حکايت يادشده از نهجالبالغه
ميپردازيم .مهمترين اين شاخصهها به همراه شرح و تحلیل در ادامه ميآيد .شايان ذکر است حکايت امام
(ع) يک حکايت تاريخي است و پروردة خیال امام (ع) نیست در حقیقت امام (ع) قصد حکايتگويي ندارد
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و خود را ملزم به رعايت چهارچوب حکايت نميداند لیکن بالغت واالی امام (ع) باعث شده که حکايتي
فني و دربردارندة اصول و تکنیکهای داستاني بیافـريند که در چـهارچوب گونة ادبي داستـانک جای
ميگیرد .اين فرضیه هنگام تحلیل شاخصههای داستانک در داستان روشنتر ميشود.
 .1-5ايجاز
مهمترين شاخصهی داستان مینيمال ايجاز و يا کم حجمي است ،شاخص کم حجم بودن در نظر عدهای،
تعداد واژههايي است که در يک داستان به کار ميرود ،تعداد واژگان داستانک در کتاب "راهنمای ادبیات"
نوشتهی ويلیام هارمن  111تا  2111واژه است (پاينده .)83 :1831 ،مهمترين شاخصهی حکايتي که برای
نمونه آورديم ايجاز و گزيدهگويي است .امام (ع) تا جاييکه ممکن است حادثهای که قصد روايت آن را
دارد موجز و مختصر بیان ميکند .به راستي هدف امام (ع) از اين همه ايجاز چیست؟ داستانکنويسان
کوتاه کوتاه مينويسند؛ زيرا شتابزدگي زندگي مدرن زير سايهی تکنولوژی و صنعت مستلزم کوتاهگويي
است .بديهي است علت وجودی پیدايش داستان کوتاه در زمان امام (ع) ديده نميشود .بنابراين از آنجا
که علت وجودی کوتاهگويي نزد امام (ع) را بايستي به طريقهای ديگر تفسیر کرد شايد بتوان گفت که
هدف اصلي ايشان در نهجالبالغه حکايتگويي نیست و اگر داستاني را بهکار ميگیرد از آن بهعنوان يک
وسیلهی ابزاری استفاده ميکند .بهطورکلي مهمترين گونهی نثری صدر اسالم خطابه بود نه حکايت؛ زيرا
نشر دين مهمتر بود .بعدها در دوران اسالمي وقتي امت اسالمي از وظیفهی نشر دين رهايي مييابد
حکايت در ادبیات بهوجود ميآيد .بنابراين امام علي (ع) بیشتر به نشر احکام و اصول دين در قالب خطبه-
ها ميپرداخت تا به روايت تاريخ و داستانهای اتفاق افتاده ،مگر در برخي مواقع که حکايت ابزاری بود
سازنده و مؤثر برای اثبات دعاوی امام .2دلیل ديگر ايجاز در حکايتهای امام را در سبک منحصر به فرد
ايشان بايد جست که بعد از او سبک ويژه نثرنويسان عربي شد .نثر در زبان عربي مراحلي را پشت سر
گذاشت؛ مرحلهی نخست که از آن به عنوان نثر صدر اسالم و دورهی بنيامیه ياد ميشود .شاخصهی مهم
اين نثر که از بزرگان آن ،امام علي (ع) ميباشند ايجاز است.
با توجه به مطالب پیشین ،علت وجودی ايجاز در حکايتهای نهجالبالغه روشن گرديد .در حکايت
يادشده که در خطبهی مشهور جهاد گنجانده شده است ،امام (ع) برای برانگیختن روحیهی ديني شیعیان
حکايتي روايت ميکند -يعني استفادهی ابزاری از حکايت– که از ايجاز شگفتي برخوردار است؛ زيرا قصد
امام (ع) انتقال هستهی اصلي داستان است نه تمامي حوادث رخ داده ،بنابراين تا توانسته شاخ و برگهای
حوادث را زده و خالصة آنچه را که رخ داده در قالب حکايتي موجز روايت کرده است .او در چهار سطر
ماجرايي را روايت ميکند که دارای آغاز ،میانه و پايان داستاني است .يعني توانسته در اين داستانک
حکايت را از نقطهی آرام شروع کند به اوج بکشاند و سپس با خاتمة داستاني به پايان برساند .اين روش
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داستانگويي ذائقهی مخاطب و خواننده را سیراب ميکند؛ بهگونهای که داستان را نیمهباز ،خاتمه باز،
مبهم و شکسته رها نميکند.
