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Abstract  
In this article, the narrative of The Cage by Sadegh Chubak is studied with a 

descriptive-analytical approach, and the influence and role of the minimalist 

literature in this narrative are analyzed. Then, the mentioned narrative is 

investigated through the criteria set by Schoots for minimalist narratives. 
The main purpose of this article is to show the formal and content roles of 

the minimalism in The Cage narrative. The Cage narrative, with features 

such as: limited volume, simplicity in the sentences and rhythm, the 
combination of short sentences with long sentences, incomplete sentences, 

realism, complex ending, high narrative speed, actors without identity and 

originality, and discrete and discontinuous plot is identified as a minimalist 
narrative. In the result section, it is shown that Sadegh Chubak describes the 

questionable orientation of man towards living in his own wisdom cage well 

and tries to reflect it in new and minimalist ways. With illustration of moral 

deviation of the contemporary Iranian society, he seeks to prevent 
transcendental and human concepts from more degradation. Finally, the 

advantages and challenges of minimalist thinking and life are presented. 

Keywords: minimalism; The Cage; Sadeq Chubak; minimalist narratives. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. PhD Candidate, Department of French Language, Central Tehran Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran. 
https://orcid.org/0000-0003-4482-3407 

2. Assistant Professor, Department of French Language, Central Tehran Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

https://orcid.org/0000-0001-5707-3524 

 

Received: 15/07/2020                                                   

Accepted: 18/10/2020 
 

 Corresponding Author's  E-mail: 
abkeh@yahoo.com 

 



 Journal Of  Narrativestudies   
  E-ISSN: 2588-6231  

Vol. 5, No. 10  

Autumn & Winter 2021-2022 

 

420 

Introduction, Aims and Research Questions 

Sadegh Chubak, along with a number of prominent figures in 

contemporary literature like Hedayat, Al-Ahmad, Golestan, 

Jamalzadeh and Bozorg Alavi, looked for innovation in Persian 

literature. He was impressed by the storytelling atmosphere of the 

American writers, especially Steinbeck, Hemingway, and Falconer, 

and used their writing techniques in his stories (Babasalar, 2006). 

In this study, the narrative of The Cage by Chubak is examined 

with a descriptive-analytical approach. The issue of research is the 

role and influence of minimalism in this narrative. According to the 

conducted research, this narrative has not been studied from the 

perspective of minimalism. In this regard, stating the structure and 

content of the minimalist narrative, some questions about minimalism 

in The Cage narrative were pursued: What effect does minimalism 

have on the speed of The Cage narrative? How does the minimalism 

of the actors divert the narrative of The Cage from the structural path 

they have? What is the role of minimalism in creating a rift in the 

narrative of The Cage? Why does the plot’s minimalism destroy this 

narrative? Then, we examined the aforementioned narrative based on 

Schoots’ criteria, and the inovation of the article lies within the above 

issues. 

Literature Review 

Regarding the research background, we can mention the following 

works. One of the most important sources in this area is Passer en 

douce à la douane l’ecriture Minimaliste de Minuit by Schoots 

(1997). This book compares four works by Deville, Echenoz, 

Redonnet and Toussaint. Small Worlds: Minimalism in Contemporary 

French Literature, published by University of Nebraska, was edited 

by Motte (1999). This work, recalling the role of minimalism, presents 

the theoretical model of minimalist literature and refers to the works 

of French authors in which simplicity, high impact, transparency, 
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smallness of the work, and observance of brevity in expressing 

concepts are well evident. Bedrane, Revaz, and Viegnes, (2012) in Le 

récit minimal du minime au minimalisme, littérature, arts, media, 

expressing the influence of Minimalism in art, cinema, theater, mass 

media, etc., have examined the collective works of authors in this 

field. 

One can exemplify other minimalist works like Morphology of 

Minimalist Stories by Jazini (2015), “Minimalism and the Persian 

Literature” by Parsa (2006), “Minimalism in Attar’s Tadhkirat-ul-

Awliyā: An Esthetic Strategy” by Salimi Kochi and Ghasemi Esfahani 

(2014), and “Minimalism in the Modern Short Story” by Razi and 

Rousta (2009). 

Result and Conclusion 

Analyzing the effect of minimalism on the narrative of The Cage by 

Chubak, it can be concluded that along with the literature of the 

Western countries, Persian literature has been successful in expressing 

minimalist narratives and among various literary works including 

poetry, novels and plays, minimalist narratives have had a profound 

effect on daily life. In the meantime, Chubak, as a contemporary 

writer, explains well the questionable orientation of man in living in 

his cage of wisdom and has tried to reflect it in new and minimalist 

ways. The reflection of this chaotic situation in society, which is due 

to the man’s orientation towards the limitations of his intellect, has 

never been so unprecedented. The application of modern technologies 

in life, the promotion of mechanism and the development of urban 

culture have created a cage that encloses the active and inquisitive 

mind. In fact, the culture of minimalism, despite its many benefits 

such as the increase of communication speed, high efficiency, 

increasing the capacity of mass media, and the tendency to brevity and 

simplicity, has challenges such as human confinement in closed and 

confined spaces, diminishing emotions, and finally, it has been human 
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inactivity that undoubtedly affects the functioning of the 

contemporary human life.  
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 054-024، صص0011 پاییز و زمستان، 01، شمـارة 5 سال

 

 اثر صادق چوبک« قفس»گرايي بر روايت کمينه تأثير
 

 2 *آنت آبکه، 1 پورفرزانه عبدی

 

 (22/2/0411 پذیرش:   25/0/0411)دریافت: 

 

 چکيده
و  تأثیر ی ـ تحلیلی بررسی و، با رویکرد توصیفاثر صادق چوبک ،«قفس» یتروا مقاله، نیا در

 گرا در این روایت تجزیه و تحلیل  شده است. سپس روایت مذکور باادبیات کمینه نقش
 یهدف اصل ه، تطابق داده شده است.کرد یینتع گراینهکم هاییتروا یبرا شوتزکه  یارهاییمع

روایت  ست.ا «قفس»گرایی در روایت ینهکم ییو محتوا یصور یهامقاله نشان دادن نقش

 یبترک در جمالت و ضرباهنگ، یحجم محدود، سادگهایی همچون با ویژگی« قفس»
گرایی، پایان پیچیده، سرعت زیاد ، واقعناتمام تجمال ،بلند یهاکوتاه با جمله یهاجمله

های رنگ گسسته و ناپیوسته در زمرة روایتروایت، کنشگران فاقد هویت و اصالت، و پی
در قفس خرد  یستندر ز انسان یزبرانگالؤس یگیرصادق چوبک جهتگیرد. میگرا قرار کمینه

ید. او آن را منعکس نما گراینهنو و کم هاییوهش به یین کرده و کوشیده استتب یخوبخود را، به
 یشترممانعت از تنزل هرچه ب ایران، درپی معاصر جامعة یانحرافات اخالق یدنکش یرتصوبه با

های تفکر و در پایان با الهام از روایت فوق، مزایا و چالش است. یانسان و یمتعال یممفاه

  گرا بیان شده است.زندگی کمینه

 گرا. کمینه یها، صادق چوبک، روایت«قفس»گرایی، کمینه های کليدی:واژه 
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 . مقدمه 1

 یگرامصرف ةدربرابر جامع یعنوان واکنشبه گراییینهجنبش کم یتنام،از زمان جنگ و

 یضرور یانغرب یرا برا یدر منابع انرژ ییجوکه صرفه یامرشد؛  غرب آغاز

های مختلف زندگی در بخش ،کارساز مهم و یابزار مثابةجنبش، به ین. اساختمی

قرار و در ادبیات فارسی نیز مورد استقبال نویسندگان معاصر نفوذ کرده  انسان مدرن

  .گرفته است

چون ، هممعاصر یاتسرشناس ادب هایشخصیت از یهمراه جمعصادق چوبک به 

 یفارس یاتدر ادب یبه نوآور ی،علوبزرگ گلستان، جمالزاده  و  مد،احآلیت، هدا

 یژهوبه یکایی،مرا یسندگاننو یسینوداستان ی. او تحت تأثیر فضااندیشیدیم

ها را در آن یسندگینو یو شگردها قرار گرفت 4و فالکنر 2ینگوی، هم0بکیناستا

 (.0435ساالر، کار برد )باباخود به یهاستاندا

یفی ـ توص یکردیبا رو، از صادق چوبک، «قفس» یتروادر پژوهش حاضر،  

در این روایت است.  0گرایییلی بررسی شده است. مسئلة تحقیق نقش و تأثیر کمینهتحل

ه گرایی مطالعگرفته، روایت مزبور تا کنون از دیدگاه کمینهطبق جستارهای صورت

گرا، یت کمینهروا نشده است. در این پژوهش، ضمن بیان چگونگی ساختار و محتوای

پاسخ داده شده است؛ « قفس»گرایی در روایت هایی درخصوص کمینهبه پرسش

 ازجمله:

