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Abstract 

Muhammad Ali Jamalzadeh has a distinguished place in contemporary Iranian literature. 

His outstanding role in the revival of Persian literature puts his name at the top of the list of 

modern writers of contemporary Iranian literature. He began the short story genre in Iran 

by combining the literary heritage left in the old Persian anecdotes and the modern western 

techniques. The “Yeki Bud, Yeki Nabud” (Once upon a Time) collection by Jamalzadeh is 

known as the first collection of Iranian short stories in which old anecdotes are presented 

with modern techniques. Adopting a descriptive-analytical method and relying on modern 

historiography or cultural criticism, the present article examines the aesthetic elements of 

the “Yeki Bud, Yeki Nabud” collection based on the historical and literary developments of 

the early twentieth century. 
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  *حسينی شکوه السادات

  الملخص
زاده مکانته املميزة يف أدب إيـران املعاصـر، ودوره البـارز يف جتديـد  حملمد علي مجال

حيـــــاة األدب الفارســـــي الـــــذي جيعلـــــه يف رأس قائمـــــة املبـــــدعني يف اللغـــــة الفارســـــية 
املعاصرة مببادرته يف االستفادة من الرتاث احلضاري يف األدب الفارسي وعرضـه يف 

صـة القصـرية. وعلـى هـذا، تـأثر األدب الفارسـي اجلنس األديب احلديث وحتديًدا الق
يف بدايات القرن العشرين إلی حد بعيـد بـاألدب الغـريب، حيـث اسـتخدم الکتّـاب 
اإليرانيون التقنيات الغربيـة إلـی جانـب مـا أخـذوه مـن الـرتاث الشـعيب وواکبـوا، عـن 

 نبـود يکـی بـود يکـیقرب، احلرکة احلديثـة واملعاصـرة يف األدب العـاملي. تعـد جمموعـة 
(کان يا ما کان) حملمد علي مجال زاده أول جمموعة قصصية يف إيـران، تتحقـق فيهـا 
العناصر األساسية للقصة القصرية بوصفها جنساً أدبياً حديثاً مبضـامينه الرتاثيـة متبنيـا 
على مـا كـان موجـودا يف احلكايـات القدميـة منـذ زمـن بعيـد. يسـعی هـذا البحـث إلـی 

التحليلــــي  - علــــی ضــــوء املــــنهج الوصــــفي  ذه اموعــــةهــــدراســــة هــــذه العناصــــر يف 
والـــذي مســـتعينا بالنقـــد التارخيـــاين اجلديـــد أو مـــا يســـمونه التحليـــل الثقـــايف للـــنص، 

استخدمت فيه اجلماليـات الفنيـة للتعبـري العصـري عـن التغـريات االجتمايـة ومـن مث 
  األدبية يف اتمع اإليراين يف بدايات القرن املاضي.
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لقصــة القصــرية، حممــد ، التحليــل الثقــايف، االتارخيانيــة اجلديــدة: يســةالكلمــات الرئ
  .يكى بود يكى نبودزاده، جمموعة  علي مجال

  

  . المقدمة1

(کــان يــا مــا کــان) يف بدايــة عشــرينات القــرن املاضــي تارخيــاً  يکــی بــود يکــی نبــودتعــّد جمموعــة 
 1زاده ملــيالد القصــة القصــرية يف ايــران؛ فقــد اتّفــق املؤرخــون والنقــاد علــی ريــادة حممــد علــي مجــال

) کاتــب قصــص هــذه اموعــة الــذی بــدأ حياتــه األدبيــة يف العقــد األول مــن 1892- 1997(
وانتقـــد األوضـــاع االجتماعيـــة  کـــاوهجملـــة شـــهرية القـــرن العشـــرين بإصـــدار مقاالتـــه وقصصـــه يف 

  والسياسية يف إيران بأسلوب ساخر مستخدماً الکلمات العامية والتعابري االصطالحية.
(األسـطورة)   افسانهجمموعته الشعرية األولی  2) نظم نيما يوشيج1921ويف السنة نفسها (

(جعفــر خــان الّــذي  گشــتهجعفرخــان از فرنــگ بر کمــا ُکتبــت أول مســرحية يف األدب الفارســي 
(طهـران املرعبـة) ملشـفق   طهـران خمـوفقد رجع من الغرب) حلسن مقدم، وأول رواية اجتماعيـة 

  کاظمي، وميکننا أن نعّد بداية العشرينات نقطة انعطاف يف تاريخ األدب الفارسي املعاصر.
الشـــعر  وهـــذه اإلبـــداعات کانـــت مثـــرة حمـــاوالت يف بدايـــة القـــرن العشـــرين، إذ فتحـــت أبـــواب«

الفارســي أمــام املصــطلحات الشــعبية علــی يــد علــي أکــرب دهخــدا وأشــرف الــدين نســيم مشــال 
واســتخدم أســلوب الوصــف الــواقعي يف آثــار مــريزاده عشــقي، وأيب القاســم الهــويت وايــرج مــريزا. 
ويف النصـــوص النثريـــة ظهـــرت الروايـــة التارخييـــة قبـــل ظهـــور القصـــة القصـــرية يف آثـــار حممـــد بـــاقر 

د موسی نصري وحسن خان بديع وصنعيت زاده کرماين وکـان سـبب ذلـک تـوافر خسروي وسي
املصــادر التارخييــة بــني أيــدي الکّتــاب إلــی جانــب منــع احلکومــة التعــرض لألوضــاع االجتماعيــة 

  ).۷٤: ۲۰۰۵  کامشاد، » (والسياسية وحتريضهم علی الفخر بتاريخ إيران القدمي

زاده بعـــد إلقــاء الضـــوء علــى حياتـــه  مجــالوالبحــث يهــدف دراســـة العناصــر القصصـــية عنــد 
التحليلـــي ومـــن منظـــور التارخيانيـــة اجلديـــدة أو التحليـــل  -  األدبيـــة، علـــی ضـــوء املـــنهج الوصـــفي

الــيت تعــّد أول جمموعــة  يکــی بــود يکــی نبــودزاده القصصــية يف جمموعــة  الثقــايف ألســلوب مجــال
العصـري عــن التغـريات االجتماعيــة  القصـة القصـرية اإليرانيــة مسـتخدما اجلماليـات الفنيــة للتعبـري

  إليراين يف بدايات القرن املاضي.ومن مث األدبية يف اتمع ا
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  أسئلة البحث 1.1

زاده يف تعريــف مواصــفات وعناصــر القصــة القصــرية اإليرانيــة  . مــا هــو دور حممــد علــي مجــال1
ة أو جمموعــة وتوظيفهـا يف ضــمن اآلثـار األدبيــة الـيت حــاول املبــدعون مـن خالهلــا إضـافة جتربــ

  من التجارب إىل اخلطاب األديب آنذاك؟
. كيف استفاد مجال زاده يف إبداعه من الطرق املؤثرة يف إحياء األدب الشعيب، مستعيناً هـذا 2

  اجلنس األديب اجلديد؟
يف عـرض جتربـة الفئـات الدونيـة للمجتمـع اإليـراين  يكـى بـود يكـى نبـود. ما هو دور جمموعـة 3

  شرين؟يف أوائل القرن الع
  

  خلفية البحث 2.1

وهنــاك الكثــري مــن املقــاالت النقديــة والتحليليــة لدراســة شخصــيته وآثــاره املختلفــة مقارنـــة 
بــبعض كتّــاب القصــة اإليــرانيني مــن أمثــال بــزرك علــوى وجــالل آل امحــد وصــادق هــدايت 

  و.... منها:
 کلــــک،حممــــدعلى مهــــايون کاتوزيــــان (جملــــه: » دربــــاره مجــــالزاده و مجــــالزاده شناســــی«

1374 ،67.(  
 ).11، رقم1376، نامه فرهنگستانايرج افشار (جمله: » حممد علی مجال زاده«
ـــران م. ف فرزانـــه (جملـــه: » مجـــال زاده و هـــدايت: پايـــه گـــذاران ادبيـــات نـــوين فارســـی« اي
 ).61رقم  1376، نامه

بررسی و حتليل عنصر پرينگ مبتنی بر عشـق، اخـالق و معنويـت در سـه داسـتان کوتـاه «
 عرفــان اســـالمیفاطمــه کعـــب اصــل واآلخــرون (جملــه: » زاده و آل امحــد بــزرگ علــوی، مجــال

 ).59، رقم 1398
رمحــان مشــتاق مهــر وســعيد  » روايــت شناســى داســتان هــاى کوتــاه حممــدعلى مجــال زاده«

 ).207، رقم 22، دورة 1387، زبان و ادب فارسى جامعة تبريز كرميي قره بابا (جمله:
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از سـيد حممــد علــي مجــال » فارســي شــکر اســت«بررسـي عناصــر داســتاين داســتان کوتـاه «
، 1392، زبان و ادب فارسى جامعة تبريـزحسني خاىن كلقاى و ويل نوروزى (جمله: » زاده

  ).22، رقم 51دورة 
ة الفارســية يف نقــد وحتليــل قصــة مــن قصــص جمموعــة كمــا ُكتبــْت كثــري مــن املقــاالت باللغــ

 (كان يا ماكان) وعناصرها أو يف نقد اموعة من منظور نقدي، منها:
، »زاده های يکــی بــود و يکــی نبــود مجــال هويــت، فرديــت و منــايش امــر بــدنی در داســتان«

 ).46، رقم 1397، جستارهای زبانیمرجان کامياب وپارسا ؛ يعقوبی جنبه سرايی (جمله: 
جـواد ميزبـان » زاده کاربرد و کارکرد مثل در جمموعه داستان يکی بود و يکـی نبـود مجـال«

 ).12، رقم 1396، فرهنگ و ادبيات عامهو حممد تقوی (جمله: 
از حممــد علــی مجــال » فارســی شــکر اســت«های  خــوانش منــادين غــرب در داســتان«

، مطالعــــات نقــــد ادبــــیرضــــا ناظميــــان (جملــــه: » زاده وقنــــديل ام هاشــــم از حييــــی حقــــی
 ).40، رقم 1394