 .2-5پيرنگ ساده
يکي از عناصر مهم داستانهای معاصر طرح يا پیرنگ آنهاست که از سه بخش مقدمه ،تنه و پايان
تشکیل شده است .هر طرح معموالً با واقعهای شروع ميشود ،اين واقعه در میانه بسط و گسترش مييابد
و سرانجام در پايان به اوج خود ميرسد (مستور .)18 :1819 ،رمانهای حجیم که در دوران معاصر پا به
عرصهی ظهور نهادند يا قصههای طويل حماسي و افسانهای آنگونه که در شاهنامه و هزار و يک شب و
کتب سیره و سفرنامهها ميبینم دارای پیرنگ پیچیده و پر پیچ و خم يا حتياالمکان طويل و دامنهدار
ميباشند .در داستانک خبری از حکايتهای تودرتو ،بهکارگیری تمامي عناصر داستاني از قبیل عنصر
کشمکش و اوج نیست ،اين گونهی ادبي طوری روايت ميشود که گويي با غزلي از يک ديوان يا بخشي
از يک قصه يا فصلي از يک رمان روبهرو هستیم .حکايت دارای يک طرح مشخص و ساده است و معموالً
دارای خط داستاني طولي و کوتاه که از نقطهای شروع ميشود و به پايان ميرسد .در حکايت ياد شده از
نهجالبالغه ،پیرنگ آن ساده ،خالي از کش و قوسها و تداخلها ميباشد .امام (ع) در روايت ،تصنّعي عمل
نکرده است و در پي خیالپردازی و ساختن پیرنگي پر شاخ و برگ نیست ،بلکه حکايت ايشان از فراز و
فرود خالي است .امام (ع) ابتدا مانند رماننويسان طرح داستاني نميريزد تا سپس عناصر داستاني و
حوادث را متناسب با آن بچیند و تطبیق دهد بلکه فيالبداهه با استفاده از ذوق سرشار از بالغت خود
حکايتي را روايت ميکند که عليرغم بافت و پیرنگي ساده ،بديع و فني است .در حکايت مزبور نظم
طبیعي حوادث ديده ميشود ،حکايت از ورود سربازان معاويه به شهر انبار آغاز ميشود و به درگیری
سربازان معاويه با سربازان گماشته شدهی امام (ع) و بیرون راندن لشکريان امام (ع) ميانجامد .سپس
سربازان دشمن میدان را خالي ميبینند و در پايان روايت ،به بیان تاختوتاز لشکريان ميپردازد و چگونگي
برگشت لشکريان را روايت ميکند .چنانکه ميبینیم امام (ع) در اين حکايت از پیرنگي ساده و منسجم
بهره گرفته و هیچگونه درهم آمیختگي و پیچیدگي در طراحي داستان ديده نميشود .داستان نقطهی آغاز
و میاني و پايانياش زنجیرهوار به هم گره خورده است .بخش آغازين پیش انگاشتهی بخش دوم است
بخش میاني هم پیش انگاشتهی بخش پاياني است .يعني از استلزام معنايي و روايي برخوردار است؛ اولي
دومي را پديد ميآورد و دومي سومي را .بنابراين از رابطة علّیت منطقي بین حوادث برخوردار است.
همچنین حکايت از عناصری نظیر بازگشت زماني و پیشواز زماني يا بهطورکلي زمان پريشي بهره نجسته
تا پیرنگ دچار تشويش شود.