 دارد؟ « قفس»در سرعت روایت تأثیری گرایی چه ـ کمینه

ری که دارند، دور را از مسیر ساختا« قفس» گرایی کنشگران روایتـ چگونه کمینه

 کند؟می

 چیست؟ « قفس» گرایی در ایجاد گسست در روایتـ نقش کمینه



 مکارو ه پورفرزانه عبدی                               اثر صادق چوبک« قفس»گرایی بر روایت کمینه تأثیر
 

424 

 

 کند؟ رنگ این روایت را منهدم میگرایی پیـ چرا کمینه

واکاوی شده و این امر به همراه  5برده برمبنای معیارهای شوتزدر ادامه روایت نام

    هستند. مقاله هایهای سؤاالت فوق نوآوریپاسخ

تحقیق به این شرح است: در ابتدا پیشینة تحقیق و سپس در مبحث چارچوب  پیکرة

 یگاه اجتماعیجایت، روا ساختار و محتوایدر  گراییینهنقش کم ترتیبنظری، به

و خالصة آن، « قفس»دنبال آن، روایت بیان شده و به و مخاطب آن گراینهروایت کم

ر د گراییینهنقش کم یت،روااین  ندن ر بازده و سرعت خواد گراییینهتأثیر کم

و  گراییینهکم آن،گسست در  یجاددر ا گراییینه، نقش کم«قفس»روایت  کنشگران

شامل  «قفس» یتروا ی و محتواییصور هاییژگی، ورنگ در این روایتیرفتن پ ینازب

 کوتاه یهادر جمالت و ضرباهنگ، ترکیب جمله یپاره، سادگحجم محدود، شکل پاره)

( مورد تجزیه و تحلیل قرار و پایان پیچیده 6ییگراناتمام، واقع جملة بلند، هایجمله اب

 . گرفته است

  . پيشينة تحقيق 1ـ1

  2نوئیگرای مینکمینه نوشتار گذر آرام به گمرکیکی از منابع مهم در این زمینه کتاب 

و  01، ردونه1شنوز، ا3است. این کتاب به مقایسة چهار اثر از دویل (1997اثر شوتز )

گرایی در های کوچک: کمینهجهان( در کتاب 1999) 02پرداخته است. مت 00توسن

گرایی در ، با یادآوری نقش کمینه04، انتشارات دانشگاه نبراسکاادبیات معاصر فرانسه

گرا را ارائه و به آثار ها، ازجمله هنر و موسیقی، مدل نظری ادبیات کمینهسایر حوزه

ها سادگی بیان، اثرگذاری زیاد، شفافیت، فرانسوی اشاره کرده که در آن نویسندگان

خوبی هویداست. کوچک بودن اثر و درنهایت رعایت اختصار در بیان مفاهیم به
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گرایی روایت کمینه از کمینه تا کمینهب کتادر  (2012) 06ینایوو  05، روز00بدران

گرایی در هنر، سینما، تئاتر و ینهکمضمن بیان نفوذ  ،ادبیات، هنرها و رسانة گروهی

اند. کتاب های گروهی، آثار جمعی از نویسندگان این حیطه را بررسی کردهرسانه

گرایی را هنر زندگی انسان ینهکم(، 2012) 02اثر مارک هالوی گراییینهکم سادگی و

ا، گرایی دربرابر اشیینهکمگرایی است و کند. هالوی مخالف مصرفمعاصر معرفی می

کند. هالوی در این کتاب بر کمیت و ارتباطات و حتی عقاید و معلومات را پیشنهاد می

 کیفیت زندگی تمرکز کرده است.  

های شناسی داستانریختتوان به کتاب گرای دیگر، میعنوان یک اثر کمینهبه 

لی ( اشاره کرد. این اثر به بررسی تحلی0410نوشتة محمدجواد جزینی ) مالیستیمینی

گیری و اثرات آن را گرایی پرداخته و خاستگاه این شیوة هنری، نحوة شکلپدیدة کمینه

هایی که در نقد تطبیقی صورت گرفته و به مقایسة روشن کرده است. یکی از پژوهش

پرداخته، مقالة سید احمد های کوتاه در ادبیات فارسی گرا با حکایتهای کمینهروایت

های است که نویسنده حکایت «مالیسم و ادب پارسیمینی» ( با عنوان0435پارسا )

 ( در0435اصغر باباساالر )گرایی مطابقت داده است. سعدی را با اصول کمینهگلستان 

های آثار چوبک، به این نتیجه ها و ضعفبا بررسی قوّت «صادق چوبک نقد آثار وی»

رئالیسم اجتماعی را با د اش مرده بوانتری که لوطی رسیده است که چوبک در مجموعة

ناتورالیسم تلفیق کرده و در این خصوص، تا حد زیادی موفق بوده است؛ اما با نوشتن 

گردد. محمدعلی های او در خلق رمان آشکار میضعف تنگسیرو  سنگ صبور

صورت ( عناصر داستانی را به0433) «نویسی چوبکشیوة داستان»سودا در مقالة آتش

پذیری چوبک از مکتب ناتورالیسم و نهضت اثرچوبک بررسی و بر اجمالی در آثار 

در  (0414)اصفهانی کوچی و نیکو قاسمیابراهیم سلیمی کید کرده است.تأمدرنیسم 
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اند کوشیده «شناختیاالولیا: استراتژی زیباییۀهای تذکرحکایتگرایی در خردهکمینه»

نشان دهند. احمد رضی  االولیاۀتذکر هاییتحکا از یاپاره گرا را درهای کمینهشاخصه

 پیشینة با ارائة «نویسی معاصرگرایی در داستانکمینه»( در 0433و سهیال روستا )

اند. گرا و شگردهایی مخصوص آن را مطرح کردههای روایت کمینهگرایی، ویژگیکمینه

را  شوندنمیها خاموش شمعهای خود روایت نویسندگان این مقاله برای اثبات گفته

  .اندکردهشده تجزیه و تحلیل براساس مباحث مطرح

، 03های روایی( موقعیت0415) شناسی کاربردیروایتعلی عباسی در کتاب 

طریقی روشمند را مطالعه کرده است. نویسنده کوشیده است به 01رنگ و نحو رواییپی

پژوهش خود را   تعریف جامعی از روایت را دراختیار خوانندگان قرار دهد. وی

و ژب  20شناسی ژرار ژنتروایی مکتب پاریس و روایت 21معناشناسیبراساس نشانه

 شناسی نوینمبانی معناانجام داده است. حمیدرضا شعیری در کتاب  22لینت ولت

دهد. از نظر نویسنده، در را مورد مطالعه قرار می24های معناشناختی کالم( روش0412)

فراوانی وجود دارد که معناشناسی درصدد کشف این  کالم یا متن اطالعات

ها را در خواننده روشن کند.  در این کتاب، آن تأثیرکند هاست و تالش میدانسته

معناشناسی تجزیه و تحلیل شده براساس رویکرد نشانه کچل مم سیاهداستان عامیانة 

 یندفرا یمعناشناختهنشان یلتحل»( در 0410ئیان و حمیدرضا شعیری )آ نبیاست. پانته

به بررسی  «صادق چوبک ةنوشت یزکخی پاچهمورد ة: مطالعیدر گفتمان ادب یصتشخ

عنوان امری فرایندی پرداخته و اثر آن را بر کارکرد نظام روایی گفتمان تشخیص به

اند رسیدهاند. نگارندگان مقاله با تعیین مسیر فرایند تشخیص به این نتیجه مشخص کرده

 گردد.ای شدن تشخیص میموجب تنزل حضور کنشگر انسانی و کمینهکه سلب 
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و  یکارمحافظه یینظام روا یلتحل» ( در0411احسانی، شعیری و معین )

شبانة ارکستر  یینواهم یتروا یمورد یزابی مطالعةگفتمان خ یة: نظریریخطرپذ

در  25ذیریو خطرپ 20کاریبه بررسی نظام گفتمانی محافظه «یاثر رضا قاسم هاچوب

اند که نظام روایی خطرپذیری مبتنی بر رخداد و نتیجه گرفته پرداختهدرون گفتمان 

 بر شناخت  استوار است.   26است؛ درحالی که نظام روایی تطبیق

 چارچوب نظری. 2

 گرايي و نقش آن در ساختار و محتوای روايت  . کمينه1ـ2

در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده گرایی وجود دارد که تعاریف بسیاری از کمینه

