
 

 

 Journal of Resistance Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 11, Number 21, Autumn and Winter 2019-2020 

 

Investigating the Minimalist Components of War in 'The Old Man 

on the Bridge' by Ernest Hemingway and its Comparative Analysis 

in the Minimal Literature of the Holy Defense 
 

Maryam Borzouei
1
, Mehyar Alavi Moghaddam

2
*, Mahdi Rahimi

3
 

 
Abstract 

In Contemporary modernism and postmodernism Period, classic fiction 

cannot remain in its original form without altering its structure and 

content. Hence, since the late seventies of the twentieth century, fiction in 

the West has undergone changes in the narrative components and the 

volume of the stories. The hardships of work, the precipitation and lack of 

time, led contemporary writers to minimize and even write thirty-second 

stories. This group of writers diminished the volume of stories by 

understanding the necessities of time and tended to simplify the 

expression and use of less complexity and fictional artifacts. This style of 

story writing, which sought the easiest way in writing, was called 

"minimalism".  Among American writers, Ernest Hemingway is the first 

writer to write a minimal on war.  In Iran, too, the writers have written 

minimal on the subject of imposed war.  In this study, while expressing 

                                                           
1. MA Student in Persian Language and Literature (Resistance Literature), Hakim 

Sabzevari University: borzoiy.maryammb@gmail.com 
2. *Associate Professor of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari 

University Email: m.alavi.m@hsu.ac.ir (Corresponding author) 
3. Assistant Professor of Comparative Literature, Hakim Sabzevari University: 

m.rahimi@hsu.ac.ir 

Date of Submission:  30/07/2019        Date of Acceptance: 10/02/2020 

 

  



 

 

 

 

... Investigating the Minimalist Components of War in 'The Old Man 

components of the minimal stories, the analysis of these components in 

the chosen minimal by Ernest Hemingway, The Old Man on the Bridge 

and the Comparative Analysis of two examples of minimal on Holy 

Defense have been addressed. In examining these works, it can be 

concluded that Ernest Hemingway's The Old Man on the Bridge is a 

model and a perfect example of the minimal that has many of its 

components, while in the Holy Defense literature, due to the repetition of 

the themes, emotions, and slogans, and structural disadvantages, have 

lessened the fundamentals of this literary genre.  

Key words: Minimalism, Ernest Hemingway, War literature, Holy 

Defense, Comparative study.  
 

1. Introduction 

Today's pluralistic world, which embraces new beliefs in art and 

literature, has undergone many changes in the principles and rules of 

aesthetics.These developments in art and literature are the result of the 

conditions provided by artists and theorists of the 1960s with the help 

of formalism and structuralism . These conditions have given rise to 

profound and far-reaching developments in various intellectual, 

philosophical, political, and social fields since the First and Second 

World Wars following these developments. The twentieth-century 

man has promised what reason and wisdom promised in modern 

times. He hesitated and reconsidered the principles and concepts of 

art, and laid the foundations for new structures, in which the art of 

miniaturization was summarized, and in storytelling, 'Minimalism 

writing' played an important role in the formation of modern art. 
2. Methodology 

In this research, the method of data collection is of the library method, 

the data analysis method is a qualitative method, and the 

argumentative method is based on the inductive reasoning method .  

3. Discussion 

Since the late 1970s, storytelling in the West has been a turning point 

in the use of provincial elements and storytelling. A group of 

storytellers have been greatly reduced and easily articulated. In these 

stories, at least, the complexities and nuances of previous stories were 

not known. This new style of storytelling, which sought the simplest 

form of storytelling, was called 'minimalism'. Ernest Hemingway from 

the United States (1961-1899) saw two world wars and the Spanish 

Civil War, and after becoming acquainted with writers such as 
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 Schroeder-Ederson and Gertrude Stein, he chose the simple and 

conversational style of writing. Three Stories and Ten Poems was 

published in 1923. His second work, In Our Time, was published in 

Paris in 1924, which included fifteen short stories. His other works 

include The Sun also Rises, Men without Women, A Farewell to Arms, 

Death in the Afternoon, and The Old Man and the Sea. 
 In the structure of cultural change, fiction entered a new phase of 

modern writing style, the most significant of which was the coherence 

and evolutionary form of short story, which first appeared in the West 

and the United States and later in the East, including Iran. The modern 

storytelling in Iran is influenced by the West.  As soon as a new style 

of storytelling was shaped, Iranian writers began to write. It was from 

the press  . In Iran during the 1360s, due to the atmosphere of war and 

political, revolutionary, and cultural upheavals, the groundwork was 

not laid for short stories, especially minimalist ones.  The 1380s are 

the peak of miniature writing in Iran.    َ mong the authors of this period 

we can mention Belqis Soleimani, Hossein Ali Jafari, Mohammad 

Qaderpour and Mohammad Ali Mohammadi. 
4. Conclusion 

The serious and principled beginning of minimalist writing in Iran 

follows writers such as Ernest Hemingway as the father of world 

minimalism in the 1970s. In the field of Sacred Defense fiction, 

Iranian storytellers have been trying to decipher the values and 

realities of war with fiction for decades. Make it lasting. Examining 

the selected stories of the Holy Defense, one can see some of the 

elements of minimalist stories, but in terms of story depth, it has been 

weakened due to repetition of themes and emotions, and sometimes 

chanting slogans. He said that some of the components of minimalist 

stories can be seen in such Persian stories. Components such as: 

silence, conversation, structure of sentences, brevity, and imagery . 

The repetition of the theme and superficiality are also features of 

selected Iranian stories with the theme of war that are lessened in the 

examples of Western war. 

Key words: Minimalism, Ernest Hemingway, War literature, Holy 

Defense, Comparative study.  
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 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398پایيز و زمستان  یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

 ارنست همینگوی« پیرمرد بر سر پل»مال جنگ در  های مینیلّفهؤبررسی م

 «مقدّسدفاع »مال  و واکاوی تطبیقی آن درادبیات مینی

 پژوهشی( -)علمی

1مریم برزوئی  

2*مقدّم مهیار علوی  
3 مهدی رحیمی   

   چکیده   

تواند به شکل پيشين مدرنيسم و پسامدرنيسم معاصر، ادبيات داستانی کالسيک نمیدر دوران    

این رو، از اواخر دهة هفتاد قرن  مایه و ساختار بر جای ماند؛ از  خود، بدون دگرگونی در درون

ها های داستانی و حجم داستاندچار تحوّالتی در روش کاربرد مؤلّفه نویسی در غرببيستم، داستان

نویسان معاصر را به سوی  زدگی و تنگنای زمان، شماری از داستان کارها، شتابانبوهی   شد.

این گروه از نویسندگان با درك   ای ره نمود.  ثانيههای سی نویسی و حتی نگارش داستان کمينه

ها و ها کاستند و به سوی سادگی بيان و کاربرد کمتر پيچيدگیداستان های زمان از حجمضرورت

ترین حالت در نوشتن نویسی که به دنبال ساده این سبک داستان   های داستانی گرایش یافتند. آرایه

نخستين   «ارنست همينگوی»از ميان نویسندگان آمریکایی،   نام گرفت.« ماليسم مينی»بود، 

است. در ایران هم، چندی است  مال نوشته شود که با موضوع جنگ، مينیمیای شناخته  نویسنده

در این پژوهش، ضمن بيان   اند. مال با موضوع جنگ تحميلی نوشته های مينینویسندگان، داستان

مال برگزیدة  ها در داستان مينیمؤلّفه این  ماليستی، به بررسی و تحليل های مينی های داستانمؤلّفه

 مقدّسمال ادبيات دفاع  و واکاوی تطبيقی دو نمونة مينی« پيرمرد بر سر پل»ينگوی، ارنست هم
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« پيرمرد بر سر پل»توان دست یافت که   این نتيجه می این آثار به  در بررسی   است. پرداخته شده

های ماليستی است که بسياری از مؤلّفه های مينیارنست همينگوی، مدل و نمونة کاملی از داستان

، گاهی به سبب تکرار مقدّسهای منتخب ادبيات دفاع مال ن را داراست؛ در حالی که در مينیآ

های  بودن، شعارزدگی و در بعضی موارد ضعف ساختاری، به اصول و مؤلّفه مضامين، احساسی

     است. این ژانر ادبی کمتر توجه شده اساسی

  

 طبيقی، بررسی تمقدّسدبيات جنگ، دفاع ماليسم، ارنست همينگوی، ا مينیکلیدی: هایواژه   

 

 مهمقدّ -1    

زیادی  تحوّالتهنر و ادبيات است،  گرای امروز که پذیرای باورهای نو درجهان کثرت     

هنر و ادبيات،  در تحوّالتاین   است.  گذرانده شناختی پشت سرصول و قواعد زیباییا را در

اری فرماليسم و ميالدی، به ی 60ازان دهةپردحاصل شرایطی است که هنرمندان و نظریه

های ای در زمينهگسترده عميق و تحوّالتاین شرایط، زادة   ساختارگرایی فراهم آوردند. 