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 .3-5مرکزيّتانگاري

از ويژگيهای داستانک مرکزيتانگاری است .از آنجا که نويسندهی اينگونهی ادبي مجالي نمييابد تا
تمامي حوادث را روايت کند با تمرکز بر يک حادثه ميکوشد تا از مهمترين حادثه خبر بیاورد و باقي را رها
کند .در حکايت يادشده ،هدف اصلي و جوهرهی حکايت ،بیان عملکرد آن مردی است که در آن تاختوتاز
وارد حريم زن مسلماني ميشود و النگوها و ساير زينتآالت او را به تاراج ميبرد .مسلماً اين گوشه از
حوادث رخداده در حملهی لشکريان معاويه به شهر انبار از ارجحیّت و مرکزيّت زيادی برخوردار است .امام
(ع) مانند رماننويسان حکايت را طول و تفصیل نداده بلکه به جذابترين بحث آن پرداخته است .ممکن
است کسي گمان کند مرکزيت همان ايجاز است که به طول و تفصیل نميانجامد؛ اما در حقیقت
مرکزيتانگاری با ايجاز متفاوت است .ممکن است داستاننويس مختصر و موجز روايت کند اما بر
حادثهی خاصي تمرکز نميکند بلکه چکیده و خالصهای از حوادث رخ داده را ارائه ميدهد لیکن در
داستانک نويسنده عالوهبر روايت بر حادثهای تمرکز ميکند .امام (ع) نیز در شرح حادثه چنین نموده است.
هر چند ما خالصهای از حوادث را در حکايت امام (ع) ميبینیم لیکن اين خالصه يک هسته و مرکز دارد
که داستان بیشتر پیرامون آن ميچرخد.
 .4-5روايت ساده
روايت ساده ،بيقید و بند و بيآاليش از اهم ويژگيهای داستانک است که در اين حکايت ديده ميشود.
اصوالً داستانک نوشته ميشود تا سريع فهمیده شود يا سريع خوانده شود .بدينسان تمامي عناصر از قبیل
ايجاز ،مرکزيتانگاری ،طرح ساده و غیره برای سرعت بخشیدن به عمل خواندن و فهمیدن داستانک
است؛ از اينرو روايت در داستانک نیز رنگ سادگي بهخود ميگیرد .امام (ع) حکايت اخو غامد را در
خطبهی جهاد ايراد ميکند تا شیعیان را به جنگ و جهاد ترغیب نمايد؛ در واقع از آن استفادهی ابزاری
ميکند .حال اگر اين حکايت برای مخاطب مفهوم نباشد ابزار امام (ع) ناکارآمد جلوه ميکند .بنابراين همة
عوامل از جمله روايت ساده بايد بر کارآمدی اين ابزار کمک کنند.
اما روايت ساده چیست و چه فرقي با طرح ساده دارد؟ پیرنگ در واقع استخوان يا رابطهی موجود بین
حوادث است (رابطهی علیت و چرايي) حالآنکه روايت همچون گوشت و پوششي برای پیرنگ است.
(مستور .)12 :1819 ،همانگونه که در مطلب پیشین ديديم داستان از پیرنگي ساده برخوردار است و
حکايت از روايت سادهای نیز برخوردار است .بر فرض مثال ممکن است در حکايتي ما دارای پیرنگي ساده
باشیم اما روايت پیچیده و مبهم باشد ،مانند داستانهای کوتاه سورئالیسم .گاهي نويسنده يک طرح ساده
را در روايت ،پیچیده بیان ميکند  -مثل ماجرای عاشق شدن لیلي و مجنون که دارای طرحي ساده
است -اين طرح در روايتهای عربي ساده است (هماهنگي پیرنگ با روايت) اما در روايتهای نظامي و
جامي روايت بهگونهای غیر ساده روايت ميشود و اين پیچیدگي از يکسو به منظوم بودن و از سوی
ديگر به درهم ريختگي زمان و يا گسترش و دامنهدار کردن روايت ميانجامد .مثال ديگر در مقامات است؛
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بیشتر داستانهای مقامه از طرحي ساده برخوردار است ولي مقامهنويسان آنقدر حکايت را با واژگان
مبهم ،سجعها ،ضربالمثلها ،شواهد تاريخي و غیره پیچیده ميکنند که هماهنگي بین روايت و پیرنگ از
بین ميرود؛ اما در حکايت نهجالبالغه که خصیصهی مینيمالیستي به خود ميگیرد اينگونه نیست .طرح
ساده است :ماجرای لشکرکشي اخو غامد به شهر انبار .روايت نیز با طرح ساده همخواني دارد امام علي (ع)
در چهارچوب روايتگری ساده ،عبارات شیوا ،واژگان ساده ،نثری روان و بهدور از سجع ،به کار برده است.