از ســيد حممــدعلی مجــال  »فارســی شــکر اســت«بررســی عناصــر داســتانی داســتان کوتــاه «
 ).22، رقم 1392، ادبيات فارسی، حسني خانی کلقای، ويل نوروزی (جمله: »زاده

رابطــه کارکردهــای زبــانی بــا تيــپ هــای شخصــی داســتان هــای ســيد حممــد علــی مجــال «
، الســــنة 1392، ادبيــــات پارســــی معاصــــرعلــــى پشــــتدار وكيــــومرث گروســــی (جملــــه:  »زاده

 ).1الثالثة، رقم 
علــوم اجتمــاعی و حممــدعلى آتــش ســودا (جملــه:  »عوامــل داســتانی فارســی شــکر اســت«

 ).34، رقم 1381، جامعة شيراز انسانی
مـــد علـــي اموعـــة القصصـــية كـــان يـــا مـــا كـــان حمل«أمـــا بالعربيـــة فقـــد ترمجـــت راويـــة الفقـــي 

 .1987ودرستها يف رسالتها لنيل درجة املاجستري جبامعة عني مشس(مصر)، » زاده مجال

علـــى هـــذا، يبـــدو أنـــه مـــن الضـــروري تعريـــف هـــذه الشخصـــية احملوريـــة يف األدب الفارســـي 
املعاصـــر والـــيت كانـــت قـــد ربطـــت بـــني األدب املعاصـــر والوجـــه احلضـــاري والرتاثـــي هلـــذا األدب 

  العريب إللقاء الضوء على ما جيري بني سطور هذه القصص.العريق للمتلقي 
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  . اإلطار التنظيري2

يعـــد التـــاريخ مـــن منظـــور املـــؤرخني القـــدامى سلســـلة مـــن األحـــداث املتتاليـــة علـــى ضـــوء العالقـــة 
السببية حيث ميكن اعتبار كـّل حـدث نتيجـة ملـا حـدث قبلـه كمـا تـؤثر هـذه الظـاهرة بـدورها 

دث إثرها. وعلى ذلـك ميكـن للمـؤرخ اسـتنتاج روح عصـٍر مـا مـن يف ظهور واقعة أو وقائع حت
االجتــاه الــذي «سلســلة األحــداث الواقعــة يف ذاك العصــر. أمــا مــن منظــور التارخيانيــة اجلديــدة 

» قـــد أخـــذ يف التنـــامي مـــع ايـــة الســـبعينيات ومطلـــع الثمانينيـــات علـــى عـــدد مـــن الدارســـني
عثـور علــى شـيء مــن التـاريخ إال بعــض احلقــائق ) فـال ميكننــا ال80: 2005والبــازغي،  (الرويلـي

  اليت ال نتمّكن من إنكار وجوده يف التاريخ وال أكثر من ذلك.
تعتـــرب التارخيانيـــة اجلديـــدة إحـــدى اإلفـــرازات النقديـــة ملرحلـــة مابعـــد البنيويـــة، وفيهـــا جيتمـــع «

 »ضاملاركســــية والتقــــوي«العديــــد مــــن العناصــــر الــــيت هيمنــــت علــــى اجتاهــــات نقديــــة أخــــرى كـــــ 
)Deconstrauction( إضافة إىل ما توصلت إليه أحبـاث األنثروبولوجيـا الثقافيـة وغريهـا. جتتمـع ،

هـــذه العناصـــر لتـــدعم التارخيانيـــة اجلديـــدة يف ســـعيها إىل قـــراءة الـــنص األديب يف إطـــاره التـــارخيي 
  .)نفسهاملصدر (» والثقايف حيث تؤثر األيديولوجيا وصراع القوي االجتماعية يف تشكل النص

ــــة  ــــدة يف أــــا "منظومــــة مــــن العمليــــات اإلجرائي وعلــــى هــــذا تكمــــن أمهيــــة التارخيانيــــة اجلدي
التحليليــــة ذات النزعــــة التأويليــــة يف دراســــة النصــــوص األدبيــــة علــــى خلفيــــة الواقــــع االجتمــــاعي 
والسياســــي والثقــــايف الــــذي أنتجهــــا، وباألخــــذ بعــــني االعتبــــار طبيعــــة الصــــراعات األيديولوجيــــة 

لسياسية اليت هيمنـت علـى احلقبـة التارخييـة الـيت ينتمـي إليهـا الـنص األديب قيـد البحـث والقوى ا
 ).79: 2015(برقالح، 

مـن  )Paradigms( أخـذوا منـاذجهم«وميكن القـول يف خطابـات أصـحاب التارخيانيـة بـأم 
العلـــوم االجتماعيـــة وذلـــك بواســـطة مـــا يقـــوم بـــه النقـــد الثقـــايف، حيـــث تعكـــس هـــذه النمـــاذج 

اعات ما بني املاّدة األدبية واملسائل التارخيية ويف الوقت نفسـه العالقـات والتفـاعالت فيمـا الصر 
  ).444: 2014(مكاريك، » بينهما وكذلك ما بني النسق النصي وبني التأثر االجتماعي

فتحليل النص األديب هو عملية ال تأخذ بعني االعتبار ما يؤثر فيـه مـن البـىن التحتيـة (علـى 
أســـاس النقـــد املاركســـي) أو البحـــث عـــن اخلـــواص املشـــرتكة بـــني املؤلـــف واملتلقـــي وشخصـــيات 



  هـ.ق ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ فيو ص عي، رب۱، العدد ۲۳السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    66

العمــل األديب (كمــا أنتجتــه ثقافــة رأمساليــة) أو يف املقابــل، االجتاهــات الــيت تعتقــد بعــدم وجــود 
   النص ومؤلفه (موت املؤلف).عالقة بني
وتـربز مـن خاللـه عالقـات  -  نوًعـا مـا - التارخيانية اجلديدة حتاول إحياء احلقـائق التارخييـة «وإّمنا 

القــوة اخلفيـــة وتـــوفري أســـباب التحــدي للقـــوة. وعلـــى هـــذا فــاألدب هـــو أداة ماديـــة وموضـــوعية لفهـــم 
  ).236: 2009(تسليمي، » التاريخ، وليس له قيم ماوراء التاريخ واخلارج من إطار الزمن

ـــرغم مـــن عـــدم وجـــود ت غـــريات ومـــا نســـتفيد مـــن هـــذا االجتـــاه يف الدراســـة هـــذه أنـــه علـــى ال
أساســية وبــارزه يف األدب الفارســي القصصــي عــرب قــرون متتاليــة مــن ظهــور احلكايــات القدميــة 
واملقامات حىت أوائـل القـرن العشـرين، فإننـا نشـاهد حمـاوالت ضـئيلة لتأسـيس نـوع أديب جديـد، 

زاده أن يــؤيت أكلهــا يف جمموعتــه الــيت ميكــن  مســتعينا النمــاذج الغربيــة، يســعى حممــد علــي مجــال
  يتها أول جمموعة للقصة القصرية اإليرانية.تسم

  
  زاده في األدب الفارسي المعاصر . مکانة جمال3

زاده مکانته املميزة يف أدب إيران املعاصر، ودوره البـارز يف جتديـد حيـاة األدب  حملمد علي مجال
 الفارســــي الــــذي جيعلــــه يف قائمــــة املبــــدعني يف اللغــــة الفارســــية املعاصــــرة. فهــــو أول مــــن عــــّرف
اإليرانيني علی التقنية األوربية يف کتابة القصة القصرية. ورغم أنه کتب کّل کتاباتـه خـارج الـبالد 
فإننا نلمس حياة إيران وروحها وبيئتها يف آثاره أکثر من اّلذين کانوا يعيشـون يف إيـران؛ بيـد أّن 

عــدم رجوعــه بعــض النقــاد أخــذوا هــذه املســألة باحلســبان ونقــدوا شخصــيته نقــداً الذعــاً بســبب 
  إلی إيران حتی آخر حياته .

 يکــی بــود يکــی نبــودمــن يعتقــد أن املدرســة الواقعيــة ظهــرت يف إيــران مــع جمموعــة ك وهنــا
إّن «وأسســـت هـــذه املدرســـة األســـس اجلديـــدة لفـــّن القـــّص يف األدب الفارســـي وميکـــن القـــول 

ب إيـران الـذي عمـره الرواية، والقصة، واحلکايات الغرامية بـدأت باسـتخدام هـذه املدرسـة يف أد
زاده کـــان يف مســـتوی أکـــرب الـــروائيني األوربيـــني  يف أّن مجـــال شـــكأکثـــر مـــن ألـــف ســـنة...وال 

...فهـــــو أدخـــــل روح النثـــــر الغـــــريب، وتقنيتـــــه، والقـــــدرة علـــــی خلـــــق الشخصـــــيات، يف األدب 
  ).129: 1999، (باالئي» الفارسي
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باملقابل، جند انتقادات من جانب بعض الدارسني والسيما لقصصه اليت کتبـت فيمـا بعـد، 
إلـــی ســـاحة القصـــة، إذ » مشـــروطه«زاده دخـــل نثـــر فـــرتة  مـــع مجـــال«فهـــذا رضـــا بـــراهين يقـــول: 

توجهــــت احلکايــــات إلــــی أبعــــاد القصــــة األربعــــة أي الّزمــــان، املکــــان، اللغــــة والســــببية وحتولــــت 
زاده. لکنــــه  يــــة لـــــدهخدا إلــــی شخصــــيات حقيقيــــة يف قصــــص مجــــالالشخصــــيات الکاريکاتور 

زاده عــن أعمــاق األشــخاص؛ بــل أبــرز األحاســيس والغرائــز ومل يرّکــز علــی بــواطن  يکتــب مجــال مل
الرجـــال والنســـاء وآمـــاهلم وأمنيـــام املتنوعـــة واملتعـــددة؛ بـــل کتـــب عـــن الکـــذب والّتخلـــي عـــن 

 - زاده  م االهتمـام بالثقافة....قصـص مجــالاألخـالق وعـدم الفهـم الــذي نشـأ مـن الفسـاد وعــد
حتکـــي عـــن الصـــفات املصـــطنعة وهلـــذا تشـــري إلـــی األســـباب الظاهرية...هزلـــه  -  علـــی األغلـــب

  ).167: 2000(أردكاين؛ » لطيف، وسطحي، ومتفائل
(الفارسـية سـکر)  فارسی شـکر اسـتزاده أول قصة من جمموعته حتت عنوان:  کتب مجال

ئــه يف الـة ومـن بيــنهم األديـب حممـد قــزويين، وکـان خيشـی مــن م وقرأهـا علـی زمال1921عـام 
ردة فعله ألن القصة کانت ساخرة، لکّنه فوجئ بتشجيعه وکانت هذه نقطة انطالق يف حياتـه 

أثـــارت ردود أفعـــال خمتلفـــة؛ فاســـتقبلتها الفئـــة  يکـــی بـــود يکـــی نبـــوداألدبيـــة. فانتشـــار جمموعـــة 
حاراً بينما أحدثت ردود أفعال عنيفة لدی بعـض املتـدينني  املثقفة من الشعب اإليراين استقباالً 

  الذين أحرقوا الکتاب يف الشوارع وحدثت بعض االنعکاسات السلبية جتاهه.
  