 در  است. جنگ جهانی اوّل و دوم بودهگوناگون فکری، فلسفی، سياسی و اجتماعی پس از 

 درن وعده داده بود، تردیدبه آنچه عقل و خرد دوران م تحوّالت، انسان قرن بيستماین   پی

 گذاری کردپایه ای راکرد و به بازنگری اصول و مفاهيم هنری پرداخت و ساختارهای تازه

ری نویسی نقش مؤثّ«لمينی ما»نویسی،  و تلخيص و در داستان گوییهنرِکم ،که در این ميان

ا فرهنگ آشنایی ب» کتاب در(. 84: 1389)حریریان، امروز ایفا کرد گيری هنردر شکل

 است: گونه معرفی شده این ماليسم  مينی ،«بریتانيکا»فرهنگ  به نقل از «ماليستی مينی

آمریکا پا گرفت و  ویژه نقاشی و موسيقی در عرصه هنر، به در1960دهة اواخر جنبشی که در

حد صورت و توجه به نگاه عينی و خشک بود به  کيد بر سادگی بيش ازأت ،بارزترین مشخصةآن

زادة شکل هندسی ساده و  ،آمد وگاهتصادفی پدید می گاهی کامالً این آثار .  ین هنرمندانآثار ا

   (.12:1389)جزینی،  بود رمکرّ

فضای جنگ و صفات شکوهمندی که برای  بعد از جنگ جهانی دوم، ازمردم آمریکا 

بعد  جنگ شنيده و احساس کرده بودند، خسته و دلسرد شده و صحنة در حضور ترغيبشان بر
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زندگی را  آن،  سکوت و سادگی در های جسمی و روحی ناشی از جنگ و آسيب از 

که خود  سربازانی یکی از  هنرشان نمود یافت. زندگی و نيز در که این مسئله در طلبيدند می

هم  ،ارنست همينگوی  ( بود.1899-1961« )ارنست همينگوی»داشت؛  جنگ حضور در

حجم برای مردمش به  های موجز و کمت ساده و داستاناحساس انزجار و ترس را با جمال

 ؛کرداجتماعی، سياسی و فرهنگی را به خوبی درك می کشيد و هم فضای آن روزتصویر می

به سوی سرعت  ،از یک سو ؛ایجاز بود عالوه بر این آمریکای قرن بيستم، پذیرای سادگی و

جنگ، از صفات و  ن بعد ازرفت و از سوی دیگر، مردم آ  زندگی پيش می و شتاب در

ارنست   شده بودند.دلزده ری برای حضور در جنگ های پر طمطراق و شکوهمند و تکرا قيد

  هایش، به این صفات و قيدهای اضافی در داستان  همينگوی با درك این موضوع و حذف

   این  ژانر ادبی ادامه یافت. در« ماليسممينی»ایجازی دست یافت که بعدها تحت عنوان 

، مقدّسجنگ و دفاع  ةایران هم بعد از جنگ تحميلی، نویسندگان زیادی در زمين در

اوایل قرن بيستم و با آشنایی  نویسی مدرن ازکوتاهاما   ؛های بلند وکوتاه نوشتندداستان

های اخير به دهه های کوتاه غربی آغاز شد و در ایرانی با داستان  نویسندگان نوگرای

ماليسم  های مينی آنچه از گونه ،در این پژوهش  انجاميد.« ماليسممينی» نبشپيوستن آنها به ج

نيز الزم به  است؛فيکش  ؛ فلشقرار دارد نظر مدّفيکشن، ميکروفيکشن و نانوفيکشن(  )فلش

ماليستی را از  یهای مين های داستان ویژگیتا است  کردهاین مقاله سعی که ذکر است 

مؤلّفه مورد « هشت»لين بار در و برای اوّ کرده زمينه، استخراجشده در این  های ارائه نظریه

 قرار دهد.   بررسی

ها و وقایع گذرد، نياز به ثبت و ضبط خاطرات آن سالمی مقدّسدوران دفاع  چه از هر   

بيشتر احساس  ،این مسئله بودند  شهرهایی که درگير حتیمربوط به جنگ و افراد و 

زوم های بعد و لانتقال فرهنگ ملل به نسل در ادبيات و هنر با توجه به نقش   شود. می

نویسی  های راه یافته به داستان آسيب ،نویسی جهان و نيز همراهی با سير تکوینی داستان

بهترین گزینه برای « ماليسم مينی»دوران و بعد از آن، چه بسا در آن  مقدّسجنگ و دفاع 

الزم است این  ایران باشد؛ بنابراین  این دوران بازآفرینی و بازسازی خاطرات و رخدادهای

   ژانر ادبی بيشتر مورد پژوهش قرار گيرد وکاویده شود.
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ماليسم نوع نوشتاری جدیدی از شاخة داستان کوتاه است که مينی ،عالوه بر این

گرا شدن انسان معاصر حاکی از درون آنهاع اجتماعی را که بعضی از موضوعات متنوّ

ماليستی دفاع  کشد. موضوعات مينیمی به تصویر ترین صورت و کالم، در موجزاست

این نوشتار کوتاه برای نسلی که از جنگ   چندی است در قالب، جنگ نيز و مسئلة مقدّس

ساله موجب شد  هشت مقدّسدفاع  جنگ و آثار ،در ایران  شود.نوشته می ،دانندهيچ نمی

ولی هنوز  ؛جنگ تمام شد  و پنجه نرم کنند.آن شوند و با تبعات آن دست  بسياری درگير

هم در قالب نوشتاری  ، آن هااین نوشته  است. حفظ و ثبت های بسياری ناگفته ماندهمسئله

زده  حوصله، دست به گریبان نظام ماشينيسم و شتاببرای مردمی که بی حجم موجز وکم

ری زندگی امروز معاصر با ماليسم، نوعی سازگا ای دارد؛ چراکه مينیت ویژه، اهمّيهستند

ماليسم، پاسخی به  مينی  ای مدرن است.جامعه در يط زندگی صنعتی و شتاب ناشی از آنمح

ترین زمان تواند صدایش را در سریع  روشی که به آسانی می ؛امروز است نيازهای بشر

   اید.القا نم قالب کمترین واژه ها ممکن به گوش همگان برساند و بيشترین مفاهيم را در

است؛  قابل تصور مال وم رمان در شرایط زیستی آیندگان، تنها در قالب داستان مينیمحت آیندة

تمام اطالعات  ،چراکه در جهانی که انسان از درون اتاق خویش خواهد توانست با یک اشاره

ضيح با حجم بيش از حد و تو حيات رمان کتاب را در اختيار داشته باشد، اصرار بر ای و روزنامه

 (.20: 1377 زیاد قابل بحث است )گوهرین،

توان   این زمينه می در  اندك است.  -عملی نظری و - ماليسم های حوزة مينی پژوهش شمار   

ماليستی  های مينی آشنایی با داستان» جمله:کتاب از اشاره کرد؛« محمّدجواد جزینی» به آثار

این دو   به  .(1394« )ماليستی مينی های شناسی داستانریخت» ،و نيز( 1389« )و پليسی

 را اضافه (1381االسالم )فرید امين از ماليستی های مينی ن   نگرشی بر داستا»توان، کتاب   می

و مقالة  «تحليل داستانک معاصر»( با عنوان 1381) فاطمه کاسی ةنام پایان در کرد و نيز

نژاد هم  کامران پارسی ( نوشتة1382« )داستان کارت پستال ماليسم یا کوتاه مينی داستان»

هشی تاکنون پژو  های معاصر برخورد. مال و بررسی داستانک توان به تعریف مينی  می

 نویسی درمال مينی و بررسی تطبيقی آن با مقدّسنویسی در حوزة دفاع   مال پيرامون مينی

خأل  مال جنگی صورت نگرفته و همين مينی قلمروهای جغرافيایی پدیدآورندة دیگر
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دفاع  ماليستی در های مينی به معرفی داستان این مقاله ی، موجب شد نویسندگان پژوهش 

با  مقدّسمال دفاع  نقد و بررسی چند نمونه داستان مينی ،و نيز هاهای آن و مؤلّفه مقدّس

ارنست همينگوی که خود  ،ماليستی جنگ نویسندة آمریکایی های مينی منتخب داستان

   بپردازند.، استان نویسی استد این شيوة آغازگر

، روش تحليل «ای کتابخانه»نوع روش  روش گردآوری اطالعات از ،این پژوهش در

 است.« استدالل استقرایی»و روش استداللی از نوع روش « کيفی»نوع روش  ها از داده

 

 بحث   -2

اربرد ی در روش کتحوّالت نویسی در غرب دچار هفتاد ميالدی، داستان دهة از اواخر   

ت کاستند و به ها به شدّ حجم داستان گروهی از ها شد. داستانی و حجم داستان عناصر

های  ها وآرایه حداقل پيچيدگی ها از این داستان در  سادگی بيان گرایش یافتند.