 .5-5محدوديت عناصر داستان
در اين حکايت مهمترين عناصر داستان از قبیل شخصیت ،حادثه ،زمان و مکان دارای محدوديت است.
حکايتي که امام (ع) روايت نموده با اينکه ظرفیت تعدد شخصیتها و وارد کردن شخصیتهای زيادی را
دارد از شخصیتهای کمي برخوردار است .مهم در اينجا شخصیتهای مرکزی حکايت است نه
شخصیتهای فرعي و سیاه لشکر .زيرا روايت امام (ع) يک حکايت تاريخي و موضوع لشکرکشي را بیان
ميکند اين موضوع اقتضا ميکند امام (ع) شخصیتهای زيادی را در حکايت بگنجاند؛ اما بهدلیل غلبهی
عنصر مینيمالیستي ميببینم که امام (ع) آن شخصیتهای زياد را در خفا قرار داده و آنها را در حکايت و
سیر حوادث آن قرار نداده است .زيرا داستانهای مینيمال بهخاطر کوتاهي بیش از حد فاقد تعدد
شخصیت هستند شخصیتهای محدود آنها نیز اغلب افراد عادی هستند حتي در بسیاری از موارد
انسانهايي تنها ،مأيوس و زخم خوردهاند (جزيني.)81 :1813 ،
عليرغم شخصیتهای اندکي که وارد روايتشده است روايت بیشتر پیرامون آن مردی است که به دو
زن مسلمان و غیرمسلمان تعرض کرده است .قدر مسلم لشکرکشي سپاهیان معاويه به شهر انبار
دربردارندهی حوادث ريزودرشت زيادی بوده است لیکن اسلوب مینيمالیستي حکايت امام (ع) مانع از آن
شده که ايشان تمامي اين ماجراها را در حکايت کوتاه و چند سطریاش بگنجاند .حکايت امام (ع) دارای
يک حادثهی اصلي است و تا حد ممکن از حوادث فرعي تهي است .از جهت عنصر زمان حکايت داری
زماني کوتاه و مینيمال است .امام حکايت تاريخي روايت ميکند و در کم و زياد کردن زمان اصوالً نقشي
ندارد؛ اما حکايت او از چنان ايجاز و مرکزيّت ويژهای برخوردار است که زمان نگه داشته نميشود و سريع
جلو ميرود؛ انگار با زماني بسیار کوتاه و مینيمال روبهرو هستیم .ناگفته نماند اين حکايت فينفسه دارای
زماني کوتاه است؛ اما با توجه به اين نکته و اينکه لشکريان معاويه توانستند در کوتاهترين زمان شهر انبار
را تسخیر کنند زمینه را برای سرزنش ياران خود فراهم ميکند .از لحاظ عنصر مکان حکايت بهطورکلي از
مکان وسیعي برخوردار است؛ شهر انبار؛ اما اگر مکان هستهی اصلي حکايت را در نظر بگیريم حکايت
دارای مکاني خرد است .اين مکان در واقع خانه آن دو زن است که مورد تاختوتاز مردی از لشکريان
معاويه قرار گرفته است.
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 .6-5واقعگرايي

محدوديت زمان ،مکان ،شخصیت ،حوادث به نويسندهی داستانک اجازه نميدهد تا دنبال خیالپردازی
باشد؛ از ديگر سو به دلیل کمحجمي داستانهای مینيمالیستي معموالً مجالي برای خیالپردازیهای
اغراقآمیز باقي نميماند ،ازاينرو داستانهای مینيمالیستي رئالیستاند (پارسا .)89 :1831 ،حکايت امام
(ع) از جنبهی واقعگرايي محض برخوردار است .تم تاريخي حکايت باعث شده که امام (ع) حتياالمکان از
خیالپرازیهايي که حتي در حکايتهای کهن نظیر مقامات و قصص العجائب ديده ميشود پرهیز کند.