گونه شناخته مالیسم اینگرایی یا مینیشود. در فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، کمینهمی

، مبنی بر کاهش دادن مفرط محتوای اثر، به 22سبک یا اصل ادبی یا دراماتیک»شود: می

قصار، قطعة ، کالم 23حداقل عناصر ضروری، معموالً در قالبی کوتاه، مثل شعر هایکو

در زمینة  21(. نظر ولفگانگ اشولت204: 0431)کادن، « گویی استکوتاه نمایشی یا تک

 گرایی حائز اهمیت است:کمینه

های دیداری برای تأکید بر کننده، اشارة مکرر به بازنمایینوشتار سطحی و سرگرم

 ؛بانیتفاوتی؛ بازی زسبک موجز و بی سطحی نوشتار؛ گرایش به فروکاست، جنبة

ها، زیر سؤال بردن فرامتن ؛هاها و موقعیتنهایت شخصیتپاافتادگی بیپیش

 ایهشخصیت ؛دارانهجانبتفاوت و غیرصورتی بیموضوع داستان به پرداختن به

 (. Schoots, 1997: 50اصلی فاقد هویت و حقیقت )به نقل از 

دازی بیهوده، اثری ماندگار پرکنند با اجتناب از اطناب و حاشیهگرایان سعی میکمینه

پرده زوایای دنیای پوچ و ماشینی انسان در ذهن خواننده ایجاد کنند؛ اثری که بی

های عجیب و سرخورده در بدین سبب اغلب از  شخصیت نمایش بگذارد.امروزی را به
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اند هایی که در تنگناهای زندگی صنعتی گرفتار آمدهیتشخص کنند؛آثارشان استفاده می

سبب فشارهای روانی و اجتماعی رفتارهایی خارج از انتظار دارند. ذکر این نکته هو ب

گرا، برخالف نویسندگان رمان نو، سعی در احیا و ضروری است که نویسندگان کمینه

پاشیدگی و پراکندگی روایت در مقایسه با رمان نو تجدید عناصر داستان دارند و ازهم

آنان همچون  .ها منسجم و یکپارچه نیستروایت آن مراتب کمتر است؛ اما کماکانبه

، اثر 41«حمام»ای به نوآوری در فرم دارند. برای نمونه در توجه ویژه کسوتان خودپیش

شود که گاه محتوای روایت غامض و توسن، توجه افراطی نویسنده به فرم سبب می

فرم بر محتوا  ی،نسوفرا گرایانینهدر نوشتار کم یگر،به عبارت د غیرقابل فهم گردد.

 کند؛ زیرا آنان همچونالبته این مسئله درمورد نویسندگان ایرانی صدق نمی .است ارجح

 کنند.   یسندگان امریکایی بر شفافیت موضوع تأکید مینو

. از کندمی یدکأت گونة ادبی، ینخاص ا یژگیعنوان وبه یجاز،بر ا( 1999)وارن مت 

ی ساختار، کاهش حجم و ابعاد و یا کوتاه شدن زمان باعث سادگ عاملی کهنظر او، هر 

آنکه از یب یسندهنو یگاه .گیردگرا قرار میادبیات کمینه ةبیان روایت شود، در مقول

 ینا 40از ساموئل بکت «نفس». قطعة گویدیبا مخاطب سخن م ،کالم استفاده کند

و  یدننفس کش یهمراه صدابه رسد،یگوش مبه یاگرفته یصدا»را دارد:  یژگیو

بازدم  یسپس صدا دهد،یرا نشان م زباله یادیکه مقدار نسبتاً ز ییآهستة روشنا یشافزا

  (.Bedrane, Revaz & Viegnes, 2012: 204) «یهگر یهمراه صدابه ییو کاهش روشنا

دلیل گرا این است که در این گونة ادبی بههای کمینههای روایتیکی از ویژگی

توان ترتیب طوری که میکند؛ بهگ، ساختار اصلی داستان تغییر میرنپیوجود خرده

آنکه بر اصل روایت اثر بگذارد. از طرف دیگر فقدان عنصر حوادث را تغییر داد، بی

رنگ شود پیشود. این دو مسئله سبب میسببیّت موجب تضعیف ساختار روایت می
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 چنان یگاه هاداستان یناندگان عالوه نویسانسجام و استحکام خود را ازدست بدهد. به

نظر به یست ون ییقابل شناسا برای خواننده که کنندیم رنگافتاده و کمپارا پیش طرح

: گویدیم ینچخوف چن یهاسامرست موام درمورد داستان رسد طرح زائد است.می

 یبرا یزیچبینید می ید،کن یفچخوف را تعر یهااز داستان یکی یدکن یاگر سع»

   (.23: 0426استون، به نقل از « )کردن وجود ندارد یفتعر

، نقطة 40، کشمکش44، تعلیق42های کالسیک، اجزای روایت )مقدمهدر روایت 

گرا، روایت های کمینهشود؛ اما در روایت( به بهترین شکل بیان می46گشایی، گره45اوج

ی و ساختارنظر  گردد و ازای کوتاه و حتی گاهی بدون مقدمه آغاز میبا مقدمه

رنگی دارد. در رمان یی، ساده است و در آن عناصر کشمکش و تعلیق نقش کممحتوا

شود؛ یعنی آنچه باعث تغییر زندگی کالسیک، تعلیق به لحظة تقاطع نیروها گفته می

کند؛ درحالی که در روایت شود و تغییر قطعی در مسیر داستان ایجاد میها میشخصیت

 معنای در انتظار نگه داشتن خواننده تا پایان روایت است. نویسندةبهگرا، تعلیق کمینه

کوشد از طول و تفصیل روایت بپرهیزد و توجه خواننده را به یک حادثة گرا میکمینه

ویژه جلب کند. نقطة اوج روایت کوتاه و سریع است و گاهی داستان در نقطة اوج ختم 

پذیرد و با توجه به فشردگی کالم، صورت  گشایی باید در ذهن خوانندهشود و گرهمی

ماند. های ناب فلسفی، تاریخی و اعتقادی نمیمجالی برای بحث درخصوص اندیشه

های کلی بشر نظیر مرگ و زندگی، ترس و تنهایی و انواع گرایان نگرانیپیام کمینه

زمان  ها محدود است.گرا، تعدد شخصیتهای کمینهانحرافات اخالقی است. در روایت

و مکان نیز دارای محدودیت است. زمان لحظاتی کوتاه از زندگی کنشگران است و 

 ییشکال روادر اَ (.0435کند )پارسا، مکان دارای محدودة مشخصی بوده و تغییر نمی

 گرا،ینهکم یتاما در روا شود؛یم یدهواضح د یشکلبه یزمان یبهمچون رمان، ترت
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ی و زمان ة مشخص کردن محدود هب یسندهنویل بودن مبی محدود بودن زمان و مکان و

 یگرد یقنشود و خواننده از طر یدهدر آن د یزمان یبترت یگاه شودیباعث م یمکان

 .به آن پی ببردعناصر داستان 

دلیل حضور اندکشان در داستان، فقط بخشی از گرا بهینهکمهای روایت شخصیت

ها، قبیل داستانکه معموالً در این طوری؛ بهگذارندنمایش میگفتار و رفتارشان را به

 ی،اصفهانیو قاسم یکوچیمی)سل یابندها ایستا هستند و تحول چندانی نمیشخصیت

شان تغییر شود تا وضع روحیها سبب میبه عبارت دیگر، ایستایی شخصیت (.0414

های ی روایتهایتشخص عالوه برخالفاند. بهنکند و همان باشند که در ابتدا بوده

دلیل احساس تنهایی و انزوا، تمایلی برای آشکار شدن احساسات و کالسیک، به

عواطفشان ندارند و معموالً تا پایان داستان هویت، گذشته و اهدافشان برای خواننده 

  ماند.مبهم می

ها، زبان داستان دهند. از نظر آنگرایان به اسلوب نوشتاری اهمیت ویژه میکمینه

پردازی و حادثه را جبران کند. به همین های شخصیتهای متأثر ازکاستیمحدودیتباید 

پیرایه روی کنند و به زبانی شفاف و بیداری میگیری زبان مجازی خودکاردلیل از به

روی خواننده مجسم  کوشد حوادث و اتفاقات را پیشِگرا میآورند. نویسندة کمینهمی

بهترین شیوه برای انتقال مفاهیم است )رضی و روستا،  کند. بدین جهت زبان تصویری

ای و آمیز، استفاده از زبان محاورهگیری کلمات وزین و اغراقکار(. پرهیز از به0433

 های این روایت است.بازاری و بعضاً غیراخالقی از دیگر شاخصههای کوچهکاربرد واژه

نسوخ شده است. آنان با نگاهی گرا، توضیح و تشریح اتفاقات می کمینهراو از نظر

ها را بدون دخالت در فضای ذهنی برداری، صحنهطرف، همچون دوربین فیلمعینی و بی

شخص سوم یاشخص شخص، دوماول یوةشبه کشند وتصویر میو درونی شخصیت به
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وجود  ینظرات متفاوت روایت، گی فرجامدرخصوص چگون .دنپردازمیبه نقل موضوع 