ترین  نویسی که به دنبال ساده این سبک جدید داستان  های پيشين نيز خبری نبود.  داستان

   نام گرفت.« گراییکمينه»یا « ماليسممينی» ،یسی بودحالت در داستان نو

شباهت ساختار و همانند بودن   اند. دهندة داستان کوتاه دانسته مال را ادامه داستان مينی

که کند؛ چندان  نر را بسيار به هم نزدیک میاین دو ژا  کوتاه و داستانک،  عناصر داستان

بودن تعداد واژگان که  اندك   کيفی. کمّی است تااین دو ژانر بيشتر  توان گفت: تفاوت  می

این نوع از روایت را به شکل  رود،   کار می به« مالمينی»به طور معمول در داستانک 

 (.46: 1385کند )پاینده،   تان کوتاه تبدیل میداس مينياتوری از

آمریکا   دبیهای ا تویژه از سنّ که به داند  ماليسم را نهضتی ادبی می مينی« جان بارت»

بودن، طرح غيرمستقيم ماليستی را ایجاز، رئاليستی های مينی وی ویژگی داستان  ر است.ثّأمت

وی علّت روآوردن نویسندگان و خوانندگان   داند.  گرایی میبرانگيزی و برون مسائل و حس

سریع عصر فراصنعتی، جنگ ویتنام و مسائل آن و  ةماليستی را شتاب و توسع آثار مينی

طلبی هدفی و فزونو واکنش جهانی نسبت به بی م1976-1937های  های سال بحران

بارت، ) داندآمریکا می و توجه به ادبيات در جامعةکاهش ميزان مطالعه ، نيز ها و آمریکایی

اندازه محدود  که آگاهی و قدرت انسان بی این امر  درك ،این دوران  در(. 60-61: 1381
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دیت را به عنوان اصل اساسی و آن داشت تا مفهوم محدو ا براست، برخی هنرمندان ر

حذف  بيشتر منتقدان، روش ارنست همينگوی در  خود به کار گيرند. بنایی در آثارزیر

 کيم هرزینگر  دانند.  ماليست می بخش نویسندگان مينیزوایای داستان را الهام افراطی همة

(Kim Heringer) آن »، «ریموندکارور» ل ازماليست را متشکّ نویسندگان مينی هستة اوّلية

 داند  می« آن ميسون بابی»و « توبياس وولف»، «مری روبينسون»، «فردریک بارتلمی»، «بيتی

(Herzinger,1989:73). 

 ارنست همینگوی و سبک نگارش او -2-1

جنگ جهانی و جنگ داخلی اسپانيا  م.( در دو1899-1961ارنست همينگوی آمریکایی)   

« گرترود استاین»و « اندرسن  شرود»پس از آشنایی با نویسندگانی چون  داشت وحضور 

با عنوان  نخستين کتاب او  ای را با اختصار کالم برگزید. شيوة نویسندگی ساده و محاوره

در سال « در زمان ما»دومين اثر وی   م انتشار یافت.1923در سال « سه داستان و ده شعر»

توان به او می دیگر آثار از  کوتاه بود، در پاریس منتشر شد. ستانکه شامل پانزده دا 1924

مرگ در بعد از »، «وداع با اسلحه»، «بدون زنان»و داستان « کند  خورشيد همچنان طلوع می»

 (.30-29: 1368)گلشيری، اشاره کرد «دریا پيرمرد و»و  «ظهر

این پژوهش مورد نظر است،   چه درهای بسياری نوشت؛ امّا آن داستانارنست همينگوی    

 ؛ستجنگ او« مالمينی»ها یا داستانک  «فلش فيکشن»سبک خاص او در نوشتن 

نثری ساده و موجزکه از   نگارش خاص اوست. وةهایی که ناظر بر سبک و شي داستانک

ای  گونهسبک نگارش ارنست همينگوی به  است.ای و اضافی مبرّ کلمات و جمالت حاشيه

این روشی است که   شود.کنده، به خواننده نشان داده مییان و پوستاست که زندگی عر

    نویسی از آن بهره بردند. داستان کوتاه در ادامة سير« هاماليستمينی»بعدها 

یک  نشيند که گویی هر  های همينگوی، چنان در جانتان می تک واژه تک»، «فورد»به قول    

آنچه   (.63:1372)یانگ، « اند ظه از جویبار درآوردههای شن است که همان لح از آنها دانه

های  این است که در نوشته ،توان گفت  ویژگی سبکی همينگوی میمورد به طور کلی در 

يانه را آرایه و زبان عامهای تلخ، توصيفات ساده، جمالت کوتاه و بی او ایجاز، انتخاب واژه

  بيشتر توضيح داده خواهد شد.باره  این  پژوهش در توان دید که در ادامة  می
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 ایران مالیسم در ادبیات مینی -2-2  

جدیدی از سبک نگارش نوین  رهنگی، ادبيات داستانی وارد مرحلةدر ساختار تحوّل  ف   

انسجام و شکل تکاملی داستان کوتاه بود که ابتدا در غرب و  ،ترین آنشد که شاخص

و  تحوّالتایران   زمين هم، از جمله شرقها در م آمریکا نمود حقيقی پيدا کرد و بعد

به   ر از غرب است.ثّایران، متأ نویسی مدرن در داستان  توجهی به وجود آورد.جریانات قابل 

ایرانی دست به قلم شدند و شروع به   گيری سبک جدید از داستان، نویسندگانمحض شکل

این نوع داستان از   نوشتنآغاز  های غربی، هایی از کتاب کنار ترجمه در  نوشتن کردند.

 .(50:1389)خليفه،  مطبوعات بود

هایی خلق  ها و مجموعه سی، داستان ةایرانی، در ده  در پی رشد و پختگی داستان کوتاه

  وانی دارند.ماليستی همخ های مينی وایی داستانشدند که با برخی از مبانی ساختاری و محت

 1339 در سال  «در خانه اگر کس است» عةهایی از صادق هدایت و چوبک و مجمو داستان

های  توان در ردیف داستان ری را میپور و عبدالحسين نيّ مشترك فریدون هدایت اثر

هایی از ابراهيم گلستان، حسن تهرانی،  داستان ،چهل و پنجاه ةدر ده  ماليستی قرار داد. مينی

شصت، زویا  و در دهة توان برای نمونه بيان کرد میامين فقيری و جمال ميرصادقی را 

  و ... .بيژن نجدی، فریبا وفی، بلقيس سليمانی  ،پيرزاد

شاید از پيشگفتاری باشد که جعفر  ،ماليسم ایرانيان با اصطالح مينی  نخستين آشنایی

های  داستان چخوف و« التاری»داستان  در مقدّمة مجموعه 1371صادقی در سال  سمدرّ

این  ماليستی  او در معرفی چند داستان مينی  نوشت.« کوتاه زنده باد داستان» دیگر با عنوان

 (.79:1394جان بارت نقل کرد )جزینی،  هایی از مجموعه، عبارت

ة الزم این دهه به خاطر باز شدن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و مهيّا شدن زمين  در

قه، وقت و سليثير زندگی شهری و ماشينی را در أجهانی، ت برای ارتباط مردم با دهکدة

این تغييرات در نگرش مردم نسبت به ادبيات نيز مشاهده    توان دید. رفتار مردم به وضوح می

  های خيلی کار، گرایش به خلق و خواندن داستان  های محدود و حجم شود و فرصت  می

 کردن تب وتاب فضای آن کش، بعد از جنگ و فروایران  در  ایران افزایش داد.  کوتاه را در

ون ارنست نویس غربی، چمال ایرانی با نویسندگان مينی نویساندوران، ضمن آشنایی داستان
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   اند. این ژانر ادبی کرده  شروع به نوشتن در  همينگوی، ریموند کارور و ... 

 ایران نویسان جنگ درمالمینی -2-3

قالبی و ان های سياسی و تاب شصت به دليل فضای جنگ وتب و ایران طی دهة  در   

ماليستی فراهم  های مينی انویژه داست های کوتاه و به برای خلق داستان فرهنگی، زمينة الزم

 زویا پيرزاد، فریبا وفی و رسول یونان نویسندگانی چون ،در دهة هفتاداست؛ امّا  نبوده

ایران   درنویسی مال اوج مينی ،دهة هشتاد  هایی بنویسند. مال مينی ،این ژانر ادبی  کوشيدند در 

د توان به بلقيس سليمانی، حسينعلی جعفری، محمّ  این دوره می  از ميان نویسندگان  است.