حکايت امام (ع) يک حکايت تاريخي است يعني او مادهی آن را از تاريخ گرفته اما با تکنیک داستان-
نويسي آن را برای شنوندگان بازگو کرده است .عالوه بر تاريخي بودن روايت که خودبهخود باعث واقع-
گرايي داستان ميشود واقعگرايي مفرط امام (ع) در چگونگي روايت تاريخ ديده ميشود .ايشان در روايت
خود نهايت تالش را بهکار ميگیرند تا حکايت را دقیقاً متناسب با آنچه رخ داده روايت کند و حادثه را آن-
گونه که بوده است نقل کند .امام (ع) حال مردمي که مورد حمله قرار گرفتهاند و کساني که حملهور شده-
اند را به دقت روايت کرده است .او روايت ميکند که لشکريان معاويه ابتدا وارد شهر شدند سپس کارگزار
آن را کشتند (نه کس ديگری را) تا شهر بيوالي ،توانايي مقاومت نداشته باشد .سپس سربازان بيرهبر را
از شهر بیرون راندند تا توسط آنها مقاومتي در برابر به غنیمت بردن اموال مسلمانان صورت نگیرد.
چگونگي به يغما بردن اموال زن مسلمان و غیرمسلمان توسط مردی از لشکريان (نه مرداني) را روايت
کرده و در پايان به چگونگي بازگشت پیروزمندانهی آنها بدون هیچگونه آسیب و زخمي ميپردازد .امام (ع)
حتي کوچکترين نکتهای را که باعث دروی او از واقعیت شود در داستان نميگنجاند .بدون غلو و مبالغه
حادثة اتفاق افتاده را روايت ميکند .همچنین امام (ع) ميکوشد نظم طبیعي حوادث را که منجر به واقع-
گرايي ميشود حفظ نمايد .حوادث را پیش و پس نميکند تا مبادا به توهّم غیرواقعي بودن در ذهن
خواننده منجر شود.
 .7-5تأثيرگذاري
داستانک از تأثیرگذاری ويژه و مشخصي برخوردار است .اصوالً هر اثر ادبي و هنری و بهطور اخص روايي
از تأثیرگذاری برخوردار است .اينگونه آثار خلق ميشوند تا در مخاطبان خود تأثیر بگذارند؛ اما از آنجا که
داستانک شکل کوتاه شدهی يک داستان طوالني است آن مضمون و حادثهی تأثیر برانگیز در آن برجسته
شده و نمود پیدا کرده است و بهتر و زودتر از يک اثر روايي طوالني در ما تأثیر ميگذارد .به همین خاطر
است که ما در اينجا تأثیـرگذاری را از ويژگيهای داسـتانک آوردهايم و در صـدد تطبـیق آن با حکايت
اخو غامد هستیم .تأثیری که در حکايت اخو غامد است به مراتب دارای ضريب تأثیر فوقالعادهای است که
در کمتر حکايتي ديده ميشود .اصوال اگر داستانک تأثیرگذاری نداشته باشد هدف اصلي خود را از دست
ميدهد و ميتوان اين ويژگي را از ويژگيهای ذاتي داستانک بهشمار آورد .زيرا خواننده آن را در
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شبنشینيها و اوقات فراغت طوالني خود نميخواند و صرفا به دنبال سرگرمي نیست (تأثیر هم نگذاشت،
نگذاشت) بلکه در يک بازهی زماني کوتاه داستانک ميخواند تا از آن نهايت تأثیر و بهره را ببرد .حکايت
امام (ع) از اين جهت قابلتحسین است .امام (ع) توانسته با يک حکايت کوتاه ،تأثیر ويژهای بر مخاطبان
خود بگذارد .اين حکايت در میانهی خطبهی دعوت به جهاد آورده شده است .هدف ترغیب است بنابراين
مهمترين ويژگي ای که حکايت بايد از آن برخوردار باشد همانا تأثیرگذاری است .اين ضريب تأثیرگذاری با
مرکزيتانگاری امام (ع) در روايت ديده ميشود .امام (ع) به حساسترين حادثه اشاره ميکند تا روحیه و
غیرت ديني مسلمانان را برانگیزد .همچنین ديگر عناصر داستانک از قبیل ايجاز ،مرکزيتانگاری،
محدودهی زماني ،عدم وجود حوادث فرعي ،باعث تأثیرگذاری حکايت شده است .از اين رو علت وجودی
تأثیرگذاری ،ساير عناصر داستانک است ،بدينسان شاخصهی تأثیر برانگیزی برآيند شاخصههای پیشین
است و در پي ديگر عناصر روايت ميآيد .بهعنوانمثال اگر حکايت از ايجاز به همراه مرکزيتانگاری
برخوردار نبود و با شرح و تفصیل روايت ميشد چه بسا آن حادثهی اصلي در بین حوادث و توصیفات ديگر
نزد مخاطبان نامشخص بود و حکايت بر شنوندگان تأثیری نميگذاشت.