 همة . امایابدخاتمه  یانهدر م یدبا گویندیو م یستندقائل ن آن یبرا یانیاپ یبرخ ؛دارد

ذهن،  یراز است؛ کنندهیینتع یاربس یانیجمالت پا یاکه جمله  کننداذعان می منتقدان

این  یانو برخالف رمان، پا کندیم یتداستان هداة ناگفت هایهسمت نکتخواننده را به

 .ستبدون توضیح و تفسیر ا روایت

 و مخاطب آن گراينهروايت کم يگاه اجتماعي. جا2ـ2

 شکل ترینکوتاه و کمترین در را اثر ضروری عناصر گرایانینهاین مسئله که کم یروپ

 خوانده باید هاییداستان چنین چرا که رسدمی ذهن به سؤال این کنند،می حفظ ممکن

 نوشتن شک بدون گرایانهدف کمینه چیست. خواننده برای هاآن جذابیت علل و شود

است. برخی از نویسندگان این سبک معتقدند در  ثرکمیاب، ارزشمند و مؤ شیوةبه

و مطلب جدیدی برای  ارزشمند مطرح شده یمیادبیات گذشتگان، تمام موضوعات تعل

 است که آیا درحال حاضر، موضوع ینها اگفتن باقی نمانده است. پرسش آن

چیز بیان شده است، چه جایی که همه درو  باقی مانده بشر ویای از سنشدههدادپاسخ

 . در ادبیات جهان،(0432 نژاد،چیز وجود دارد )پارسیضرورتی برای توصیف همه

آنان،  نظر از بلکه دانند،نمی ادبی هایل ارزشزتن نشانة تنهانه را ادبی نوع این رواج

تا خواننده از  دهندگذارند و اجازه میایان مسیر را برای ورود خواننده باز میگرکمینه

 گراکمینه داستان از همین روست که. کندتمام قدرت تخیل خود برای درک اثر استفاده 

اگر خواننده  درواقع جدید بخواند و بیندیشد. ایشیوهبه که دهدمی اجازه اشبه خواننده

 مسلّم این است که. شد خواهد مواجه فراوانی هایبا نویسنده همراهی کند، با اندیشه

 که است فردی همچون او. باشد فعال بسیار داستان خوانش فرایند در باید خواننده

 یسندگان، نو42هیلت را حل کند. به همین دلیل از نظر سینتیا ایپیچیده مسئلة خواهدمی
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 تریقو آنان را در درک عم انگیزندیو ابتکار را در خوانندگان برم قیتخال گراینهکم

در شرایطی که هم نویسنده و  ،هیلت ةعقید(.  به0411 ،)جزینی کنندیم یمسه یممفاه

 . استهم خواننده آگاهی کامل از موضوع دارند، بسیاری از موضوعات قابل حذف 

 داستان که است این شود،می هاقبیل داستاندیگری که موجب جذابیت این ویژگی

در معرض اصل داستان  یماًمخاطب را مستق یی،و راهنما یاتجزئ ةبدون ارائ گراکمینه

 فرصت خواننده به زوائد و حشو از پرهیز درواقع(. 0430 االسالم،)امین دهدیقرار م

و با هر بار خواندن، روایت را  کندبیشتر تجزیه و تحلیل  سرعتی با را داستان تا دهدمی

خواندن  انگیزة ای کوتاههدر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر روایت

 اهداف از که خواندن لذت به کوتاه زمانی صرف با خواننده درنتیجه. دهدرا افزایش می

نوعی نگاه انسان به ،با حذف زوائد از متن گرایانکمینه. رسدمی است، گرایانکمینه

 هودهبی پردازیحاشیه و جزئیات به پرداختن از که نگاهی کشند؛تصویر میمعاصر را به

 چندین نویسنده راستا، این در. کند خلق بیشتری جذابیت تا گیردمی فاصله

برآن است تن، م از اضافات حذف با و کندمی بازنویسی را خود نظر مورد هایبارجمله

 شود.. این فرایند باعث افزایش توانایی او در نوشتن میبیافریند خلوص بیشتریتا 

هنری صادق و  تجربة کسب هااین داستان یکی از علل تمایل خوانندگان به

 یناست. ا یجوامع بشر یاجتماع یازبرخاسته از ن گراییینهغیرتقلبی است. درواقع کم

 گراینهوجود آمده است و جنبش کمبه یو ادب یهنر یهاوجود تکلف یلدلبه یازن

 پردهیبصادق،  یخواننده را در معرض اثر کوشدیازی، مین ینبه چن دادن درصدد پاسخ

باشد )صابرپور،  ییو خودنما یمحوریامپ یی،از نمادگرا یقرار دهد که عار یلو اص

 ینآخر یدادهایو رو یممفاهدر کتاب  43یتاسم یخصوص، ادوارد لوس یندر ا .(0433

دهة شصت  یهنر یهایاناز جر یابخش عمده» :گویدیم یستمقرن ب یهنر یهاجنبش
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 یاز موضوع و خالص ییها رهاآن یهدف اصل بوده است که مالیستینیجنبش م

 درواقع(. 06ـ05: 0410 ینی،جزبه نقل از « )بوده است یشکل هاییچیدگیجستن از پ

ها آوردن آن یعمدة رو یلو دل یستندن یاتدر حوزة ادب ییگرادنبال آرمانبه گرایانینهکم

گرایی، کمینه  یتنهادر است. ییو محتوا یفرم هاییخلق سادگ ی،سبک نوشتار ینبه ا

 ی،هالو یرتعبو به انسان امروز است یزندگ یازن مثابة جنبشی اجتماعی ـ فرهنگی،به

احتمال قوی این است: هرگز نباید به فکر دستاوردی گرایی بهبهترین تعریف از کمینه»

 یفیتکاربرد و ک یشترینبآنکه مگر  یم،دهبصورت  یکارباشیم، از چیزی استفاده کنیم، 

 (.   11 :2011) «گذاری؛ تلفیقی از زیبایی و اثراشته باشدرا د

 «   قفس». بحث و بررسي روايت 3

آثار صادق چوبک  از اش مرده بودانتری که لوطیهای یکی از روایت« قفس»روایت 

چرا دریا توفانی شده »های نامنامه بهاست. این مجموعه شامل سه داستان و یک نمایش

« توپ پالستیکی»نامة همراه نمایشبه« اش مرده بودری که لوطیانت»و « قفس»، «بود

به  0452رساند و تا سال چاپ به 0423است. نشر جاویدان این مجموعه را در سال 

نوشتار چوبک هماهنگی کامل میان زیبایی و کارآمدی است و چاپ هفتم رسید. 

ه نجوای درونی خود که گرایی برای او محدودیت ایجاد نکرده و با گوش دادن بکمینه

دهد تا سخنان ایجاز و خلوص است، آزادانه عمل کرده است. اختصار به او فرصت می

روشی ساختارمند و های خود را بهخود را تقویت کند و افکار، تجربیات و دیدگاه

ای در انور خامه  کردند.در ابتدا ناشران از چاپ این اثر خودداری می دهد.روشن ارائه 

گذشته از تصویرگری بسیار ماهرانه دارای  ‘قفس’داستان »گوید: ادق چوبک میحق ص

)به نقل از « محتوای عمیق و فلسفی است. ماجرای هستی و نیستی انسان در میان است

ای برخی از نویسندگان چوبک را نویسنده(. پیرو این سخن، 001: 0421دفتری، عزب
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توجهی . توجه افراطی چوبک به حوادث جزئی و بیدانندطرفدار سبک ناتورالیسم می

او به نقش اراده و اختیار در رقم زدن سرنوشت انسان، از دالیل ذکرشده برای چنین 

 برداشتی است. 