   دی اشاره کرد.علی محمّدقادرپور و محمّ

-، بيشتر مضامين اجتماعی و سياسی«بازی عروس و داماد» بلقيس سليمانی در کتاب

سرباز من »علی جعفری در کتاب حسين  کشد.  ماليستی به تصویر می مينی نظامی را به شيوة

نویسنده با   کند.  کوران جنگ را بيان می مضامين جنگ و رفتار مردم در «هخامنشی بودم

ها را  ایثار و از خودگذشتگی  وار، مضامينی چون عشق  به وطن،بيانی ساده و نگارش خاطره

های  قصه » ا عنوانکتابی از کامران محمدی ب  دهد.  های خود قرار می اساس محتوای داستان

های رزمندگان و شرایط زندگی بازماندگان جنگ و  دغدغه از «های واقعی پریوار و داستان

دعلی زند. اکبر صحرایی و محمّ  مال حرف می مينی ، موضوعات اجتماعی به شيوةنيز

چندین دوره،  های اخير در سال  اند قلم بزنند. کردهاین ژانر ادبی سعی  محمّدی هم در

است  در فضای مجازی نيز برگزار گردیده مقدّسنویسی جنگ و دفاع  مال بقات مينیمسا

 ل است. مّکه قابل تأ

 مالیستی های مینی های داستان مؤلّفه -2-4

ماليسم،  مينی است؛ امّا آثار پدیدآمدةماليسم، دارای قواعد مشابهی  که مينی عين حال در    

به همين  ؛آنها یافت ای در توان اصول تعيين شدهمی کمتر آن قدر با هم متفاوت هستندکه

های متفاوت به  توان در ميان فرم  می آیند.؛ امّا ها کمتر شبيه به هم درمی ناین داستا ، دليل

. با بررسی و تحليل  (175: 1391 یک مخرج مشترك ساختاری دست پيدا کرد )رهبر،

 ها برشمرد: این داستان  یر را برایهای ز توان مؤلّفه  ماليستی قوی، می های مينی داستان
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 های انسان امروز به دغدغه توجهگرایی و واقع -2-4-1   
به  الت اجتماعی پيوندی تنگاتنگ دارد؛، دردها و معضجامعهماليسم با موضوعات مينی   

این جنبش پاسخی ، برآمده از نيازهای اجتماعی است. ماليسممينی»توان گفت   طوری که می

هنری  است و تجربةغموض هنری به تنگ آمده رفته از ای که رفته يازهای جامعهاست به ن

محوری کمتری در خواهد که نمادگرایی، خودنمایی و پيام  بی را میصادق، سر راست و غير تقلّ

 ها، اغلب مسائل عينی زندگی بشرگونه داستانمایة این . درون (Goossen,1986:168) «آن بيابد

   روند.هایی رئاليستی به شمار می مال، داستان های مينی اساً داستاناس امروز است.

های  سازیها و حادثه پردازی مال، خواننده بدون درگيرشدن با خيال های مينی در داستان

روست که تأثير فوری در ذهن او باقی  زندگی اجتماعی روبه واقعيّت هایی از  نویسنده با  برش

کوتاه است که بناست تصویر بزرگی از  ای مال، جرقه ، داستان مينیگذارد؛ به بيان دیگر  می

داند که ویژگی آن   ماليسم را نهضتی ادبی می مينی« جان بارت«  زندگی انسان را نشان دهد.

 (.60:1381گرایی است )بارت،  ایجاز و طرح مستقيم مسائل و برون  بودن، رئاليستی

به  ؛گرایی استدوری از مطلق اثر نيست؛ بلکه بودن گرا بودن به عنوان رئاليستیواقع

؛ کندترسيم  اه سياه یا سفيد سفيدهای سي که انسان کندعبارت دیگر، نویسنده نباید تالش 

 ها و کنار شيرینی ها را در ها را خاکستری ترسيم کند و تلخی برخی از انسانباید بلکه 

ها بياورد  مقابل پيشرویها را در  نشينیها و عقب کنار شکست ها را در پيروزی

 کشند  مسائل و مشکالت بشری را به تصویر می ،هااین داستان(. 428: 1379)رحماندوست، 

موجب  همين امر ؛دهندنسبت به مضامين فلسفی، عقيدتی و سياسی روی خوش نشان نمی و

اهيم نکردن مف های بزرگ فلسفی، مطرح ایده حذف  برخی از منتقدان آنان را بهکه شود   می

 هم کنندهای اخالقی متّ توجهی به جنبهگيری سياسی و بی تاریخی، عدم موضع

 (.7: 1371)جکسون و دیگران، 

 ایجاز و اختصار -2-4-2

 هر چند در  شود.  ماليستی خوانده می حادثه، مينی کوتاه و فاقد روایتِ پر  داستان عموماً هر   

 این کاربرد عمومی بر خود   د و ثغوری قائل شد.حدو این اصطالح، باید برای استفاده از ،واقع

 بودن و نوعی کوتاه گر مفهوم کم وماليسم، همواره تداعی کند که مينی  کيد میاین نکته تأ 
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ة خود  ورزد وآن را اصل سازند  اصرار میتقليل  که بررا هنری وارن موت »  است. بوده «ایجاز»

است:  ماليست آمده . در تعریف مينی(Motte,1999:8)« مدنا  می« ماليست مينی» هنر کند،  تلقّی می

و حذف حداکثری جزئيات ای مخصوص به خود  ایجاز و به کارگيری بيان مجازی به شيوه»

 هرچه بيشتر که ها معتقدند ماليست مينی  .(Hallet,1996:182) «های احساسی ویژه کلمه اضافی، به

 نویسندة»  شود.  ود و درگيری با متن کم میر  مشارکت خواننده از بين می ،توضيح بدهند

فضای  تا در ا کمترین دخالت و وساطت بيان کندکوشد حوادث داستان را ب  ماليست می مينی

بدون هيچ پوشش یا  ،ای چنين شيوه کوتاه، جای تفسير و قضاوتی باقی نماند. در موجز و

 (.32: 1394)جزینی، « کند  ای جهان داستان را تماشا می واسطه

ساز  روبرت موریس، مجسّمه»اليستی است. م های مينی ترین مؤلّفه در داستان مهم ،ایجاز 

ن کيفيت شخصی بودن را متضمّ کوچک ص در هنرهای دیداری، مفهوم کم وو متخصّ

ست و نسبت ا فيتی است که به هر شیء پيوست شدهت کياز نظر او، صميميّ  داند.  ادراك می

نی و بودن عناصر زبا . اندك  (Sodoski,1996:529) «آن دارد ةانداز  مستقيمی با کاهش

 اندك نيز همين عناصر نویس بر که داستانشود   موجب می مال هنری در یک داستان مينی

  تر نماید.تر و قویخواهد بر مخاطب بگذارد، دقيق  ثيری را که میکند و تأ تمرکز

، جوهر بازنمایی را در ردن اثر هنریک ماليسم در صدد آن است با کاهش و فشرده مينی»

  ؛ل استمّماليسم به نوعی ذات و جوهر تأ ينیاین معنا، دیدگاه فلسفی م  به متن بيابد؛

جوهر چيزها دست یابند  ها که به طور مستقيم به قلب و ماليست این خواست مينی این،  بنابر

دربارة کوتاهی داستان  هنری جيمز،  (.Motte,1999:13)« نمودار همين دیدگاه است ،نيز

ت ضروری حرف نزنيد و یک کلمه بيشتر از آنچه به شدّ نشان دهيد،» گوید:  مال می مينی

 (. 51:1381االسالم،  )امين« است، نگویيد

این   در« ایجاز»مال است که در بيان توجيه  پردازان مينییکی از نظریه« سينتيا هيلت»

ت و ابتکار را به خوانندة آثار خود تقدیم مال، خالقيّ نویسندگان مينی»گوید:   ها می داستان

خواهند   کنند و از آنان می  های خود را با خواننده تقسيم می آنان اطالعات و دانسته کنند.  می

در « ادوارد لوسی اسميت(. »20:1389 )جزینی،« تا در درك مفاهيم به آنان یاری رسانند

 نویسد:  ایجاز می  مورد
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ایجاز  در ادبيات، سبک یا اصل ادبی است که بر پایة فشردگی افراطی و ماليسم مينی 

 رسند  تا آنجا که در فشردگی و ایجاز به حدی می است؛ بنا شده بيش از حد محتوای اثر

به همين  ماند؛  ترین شکل باقی می هم در کمترین وکوتاه  که فقط عناصر ضروری اثر، آن

روند   این آثار به شمار می  های ز محرزترین ویژگیحرفی ا کم دليل، برهنگی واژگانی و

   (.15:1377)گوهرین، 

صيقل بدهم وگرة دهم زبان را ترجيح می»نویسد:   مال می در مورد مينی« سوزان وگا» و

)ابوت، « کوچکش کنمکنم تا جایی که امکان دارد، سعی می .طرف کنماضافی آن را بر

باز « دونالد بارتلمی»که ها  ماليست عارهای مينی. جالب است که یکی از ش (53تا:  بی

   (.28:1394)اخوّت، « کم هم زیاد است» این است:  گوید، می

 کلمات، جمالت و محتوا سادگیِ طرح، -2-4-3

های  از ویژگی مایه ها و درون ها، ساختار جمله طرح داستانی، گزینش واژه سادگی نثر در   

ک نگارش برای رسيدن موضوع و سب ،ماليستی ستان کوتاه مينیدر دا»  ماليسم است. اساسی مينی

ست که ا ای ها آميزه این داستان  نثر صریح و بدون پيچيدگی  آميزد.  در هم می به اثری واحد

ی مشارکت جدّ دربارة وقایع، نظردهد و پرهيز راوی از اظهارزندگی خالی را بازتاب می

ها گاهی چنان ساده  این داستان  . طرح (Hallet,1996:482)« کند  خواننده را در داستان الزامی می

 مال تو در تو نيست؛ البته، طرح در داستان مينی  فاق نيفتاده است.ای اتّ است که انگار هيچ حادثه

ساختار،   داستان،»در کتاب کی  رابرت مک  طرحی تعبير کرد. عدم پيچيدگی طرح را نباید به بی

 نویسد:  ماليستی می های مينی ح داستانکارکرد طر  در تحليل« سبک

عناصر طرح کالسيک آغاز  نویسنده با نبال سادگی و اختصارات است؛ یعنیبه د ماليسم مينی

 کند.  ز پيرنگ را کوچک و فشرده مییعنی ویژگی بار  ؛آنها را به تحليل ببرد ،در ادامه کند؛ اما