  زاده القصصي . أسلوب جمال4

زاده بالسـخرية واهلـزل، وبسـاطة اللغـة، واإلشـارة الـی اآلراء واألفکـار الشـائعة،  يتسم أسـلوب مجـال
اقعيــة، واســتخدام الســجع، واملصــطلحات الشــعبية إلــی جانــب االنســجام بـــني واتبــاع املدرســة الو 

العناصر الداخلية واخلارجية، واسـتخدام املفـردات املناسـبة للمضـمون، وتعريـف هويـة الشخصـيات 
  وذاتيتها؛ وهذه امليزات الجندها يف احملاوالت القصصية للقاصني السابقني واملعاصرين له.

ــــة  حــــاول مجــــال زاده أن يرســــم اخللفيــــات االجتماعيــــة والثقافيــــة والسياســــية والدينيــــة واألدبي
للمجتمـــع اإليـــراين باســـتخدام الـــدالالت ونقـــدها وهـــذا مـــا جيعـــل قصصـــه مناســـبة مـــن الدراســـة 
ـــة اجلديـــدة، إذ تســـاعدنا يف االنطبـــاع عـــن تـــاريخ إيـــران املعاصـــر مـــن خـــالل املواضـــيع  التارخياني



  هـ.ق ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ فيو ص عي، رب۱، العدد ۲۳السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    68

زاده  القصــص كمــا يوّضــح لنــا كقرّاءهــا (بعــد قــرن) التمهيــدات الــيت حــاول مجــالاملســتخدمة يف 
  آنذاك. الفئة املتوسطة بالقراءةمن خالهلا تشجيع 

بـــــدال مـــــن » احلـــــوار«وعلـــــی الـــــرغم مـــــن أننـــــا جنـــــد يف بعـــــض قصصـــــه اســـــتخدام أســـــلوب 
 يف معظــم قصصــه» الــراوي«يف تعريــف الشخصــيات، فإننــا جنــد احلضــور املطلــق لـــ» الوصــف«

وتعبري الشخصيات بنفسها عن آماهلا وأمنياا أو آرائها عن طريق التفاعل وردود األفعـال جتـاه 
، حيـث يشـبه الـراوي اخلطيـب )First-person point of view( اآلخـرين (الـراوي بصـيغة األنـا)

ال زاده يف اإلفـادة مـن الصـفة واحلـ ويبـالغ مجـال .الذي يعظ الناس مباشرة وهذا يثبت تأثره بأبيه
وأيضــا املرادفــات وهــذا مــا يــؤدي إلــی االطنــاب والثرثــرة يف بعــض األحيــان (انظــر: پارســی نــژاد، 

کـان يسـتمتع بکتابـة اإلنشـاء يف أيـام شـبابه إال «). کما يعـرتف بنفسـه أنـه 59- 50: 1979
  ).196: 1963(مهرين، » أنه اهتّم فيما بعد بعرض املوضوعات واملعاين

اده يسـاير املوضـوع متامـاً، ومـن ميزاتـه قدرتـه علـی وصـف ز  أسلوب النص يف قصص مجـال«
يف بعـض  –الشخصيات واملشاهد وظاهر الشخصيات إلی جانب توصيف احلـاالت النفسـية 

  ).84: 2005(رحيميان، » األحيان
زاده يف کتابة قصصه تسرت بعض النقائص املوجودة فيهـا،  ومن اجلدير بالذکر، أن قوة مجال

نغــّض الطــرف عنهــا؛ فعلــی سـبيل املثــال، بــدالً مــن أن يفــتح الکاتــب اــال إال أنـه الميکننــا أن 
ـــاب  لشخصـــيات قصصـــه لتنمـــو شـــيئا فشـــيئا، جنـــده يرســـم منـــذ البدايـــة صـــورها کمـــا يفعـــل کّت

بدالً من الشخصيات التی ميکن تعرّفهـا  )Type( املسرحية. إضافة إلی أنه يعّرف أبطاله کنمط
إلـی أن  -  يکـی بـود يکـی نبـودفی حتليـل قصـص جمموعـة  -  عن طريق أفعاهلا. وسيتم االشارة

من ناحية املضمون لکنها ختتلف عنها يف تکلف النثـر وتصـنعه  3معظم قصصه تشبه املقامات
  .)35- 31: 2003(انظر: مريصادقي؛ 
لتنيبـه القـارئ إلـی  4زاده أسـلوب الشـکالنيني الـروس يف إزالـة حجـاب األلفـة يستخدم مجـال

ــــق تغيــــري املصــــطلحات الشــــائعة الــــيت يلــــّح علــــی لك مــــا جيــــری يف اتمــــع، وحيقــــق ذ عــــن طري
لك اســتخدامها يف لغتــه القصصــية أو عــن طريــق اإلطنــاب يف وصــف املشــاهد واحلــوادث، وبــذ

  ).63: 1979جيرب القارئ علی قراءة النص بتمّعن والتفکري فيه أکثر (پارسي نژاد، 
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(کـان يـا  يکـی بـود يکـی نبـودفي هذا املقال، ومن خالل دراسة قصص جمموعة أما حنن ف
مــا کــان)، نبحــث عــن مواصــفات القصــة القصــرية اإليرانيــة يف بدايــة عشــرينات القــرن املاضــي، 
ونقـــدر مـــدی جنـــاح حممـــد علـــي مجـــال زاده يف إبداعـــه إلحيـــاء األدب الشـــعيب، مســـتعيناً هـــذا 

  .5اجلنس األديب اجلديد
  

  (کان يا ما کان) يکی بود يکی نبود . مجموعة5

شــرحنا يف الرؤيــة التارخيانيــة آنفــا، أنــه مــن املمكــن أن نعتــرب الــنص الســردي (القصصــي) 
 نًصا تارخيًيا كما نعد التفاسري التارخيية نوًعا من السرد. وهذا ما يسـميه لـوييس منـرتوس

)Louis Montrose( ، املتبادلـة بـني نصـية التـاريخ وتارخييـة املناسـبة «املنظّر األمريكي املعاصـر
  .)39: 2007  (جنوميان، »النص

   فــــأول مــــا يلفــــت النظــــر يف هــــذه اموعــــة هــــو مقــــدمتها، حيــــث تعتــــرب بيانــــا أدبيــــاً 
)The literary Manifesto( زاده يف قصــص هــذه  للنثــر الفارســي اجلديــد، وکــل مــا فعلــه مجــال

رغـم أن اطالعـه علـی «اموعة الستة ليس إال تطبيقا لآلراء اليت يعرب عنها يف هذه املقدمـة. و
عناصـر القصــة الغربيــة وميزاــا وقدرتــه علــی اســتخدام هــذه العناصــر تــربز متامــاً يف قصصــه، غــري 

تـــارة  » روايـــة«بـــل يســـميها » القصـــة القصـــرية«إلـــی مصـــطلح  أنـــه مل يشـــر مباشـــرة يف مقدمتـــه
املرحلــةمل يکونــوا مييــزون، فيمــا يکتبونــه  تلــكتــارة أخــری، وهــذا يثبــت أن الــرواد يف » حکايــة«و

بــني القصــة واحلکايــة ؛ أو أّن الســبب، کمــا يعتقــد بعــض البــاحثني، يرجــع إلــی عــدم النظــر إلــی 
الفــرتة التــی کانــت مستهــا األساســية اإلطالــة يف القصــة علــی أــا جــنس أديب مســتقٌل يف تلــك 

زاده بتواضـع إلـی أنــه کـان يکتـب هــذه  الکتابـة وذيـوع الکتابـات التقليديــة الطويلـة؛ فيشـري مجــال
 يف احلقيقــة - القصـص يف أوقـات الفـراغ للتسـلية رغـم أنـه اليُغفـل اإلشـارة إلـی أن هـذه احملاولـة 

  ).79- 78: 2005(مريعابديين، » ني الناسهي عرض لنموذج اللغة الفارسية الرائجة ب - 
يأخـذان نصوصـا بعـني االعتبـار، ال أمهيـة هلـا «فاملنهج التـارخيي اجلديـد والدراسـات الثقافيـة 

يف املاضي من أمثال القصص الشعبية، أو اإلعالنات التجارية، أو ما تعتـرب الفنـون الدونيـة مـن 
  ).34: 2007(جنوميان، » أمثال األناشيد السوقية بوصفها وثيقة للنقد الثقايف
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يکــن قــد   هــو أن الشــعب مل كاده أن ســبب التخلــف يف اتمــع اإليــراين آنــذاز  يعتقــد مجــال
تعــود علــی القــراءة، وهــذا يکمــن يف عــدم اعتنــاء الکّتــاب ــم إذ کانــت جــل کتابــام ختاطــب 
املثقفـــني والعلمـــاء، نتيجـــة الديکتاتوريـــة السياســـية التـــی تـــؤثر مباشـــرة يف األدب، حيـــث يقـــول: 