 . خالصة داستان1ـ3

دفاع است. چوبک روایت را با توصیف جایگاه و روایت پرندگان در بند و بی« قفس»

کانی کثیف و پرمخاطره که هیچ راه گریزی از آن کند؛ ممحل زندگی مرغان آغاز می

کنند. زدگی روابط، روزگار را سپری میبرای حیوانات وجود ندارد. آنان در ترس و یخ

بسته و کثیف در داخل قفس است؛ دستی که یکی مرکز ثقل این داستان ورود دستی پینه

قفس خود نوشت شوم همرباید تا قربانی کند. اما پرندگان به سراز ساکنان قفس را می

مایة اصلی بیان عملکردِ دهند. درونبار خود را ادامه میکنند و زندگی اسفتوجهی نمی

پذیر های روایت کنشپرندگان و تعدی دستِ ستمگر در حریم آنان است. شخصیت

که رحالی ها دکنند. آنگونه تالشی نمیهستند و برای بهبود شرایط و اوضاع خود هیچ

اند، با یکدیگر مهربان و متحد نیستند و خوی حیوانی در فضای خفقان قفس حبس شده

کنند. در انتهای روایت، بار دیگر دست وارد قفس خود را تا پایان روایت حفظ می

خورد. اما بازهم پرندگان منفعالنه دارد و میمرغی را برمیشود و این بار تخممی

 زنند. بار خود را رقم میمة وضعیت رقتکنند و ادابرخورد می

   «قفس»گرايي در بازده و سرعت خواندن در روايت کمينه تأثير. 2ـ3

سودا، )آتشعصرخود دارای آهنگ سریع است نثر چوبک نسبت به نثر نویسندگان هم

چوبک هنگام توصیف اتفاقات و کنش داستانی، تسریع در بیان حادثه را (. 0430

کند. او با دهد و ارتباط میان موضوع و لفظ را برقرار مید قرار میسرلوحة کار خو
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ای وقفه از جملهشود خواننده بیگیری واو عطف در میان جمالت کوتاه باعث میکاربه

یابد که این امر یکی از به جملة دیگر برود و سرعت و شتاب روایت افزایش 

رف دیگر استفاده از جمالت منقطع و گراست. از طهای بارز روایت کمینهشاخص

شود که این مسئله در موجب افزایش بازده روایت می« قفس»پاره در روایت پاره

گیری جمالت  کارشود. درواقع اجتناب چوبک از بههای کالسیک دیده نمیروایت

عالوه در شود. بههم آمدن افعال می سرطویل و توصیفات پرطمطراق، موجب پشت

زمانی و مکانی، زمان و مکان ثابت نگه داشته  هایدلیل محدودیتبه« قفس»روایت 

شود تا نویسنده بتواند در بازة زمانی کوتاه مقصود خود را به خواننده منتقل کند و می

درنهایت موجب افزایش بازده کالم و همچنین افزایش سرعت بیان روایت گردد. این 

بابا ، آهنگ داستان کُند است. برای نمونه در های کالسیکدرحالی است که در روایت

پنجاه صفحه از داستان را فقط به توصیف و تشریح پانسیون  01، بالزاک41گوریو

 دهد.اختصاص می

 « قفس»گرايي در کنشگران روايت . نقش کمينه3ـ3

های کالسیک اصیل و دارای گرا، برخالف روایتهای کمینهفاعل کنشگر در روایت

گرا ته نیست. به عبارت دیگر، کنشگر یا کنشگران اصلی در روایت کمینههویت، برجس

دنبال ایفای نقش و تغییر وضعیت و شرایط خود نیستند. برای اند و بهکاریکاتورگونه

دلیل در وان حمامش گاهی (، قهرمان داستان بی1985اثر توسن ) ،«حمام»مثال در 

 «قفس»کند. در روایت پردازی میه یا خیالکشد و مطالعبرهنه و گاهی با لباس دراز می

متکی بر دو گروه  «قفس»هدفی کنشگران هستیم. ماجرای هم، شاهد سرگردانی و بی

های شخصیتی پرندگان و انسان است. پرندگان )جوجه، مرغ و خروس( شخصیت

ها، ای به تشریح نوع آنصفحهاصلی داستان هستند که تقریباً سه صفحه از داستان شش
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کنند و کارها و رفتارشان اختصاص یافته است. در قفس ضایی که در آن زندگی میف

زدگی کنند. یخزده و مرطوب زندگی میشود که در محیطی یخانواعی از ماکیان دیده می

ها را نیز تحت تأثیر قرار داده فقط در محیط پیرامونشان نیست، بلکه روابط اجتماعی آن

 است. 

ای و ماری و زیرههای خصی و الری و رسمی و کلهخروسقفسی پُر از مرغ و 

های لندوک مافنگی کوتاه و جوجهکل و پابرنجی و کاکلی و دمباقالیی و شیرگل

ای گذاشته بود. توی جو، تفالة چای و خون بستهرو، لب جوی یخکنار پیاده

های یلهای خشک و زرت و زبلمبو و پوست پرتقال و برگشده و انار دستدلمه

 دیگر قاتی یخ بسته شده بود.

بسته که پَر مرغ و شلغم شدة یخلب جو، نزدیک قفس، گودالی بود پُر از خون دلمه

  ها و پِهِن اسب توش افتاده بود.سیگار و کله و پاهای بریدة مرغگندیده و ته

 کف قفس خیس بود ]...[ همه سردشان بود ]...[

ر سردی و بیگانگی و تنهایی و سرگشتگی و جمعی دها با یک محکومیت دستهآن

 پلکیدند.راهی برای خودشان میبهچشم

جای خود بود راهی بهبهسردی و گرسنگی و سرگشتگی و بیگانگی و چشم

 (.60ـ60: 0400)چوبک، 

ها حتی جای کافی برای مکان زندگی ماکیان ناپاک و خوراکشان اندک و پلید  است. آن

 زیستن ندارند.

]...[ از فضلة مرغ فرش شده بود. خاک و کاه و پوست ارزن قاتی کف قفس 

ها و پرهایشان خیس بود. از فضله خیس بود. ها بود. پای مرغ و خروسفضله

هم چسبیده بودند. های  بالل بهجایشان تنگ بود. همه تو هم تپیده بودند مانند دانه
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...[ جا نبود ]...[ همه جایشان جا نبود کز کنند. جا نبود بایستند. جا نبود بخوابند ]

 شان بود ]...[ همه جا گند بود ]...[تنگ بود ]...[ همه گرسنه

آوردند و زیر پر و بال و سری خوردن سرشان را پایین میهایی که پس از توآن 

خورد. های کف قفس میناخواه تُکشان تو فضلهشدند، خواهالی پای هم قایم می

 چیدند ]...[ تو پوست ارزن ور می آن وقت از ناچاری از آن

زدند و از کاسة شکستة کنار قفس لولیدند و تو فضلة خودشان تک میتو هم می

 نوشیدند ]...[ آب می

 (. 64ـ60]...[ فرار از آن منجالب نبود )همان، 

عنوان شخصیت فرعی درنظر گرفته شده که فقط در این روایت، شخصیت انسانی به

های دست با صفات منفی همچون شود. ویژگیان او اشاره میبه دست و چشم و ده

درآمده، چرکین و شوم توصیف شده است. در وصف چشم، به راداری سوخته، رگسیاه

وجوگر است و در توصیف دهان هم اشاره شده که تشبیه شده که دقیق و جست

بسته تو درآمده و چرکین و شوم و پینهسوخته و رگدستی  سیاه»همچون گور است: 

قفسان به کندوکو درآمد. دست با سنگدلی و خشم و قفس رانده شد و میان هم

دست همه (. »60ـ64)همان، « اعتنایی در میان آن به درو افتاد و آشوبی پدیدار کردبی

مان و ه(. »60)همان، « کردجا گشت و از بیرون چشمی چون رادار آن را راهنمایی می

ترین (. اصلی66)همان، « دم در بیرون قفس دهانی چون گور باز شد و آن را بلعید

ها اگرچه در جان در این روایت، قفس و کارد تیز است. این شخصیتهای بیشخصیت

کنند، وسیلة اسارت و مرگ آنان محسوب روند کنشِ کنشگران اصلی نقشی ایفا نمی

تیز و کهن بر گلوی جوجه مالیده شد و خونش پای قفس در بیرون کاردی »شوند: می

(. شیء ارزشی برای پرندگان رهایی از قفس است. آنان از 65)همان، « را بیرون جهاند

 برند و هر لحظه در انتظار مرگ هستند. رحمی رنج میسرما و بی ،گرسنگی
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رای ها بشود که با توجه به شرایط هولناکشان، انگیزة آنپرسش مطرح میاکنون این 