 (.24:1389)جزینی، ناميم   پيرنگ می ماليسم را خرده این نمودهای مينی

ها را  شخصيّتمحدودیت ناشی از کمبود مالی در عين سادگی،  های مينی زبان داستان

ت زیادی انجام ها با دقّ انتخاب واژه ،ها گونه داستانکاین این رو، در کند و از جبران می

 (.28:1384)کارور، « ها، جمالت معنای حقيقی خود را دارنداین داستان در  شود.  می

عناصر طرح،  دارند و در آنها همة  آغاز و پایان نزدیک به هم ،ماليستی های مينی داستان
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تا  این است که طوری بنویسد  مال اوج کارش در مينی نویسندة»  یابند. امکان حضور نمی

اظی و این است که در زبان داستان از لفّ  اشبيند و الزمه  دارد می خواننده احساس کند

(. 101:1393ابوخيلی،  کوالیی و رحيمی)خادمی« های مرسوم ادبی بکاهد زیباییاستفاده از 

ها، خواننده با یک این داستان  در  در پسِ کلمات است. های موجز این نوشته  محتوا در

در   شود.  اش میشدن حس کنجکاوی که باعث برانگيخته شود  رو می هشوك ناگهانی روب

شود:   مال با چند عبارت کوتاه معرفی می ليستی، سبک مينیما های مينی داستان نگرشی بر

های پيچيده  ر ترکيبهای مکرّ واژگان سترون، نحو پيراسته از جمالت قراردادی و موعظه»

 (.152: 1381االسالم،  )امين« پيوسته و

 باز سکوت و پایانِ -2-4-4

موضوع ماليستی، گاه  ت مينیکه در ادبيااین معنا   به ماليستی، متنی ساکت است؛ متن مينی   

وقایع  سکوت نویسنده دربارة»  ت دارد.شده اهمّي اندازة وقایع نقل نشده به  رخداد بيان و

بنای رخدادهای داستان است، منطق رخدادهای داستان را تا واقع زیر اصلی و آنچه در

عمد در  کند که نویسنده بهحدودی مختل و در نتيجه، ذهن خواننده را متوجه نقاطی می

زدن از  توان به جای حرف  . گاه می (Clarke,1990:103)« است آنها سکوت کردهمورد 

سکوت کرد و در عين  دادن زدن با عالمت گذاری استفاده کرد تا به جای حرفعالئم نشانه

شود و بر   ها، باعث مشارکت خواننده در متن میگذاریاستفاده از نشانه  حرف زد. حال

شود و این اوج   های متفاوت می از یک نوشتة واحد برداشت گاه افزاید.  ها می داستاناین   زیبایی

کليّت و  ها،که گاه حرف نزدنچرا سکوت را نباید با نگفتن اشتباه کرد؛  مال است. هنر مينی

ر و جا، یعنی وادارکردن مخاطب به تفکّسکوت به  برد.  هدف اصلی داستان را از بين می

خواننده از   همراهی او با نویسنده در نوشتن داستان. ،کنجکاوی و در نهایت برانگيختن حس

این محتوا با سکوت نویسنده همراه    برد.  می ، به محتوای اثر پیجمالت سادهظاهر کلمات و 

خود را در برقراری  این مورد، شيوة  در «کارور»  افزاید.  شود و بر درگيری ذهنی مخاطب می  می

داند:   ارنست همينگوی می« آیسبرگ»مدیون تمثيل تئوری  ،سکوت و روایتگری تعادل ميان

بيرون از آب دیده  هشتم آن که فقط یک کند  همينگوی داستان را به کوهی از یخ تشبيه می»

مال،  روست که نویسندگان مينیاین  از ؛ (Trussler,1994:25) «آب است آن زیر شود و بقية  می
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های خود را  آنان اطالعات و دانسته»  کنند.  ا به خوانندة آثار خود هدیه میت و نوآوری رخالقيّ 

خواهند تا در درك مفاهيم به آنان یاری   نمایند و از خوانندگان می  با خواننده تقسيم می

در بسياری از »ماليست معتقد است:  مينی ةهمپل، نویسندایمی  (.74: 1387 نژاد، )پارسی« برسانند

« اید تر از آن چيزی است که روی کاغذ آورده در کار شما بيان نشده، مهم موارد آنچه

(Saap,1993:82-88). 

 پردازی محدود  شخصیّت -2-4-5

حضور دارد و نقش اصلی یا  ، رکن اصلی و مرکزی داستان است، در جهان داستانشخصيّت

ها  شخصيّتاین    اند. هها بسيار ساده خلق شد شخصيّت ،ها در داستانک  کند.ایفا می  فرعی را

 ،هاداستاناین   در  آفرینی ندارند. ، ميل به درگيری و حادثهبرخالف اصول دیگر داستانی

است:  مال آمریکا آمده داستانی مينی شخصيّتدر نقد   ایستا نمود بيشتری دارند.  های شخصيّت

)کشاورز « های داستان کامالً فلج هستند شخصيّت گویی آنها هيچ حرکتی ندارند و»

معنا به های داستانی کامالً بی کنش ماليستی، های مينی . در بيشتر داستان (20:1382سرشت،  پاك

گوهایی که در آنها لحن گوینده هيچ تغييری و خالی از احساس و گفت روایتِ»رسد و   نظر می

از  شخصيّت ،ها این داستان . در (Trussler,1994:25) «سازد  کند، احساسات را مخفی مینمی

   د.نیابل میتغيير و تحوّ کمتر ندرت پویا هستند و ها به شخصيّت  ر است.یک تا سه متغيّ

 پردازی محدودصحنه -2-4-6

های  در داستان  شود.  آن واقع می یعنی زمان و مکانی که عمل داستانی در ،صحنه در داستان

این رو، برشی از زندگی نشان داده   از  پردازی نيست؛ ، مجال زیادی برای صحنهماليستی مينی

که ت شود و هنرمندانه انتخاب شود؛ چراکوتاه دقّ برش؛ به همين دليل، باید بر انتخاب شود  می

ها محدود است و عدم تغيير  این داستان  صحنه در»  افتد.  فاق میاین لحظه اتّ  ثقل داستان در ةنقط

آنکه بی اندازد؛  به وسط صحنه می مستقيماًه را مال، خوانند داستان مينی  صحنه نيز مشهود است.

 (.7: 1381االسالم،  )امين« اش کنداختيارش بگذارد و یا راهنمایی جزئيات امر را در

وز را در ر گاهی تا یک شبانه گاهی چند ثانيه و ؛ها محدود است این داستان ر زمان د

تواند فرازمانی و فرامکانی   مال میمينی بته، زمان محدود قانون خاصی ندارد.ال  ؛گيرد  برمی

  کند.  های خاصی برای محدود کردن صحنه استفاده می تکنيک آگاه از باشد؛ البته، نویسندة
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صحنه را   اشاره نمود.« بک فالش»و « حرکت سيّال ذهن»توان به   ها می این تکنيک از

و صحنه در داستان  تغيير مکان»  توان در یک فضای محدود و بسته، محدودتر کرد.  می

ها بيشتر از زمان حال استفاده  این داستان  نویسنده در.  ... مال بسيار محدود است مينی

 .  (74:1382نژاد،  پارسی) «کند  می

 گریزیمقدّمه -2-4-7

 ای باشد آغاز آن باید به گونه شود؛ امّا  داستان چگونه آغاز میماليسم مهم نيست که مينی در

در مقالة « توماس دابليوسجی»  زده نماید. ت، خواننده را شگفتیی و جذابيّکه در اوج گيرا

  مه باشد.چينی و مقدّسرآغاز داستان نباید زمينه»نویسد:   می« چگونه یک فلش فيکشن بنویسيم؟»

هنگام خلق داستان کوتاه کوتاه، نباید چندین صفحه را برای توصيف گذشتة ماجرا اختصاص 

؛ (17:1390)جزینی،« لی پيدا کرد که تمام ماجرا در یک پاراگراف گنجانده شودباید راه ح  داد.