يف األدب يعترب إساءة إليهم ونری الديکتاتوريـة السياسـية نفسـها  االحنراف عن طريق القدماء«
يف األدب، حيـــث يقصــــد الکاتــــب املثقفــــني والعلمــــاء فقـــط وال يعتــــين أبــــدا بالــــذين الجييــــدون 
الکتابـــة والقـــراءة لکـــي يفهمـــوا النصـــوص البســـيطة دون عبـــارات مفخمـــة. وخالصـــة القـــول إنـــه 

  ).14: 2000زاده،  (مجال» الديمقراطية األدبيةاليوجد أحد يفکر يف 
زاده ميزات الروايـة (حسـب تعبـريه) و يعـّدها مدرسـة حقيقيـة للـذين ال تتـيح هلـم  يعدد مجال

ظــروفهم االجتماعيــة ومشــاکل حيــام أن يصــرفوا أوقــام للــذهاب إلــی املدرســة وترتقــي الروايــة 
ة إلــی االطــالع علــی کثــري مســتواهم الفکــري واملعنــوي. فقــراءة الروايــة جتلــب هلــم املتعــة باإلضــاف
، حيــث ترفــع مســتواهم لكمــن املعلومــات التارخييــة والعلميــة والفلســفية واألخالِقيــة ومــا إلــی ذ

  تتطور بالدهم.لك بشکل عام وبذ
والروايــة تعــّد وســيلة لتعريــف املــواطنني بعضــهم بــبعض إذ يتعــرف قــاطنو املــدن مــن خالهلــا 

کمــا تتعــرف األقــوام والطوائــف بعضــها علــی   علــی أســلوب حيــاة القــرويني ويتعــرف الســيد عبــده
إن الروايـــــة أفضــــل مـــــرآة النعکـــــاس العــــادات األخالقيـــــة والصـــــفات اخلاصـــــة «بعــــض ويقـــــول: 

  ).18: املصدر نفسه» (بالشعوب واألقوام
زاده إلـی الفائـدة األهـم للروايـة، وهـي تزويـد لغـة  وإلی جانب هذه امليـزات، يشـري مجـال

مثــال املتداولــة واألســاليب املختلفــة للتعبــري عنــد شــرائح الشــعب باملصــطلحات الشــائعة واأل
  اتمع کافة، إذ ليس بإمکان الکتابة الکالسيکية استخدام هذه العناصر القيمة للغة.

کمــا أننــا جنــد معجمــاً مــن املصــطلحات الشــعبية يف ايــة اموعــة، الــيت ال توجــد يف أي 
کاتــب، إذ يتمنــی أن تؤخــذ علــی حممــل معجــٍم فارســي آخــر وهــذه حماولــة أوليــة مــن جانــب ال

اجلد ويستفيد منها الکّتاب فيما بعد ويضيفوا إليها شيئا فشيئا کـي تبقـی وثيقـة لـرتاث الشـعب 
  ).1٤1- 125: 2000زاده،  اإليراين (انظر: مجال

» أن قصـــــص اموعـــــة تنـــــافس أفضـــــل القصـــــص القصـــــرية يف أوربـــــا«مـــــن يعتقـــــد ك هنـــــا
) ويری بعض الدارسني أن سبب جناح هذه اموعة هو أـا کتبـت 140: 2005(كامشاد، 
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ت الـيت سـبقتها خطاً فاصالً بني احملاوال -  فعالً  -  يف وقتها عندما کان اجلميع ينتظروا وتعترب
  وتلتها فيما بعد.

بصــراحة، «بعــد انتشــار هــذه اموعــة يکتــب العالمــة حممــد قــزويين يف رســالة مــن بــاريس: 
زاده فاضًال مـدققاً علـی الطريقـة األوربيـة.مل يکـن أحـد يصـدق بـأن هـذا  لقد أصبح السيد مجال

الشاب الصغري ذو اجلسم النحيل باستطاعته أن يصل إلـی هـذه الدرجـة مـن املوهبـة وتکـون لـه 
  ).166: 2000(أردكاين، » دية األوربيةهذه الروح النق

  
  (الفارسية سّکر) فارسی شکر است 1.5

کتبـــت هـــذه القصـــة متـــأخرة عـــن قصـــص اموعـــة األخـــری، لکنهـــا وردت يف البدايـــة بســـبب 
  :7وفيما يلي تلخيص هلذه القصة 6تشابه مضموا مع ما جاء يف املقدمة

مثــل إيــران حيــرق فيــه الرطــب واليــابس  ال يوجــد مکــان يف الــدنيا«تبــدأ القصــة ــذه اجلملــة: 
  ).29: 2000زاده،  (مجال »8معاً 

حيکي الراوي (املتکلم) أنه فور عودته من أوربا إلی إيران بعد مخس سنوات عـن طريـق حبـر 
النمـل حـول «کــ  -  حسـب تعبـريه -  جيتمعـون حولـه» أنزلی«قزوين (خزر) يفاجأ حبّمايل ميناء 

وهـم يـدققون جـواز سـفره  كيـث يلفـت انتبـاه مـوظفي اجلمـار ح .(املصدر نفسه)» 9جرّادة ميتة
أنـه لـيس  - نظراً إلـی ظـاهره - ورغم أنه يربز هلم أنه إيراين األصل لکنهم اليصدقونه ويزعمون

  وهلذا يعتقلونه للتحري عن أمره. إيرانياً 
يف السجن املظلم، يلتقي الراوي بشخصـيتني أخـريني سـجنتا، ومهـا رجـل متغـرب يتظـاهر 

الوقــت، يفـتح بـاب الســجن لك بأنـه يقـرأ روايــة واشـيخ قـابع يف زاويــة مشـغول بالعبـادة. يف ذ
ويدخل شاب يبدو أنه من طبقة متدنية يف اتمع، وهو الشخصية الوحيدة الـيت حتمـل امسـاً 

ما إن يدخل السجن حتـی حيـاول أن يسـأل عـن سـبب اعتقالـه. وبعـد يف القصة (رمضان) و 
أن ينظـــر إلـــی املســـجونني يظـــن أن الشـــيخ أفضـــل مـــن يســـتطيع أن يـــرد علـــی ســـؤاله؛ لکنـــه 
اليفهم من کالم الشيخ شيئا ألنه مفعم باملفردات العربية. فيتجه مرتددا إلی الشاب املتغرب 

لــــه الرجــــل أيضــــا إذ إن کالمــــه کــــان مليئــــا ويســــأله الســــؤال نفســــه إال أنــــه مل يفهــــم مــــا يقو 
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بالکلمـــات الفرنســـية. فـــيجّن رمضـــان ويبـــدأ بالصـــراخ خلـــف بـــاب الســـجن. فحينهـــا يقـــرتب 
الـراوي منــه ويشــفق عليــه و يــتکلم معــه باللغــة الفارســية السلســة. وأخــريا يطلــق ســراحهم ألن 

م ذاتـــه ومـــدير مــدير الناحيـــة الـــذي أمـــر بســجنهم للتأکيـــد علـــی قدراتـــه، أقيــل يف مســـاء اليـــو 
الناحيـــة اجلديـــد أراد أن يثبـــت قدراتـــه أيضـــا فـــأمر بـــإطالق ســـراح املســـجونني الـــذين ســـجنوا 
صباحا! فريکب الراوي مع الشيخ والشاب املتغرب عربـة ويشـاهدون يف طـريقهم  إلـی مدينـة 
رشت مديرا جديدا يذهب إلی ميناء أنزيل ويشرع اجلميع بالضحك من مشاهدة هذا املنظر 

  ).29-11: 2000زاده،  مجال(انظر: 
اى  لـزين العابـدين مراغـه سياحتنامه ابراهيم بيگزاده متأثرا يف کتابة القصة برواية  کان مجال

(مقهـی سـورات) لربنـاردن دوسـن   Le Café de Surateم) ويبـدو أنـه تـأثر أيضـا بروايـة190٤(
وکل من هاتني الـروايتني تسـردان احلـوادث  )Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre( پري

زاده اليکتفــي ــذا اجلــنس  عـن طريــق کــالم الشخصـيات بــدالً مــن أعماهلـا وأفعاهلــا؛ لکــن مجـال
من الـوعظ بـل يشـري إلـی زوال اللغـة فـی تعامـل (رمضـان) مـع الشخصـيات األخـری يف القصـة 

). وهكـذا 217- 215: 1999(بـاالئي، » ويقرتب من عرض مسرحية فيها نوع من الفکاهـة
املفــــردات  -  بأســــلوب ســــاخر -  جنــــد تركيبــــا غريبــــا مــــن املفــــردات العربيــــة والفرنســــية امتزجــــت

واملصطلحات الفارسية جتري على لسان الشيخ والرجل املغـرتب، يكشـف الكاتـب مـن خالهلـا 
ي عمق املأساة اليت أصيبت ا اللغة الفارسية آنذاك: فيقول الشـيخ ردا علـى سـؤال الرجـل األمـ

مؤمن! عنان نفس عاصی قاصر را بـه دسـت قهـر و غضـب «عن سبب وقوعهم يف السجن: 
) (يـا أخـي املـؤمن! ال 34: 2000زاده،  (مجـال» مده که الکاظمني الغيظ والعافني عـن النـاس

الغاضــبة إذ [ينبغــي للمــؤمن] أن يكظــم ة تــرتك عنــان نفســك العاصــية القاصــرة إىل يــدك القــاهر 
كمــــا يفّســــر الــــراوي يف مقطــــع آخــــر، الكــــالم الــــذي ألقــــاه الرجــــل   غيظــــه ويعفــــو عــــن النــــاس).