ها گرفته شده و دیگر چیزی زنده ماندن چیست. وقتی تمام نیازهای اولیة حیات از آن

ها را ماند کنجکاوی سردی است که آنبرای ازدست دادن ندارند، تنها چیزی که می

راه و ناتوان به جهش بهها کنجکاو و ترسان و چشمآن» کند:متوجه سرنوشتشان می

اما چاره نبود. این بود که بود.  کردند.د شده بود نگاه میقفسشان که اکنون آزاخون هم

. آنان همچون (65)همان،  «همه خاموش بودند و گَرد مرگ در قفس پاشیده شده بود

مجرمان محکوم به مرگ تا لحظة آخر در سراب رسیدن به آزادی و برگشتن به اوضاع 

کنند که در پس پرده چه  توانند این مسئله را درکنمی و شرایط عادی زندگی هستند و

های در روایت مزبور، برخالف روایت هاست. گذرد و چه چیزی در انتظار آنمی

چرخد. زندگی پرندگان با کالسیک، کنش کنشگران به دور یک محور ارزشی نمی

کند؛ اما ای برای حرکت فراهم تواند انگیزههمراه است؛ البته تنش اندک می 00تنش

ها، تعادل فاعالن کنشگر ازبین رفته و آنان را تسلیم شرایط تنش دلیل تسلسل اینبه

 گر اتفاقات هستند. ومبهوت نظارهکرده است، تا جایی که مات

 «قفس»گرايي در ايجاد گسست در روايت نقش کمينه. 4ـ3

گرا براساس گسستگی و ناپیوستگی است. چوبک با ساختار روایی در روایت کمینه

ای رخدادها را از یکدیگر شدهطرز حسابهای بلند و کوتاه بهالبهره جستن از انفص

کند. این امر سبب ازبین رفتن خشکی و سازد و فضای داستان را عوض میمیجدا 

 یلتحل»( با عنوان 0410ئیان و شعیری )نبی در مقالةشود. نواختی متن مییک

 ةنوشت یزکخی پاچهمورد ة: مطالعیدر گفتمان ادب یصتشخ یندفرا یمعناشناختنشانه

کند و فرایند روایی را از نظام اسارت موش برایش گسست ایجاد می ،«صادق چوبک

نیز، « قفس»در روایت نماید. منفعل هدایت می 02سوی نظام شَوشیکنشی فعال به

زند. شان را برهم میکند و روند زندگیاسارت پرندگان برایشان گسست ایجاد می
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برانگیز است. دستی که قاصد مرگ است، حادثه ندگان چالشحضور دست برای پر

جایی جز اندک جابهبه« قفس»، در روایت «خیزکپاچه»آفریند. اما برخالف داستان می

پذیرد. درواقع پرندگان با در فضای محدود قفس، کنشی از سوی پرندگان صورت نمی

 اند.وضعیت انفصال مواجه

ناپذیری دنیای درون قفس و کنند: انعطافمیپرندگان دو نوع چالش را تجربه 

 04شود فعالیت تعاملیناپذیری دنیای بیرون قفس. این دو مسئله سبب میانعطاف

تر، انفعال پرندگان به عوامل  درونی و بیرونی موجب صورت نپذیرد و از همه مهم

یت منتظره و موجزی که وضعشود دچار سردرگمی و آشفتگی شوند. سه رخداد غیرمی

اند از: ورود ترتیب عبارتوجود آورده، بهزندگی پرندگان را بدتر کرده و گسست به

خور و ورود منظور کُشتن جوجه، تعدی خروس به مرغ توسریدست به داخل قفس به

مرغ. این سه حادثة کوتاه باعث ایجاد تعلیق دست به داخل قفس برای بلعیدن تخم

تنش و محدودتر شدن دایرة کنشی پرندگان  شود. گرفتن جوجه سبب باال رفتنمی

یابد. ها تنزل میگیرند و گسترة شناختی آنگردد. پرندگان در انزوای حضور قرار میمی

سردی و »دهند: تر واکنش نشان میروند و منفعالنهدرنتیجه بیش از بیش در خود فرومی

اعتنا مه بیگانه و بیجای خود بود. هراهی بهبهگرسنگی و سرگشتگی و بیگانگی و چشم

)چوبک،  «خاریدندکردند و یا با چنگال خودشان را میمهر، بربر به هم نگاه میو بی

   . (65ـ60: 0400

شود، انتظار تنها عاملی که مانع فروپاشی روانی و جسمی پرندگان محکوم به فنا می

وگیری شود تسلیم محض نشوند و از هالک شدنشان جلآزادی است. انتظار سبب می

از سوی . (66)همان،  «نگریستندراه، خیره جلوی خود را میبهقفسان چشمهم»کند: می

کند و پرندگان را وادار به تحمل فشار روانی خود تنش ایجاد میخودیدیگر انتظار به
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باره و گسست یک»گرداند. همچنین با توجه به نظر احسانی، شعیری و معین، می

ر معمولی جریان زندگی خارج کرده و او را به فضای احساسی ناگهانی سوژه را از سی

(؛ اما پس از تحمل فشار روانی، تغییری در 01: 0411) «کندای وارد میتنشی غیرمترقبه

 دهد.سیر زندگی پرندگان رخ نمی

نشان « سیاهمم کچل»در روایت  (0412)مبانی معناشناسی نوین شعیری در کتاب 

کند که ی رسیدن به وضعیت مطلوب مراحل مختلفی را طی میسیاه  برادهد که مممی

، «قفس»برسد.  اما در روایت  00شود از وضعیت انفصال به  وضعیت وصالموجب می

دهد و در بحث روانی نیز آنان در بحث مادی تغییری در وضعیت پرندگان رخ نمی

دادهای حرکتی هستند؛ زیرا ویژگی دیگر رخهمچون سابق در وضعیت جمود و بی

 شوند:محض وقوع، به فراموشی سپرده میقفس این است که به

د زکرد و پر و بال میجیک میای که در آن تقال و جیکاما هنوز دست و جوجه

چرخید و از قفس بیرون نرفته بود که دوباره های دیگر میباالی سر مرغ و خروس

  .(60: 0400)چوبک،  ها سرگرم چریدن در آن منجالب و توسری خوردن شدندآن

ها خوابید و پا شد خودش را تکان داد و پر و خورده و زبون تو فضلهمرغ توسری

بالش را پف و پُر باد کرد سپس برای خودش چرید. بعد تو لک رفت. کمی ایستاد، 

  . (66ـ65)همان،  دوباره سرگرم چرا شد

تمام تالش ماکیان بر احساسی پرندگان واکنش طبیعی آنان به دفاع از خود است. بی

شان کنند، اما حرکت و پویاییمسئلة حفظ جان تمرکز دارد. آنان در لحظه زندگی می

سوی جبر طبیعت، حرکتی نامحسوس به تأثیرها تحت ناخواسته و جبری است. آن

 ای نامشخص دارند. آینده
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 « قفس»رنگ روايت گرايي و ازبين رفتن پيکمينه. 4ـ3

نظمی و آشوب است. برای گرا، بیرنگ در روایت کمینهرفتن پی دلیل اصلی ازبین

دهد؛ اما تعین و قطعیت جای خود را به تصادف و احتمال می، «قفس»نمونه در روایت 

ومعلولی استوار است و در روایت کالسیک، چارچوب اصلی داستان بر نظام علّی

بندی تشکیل شده ه و پایانلحاظ ساختاری، روایت از سه قسمت اصلی مقدمه، بدنبه

شود و ومعلولی برچیده میروابط علّی« قفس»است؛ این درحالی است که در روایت 

شود ارتباط رنگ باعث میروایت بر تصادف و احتمال تکیه دارد. نبود همة اجزای پی

میان عناصر داستان  تغییر کند و به شیوة کالسیک تنظیم نشود. طبق کتاب 

روایت حداقل یعنی گذر از یک وضعیت )پاره( به وضعیتی »، بردیشناسی کارروایت

(. بنابراین، این داستان 65: 0415است )عباسی، « دیگر یا گذر از حالتی به حالت دیگر

سر هم های نمایش پشت05صورت سکانساز سه وضعیت یا حالت تشکیل شده که به

سیک، ارتباط خطی وجود های کالاست. میان عناصر داستانی، برخالف داستان آمده

برد، گسست ایجاد گرایی پیوستگی رخدادها را ازبین میبه عبارت دیگر، کمینه ندارد.