درنگ چنگ در ذهن خواننده بزند و او را به قلمرو احساس و افکار چراکه داستان باید بی

« ای پنج کلمه وپنجاه »های  استيوماس گردآورندة داستان  (.45: 1379 )احمدی،« خویش بکشاند

شود تا   ت انتخاب میای به دقّ ماليستی هر کلمه نویسی مينی داستان ةدر شيو»معتقد است: 

ها در  این داستان  شبهة نوشتن آسان ،مال های مينی گریزی داستانمهاین مقدّ  با  ثيرگذار باشد.تأ

استفاده  رسد حذف زوائد از پيرنگ و بيان لبّ کالم و به نظر می گيرد؛ امّا  اذهان شکل می

 .(74:1382نژاد،  )پارسی« کسی نيست کلمات کار هر درست و به جا از

 عمق -2-4-8

وچک تشبيه کرد که اگرچه ک« پيتزای پر مينی»شود به   ماليستی را می های مينی داستان

به  ؛ه نان کوچک خالی بيش نيستیک تکّ ،این صورت  غير در است؛ ولی باید پر باشد؛

یابد، در   اصر داستانی حذف و یا کاهش میها، عناین نوشته عبارت دیگر، اگر در ساختار 

ل هر روزگاری زبان خاص خود را برای انتقا  عمق محتوا و مفهوم آن افزود. مقابل باید بر

برای بررسی و نقد مسائل اجتماعی و فرهنگی    ياج دارد.مفاهيم و احساسات مردم خود احت

 ماليستیزبان موجز و مينی ،نیکنو عصر در ای نو مورد نياز است که زبان خاص و شيوه ،نيز

   سازد.  این هدف را برآورده می 

ادانه از فرهنگ را نيز دارد. ، حکم نوعی قرائت نقّيرشگداستانک به رغم کوتاهی چشم
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ليکن، همين عالم خيالی توجه  ؛سازد  برمی نویسنده با نوشتن داستانک، دنيای خيالی را 

ی یک منتقد فرهنگ نویسندة جدّ هر ،ترتيبدینب کند؛  ننده را به واقعيّت معطوف میخوا

را  واقعيّتهای ظاهری این است که نویسنده الیه  مقصود ... . و روابط اجتماعی نيز هست

  (.31:1388دهد )پاینده،  را آشکار سازد و مورد کاوش قرار تا باطن امور می زند کنار

 اه از زندگی را به تصویرکوت مال، یک لحظة های مينی ا که نویسندگان داستانجاز آن

  ای داشته باشند. ت ویژهخالقيّ خاب آن تصویر و پيام نهفته در آنکشند، باید در انتمی

ای برای گفتن  هباید قصّ تی، حتماًت نداشتن برخی از عناصر سنّها به علّ گونه از داستان این»

 .(37:1378)جزینی، « داشته باشند

 همینگوی ارنست« پیرمرد بر سر پل»سم در مالی های مینی بررسی مؤلّفه -2-5

 ارنست همينگوی از طرحی جزئی برخوردار است و یا بهتر«پل سر پيرمرد بر»داستان    

گو و گفت  ای به کنند، چند دقيقه  دو مرد با هم دیدار می  است بگویيم، اساساً طرحی ندارد.

  و عاطفی برخوردار است. پهنة این داستان از گسترشی روانی  نشينند و دیگر هيچ.  می

 از: ندا این داستانک عبارت ماليستی های مينی فهلّؤم

 گراییواقع -2-5-1
  کشد.  گرایی خاص همينگوی را به تصویر میت و واقععينيّ« پل پيرمرد بر سر»داستان 

ت انسان حوزة عينيّدر شود و اساساً   کمتر وارد مقوالت مذهبی و متافيزیک می« همينگوی»

آنها را به عنوان عامالن  برد واو به صراحت از سياستمداران اسم نمی  کند. ارنظری نمیاظه

ه ، از طریق نمایش آنچحال  این با  ؛دهد انسانی مورد سرزنش قرار نمی شخصيّتقتل عام 

است، خواننده را به سمت  جای گذاشته روان و جسم افراد بر خشونت افراطی بر جنگ و

آن  که دردهد. جنگ برای آنان  ها سوق میافروزیگونه خشونت این  های تکشف علّ

یافتن بر  آرزوی دست ها و نمایش پهناور و مدال شرکت دارند، شاید رفتن به صحنة

واقعيّت جنگ امّا  ؛است که در یک سویش خطر مرگ کمين کرده های بزرگ باشد هدف

این   نویسنده در  کشد.  تصویر می را در نگاه پيرمرد به همينگوی، واقعيّت  چيز دیگری است.

عشق تنها دارایی و   قربانی جنگ است.ها  کند که نماد ميليون مردی اشاره میداستان، به پير

سادگی و درد پيرمرد را با  ،همينگوی  کند. هایش هستند که از آنها دل نمی پيرمرد، حيوان
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کشيده از پيرمرد ساده و درد  کشد.  ویر میمرگ( به تص جنگ )خرابی و واقعيات موجود در

کند و  تواند فراموشرا نمی« شهر، حيواناتش و عشق به آنها» ،های خود جنگ، دلبستگی

ت خود ميل به جاودانگی خود گونه که هر انسانی بنا به ذات انسانيّهمان آنها را رها سازد؛

ده بدون درگير های کوتاه همينگوی، خوانن داستان در  .ورزد  چه به آن عشق میآن دارد و

زندگی  هایی از واقعيّت های نویسنده، با برش ازیسحادثهها و  پردازیشدن با خيال

او از چيزهایی   گذارد.  ذهن وی باقی می در رفوری و مؤثّ یثيرأروست که ت هاجتماعی روب

 تلخ و رنج و این داستان، تجربة   است. شان کردهنویسد که با پوست واستخوان تجربه  می

   سازد.  و نگاه پيرمرد جاودانه می شخصيّتهای نویسنده است که آن را در  مشغولیلد

 اختصار ایجاز و  -2-5-2

های  «فلش فيکشن» در ماليسم را ایجاز برشمردیم که نخستين بارترین مؤلفة مينی مهم

یسد نو  کوتاه می ایجاز و اختصار است. سبک بارز ارنست همينگوی،   یافت. نمود همينگوی

این حذف، خواننده را    کند.  حواشی و توضيحات اضافی را حذف می ،و سنجيده و فشرده

   دهد.  ثير قرار میکردن تحت تأ به مراتب بيشتر از بيان

  شود.کوتاه بيان می جمالت ساده و است و با این داستان کامالً موجز و مختصر

این داستان   افتد؛ امّا در بطنفاق نمیی اتّا حادثه  نياز است. حدّ اندك و در  توصيفات بسيار

از شيوة همينگوی   است. گنجانده شده عواطف و احساسات انسانی موجز، دنيایی از

 الی نثر ساده و البه در که ظرافت خاص درونی است ای از سادگی و آميخته توصيف،

 ست:ا داستان با مهارت خاصی جاسازی شدهاین   گونه زینت ظاهری عاری از هر

آلود کنار جادّه نشسته بود )همينگوی،  پيرمردی با عينکی دوره فلزی و لباسی خاك -

1368 :49.) 

 داشتند.  رسيد، به سنگينی قدم برمی  که تا قوزك پایشان می ها توی خاکی روستایی - 

 آلودش را نگاه کردم. لباس تيره و خاك - 

 ابرهای تيره آسمان را انباشته بودند )همان(. -

 این داستان نمود خاصی دارد:  ایجاز نيز در جمالت 

اش بود آبا و اجدادی شهر  زد. و لبخند« سان کارلوس» اهل کجایيد؟ گفت: پرسيدم:- 
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  )همان(. ا شادش کردجیاد آن ،روو از همين  

 شهر» آخر که جملة شود  چند احساس می هر  این جمالت بسيار کوتاه و عميق است.

درد نهفته در قلب  ،«لبخند زد» چراکه همان جملة ؛اضافه باشد «... وداش بآبا و اجدادی

   دهد. به خوبی نشان می پيرمرد را

سادگی و درد پيرمرد و همراهی راوی با سطح فکر او از جمالت کوتاه  ،این داستان  در

 شود:  و ساده به ذهن مخاطب تداعی می

سروان به من گفت که  ها. ترس توپاز   آره. -ن کنيد؟مجبور شدید، ترکشا پرسيدم: -

   (.51:1368ها نباشم )همينگوی،  توی تيررس توپ

اهش ورزش کافی نکرده باشد، ای که نگ هر خواننده» ،به گفتة خود همينگوی

اگر »نویسد: می جای دیگر دراو  (.46: 1363 )همينگوی، «های مرا نخواهد دید بينی باریک

لزوم صادقانه  د، دارای اطالعات کافی باشد و به حدّنویس  آنچه می ای دربارة نویسنده

اینکه   بدون در داستانش حذف کند؛که بعضی از مطالب را  بنویسد، مجاز خواهد بود

 .(54: 1370)دانگلوف، «خواننده فقدان آنها را حس کند

 سادگی طرح و محتوا -2-5-3

 کوتاه زندگی دره و معمولی و رویدادهای کوچک وهمينگوی، دربارة زندگی روزمرّ

 فاقات دراین اتّ .دهد  اطراف ما روی می روز در فاقاتی که هرنویسد. اتّ  هایش می داستان

تواند انعکاسی از برخوردها و ماجراهای بزرگ درونی و بيرونی بين   بودن، می عين تکراری

یدادها گونه رواین  نویسندة دیگری برای بازتاب هر سبک همينگوی، بيش از  ها باشد. آدم

   ها مناسب است. گیو روزمرّ

این   شود  جایی که احساس می تا  بسيار ساده است؛ «پل سر پيرمرد بر» طرح داستان

نشينند و بعد از چند دقيقه از هم جدا   گو میو دو مرد با هم به گفت  داستان طرحی ندارد.

ه، داستانی با محتوای همينگوی توانسته است از طرحی ساده و روزمرّ  دیگر هيچ. شوند و  می

 ،خم است و بعد پيچ و این داستان با توصيف بی  شروع  عاطفی و روانی گسترده بيافریند.