رمضـــان املســـكني كيـــف ميكنـــه تفّهـــم هـــذه التخـــيالت الصـــعبة؟، بعـــّض النظـــر عـــن «املغـــرتب: 
ترمجــة حرفيــة » حفــر الــرأس«أّن  -  مــثال -  الكلمــات الفرنســية، مــن أيــن كــان ميكنــه أن يعــرف
كلمــا أجتشــم «ســية يقولــون يف هــذا املوضــع ملصــطلح فرنســي مبعــين التفكــري والتخييــل ويف الفار 

  ».10»...كلما أضرب رأسي باحلائط«أو » العناء...
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ـــل کـــل مـــن الشخصـــيات األربعـــة للقصـــة دور طبقـــة مـــن طبقـــات اتمـــع؛ فالشخصـــية  متّث
ماحــــدث للــــبالد مــــن ســــيطرة  كالرئيســــة (رمضــــان) هــــي شــــعب إيــــران الــــذي اليــــدري واليــــدر 

وثقافيــــاً والســــيما أدبيــــاً إذ اليفهــــم کــــالم أصــــحابه وهــــم  األجانــــب عليهــــا سياســــياً واقتصــــادياً 
باللغة الفارسية اليت حدث ما حدث هلا من کثرة املفـردات األجنبيـة  - علی مايبدو - يتکلمون 

فيهــا. ورجــل الــدين، الــذي ميثــل دور فئــة ذات شــأن وأمهيــة يف اتمــع اإليــراين، نســي وظيفتــه 
وتــــورط يف فــــخ الکــــالم والــــدروس النظريــــة الــــيت  األساســــية يف إيقــــاظ األمــــة يف وجــــه األعــــداء

الجدوی منها إال إذا استخدمت يف طريق إحياء األمة بالدين. واملتغرب أيضـا ابتعـد عـن مهـوم 
شـــعبه وانبهـــر بتجليـــات الغـــرب ثقافـــة وعلمـــاً دون أن يأخـــذها بعـــني االعتبـــار يف جمـــال تطـــور 

إال يف حتريـــر بـــالده ممـــا حصـــل لـــه مـــن  بـــالده. وأخـــريا، ميثـــل الـــراوي الطبقـــة املثقفـــة إذ اليفکـــر
  ).202- 201: 2003االستبداد حيث سيطر األعداء علی أرضه وثقافته (مهايون كاتوزيان، 

کمـــا ذکـــر، جنـــد يف هـــذه القصـــة لونـــاً مـــن ألـــوان املســـرحيات اهلزليـــة الـــيت تشـــبه احلکايـــات 
حبکـة قصـرية وهـذا إذ خلص الکاتب جمموعة مـن األفکـار فـی إطـار » املقامة«القدمية وخباصة 

جيذب القارئ ليتابع القصة التی تعرض هلا کاملسرحية. ومثلمـا حيـدث يف املقامـة يـدخل الـراوي 
القصــة وبعــد أن جتــري بعــض » بطــل«إلــی بلــد شــرقي ويلتقــي مبجموعــة مــن النــاس مــن بيــنهم 

بعـــض ك الـــراوي البطـــل واآلخـــرين وکـــل ميشـــي يف طريقـــه. لکنـــه هنـــاك احملادثـــات بينهمـــا، يـــرت
، منها: أن األساس يف املقامة هـو اللغـة 11فوارق األساسية بني القصة هذه وأسلوب املقاماتال

حيــث حيــاول الکاتــب أن يســتخدم املصــطلحات األدبيــة والســجع وخمتلــف أشــکال البالغــة يف  
زاده أن يبعـد النثـر الفارسـي  کالمـه ويـأتی بغرائـب املفـردات لتحسـني کالمـه، بينمـا حيـاول مجـال

  ه باملصطلحات الشائعة بني الناس.هذا التکلف والغموض ويعوضاملعاصر عن 
مــــن جانــــب آخــــر، البطــــل يف املقامــــة هــــو الــــذي يتحــــدث بطالقــــة يف کالمــــه لکــــن بطــــل 

  زاده يستمع إلی اآلخرين الذين ليس کالمهم إال جمموعة من املفردات التی ال معنی هلا. مجال
ة لســــانية يســــتخدمها البطــــل املتجــــول باإلضــــافة إلــــی هــــذا، ميثــــل اهلــــزل يف املقامــــة يف لعبــــ

هــذه اللعبــة يف کــالم الشــيخ  يکــی بــود يکــی نبــودواملتســول واعيــاً، بينمــا يســتخدم کاتــب قصــة 
  ك.ألسلوب السائد علی الکالم آنذاوالشاب املتغرب ليسخر من ا
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 وأخريا، اللغة النموذجية يف القصة هی لغة املستمعني خالفاً للمقامة اليت جتعل لغـة املـتکلم
علــی أســاس تعبــري  - منوذجــا يف الکــالم. وخالصــة القــول إن هــذه القصــة تعتــرب "ضــد املقامــة" 

إذ تأخــــذ کثــــريا مــــن أبعادهــــا الظاهريــــة والشــــکلية مــــن املقامــــة لکنهــــا تقابلهــــا يف نقطــــة  -  ژول
  ).221- 217:املصدر نفسه(انظر: » اللغة«أساسية وهي 

  
  (الّرجل السياسي) ل سيــاسیرج 2.5

شــيخ جعفــر، راوي احلکايــة (املــتکلم)، حيکــي لنــا کيــف تغــريت حياتــه مــن حــالج إلــی رجــل 
سياســي، إذ حرضــته زوجتــه غــرية مــن جــارهم (حــاج علــي) علــی الــدخول إلــی ســاحة السياســة 
ولتتحسن أوضاعهم املادية. فهو حياول أن ينتهز الفرصة ويستفيد مـن األوضـاع املأزومـة وجيعـل 

اس الذين يشکون من األوضـاع السياسـية يف الـبالد. وسـرعان مـا جيـد نفسه أمام مجهور من الن
نفسه يف املنافسات السياسية حيث طُلب منه أن حيرض الناس علی التصويت لشـخص معـني 
مقابـــل مبلـــغ مـــن املـــال. وشـــيئا فشـــيئا جيـــد مکانـــة مرموقـــة بـــني النـــاس، وأخـــريا ينتخـــب عضـــوا 

يف هـذا املشـوار فيفضـل واليـة مدينـة صـغرية بـدالً للربملان. لکنه يطلع علـی مـا ميکـن أن يصـيبه 
  ).67- 45: 2000زاده،  من مقعده يف الربملان! (انظر: مجال

م يف بــرلني أي يف ايــة احلــرب العامليــة األولــی وال ســابقة 1917ُکتبــت هــذه القصــة عــام 
 تکــن قبــل احلــرب العامليــة أو بــاألحری قبــل الثــورة الدســتورية يف الــبالد. ومل» سياســي«لکلمــة 

تعـين هــذه الکلمــة إال التفـاعالت الشخصــية رغبــة يف العثـور علــی القــدرة السياسـية التــی کانــت 
زاده مــن توضــيح   مثرــا اکتســاب املــال والقــدرة. فالقيمــة األساســية هلــذه القصــة يف متکــن مجــال

ـــادر إلـــی  کثـــري مـــن اجلوانـــب السياســـية يف بضـــع صـــفحات ويف إطـــار قصـــة قصـــرية دون أن يب
الفـرتة  تلـكيف رسـم صـورة واقعيـة عـن إيـران يف  -  فعـال - التحليل مباشرة لکنه جنـح الشرح أو 

  ).210 - 207: 2003(انظر: مهايون كاتوزيان، 
تسـألين کيـف أصـبحت رجـالً سياسـياً «تبدأ القصة بالعقدة اليت تطرح يف مجلة استفهامية: 

» ربــع ســنوات...ورفعــت رأســي بــني الــرؤوس؟ جيــب أن تعــرف أنــت أنــين کنــت حالجــاً قبــل أ
يف القصــة ويتابعهــا وجيــد احلــل ك ) وجتعــل القــارئ منــذ البدايــة يشــار45: 2000زاده،  (مجــال

 .واليکون املتلقي قارئا فحسب بل بإمکانه املشارکة يف القصة
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 12وتنقســم القصــة إلــی جمموعــة مــن احلــوادث املســتقلة کمــا نــری يف الروايــة البيکارســکية
يف قصــة قصــرية  )Adventurous Novel( زاده اختصــر روايــة مغامريــة وميکــن القــول إن مجــال

إال أـا ختتلـف  -يف اتصـال احلـوادث خاصـة - فهي ورغـم تشـاها مـع الروايـة البيکارسـکية
وحتدث احلوادث کلها » السفر«عنها يف بعض األحيان إذ اليوجد عنصر أساسی فيها وهو 

حــث عــن احلــوادث اجلديــدة فحســب بــل يقــف بوجــه النظــام املســيطر يف طهــران والبطــل اليب
ويسخر الکاتب من کيفية تعامـل  )Comic( علی البالد. ويعرض هذا املشهد يف إطار هزيل

مبا جيري يف البالد سياسيا ويتابع کل حرکة جديدة  ميلك الوعيالشعب مع احلکومة فهو ال 
ري أساســـي يف اتمـــع (انظـــر: بـــاالئي، بشـــکل عشـــوائی کمـــا يرتکهـــا دون أن يتوقـــع أي تغيـــ

1999 ،19-20٦.(  
مـــــن التقنيـــــات املهمـــــة الـــــيت اســـــتخدمها الکاتـــــب بشـــــکل مناســـــب واســـــتطاع أن يشـــــجع 
املخاطـــب علـــی متابعـــة القصـــة: االســـتفادة الصـــحيحة مـــن الفکاهـــة لرســـم الشخصـــية وحيکـــي 

ی أسـباب احلــوادث  الـراوي عـن فــرتة ليسـت ببعيــدة عـن زمننـا هــذا ويشـري بصــورة غـري مباشـرة إلــ
هــذه الدرجــة يف ســرد احلکايــة. (ال أحــد ميكنــه  )Chronology( کمــا يعتمــد علــی ترتيــب زمــين

مــــن اخلــــداع واإلغفــــال إال وقبــــل أن يتــــورط يف عــــامل السياســــة، كــــان شــــيًخا أو رجــــل ديــــن أو 
صـاحب شـأن أو مثـل هـذا النــوع مـن املشـاغل حيـث يكــون مـن املسـتحيل أن يرتشـي بعضــهم 

  ).63: 2000زاده،  ) (مجال13عليه أحدٌ وال يطلع 
اســتخدام املصــطلحات العاميــة بشــکل غــري معــروف خــالل القصــة يعتــرب نوعــا مــن أســلوب 