شکل ساختاری و رنگ بهشود پیگذارد و موجب میکند، بر کل داستان اثر میمی

 کالسیک وجود نداشته باشد. 

 « قفس»های صوری و محتوايي روايت . ويژگي4ـ3

 د . حجم محدو1ـ4ـ3

های بسیاری ها و مانندگیبا توجه به تسلط چوبک بر زبان و ادبیات فرانسه و همگونی

های غربی وجود دارد، روایت مزبور برطبق معیار و و نمونه« قفس»که بین روایت 

ها درنظر قبیل روایتئک شوتز بررسی شده است. اولین معیاری که برای اینمالک فی



 مکارو ه پورفرزانه عبدی                               اثر صادق چوبک« قفس»گرایی بر روایت کمینه تأثیر
 

443 

 

با حجم فقط شش صفحه، ما را به یاد  «قفس»وایت گیرند، حجم محدود است. رمی

ها ایجاز است. در اندازد که ویژگی بارز آنمی 06های امریکایی ریموند کارورروایت

گذر آرام به گمرک نوشتار گرای فرانسوی که  شوتز در کتاب های کمینهداستان

از دویست صفحه ها کمتر کند، حجم داستانها را مطالعه میآن مین نوئی یگراکمینه

نظر وجود ندارد. گرا میان محققان اتفاقاست. البته درخصوص حجم داستان کمینه

تا  511هایی را که بین ، داستانراهنمای ادبیاتدر کتاب  03و ویلیام هارمن 02هیوهلمن

(. هنری 0422اند )به نقل از میرصادقی و میرصادقی، گرا دانستههزار واژه دارند، کمینه2

نشان دهید، حرف نزنید و یک کلمه »گوید: گرا میرمورد کوتاهی داستان کمینهجیمز د

(. 50: 0430االسالم، )به نقل از امین «شدت ضروری است نگوییدبیشتر از آنچه به

گرا از سایر انواع ادبی شایان ذکر است که فقط حجم روایت فصل تمایز داستان کمینه

پاره، سادگی در جمالت و ضرباهنگ را که ارههایی همچون شکل پنیست، بلکه ویژگی

 در پی خواهد آمد، نیز باید درنظر گرفت.   

  پاره. شکل پاره2ـ4ـ3

ها و حتی ها، بندها، روایتگرا مبتنی بر اختصار در کلمات، جملهشکل نگارش کمینه

شکل از ها به بندهای کوتاه، متقبیل داستان. معموالً این(Schoots, 1997)کل آثار است 

شود. این تقسیمات به رسد، تقسیم میهایی کوتاه که هرگز به ده خط نمیجمله

خاص ناگهان قطع  ةدهد. معموالً یک صحنواقعی به روایت می ةواحدهای کوچک، جنب

 ةشکلی که ساختار روایت به چندین صحنای دیگر آغاز گردد؛ بهشود تا صحنهمی

نوشته « قفس»ثال چوبک در انتهای یک بند از روایت شود. برای مپاره تقسیم میپاره

کردند و یا با چنگال خودشان میهم نگاه مهر، بربر بهاعتنا و بیهمه بیگانه و بی»است: 
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پای قفس، در بیرون کاردی تیز و »و در آغاز بند بعدی آورده است: « خاریدندرا می

 (. 65ـ60: 0400، چوبک« )کهن بر گلوی جوجه مالیده شد و خونش را بیرون جهاند

 . سادگي در جمالت و ضرباهنگ3ـ4ـ3

های کارگیری جملههای معنایی خود، بهگرایان برای انتقال پیامیکی از ابزارهای کمینه

طوری که معموالً حروف ربط پیرو که نشانگر علیت، هدف و پیرایه است؛ بهساده و بی

ویژه شاهد اتصال اند. ما بهت پنهانهای جمالنتیجه هستند، در میان واحدها و بخش

، در «قفس». برای مثال در روایت (Schoots, 1997)های اصلی و پایه هستیم جمله

راه بودند. سرگشته و بهزدند همه منتظر و چشمدر آن دم که چرت می»عبارت 

« تکلیف بودند. رهایی نبود. جای زیست و گریز نبود. فرار از آن منجالت نبودبی

(، استفاده از نثر روان و به دور از پیچیدگی به نویسنده کمک 64: 0400، بکچو)

ترین مفاهیم را به های جدید روایی، ژرفکند تا بتواند با بهره جستن از فرممی

آنکه از زیبایی، گیرایی  و جذابیت کالم تصویر بکشد، بیترین صورت ممکن بهساده

 چیزی کاسته شود.  

 های بلندهای کوتاه با جملههترکيب جمل . 4ـ4ـ3

لب جو، نزدیک »های طوالنی و کوتاه را داریم: گاهی توالی جمله« قفس»در روایت 

سیگار و کله بسته که پَر مرغ و شلغم گندیده و تهشدة یخقفس، گودالی پُر از خون دلمه

(. 60 )همان،« ها و پِهِن اسب توش افتاده بود. کف قفس خیس بودو پاهای بریدة مرغ

کارگیری جمالتی که از لحاظ طول و ساختار گوناگون هستند، گرایان با بهدرواقع کمینه

 دهنده سخن بگویند.  ای تکانشیوهسعی دارند انرژی بیشتری به روایت بدهند و به



 مکارو ه پورفرزانه عبدی                               اثر صادق چوبک« قفس»گرایی بر روایت کمینه تأثیر
 

444 

 

گرایان شناسانده کمینه ةمورد استفاد ةرا دو شیو 51و انباشت  01توالی (1997) شوتز

جایشان تنگ بود. همه »ز انباشت در روایت مذکور از این قرار است: ای ااست. نمونه

هم چسبیده بودند. جا نبود کز کنند. جا نبود های بالل بهتو هم تپیده بودند. مانند دانه

. چوبک از طریق (62ـ60)همان، « بایستند. جا نبود بخوابند ]...[ همه جایشان تنگ بود

به اثری نمایشی نزدیک کند. به همین دلیل برای کوشد روایت را بازی با کلمات می

ها، با استفاده از حرکات و روابط غیرکالمی ذهن را وادار به کشف تشریح صحنه

 هستند.   05جوید که اغلب ایماژهایی بهره میکند و از توصیفمجهوالت می

 ناتمام  . جملة4ـ4ـ3

برند، تر کالم خود از آن بهره میگرایان برای اثرگذاری بیشهایی که کمینهیکی از شیوه

کند که نویسنده زمانی کالم را حذف می ناتمام است. گفتنی است که کارگیری جملةبه

های با یاری گرفتن از حذفعالوه به ای دارد.مطمئن است حذف کلمات اثربخشی ویژه

نمونه در  برایکند تا خواننده را وادار به اندیشیدن نماید. صوری و محتوایی تالش می

روایت یادشده، در جملة زیر بخشی از روایت از نظر صوری و محتوایی حذف شده 

راه و بهها کنجکاو و ترسان و چشمآن»است که نویسنده قصد پُررنگ کردن آن را دارد: 

کردند. )...( اما چاره قفسشان که اکنون آزاد شده بود نگاه میناتوان به جهش خون هم

)همان، « بود. همه خاموش بودند و گَرد مرگ در قفس پاشیده شده بود نبود. این بود که

(. چوبک با اجتناب از شرح و تفصیل، اثرگذارترین رخداد روایت را برجسته کرده 65

 است.
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 گرايي  واقع .4ـ4ـ3

  (. از نظر0435آیند )پارسا، حساب میگرا بههای واقعگرا داستانهای کمینهداستان

های فرانسوی متفاوت است. های امریکایی با رمانگرایی در رمانواقع ،(1997شوتز )