است؛ زیرا آنقدر  زده و در جای خود نشسته پيرمرد با یک سرباز. پيرمرد جنگ گویو گفت

 ةماند و صحن  خسته است که توان رفتنش نيست و بعد چشم داستان به پيرمرد خيره می



 

 

 

 

 1398زمستان و پایيز ، 21 ة، شمار11سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    102

ل است، مّأاین داستان قابل ت  آنچه در  شود.  جنگ و فرار از خانه به تصویر کشيده می

   بردن انسانی است که هيچ نقشی در جنگ ندارد و اهل سياست هم نيست. رنج

شود. دیگر هفتاد و شش پرسيدم: طرفدار کی هستيد؟ گفت: من سياست سرم نمی -

 (.52:1368ام )همينگوی،  ه آمدهسالم است. دوازده کيلومتر را پای پياد

 سکوت -2-5-4

نقش سياستمداران در اوضاع و احوال نابسامان جنگ به  همينگوی از ،این داستان  در

آن واقف  دوستانة با خواندن داستان به پيام انسان خواننده  زند.طور مستقيم حرفی نمی

جای  ن و جسم افراد براو از طریق نمایش آنچه جنگ و خشونت افراطی بر روا  شود.  می

سوق  ها افروزی گونه خشونت این های  تاست، خواننده را به سمت کشف علّ گذاشته

آن  که درجنگ برای آنان  اعتراض همينگوی غيرمستقيم و زیر پوستی است. دهد.  می

یافتن به  ها وآرزوی دست ایش پهناور و مدالنم شرکت دارند، شاید رفتن به صحنة

 امّا، مردم ساده و ؛است ردهشد که در یک سویش خطر مرگ کمين کهای بزرگ با هدف

   است. این داستان با سکوت مطرح شده  این پرسشی است که در توان کرد؟  عادی را چه می

 پردازی محدود  شخصیّت -2-5-5

  بيش ندارد: سرباز و پيرمرد. شخصيّتدو  ،ارنست همينگوی «پل سر پيرمرد بر»داستان 

نویسنده به جای   تا هستند.ایس  ها هم شخصيّتافتد و فاق نمیخاصی اتّ کنش و واکنش

گو را به تصویر و گفت ، موقعيّت خاص جنگ و صحنةها شخصيّتکردن سير تحوّل  دنبال

ها بسيار کوتاه  شخصيّتچه مدّت آشنایی خواننده با ، اگرهای همينگوی در داستان  کشد.  می

چه دربارة مسائل م آنآید که تما این احساس به وجود می  ،نشدن داستا است؛ امّا پس از تمام

توان در خصوص آن مسئلة   است؛ چنانکه می گفته شده ها باید گفته شود، شخصيّتخاص 

جاهای خالی ماجرا را در ذهن  ،حدس زد و به اصطالح را شخصيّت خاص، تمام گذشته وآیندة

کرده   که عاشقانه از حيوانات نگهداری می را پيرمرد شود گذشتة  این داستان می  در  کرد. پر

 ،جنگ کامالً مشخص است که در  پایان داستان آیندة محتوم او در ، در ذهن یافت و نيز ،است

   در ذهن خواننده تداعی خواهد شد.
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 پردازی محدود صحنه -2-5-6 

مرد و پير وگوی چند دقيقه بيشتر گفت   محدود است.« پل سر پيرمرد بر» زمان داستان   

است که عمل « یک پل کنار»جنگی  ةمکان هم در یک منطق  کشد. سرباز طول نمی

نمادی   ؛تواند نمادین باشد  این داستان می پردازیالبته صحنه  ؛افتد  فاق میجا اتّداستانی در آن

نمادی از خط مرزی ميان   ،هم« پل» شاید  زده و شرایط انسانی آن. های جنگ شهر از همة

این تصویرپردازی فرامکانی و فرازمانی است که بر زیبایی  و زندگی باشد! مرگ 

   افزاید.  ماليستی می های مينی داستان

 گریزیمقدّمه -2-5-7

داستانی است،  تاهی که توصيف ظاهر پيرمرد و صحنةبسيار کو مةاین داستان، مقدّ در

   اندازد.  درنگ به وسط صحنه میمخاطب را بی

روی   .ه نشسته بودآلود، کنار جادّ لباس خاك ا عينک دوره فلزی وپيرمردی ب -

ها از روی  بچّه ها و  ها، مردها و زن ها و کاميون گاری پلی چوبی کشيده بودند و رودخانه،

 (.49 )همان: گذشتند  آن می

     عمق -2-5-8
پيرمرد بر »ر گر داستان در سراسو ایجاز، عمق بسيار دارد. روایت حجمی داستان در عين کم

ه کند؛ اینک ، ابا نمیخبرندن باآ هر دو از ،که خود و پيرمرد ای از بيان نکته، «پل سر

که  آن چيزهایی هستند همة نمودار ها دیگر، حيوان به تعبير ؛«ها کشته خواهند شد حيوان»

ند تعلّق خاطر به آن دار ،در عين حال و کنند پشت سر خود رها می ها هنگام فرار، زده جنگ

ها نيز زنده نخواهند  توانند بگریزند، انسان ها نمی و نماد این موضوع هستند که اگر حيوان

حجم و  جنگ است. همينگوی با داستانی کم ها قربانی نماد یکی از ميليون ،ماند. پيرمرد

 کشد. ساده، معنایی عميق از عواطف انسانی را به تصویر می

 «مقدّسدفاع »مال بررسی چهار نمونه داستان مینی -2-6
 :1 داستانک

 فرمانده:احمق! تونم/ نمی سرباز: فرمانده: بهت ميگم شليک کن/ سرباز: نه/ فرمانده: شليک کن/   

 تونم/ نمی سرباز: نباید اطالعاتمون دست دشمن بيفته/ فرمانده: نه/ سرباز: رسه/  ن دشمن میاآل
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)توکلی، کند  سرباز گریه می کشد/  را می خودش و گيردمی از سرباز کلت را فرمانده با عصبانيت،

34:1389.) 

حضور  ،این داستان  در  است. صی بيان شدهساده و بدون پيچيدگی خا ،این داستان  طرح

ل ماندن و شاید تحمّ خواهد با زندهشود که نمی  فرماندهی در جنگ به تصویر کشيده می

درنگ به صحنه خواننده بی ،مال یمين این نمونة  در  به دشمن بدهد. شکنجه اطالعات را

گو به خوبی و از عنصر گفت  گردد.  مه وارد بطن داستانی میبدون مقدّ شود وپرت می

  ها محدود به سرباز و فرمانده است. شخصيّت  ند.ا جمالت هم ساده وکوتاه استفاده شده و

  د است.ص و در عين حال محدوفاق افتاده و مکان هم نامشخزمان در چند دقيقه اتّ

انسته است به خوبی این داستانک، نویسنده نتو  در  گرایانه است.این داستانک واقع  مایة درون

اضافی است؛  «کند  گریه می سرباز» آخر ، جملةبهره ببرد و البته« سکوت» از عنصر سازندة

کند و هم نيازی نيست که از حس سرباز مستقيم حرف   چراکه هم داستان را احساسی می

پایان داستان   این مسئله هست.  م سرباز ازلّدهندة درد و تأ ، خود نشانها گوو گفت ه شود.زد

تواند از زیبایی اثر بکاهد و داستان عمق خاصی ندارد. شاید چون   بسته است. این هم می

مخاطب امروزی   است. گاهی شعارگونه شده تکراری و مقدّساین مضامين در ادبيات دفاع  

   ها ترغيب کرد. این نوع داستان  هنرمندی خاص بهرا باید با 

 : 2داستانک

دور   گرفته بودند. سنگر« شهيد مطهری»که توی حوض خالی ميدان  دو نفر بودند؛ دو تا دختر

حلقة محاصرة ميدان   ها.خرّمشهر تقریباً افتاده بود دست عراقی  و برشان پر از نيرو بود؛ امّا نه خودی.

ها را  رفتيم پشت بام یک ساختمان. دو نفر بودند؛ دوتا دختر که راه عراقی  شد.  تر می مطهری تنگ

هایشان هم تمام شده بود؛ گویا! خون، خونمان را  فشنگ  تا آن همه مدّت سد کرده بودند.

خواستند بگيردشان کردند، میها دیگر شليک نمی عراقی  کردیم.  باید برایشان کاری می  خورد.  می

 گر رسيده بودند به ميدان که دو تا صدا آمد:دی  زنده.

تا دختر که توی  دو  دو نفر بودند. آنها  های تفنگ را گرفته بودند سمت همدیگر. لوله  تق. تق/ -

 (.122:1387)قزلی، حوض خالی ميدان مطهری دراز کشيده بودند 

ترجيح نيروهای خودی است در برابر دشمن و تنهایی دو دخترکه  کمیِ ،طرح داستان
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 پيام داستان ارزش واالی حفظ کرامت و  همدیگر را بکشند. ،دهند به جای اسارت  می 

ر تمایل دارد تا داستان به سمت خاطره بيشت این نوشته رسد به نظر می  آزادگی است.