زاده يف هــذه القصــة  وأخــريا، ليســت شخصــيات مجــال .کمــا أشــرنا ســابقا إزالــة حجــاب اإللفــة
 اتمـع (انظـر: ممّن يقبلون التحول يف ايتهـا فهـم راضـون عمـا فعلـوا وعـن مکـانتهم احلاليـة يف

  ).9٤- 82: 1979پارسی نژاد، 
  
  (صداقة الخالة دبة) دوستی خاله خرسه 3.5

حصـل راوي القصــة (املــتکلم) بعـد صــعوبات کثــرية علــی عمـل يف اإلدارة املاليــة (مبدينــة ماليــر) 
واستطاع أن يدير أموره وحيّسن أوضاعه االقتصادية. ففـي حـرب إيـران مـع الـروس يصـّمم علـی 
زيارة والدته العجـوز يف (کرمانشـاه) ويطمـئن علـی سـالمتها. ويرافقـه أشـخاص آخـرون يف هـذا 
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ر، منهم حبيب اهللا الـذي  قُتـل أخـوه  يف احلـرب. يف أثنـاء الطريـق، يسـاعد حبيـب السفر اخلط
ـــه مـــن املـــوت لکـــن اجلنـــدي حينمـــا يفهـــم أن معـــه نقـــوداً کثـــرية يقـــول  اهللا جنـــدياً روســـياً وينجي

يضـــربون لك أنـــه تعامـــل معـــه معاملـــة ســـيئة، لـــذ -  بعـــد أن يلتقـــي ـــم يف الطريـــق - ألصـــدقائه 
اجلنـدي اجلـريح  لـكه لتأديب اآلخـرين. وأخـريا، يشـاهد الـراوي أن ذحبيب اهللا وحيکمون بشنق

  .)84- 69: 2000زاده،  يذهب عند جسد حبيب اهللا و يسرق نقوده! (انظر: مجال
أن هـــذه احلکايـــة کتبـــت يف بدايـــة عـــام «زاده مبقدمـــٍة قبـــل بدايـــة القصـــة وهـــي:  يـــأيت مجـــال

لـــــروس قـــــرب مدينـــــة کرمانشـــــاه ش خـــــالل احلـــــرب بـــــني القـــــوميني اإليـــــرانيني وقـــــوات ا 133٤
  ).1917) أي قبل ثورة روسيا (املصدر نفسه» (حدود ايران الغربية) (علی

زاده قصته حينمـا أرسـل مـن قبـل جلنـة القـوميني اإليـرانيني يف بـرلني إلـی غـرب  کتب مجال
م) وأعلنـت إيـران عـدم احنيازهـا يف 191٤إيران يف مهمة ثورية متزامنا احلرب العاملية األولی (

احلرب، لکنه بسبب وجود قوات الروس يف آذرباجيان أرسلت احلکومة العثمانية أيضـا قواـا 
بســبب  - إلــی هــذه املنطقــة ورغــم أن الشــعب والربملــان کــانوا إلــی جانــب أملانيــا والعثمــانيني

م) الـيت وقفــت 1907اتفاقــاً مـع إنکلــرتا ( لكإال أـم کــانوا قـد وقّعــوا کـذ - عـداوم للــروس
الروس يف هذه املعرکة. ففي هـذه األثنـاء ومـع وجـود رّدة فعـل للشـعب جتـاه هـذه إلی جانب 

زاده ليذهب إلی  األوضاع، فّکرت جلنة القوميني اإليرانيني يف مساندة الشعب فانتخب مجال
غـــريب الـــبالد ملســـاعدة ســـکان هـــذه املنطقـــة علـــی مواجهـــة اجلـــيش الروســـي وسنشـــري إلـــی أن 

  ك.دثة حدثت للکاتب آنذاأجواء القصة کانت متأثرة حبا
نشـأت صـداقة محيمـة بـني «وهـي:  14أما عنـوان القصـة فهـو مـأخوذ مـن حکايـة شـعبية قدميـة

راع ودب. ويف يــــوم مــــن األيــــام يــــری الــــدب ذبابــــة علــــی أنــــف صــــاحبه فيضــــربه حبجــــر فيمــــوت 
ك هنـافهذا النـوع مـن الصـداقة يعـرب عـن عـدم احلـزم واملراعـاة يف التعامـل مـع اآلخـرين. و ». الراعي!

أيضا لعب باأللفاظ حيث يشري إلی رمز الروس (الـدب) الـذين تعتـرب صـداقتهم أسـوء مـن عـداوة 
  ).218- 213: 2003 ؛ انظر: مهايون كاتوزيان،81: 2000زاده،  (مجال العقرب

يف  )Travel Literature( أســلوب الســفر يف هــذه القصــة جيعلهــا قريبــة مــن أدب الــرحالت
 احملســننيلك مســاالقــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن العشــرين يف إيــران مثلمــا فعــل طــالبوف يف 

  .بيكسياحت نامه ابراهيم اي فی  أو باألحری مراغه
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القصــة مملــوءة باملصــطلحات الشــعبية ،کمــا نــری فيهــا کثــريا مــن التشــبيهات اجلميلــة املتعلقــة 
فکـان  مل ينقطـع الـثلج بعـد ...«تاء. فنقرأ مـثال: بالطبيعة خاصة يف وجهها القاسي يف فصل الش

مثل آالف من الفراشات الفضية بالروح مع أجنحة مفتوحة تنزل من اجلنة العليا شوقا وحمبة علی 
  ).71: 2000زاده،  (مجال» األرض وتأتی برسالة التضحية واأللبسة البيضاء حمليب األرض الرتابية

جســد حبيــب اهللا الــذي مل يــذق طعــم الســعادة يف رأيــت «کمــا جــاء يف الفقــرة األخــرية: 
اجلنــدي  لــكحياتــه، وقــد اختفــی حتــت تــل مــن زهــور الــثلج ومل يبــق أثــر ال منــه وال مــن أقــدام ذ

البشـــــع! لقـــــد ســـــرتت يــــــد الطبيعـــــة کليهمـــــا دون أی عنايـــــة ومــــــا رأيـــــت أثـــــرا مـــــن اــــــازاة أو 
  ).84(املصدر نفسه: » 15العقاب...!

يکتــب قصــة تراجيديــة واحلقيقــة أنــه اســتطاع أن جيعــل هــذه زاده  قلــيال مــا حــدث أن مجــال
البيئــة تســيطر علــی قصــته رغــم أــا تبــدأ ببدايــة فرحــة. ميّهــد الکاتــب األرضــية خللــق الشخصــية 
الرئيسة من خالل الراوي وبعد مقدمة طويلة وتعريف الشخصيات الثانويـة، شـيئا فشـيئا يـدخل 

  يف صميم احلکاية. 
يف القســم النهــائي للقصــة يــربز نتيجــة ردة فعــل اإليــرانيني جتــاه  شــرح عظمــة إيــران املفقــودة

الـريح املالئمـة واللينـة «األعداء إذ مل تسبب إال نکسة البالد جتاه املشاکل الداخلية واخلارجية: 
مــن جانـــب الغـــرب، مـــن إيـــوان املـــدائن مقـــربة عظمــة إيـــران القدميـــة وجالهلـــا، مـــن قصـــر شـــريين 

يبــة أمــل فرهــاد متــر مــن حــدائق کنگــاور وتنــوح بــني األشــجار وبيســتون منــزل ســعادة خســرو وخ
العاريـة مــن األوراق وتــتکلم بــال لســان: أيتهــا الــدنيا، أيتهــا الــدنيا، کــم مــن األلــوان ومــن اخلــدع! 

  .16»أرض کيکاوس سحقت حتت أقدام جنود الروس! ياويل! ياويل! ياويل!
  
  17(آالم المال قربانعلي) درد دل مال قربانعلی 4.5

الــراوي (املــتکلم) شــيخ مــداح يــرتمن مبــدح آل البيــت ويــذکر مصــائبهم (علــيهم الســالم)، لکنــه يهــوي 
ـــة غـــري متوقعـــة. لکـــن ريـــاح هـــذا العشـــق جـــرت مبـــا  ـــاة حســـناء إثـــر حادث فجـــأة يف حبائـــل عشـــق فت
التشتهي السفن، والشيخ الذي تـزوج مـن قبـل بأرملـة أسـتاذه يف فـن إنشـاد الـذکر، ميـرض ويلـزم بيتـه 

أن ختمــد نــار عشــقه، فتــرتاکم عليــه الــديون ومتــوت زوجتــه الــيت يــذکرها دائمــا يف القصــة بعفتهــا دون 
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وشخصيتها الفريدة. وتکتمل سلسلة مصائب الشيخ مبوت الفتاة وحتطـم مـا تبقـی مـن آمـال روحـه. 
  ).99- 85: 2000زاده،  وأخريا جيد نفسه يف السجن وهو يف سن اخلمسني من عمره (مجال

زاده يف هذه القصة أيضا أسـلوب اسـرتجاع احلـوادث. فبطـل القصـة يعـّرف  يستخدم مجال«
ـــة عـــن ســـؤال أحـــد املخـــاطبني الـــومهيني، ومـــن مث يشـــرع بســـرد ســـريته وســـبب  عـــن نفســـه إجاب

هـائم بــذکر ســيد  - سـاء مــا فعلــت  - اســم الــداعي؟ املتواضـع: "قربــانعلي"، العمــل؟ «اعتقالـه: 
  ).87: 2000زاده،  (مجال» 18الشهداء!...