نتيجهگيري
از آنچه در اين جستار آمد نتايج زير بهدست ميآيد:
 داستانک و سبک مینيمال در ادبیات کهن وجود دارد و با مطالعهی کتب ديني و ادبي دوران گذشتهميتوان با آثاری روبهرو شد که به طرز شگفتي در قالب مینيمال نگارش يافته و دربردارندهی مؤلفهها و
تعاريف اين نوع ادبي نوين هستند.
 امام علي (ع) در اين خطبه با بهرهگیری از بالغتي شگرف داستاني زيبا ،جذاب ،گیرا و موجز خلق نمودهاست که از جهت تکنیکهای داستاننويسي ممتاز و در زمرهی داستانکهای مینيمالیستي جای ميگیرد.
گرچه حکايت تمامي مؤلفههای داستانک را ندارد اما غالب آنها را داراست و ميشود با اطمینان گفت که
اين حکايت در زمرهی داستانهای مینيمال جای ميگیرد.
 برآيند ديگری که از اين پژوهش به دست ميآيد اين است که هدف اصلي امام (ع) قصه يا روايتگرینبوده است و به همین دلیل امام (ع) حادثه يا موضوعي را که قصد روايت آن را دارد طول و تفصیل
نميدهد و به ايجازگويي روی ميآورد .اين سبک امام (ع) باعث خلق داستانک در حکايتهای نهجالبالغه
شده است.
 با توجه به آنچه گذشت ايجازگويي در عصر امام (ع) و از منظر ايشان يک ضرورت بود؛ زيرا از يکسوايجاز يا سبک مینيمالي ،ويژگي بارز نوشتههای ادبي آن دوران بوده است و از سوی ديگر مسئولیتهای
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مهم امام (ع) در آن زمان به او اين اجازه را نميداد که کالم خود را تطويل دهد؛ از اينرو سبک مینيمال
در حکايتهای او عرصهی ظهور يافت.
 در خطبهی جهاد که هدف اصلي آن تشويق به جهاد و سرزنش سستي و کوتاهي ياران امام (ع) استحکايت بايستي کوتاه روايت ميشد تا سخن از هدف اصلي خود خارج نشود.
پينوشتها
 .1منظور از اخو غامد ،سفیانبنعوف غامدی از فرماندهان معاويه است که معاويه او را فرستاد تا برای ايجاد
وحشت در سپاه امیرالمؤمنین (ع) بهطور پراکنده در اطراف عراق حمله ببرد و به غارت بپردازد (الثقفي:1931 ،
.)821
 .2شايان ذکر است که بررسي سبک نهجالبالغه بي پايگي ادعای آن دسته از جاهالن و مغرضاني را که بر اين
پندارند که اين کتاب گرانسنگ منسوب به شريف رضي است برمال ميسازد .زيرا با بررسي ويژگيهای سبکي اين
کتاب مشخص ميشود که به دورهی صدر اسالم برميگردد و مطابق با سبک آن دوران است.
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