  کشد.  ایرانی را به تصویر می  ت خاص فرهنگ و اعتقاداتگرایی و عينيّ امّا واقع  مال؛ مينی

البته اگر  ؛مکان هم مشخص )ميدان شهيد مطهری( د به چند ساعت است وزمان محدو

  بر عمق و زیبایی اثر خواهد افزود. ،مال بيان نکند های مينی نویسنده نام مکان را در داستان

ها تا  جمله بندی ، امّاجمالت ساده  است. دازی هم محدود به آن دو دختر شدهپر شخصيّت

نویسنده   تکراری دارد. جز است؛ امّا باز هم جمالت اضافی ونوشته مو  اند. حدودی ضعيف

شده به خورد مخاطب داده  داستان کامل و جویده  سکوت بهره ببرد. مؤلّفة است از نتوانسته

ای  این ضربه   است؛ به عبارت دیگر،  مخاطب نقشی در تجزیه و تحليل داستانی ندارد. شده

ترین  و مهم ماليستی را تا حدود زیادی از بين ببرد نیهای مي تواند ارزش داستان  است که می

شاید اگر نویسنده از عنصر   آید.این نوشته به چشم نمی  در «وگو گفت» مؤلّفه، یعنی

این نوشته  در مورد عمق داستانی،   شد. وار نمیکرد، نوشته خاطره استفاده می وگو گفت

   د خواهد داشت.ایرانی متعهّ  ارزش خاصی برای یک

 «شوند ها خاموش نمی شمع: »3 داستانک

 گفتند: نه.

 خيلی دلشان بخواهد. خيال! گفتم: ای بابا! بی

 . ... ... به خاطر گفتی: این پنجمی بود. پنج بار، نه

 گفتم: مگر حاال چه خبر است مؤمن؟!

 دانی چند سالم است؟ گفتی: می

را به شوخی برگزار کرد. حالت  شد مسئله گفتی. دیگر نمی سرم را انداختم پایين. راست می

 ها بود.  تر از این حرف خراب

 . ... خدا! آخر ما هم دل داریم. ما هم ةگفتی: بند

و باقی حرفت را خوردی. مثل وقتی که کنارم نشسته بودی و داشتی با مادر عروس حرف 

 هایت انگار مال خودت نبود. زدی. دست می

گرفت. چقدر دلم  اش می دی که آدم خندهقدر پایين برده بوساکت بودی. سرت را آن

 آخر او هم حق داشت. چه تضمينی بود؟ گفت. شد. راست می بگویم؛ اما نمی خواست چيزی می
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 ولی توکل به خدا. ما که از آینده خبر نداریم، مادر! ، حق با شماست؛گفتی: بله

 دانيد که همين یک دختر است و هزار اميد و آرزو.  گفتند: آخر می

مان هم با یک نفر شيميایی ازدواج کرد.  دختر همسایه .... خب دیگر ... به هر حال مبچه ه

 . ... گویند راستش می

 بگوید. ات نگذاشت سرفه

، مثل گيرم خودم برایت دختر می ءاهلل وقتی حالت خوب شد،شا گفتم: توکل کن به خدا. ان

 گل.  دسته

کشيدی. خب دیگر. باید  خجالت می پيش من هم حتیسرت را پایين انداختی. خودمانيم! 

 ام. گذارم باالی سرت. عکست را هم با گالب شسته گل را می بروم. دسته

 (.9-8: 1379دی، ... تا بعد )محمّ! ها خاموش نشوند. یا علی شمع راستی! مراقب باش

گرایانه از مشکالت جانبازان است. جانبازی که برای  این داستان، داستانی واقع   

است. روایت داستان از زبان  و ادامة زندگیِ احساسی خود با مشکل مواجه شدهازدواج 

راوی با قهرمان خود است. زبان ساده و جمالت کوتاه و تأثيرگذارند. طرح داستان در عين 

است. این همان عکسی است که نویسندة  سادگی، با روایت و پرداخت جالبی ارائه شده

بگيرد و در اختيار مخاطب قرار دهد. از کدام زاویه بگيرد  ماليست باید از داستان خود مينی

مال است.  نویس مينی و با کدام پشت صحنه؟ و این همان، هنر و توانمندی یک داستان

وگوها را تجزیه و تحليل  است. مخاطب در ذهن خود گفت وگو پيش رفته داستان با گفت

نقطه  ها که با سه در بعضی قسمت برد. سکوت نویسنده کند و به شالودة داستان پی می می

کند. استفاده  افزاید و به پایان باز آن کمک می است، بر جذابيّت داستان می نشان داده شده

 است: بک هم به ایجاز داستان یاری رسانده از تکنيک فالش

 «. زدی مثل وقتی کنارم نشسته بودی و داشتی با مادر عروس حرف می»

های  های داستان یرپردازی محدود هم که از مؤلّفهپردازی محدود و تصو شخصيّت

اصلی، راوی است و جانبازی که  شخصيّتماليستی است، در این داستان وجود دارد.  مينی

است. زمان در چند دقيقه و مکان هم آرامستان است. داستان، عمق  به شهادت رسيده

 است. رائه شدهتأثيرگذاری دارد و در عين حال، با طرحی نو در پرداختی دقيق ا
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، آغاز «گفتند»گریزی نيز، در این داستان بسيار دقيق است. داستان با یک فعل  مقدّمه 

 است. است که این به تعليق و کشش داستان بسيار کمک کرده شده

 «.دیگر تنها نیستم»: 4داستانک 

 «فرحناز عليزاده»نویسنده:  

رنگ  ةاه کاله سياه پشمی، چفيها. همر دست کشيد به زبری پالك و رفت سمت کشوی لباس

و سراغی از او نگرفته  اش را نزده بود خيلی وقت بود کسی در خانه اش را بيرون کشيد. و رو رفته

پالستيکی را تو جيبش چپاند و از خانه خارج شد. رفت تا رسيد  ةسربند را به سر بست. تپانچ بود.

ش را باال های اش کردند. دست محاصره به ستاد. اسلحه را به طرف مرد نشانه گرفت. گروه ضربت

 (.40: 1397شروه و برزوئی،  )اکبریبرد و لبخند زد 

است. طرح داستان،  عميق نوشته شده ،در عين حالو داستان موجز و با طرحی ساده 

پردازی محدود و پردازی محدود و تصویر شخصيّتتنهایی رزمندگان بعد از جنگ است. 

خيلی وقت بود » ةرسد جمل است. به نظر می داستان یاری رسانده یزی به ایجازگر مهمقدّ ،نيز

 ،که عنوان داستان؛ چرااضافه باشد ،«اش را نزده بود و سراغی از او نگرفته بود کسی در خانه

 ةنویسنده نتواند از مؤلّف تا اضافی باعث شده ةگشایی از پيرنگ است. همين جمل خود گره

 .است کند و این از زیبایی نوشته کاستهه سکوت و پایان باز به خوبی استفاد

 

  گیری نتیجه -3

اختصار، حجم  ایجاز و  ماليستی مانند های مينی فهلّهای ارنست همينگوی، مؤ در داستان -

پایان باز،  پردازی محدود، سکوت وشخصيّتپردازی محدود، گرایی، صحنهکم، واقع

او توانست آثاری موجز و عميق از   شود.  عمق داستانی دیده می گریزی ومهگو، مقدّو گفت

های  کوتاه او سرآغاز داستان های کوتاه های جنگ آمریکا به تصویر بکشد و داستان صحنه

این    اوست. «پيرمرد بر سر پل» نویسی، داستانکمال این مينی  نمونة بارز  ماليستی است. مينی

شگرد همينگوی، استفاده از   گذار دارد.ثيرأداستان با طرحی بسيار ساده، بار معنایی عميق و ت

او   اند. ر به کار رفتهثّؤها بسيار فشرده، کوتاه و م گوو گفت ،این داستان در  گوست.و عنصر گفت

اش را ارائه انسانی، بازتاب ذهنی و روانی کيه بر جامعةگرایی نو و تبر اساس مکتب واقع
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سير داستان کوتاه از آن بهره  ةدر ادام ،ها اليستم ها مينی همان روشی است که بعد ؛ اینهادهد  می

   بردند.

ایران به پيروی از نویسندگانی چون ارنست   نویسی در مال ی و اصولی مينیآغاز جدّ -

ادبيات داستانی  در زمينة  .استهفتاد شمسی  ماليسم جهان در دهة همينگوی به عنوان پدر مينی

های  واقعيّتها و  ارزش تا کنند  تالش میکه د دهه است ایرانی چن  نویسان، داستانمقدّسدفاع 

، تا حدودی مقدّسهای منتخب دفاع  جنگ را با آثار داستانی ماندگار سازند. با بررسی داستان

تکرار  دليلولی از نظر عمق داستانی به  ؛ماليستی را دید های مينی داستانهای  توان مؤلّفه  می

بررسی تطبيقی  در  است. زدگی دچار ضعف شدهربودن وگاهی شعا احساسی مضامين و

توان گفت برخی از   ت جنگ میهای فارسی با موضوعيّ مال نویسی در غرب و مينی مال مينی

هایی  مؤلّفهشود. های فارسی دیده می گونه داستانکاین ماليستی در های مينی داستانهای  مؤلّفه

تکرار مضمون و   و عمق. ختصارا ایجاز و  جمالت، گو، ساختارو گفت مانند سکوت،

 ت جنگ است که درمنتخب ایرانی با موضوعيّ  های های داستانک ویژگی از، نگری نيز سطحی

  شود.  دیده می های جنگی غربی کمتر نمونه

نویسی به  مال ، مينیمقدّسهای وارد به ادبيات داستانی جنگ و دفاع  با توجه به آسيب -

 ر باشد. شدن و جذب مخاطب مؤثّ ، جهانیتواند در ماندگاری یم روز عنوان سبک نوظهور و به
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