 ديكـــــــامريونمثـــــــل قصـــــــص هـــــــذا التمهيـــــــد إلطـــــــار القصـــــــة يشـــــــبه القصـــــــص الغربيـــــــة («
)Decameron( للكاتــب اإليطــايل بوكاشــيو )Giovanni Boccaccio (1313-1375)( کمــا (

يشـبه متامــاً الــرتاث الشــرقي القــدمي (مثــل منظومــة هفــت پيکــر لنظــامي) ومــن مث يــدخل الکاتــب 
  ). 1999:179ئي، (باال» شيئا فشيئا يف صميم القصة

هـــذه القصـــة أثـــر متميـــز صـــغري ميکنهـــا جمـــاراة أفضـــل قصـــص صـــادق «يعتقـــد الـــبعض أن 
قصــة ذات بنـاء منطقــي تعـرض صــورة صـحيحة وواقعيــة «)؛ 1999:175ئي، (بـاال 19هـدايت

عـــن الشخصـــيات وهلـــا حبکــــة حمکمـــة أخـــذت أســـباب األمــــور بعـــني االعتبـــار والتبنـــی علــــی 
  ).43: 2003مريصادقي، (» الصدفة مثل قصص اموعة األخری

يف هذه القصة ميکننا أن جند ميزات القصـة الغربيـة القصـرية متامـا، إذ نشـاهد التنـاقض يف بنـاء 
القصــة بــني مهّمــة الشخصــية حيــث جيــب أن ترکــز أفکارهــا علــی مصــائب األئمــة (ع) وإعجاــا 
بفتــاة شــابة ويصــل الســرد إلــی الــذروة تقبيلــه شــفيت احلبيبــة وأخــريا ايــة قصــرية ورميــه يف الســجن 

) رغــم أنــه کــان قــد حــبس نفســه يف ســجن هــذا احلــب مــن قبــل. كمــا يســتخدم 178ئي: (بــاال
تقنيــة ختاطــب القــارئ يف القصــة وهــي تقنيــة حداثويــة، إذ خياطــب مــال قربــانعلي القــارئ الكاتــب 

بيــد أين ابتعــدت عــن لــب الكــالم وصــدعت رأســك بثرثــريت. وأنــت «فجــأة أثنــاء حديثــه قــائال: 
  ).87: 2000زاده،  (مجال »20ب هذا السجن!تسأل كيف حدث أن أودعت غياه

(آالم املــال قربــانعلي) ذات بنــاء حمکــم ولغــة عذبــة، أمــا موضــوع هــذا  درد دل مــال قربــانعلی«
األثــر ... فلــيس جديــداً علــی ميــدان األدب الفارســي القــدمي، ورمبــا کــان أول مــا يتبــادر إلــی 

سـناء کمـا وردت يف منظومـة العذراء احل لتلكالزاهد » الشيخ صنعان«أذهاننا حکاية عشق 
زاده جتلــی يف  (منطــق الطــري) للشــاعر العرفــاين الفارســي عطــار النيشــابوري. لکــن إبــداع مجــال
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استبداله بلغة تراجيدية  کانت تسود يف أدب املتصـوفة خـالل القـرون املاضـية لغـة تراجيديـة ـ  
  ).100: 2007(رهنما، » کوميدية لرجل مداح يف أيامنا هذه

احلکايـات غالبـا مـا تعتـرب  تلـكف أساسي آخر يف هذا اال وهو أنـه يف اختالك وهنا«
 زاده خيلق شخصية فتـاة عفيفـة وعـذراء أمـام املرأة کرمز للوسوسة واخلديعة للرجل، لکن مجال

» الشـــــــيخ الـــــــذي مل جيمـــــــل نفســـــــه مبيـــــــزات مالئمـــــــة هلـــــــذه الشخصـــــــية وعليـــــــه الـــــــذنب کلـــــــه
ملـــرأة يف األدب هـــذه النظـــرة نظـــرة إبداعيـــة إلـــی ا) وميکـــن اعتبـــار 108: 1979  نـــژاد، (پارســـي

  الفارسي املعاصر.
تربز شخصية املرأة يف هذه القصة (زوجة جار املـال وابنتهـا وزوجـة املـال) «إضافة إلی هذا، 

صــورة املــرأة اإليرانيــة يف أواخــر عهــد القاجــاريني إذ کانــت جامــدة، منعزلــة، الختــرج مــن البيــت 
أن تکون عفيفة وتعمل يف خدمة زوجها وأوالدها ويفهـم هـذا مـن ووظيفتها الوحيدة أا جيب 

) ومــن جانــب 113: ملصــدر نفســهخــالل مجــل الشــيخ املتکــررة عــن عفــة زوجتــه يف القصــة" (ا
جند هذه العبارات يف تقابل مع توصيفات متعددة عن مجال الفتاة احلسناء وجنـد توازنـاً «آخر، 

  ).185: 1999(باالئي، » تاماً بني إمرأتني حمبوبتني عند الراوي
زاده اتمــع الــذي يســيطر عليــه النفــاق والتضــاد  ينتقــد مجــال -  أيضــا - يف هــذه احلکايــة «

بلغــــة ســــاخرة خفيــــة ويعتقــــد بعــــض الدارســــني أنــــه کــــان متــــأثرا يف ســــرد هــــذه احلکايــــة بــــبعض 
جليمــز موريــه (ترمجــة  حکايــة حــاجي بابــا(اهلــراء) لعلــي أکــرب دهخــدا و  چرنــد وپرنــدمقتطفــات 

مريزا حبيب اصفهاين) کما جيب أن ال تفوتنا اإلشارة إلی تشابه أسلوب اهلزل يف هـذه القصـة 
  ).182- 181: املصدر نفسه» (گلستانحبکايات سعدي الشريازي يف 

  
  (طنجرة والقت غطاءها) بيله ديگ بيله چغندر 5.5

(املــــتکلم) عــــن مــــدی اشــــتياقه إلــــی تتــــألف القصــــة مــــن جــــزأين: يف اجلــــزء األول يعــــرب الــــراوي 
احلّمامــات اإليرانيــة القدميــة وذکرياتــه يف إيــران وهــو يعــيش اآلن يف بلــد أوريب، وحيکــي لنــا کيــف 

 ليك(الشخصـــية الرئيســـة) أجنـــيب يعـــرف فنـــون التـــد ّلكأنــه التقـــی أخـــرياً وبعـــد حبـــث طويـــل مبــد
ار لثمــاين وزارات يف الدولــة! إنــه کــان يعــيش يف إيــران کمستشــ ّلكاإليرانيــة جيــدا ويقــول لــه املــد
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وحيکي له کيف وصل إلی هذه املناصب، لکنه بعد مدة قصرية يرجع خائب األمـل خوفـاً مـن 
  أن يباح سره لآلخرين.

ملـــت و دولـــت «عـــن إقامتـــه يف إيـــران حتـــت عنـــوان:ّلك يف اجلـــزء الثـــاين نقـــرأ ذکريـــات املـــد
إيـــران شــعبا وحکومـــة) ويف الواقــع نعـــرف مــن خالهلـــا نوعيــة نظـــرة الغــربيني إلـــی إيـــران » ( إيــران

  ).117- 101: 2000زاده،  وحتليلهم ملا جيري فيها (انظر: مجال
يف بــرلني وعنواــا مــأخوذ مــن مثــل ترکــي يســتخدم يف  1921کتبــت هــذه القصــة يف ســنة 

امــــل اإليــــرانيني وســــذاجتهم خاصــــة جتــــاه الفارســـية أيضــــا ويف الواقــــع، ينتقــــد الکاتــــب کيفيـــة تع
الغــربيني؛ وکأنــه يريــد القــول إنــه طاملــا يســيطر هــذا الــنمط علــی البيئــة الميکننــا التطــور والتقـــدم 

  والبلدان األروبية تنتهز هذه الفرص وختدعنا بطرق بسيطة.
 يف القصـــــــة القصـــــــرية: التنبـــــــؤ القصصــــــــي )Intrigue( زاده أســـــــلوب احلبکـــــــة ويراعـــــــي مجـــــــال«

)Foreshadow(التعقيــد ، )Complication( ،والــذروة )Climax( وبــطء احلرکــة ملــدة قصــرية وبعــدها ،
  ).42 - 23:املصدر نفسه( )Surprise Ending( »ذروة أخری وأخرياً تنتهي بنهاية غريمتوقعة

جيــــد القــــارئ مالءمــــة املضــــمون للبيئــــة واحلــــدث ونوعيــــة الشخصــــية وأن أســــلوب الســــرد يف «
زاده عــن انتقاداتــه للمجتمــع اإليــراين تعبــرياً  القصــة أقــوی مــن عناصــر القصــة األخــری ويعــرب مجــال

واضحاً؛ فهو ينتقد مثال عدم االنسجام يف السياسة وشؤون اتمـع، وفقـدان الـنظم، والتعصـبات 
القويـــة، واالســـتبداد والديکتاتوريـــة، والتخلـــي عـــن الثـــروات الوطنيـــة وإعطائهـــا لألجانـــب، الدينيـــة 

  ).115: 1979نژاد،  (پارسي» وفقدان الوعي، وعدم الثبات، وعدم االهتمام حبقوق املرأة
العرف الغريب (الريـاء يف السياسـة والبسـاطة يف «يواجه املخاطب من خالل القصة بعرفني: 

ويف املقابــــل، العــــرف اإليــــراين (الســــذاجة يف السياســــة واخلــــداع يف األمــــور األمــــور الشخصــــية) 
» دوســــتی خالــــه خرســــهالشخصــــية) وتعــــرض القصــــة نوعــــا مــــن التنــــاقض کمــــا نــــری يف قصــــة 

  ).233: 1999(باالئي، 
زاده طريقة خاصة يف سرد القصة حيث يسـرد الـراوي حکايـة لـيس لـه دور  يستخدم مجال«

عرف املخاطب من خـالل الـراوي علـی الشخصـية الرئيسـة وهـو الوحيـد يف متثيلها ويف الواقع، يت
الذي يدور حمور القصة حوله. وهذا النوع من القصـة وسـرد احلکايـات مـن وجهـة نظرشخصـية 
واحدة عمل صعب جدا... استفاد الکاتب من عنصر اهلزل اسـتفادة قويـة لکـي يضـع القـارئ 
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ــــاغم ال ــــل ويبتعــــد عــــن التن ــــات القدميــــةمــــابني احلقيقــــة والتخيي ــــذي جنــــده يف احلکاي » ســــردّي ال
  .)11٦: 1979نژاد،  (پارسي
زاده البيئة واملکان إال حني رسم لنا مکان احلمام يف أوربا وقد وصف مـن  مل يصف مجال«