سبب عللی همچون فقر، ها بههای امریکایی، شاهد رد اجتماعی شخصیتدر رمان

روی در مصرف الکل و مواد مخدر هستیم؛ درحالی که در نزد بیکاری، طالق، زیاده

، «قفس»هاست. در روایت توبیش پذیرای شخصیگرایان فرانسوی، جامعه کمکمینه

و »ها مورد انتقاد قرار گرفته است: خوار و ذلیل بودن و پذیرش ظلم از سوی شخصیت

کردند و به سقف دروغ و شوخگن و مسخرة قفس سرهایشان را به نشان سپاس باال می

(. 64: 0400)چوبک، « دادندهای نرم و نازکشان را تکان مینگریستند و حنجرهمی

رشان انسان را مورد خطاب قرار ها انسانی نیستند، اعمال و رفتایتاگرچه شخص

شود. حیوانات با زبان مستقیم و شخص بیان میدهد. داستان از زبان راوی سوممی

هاست که ترس و تهدید حاکم بر قفس را گویند؛ بلکه زبان بدن آنصریح  سخن نمی

 دهد: نشان می

سوخته و جنبشی پدید آمد. دستی سیاه ناگاه درِ قفس باز شد و در آنجابه

قفسان به بسته تو قفس رانده شد و میان همدرآمده و چرکین و شوم و پینهرگ

اعتنایی در میان آن به درو افتاد و کندوکو درآمد. دست با سنگدلی و خشم و بی

آشوبی پدیدار کرد. هم قفسان بوی مرگ آلود آشنایی شنیدند. چندششان شد و 

 (. 60ـ64د و زیر پر و بال هم پنهان شدند )همان، پرپر زدن

دانای کل وجود ندارد. به عبارت « قفس»برخالف رمان کالسیک بالزاک، در روایت 

کند. حذف دانای کل از داستان به خواننده بیند، روایت میدیگر، راوی آنچه را که می

د. از طرف دیگر کندهد که داستان را بیش از پیش واقعی میمتنی بدون قضاوت می
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نظر برسد. نمادین بودن داستان باعث گردیده زندگی پرندگان در قفس باورپذیر به

 ها، به داستان جنبة واقعی بخشیده است.چوبک با تکیه بر مسائل عینی زندگی آن

هنری سرراست و به دور از نمادگرایی که از اهداف  ةاز تمثیل اگرچه با تجرب هاستفاد

طور غیرمستقیم با دهد که بهت فاصله دارد، به خواننده فرصت میگرایان اسکمینه

آلود آن به تفسیر ها و زوایای پنهان داستان مواجه شود و با تأمل در معانی رمزاندیشه

 . اش بپردازدچندگانه

 . پايان پيچيده4ـ4ـ3

(. 0432، نژادگرا باید داستان را اندکی غامض و مبهم پایان بخشد )پارسینویسندة کمینه

ها و وقایع، پایان داستان نقش علت محدودیت شخصیتگرا، بههای کمینهدر داستان

، نویسنده استنباط و قضاوت را «قفس»مهمی در رساندن پیام نویسنده دارد. در روایت 

 کشد:تصویر میهای جامعه را بهگذارد و تا انتهای داستان زشتیبرعهدة خواننده می

زده میان قفس بلند شد. مدتی دور خودش گشت، سپس شتابقدقد و شیون مرغی 

دم پوست خونینی تو منجالب قفس ول داد. دربی ةچندک زد و هولکی تخم دلم

ای هوای درون قفس را درید و بستهچرکین شوم پینه ةآمددررگ ةسوختدست سیاه

باز شد  تخم را از توی آن گندزار ربود و همان دم در بیرون قفس دهانی چون گور

نگریستند )چوبک، راه، خیره جلوی خود را میبهقفسان چشمو آن را بلعید. هم

0400 :66 .) 

ها زنند. آنجویی دست نمیگونه چارهاند و به هیچپرندگان با درد و رنج خو گرفته

بهترین روش برای پایان  دهند.همچنان خونسرد و آرام به زندگی دردناک خود ادامه می

استفاده از پایانی است که مطالعة آن ذهن خواننده را به تکاپو و اندیشیدن داستان، 
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پناهی، تنهایی از موضوعاتی است (. در روایت مزبور گرسنگی، بی0430وادارد )مستور، 

 کند.  که ذهن خواننده را درگیر می

 . نتيجه 4

های داستان های فراوانی مواجهیم که باروایتدر ادبیات معاصر فارسی، با نمونه

هایی صوری و محتوایی با ویژگی «قفس»گرای غربی منطبق هستند. روایت کمینه

-ترکیب جملهپاره، سادگی در جمالت و ضرباهنگ، همچون حجم محدود، شکل پاره

های مؤلفه گرایی و پایان پیچیده، باهای ناتمام، واقعهای بلند، جملههای کوتاه با جمله

 ق دارد.تطاب شوتزگرای کمینه

 یهابخش یوستگیناپ بر ،«قفس»روایت مفهوم طرح در طور که بیان شد، همان

شاهد  ما و. طرح داستان سطحی و فاقد استحکام و پیوستگی است داستان استوار است

 یک،کالس یتبرخالف روا ،«قفس» یتلحاظ ساختار، روااز  .یمهست یتروا رد گسست

 یفضا ،مکانروایت محدود است:  صحنة. ستا یچیدگیساده و بدون پ رنگییپ یدارا

 گیرد.یان را دربرمیماک یاز زندگ یبرش، و زمان دهدیکوچک قفس را نشان م تنگ و

ی به اتمام اضربه یانپاروایت با  و است رنگکم یقکشمکش و تعل پردازی،یتشخص

در  ای داشت. ماکیانتوان برداشتی کمینهنیز می« قفس»از محتوای روایت  رسد.می

شان اند و این مسئله در سیر زندگیمواجهه با مشکالت دچار آشفتگی و سرگردانی

دار تداوم دارد. درواقع نچرخیدن کنش پرندگان به دور یک محور ارزشی مانع از جهت

جای دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان گردد. آنان بهشان میشدن مسیر زندگی

مهری نسبت به ، در الک  ترس و ناامیدی و بیمنظور گسترش عدالت در جامعهبه

رحم و چپاولگر سرنوشتشان را مانند تا دست بیروند و منتظر میهمنوع خود  فرومی

معاصر ایران،  تصویر کشیدن انحرافات اخالقی جامعةتعیین کند. هدف چوبک از به
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ر مواجهه با ممانعت از تنزل هرچه بیشتر مفاهیم متعالی و انسانی است. کسانی که د

شوند، آزادی معنوی و شرافت انسانی مشکالت دچار سرگشتگی و ازخودبیگانگی می

گیرند که فراتر از نیازهای بدوی دهند و در ردة حیواناتی قرار میخود را ازدست می

 روند.خود پیش نمی

توان چنین برداشت کرد که همگام با ادبیات کشورهای غربی، از زاویة دیگر می

گرا موفق عمل نموده و در بین انواع گوناگون های کمینهفارسی در بیان روایت ادبیات

گرا در زندگی روزمره تأثیر های کمینهنامه، روایتآثار ادبی، اعم از شعر، رمان و نمایش

گیری بسزایی داشته است. در این میان، صادق چوبک، نویسندة دوران معاصر، جهت

کوشد به کند و میخوبی تبیین مین در قفس خرد خود را بهبرانگیز انسان در زیستسؤال

گرا آن را منعکس نماید. بازتاب این وضعیت آشفته در جامعه که های نو و کمینهشیوه

گیری انسان بر محدودیت خرد خویش است، هرگز به این اندازه سابقه ناشی از جهت

ترویج ماشینیسم و توسعة های مدرن در زندگی، کارگیری فناورینداشته است. به

فرهنگ شهرنشینی قفسی را ایجاد کرده که ذهن فعال و پرسشگر را محصور نموده 

رغم مزایای فراوان، ازجمله افزایش سرعت گرایی علیاست. درواقع فرهنگ کمینه

جمعی و گرایش به اختصار و ارتباطات، بازده زیاد، افزایش گسترش وسایل ارتباط

های بسته و محدود، ها و محیطهایی نظیر حبس انسان در فضاسادگی، دارای چالش

تحرکی بشر بوده که این مسئله بدون رنگ شدن احساسات و عواطف و درنهایت بیکم

 گذارد. شک در عملکرد زندگی انسان معاصر اثر می

 هانوشتپي

1. Steinbeck 

2. Hemingway 

3. Falconer 
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4. minimalisme 

5. Schoots  

6. réalisme 

7. Minuit  

8. Deville 

9. Echenoz 

10. Redonnet 

11. Toussaint 

12. Motte 

13. Nebraska 

14. Bedrane  

15. Revaz  

16. Viegnes  

17. Halévy  

18. instances narratives  

19. syntaxe narrative  

20. sémiotique  

21. Genet 

22. Lintvelt 

23. Discours 

24. conservatisme  

25. prendre des risques  

26. ajustement  

27. dramatique  

28. Haiku 

29. Wolfgang Asholt  

30. “La Salle de bain” 

31. Beckett 

32. situation initiale 

33. suspense 

34. péripéties  

35. point culminant  

36. dénoument 

37. Hilt  

38. Smith  

39. Le Père Goriot  

40. Balzac 

41. tension 

42. etat 

43. activité interactive 
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44. conjonction 

45. séquence 

46. Carver  

47. Helman 

48. Harman 

49. alternance 

50. accumulation 

51. image 
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