ـــا األولويـــة يف احلضـــارة  ـــة القدميـــة وهـــذا يســـاعده يف ايصـــال فکـــرة أن لن قبـــل احلمامـــات اإليراني
خنتـار مـدلکا ليـدير  - علـی سـبيل املثـال - ورغم أننا اخرتعنا الربيـد والثقافة لکننا نسينا مکانتنا 

  ) وهذه ذاا نقطة طريفة يف القصة.124املصدر نفسه: ( »امور الربيد يف بالدنا
بــــني املناصــــب املختلفــــة للشخصــــية يف إيــــران  )Irony( خيلــــق الکاتــــب نوعــــا مــــن املفارقــــة«

) وتعطـي هـذه املفارقـة انسـجاما للقصـة لتصـل إلـی النهايـة وحيـدث ليكومهنتها األساسية (التد
  ).املصدر نفسه( » ما حيدث أخريا للشخصية

إذ حـــذف فيـــه کـــل عناصـــر » الروايـــة الشـــفهية«بإمکاننـــا أن نعتـــرب اجلـــزء الثـــاين نوعـــا مـــن «
وجنــد نصــاً يســتخدم فيــه عنصــر البيــان فقــط بــدل أن جيــري علــی  )Mimesis( العــرض واحملاکــاة

ان الشخصــــيات وقــــد نســــي فيــــه کــــل اجلوانــــب العرضــــية والســــردية وبقــــي يف الــــنص صــــور لســــ
غريمتوقعة واللعب باأللفاظ حيث جيعله مضحکاً وهذه السخرية االجتماعية تتشـابه مـع أقـوال 

  .)234: 1999(باالئي، » املقامات
  
  (المتشّرد) ويالن الدوله 6.5

حکايــة شــخص متشــرد حيکــي الــراوي (الغائــب) عنــه وعــن معاناتــه وهــو طفيلــي يقضــي حياتــه 
وصـية يطلـب فيهـا مـن ك عالة علی غريه ويف اية القصة وإثر هـذه احليـاة املکروهـة ينتحـر ويـرت

  ).124 - 119( املصدر نفسه: اآلخرين أن يهتموا بدفن جسده کما اعتنوا به يف حياته 
م يف بــرلني وعلـی مــا يبـدو، تــاريخ کتابتهـا تــأخر عـن القصــص 1921کتبـت القصــة سـنة «

  ).251: 1999(باالئي، » األخری للمجموعة
(املتّشــرد) مــن النباتــات الــيت تنحصــر بــرتاب » ويــالن الدولــه«تبــدأ القصــة ــذه اجلملــة: 
ــــــرص)» خنــــــود هــــــر آش«إيــــــران ومثرــــــا فاکهــــــة تســــــمی  ــــــه ق » (حشــــــري/ يف کــــــّل عــــــرس ل

  ).119: 2000 زاده، (مجال
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زاده حبکة قصـرية بشخصـية واحـدة وأسـلوب حمکـم ومنطقـي واسـتطاع أن يرسـم  قدم مجال
حيـاة طبقــة دنيـا يف اتمــع وخيلــق مأسـاة مســتمدة مـن الفقــر والتشــرد والفسـاد ويف الوقــت ذاتــه 

ــــديا ســــوداء ــــة )Black Humor( يرســــم کومي ، ويصــــعب علــــی املخاطــــب التعــــرف علــــی هوي
يف بداية احلکاية مث ينجـذب القـارئ إلـی البحـث عـن جـواب  )Personal Identity( الشخصية

  أسئلته حول الشخصية. 
خلــق الکاتــب شخصــية إنســانية ملشــکلة البطالــة والالمبــاالة وعــدم البحــث عــن هـــدف 

ك بيـــــد أنـــــه اليـــــرت )Characterization( معــــني يف احليـــــاة وقـــــد اســـــتخدم عنصــــر التشـــــخيص
ء األول للقصـــة يعـــرف املخاطـــب أنـــه شخصـــية املوضــوع مبهمـــاً إلـــی ايـــة القصـــة وبعـــد اجلـــز 

حقيقية اليريد أن يقّر بفقره وتشرده بل يتظاهر بأنـه إنسـان مهـم ولديـه مشـاغل کثـرية حيتـاج 
  إليه اآلخرون دائما.

ـــه رمـــز ألشـــخاص  ـــه مـــن غـــري املمکـــن التجاهـــل بـــأن ويـــالن الدول ومهمـــا يکـــن األمـــر، فإن
ض القصــة الصــراع بــني هــذا الفــرد واتمــع إذ أصــبحوا ضــحايا للفســاد املوجــود يف اتمــع وتعــر 

  .)129- 127: 1979پارسي نژاد، انظر: يعجز الفرد عن مقاومة فساد اتمع (
لتومـاس  )Mayor of Caster bridge( "عمـدة کسـتربريچ"يبـدو أن القصـة تشـبه روايـة «

 کمـا نـری تشـاا بـني شخصـيته وشخصـيات روايـات جـني اوسـنت )Thomas Hardy( هاردي
)Jane Austen(  وهـم أشـخاص عـاديون مثلنـا تعـرب أعمـاهلم عـن نظـرة اجتماعيـة أو فلسـفية أو

  ).131: 1979(پارسي نژاد، » سياسية
زاده خلـــــق يف کـــــل قصـــــص اموعـــــة شخصـــــية مثـــــل پيکـــــارو  إن مجـــــال«وحقيقـــــة القـــــول 

حسـاب (الشاطر) يف الروايات البيکارسکية: متشرد يسافر إلی کل أرجـاء القطـر، يعـيش علـی 
اآلخــرين، مــاکر يــدعي أنــه شخصــية مهمــة جــدا، لکنــه يف القصــة هــذه يعــرض هــذا النــوع مــن 

  ).256: 1999(باالئي، » الشخصية بکماهلا إذ يقول: ينبت يف تراب إيران فحسب
أمـا ظـاهرة االنتحــار فهـي شـیء عصــري مميـز يف هـذه القصــة الجنـدها ال يف املقامــات وال «

ن فکــرة النــدم والتوبـــة مطروقــة ســابقاً يف هــذه األجنــاس األدبيـــة يف الروايــات البيکارســکية، لکــ
  ).املصدر نفسه» (القدمية
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زاده نظــر إلــی جمموعتــه نظــرة شــاملة فتبــدو کــل القصــص وکأــا  مجــال«الالفــت لالنتبــاه أن 
 وويـالن الدولــهبدايـة للروايـة  فارسـی شــکر اسـتفصـل مـن فصـول روايـة مــا، حيـث تبـدو قصـة 

مبــوت البطــل، بينمــا ميکــن تغيــري مکــان القصــص األخــری کمــا ميکــن أيضــا  ايــة هلــا إذ تنتهــي
 ).املصدر نفسه» (تغيري مکان احلوادث يف احلکايات القدمية

  
  . النتائج6

زاده واموعــة القصصــية األولــی لــه ومعاجلــة  يف هــذه املقالــة ومــن خــالل دراســة شخصــية مجــال
على ما طـرح مـن األسـئلة يف بدايـة املقـال،  مواضيع القوة والضعف يف أدب هذا الکاتب، وردا

  ميكننا القول:
زاده ســعی إلحيــاء األدب الشــعيب ونقــل األدب مــن بــالط الســالطني والطبقــة  إن مجــال - 

زاده هــو  األرســتوقراطية إلــی وســط اتمــع. والطريــق الوحيــد لرفــع مســتوی اتمــع يف رأي مجــال
م. وعلــى هــذا، حــاول يف جمموعتــه األوىل أن الکتابــة مــن أجــل النــاس واالهتمــام برفــع مســتواه

  يعرض ما ينويه بقصص اموعة الستة وكان ناجحا يف املهمة هذه.
مـــن املنظـــور التارخيـــاين اجلديـــد وجـــدنا العالقـــة الوثيقـــة بـــني األدب واتمـــع مـــن أهـــم  -

الوضـــع زاده يف هـــذا اــال إال بدراســة  امليــزات يف هــذه اموعــة وال ميكـــن فهــم إبــداع مجــال
الراهن يف الوسط اإليراين من غموض الظروف السياسية واالجتماعية الـىت تزايـدت إثـر غفلـة 
املثقفــني واألدبــاء عــن مهمــتهم الذاتيــة والتارخييــة يف تنــوير األذهــان ونقــد الواقــع. وعلــى هــذا 
ونظــرا للمضــامني واملوضــوعات الــيت وردت يف قصــص جمموعــة (يكــى بــود يكــى نبــود) يبــدو 

ـــة أـــا متو  ائمـــة ومـــا جيـــري يف اتمـــع اإليـــراين مـــن القضـــايا االجتماعيـــة واالقتصـــادية والثقافي
  والسياسية.

بإمکاننا النظر إلی هـذه اموعـة علـی أـا خطـوة ناجحـة يف حتـديث األدب القصصـي  - 
ــــدايات القــــرن العشــــرين؛ وقــــد أجــــاد مجــــال زاده  ــــة يف ب ــــاً حرکــــة القصــــة العاملي الفارســــي، مواکب

اليب خمتلفــة لرتســيخ فكــرة القصــة ملعاجلــة اإلشــكاليات املوجــودة الــيت يعــاين منهــا اســتخدام أســ
 اتمع اإليراين آنذاك.
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اســـــتخدم الكاتـــــب أســـــلوب اهلـــــزل والســـــخرية ويف الوقـــــت نفســـــه اســـــتفاد مـــــن التعـــــابري  - 
الرومانســـية لبيـــان األحـــداث الرتاجيديـــة املنبعثـــة مـــن السياســـات اخلاطئـــة لتقريـــب أذهـــان القـــراء 

ورة مباشــرة ــدف إزالــة األلفــة ممــا أصــبح مألوفــا للمــواطن اإليــراين يف مواجهــة التناقضــات بصــ
  املؤملة فيما جيري حوله.

وكمــا أشــري خــالل البحــث روعــة هــذه القصــص ليســت لتعــرف کاتبهــا علــی أبعــاد کتابــة  - 
القصـــة فحســـب مـــن االســـتحکام الـــداخلي واخلـــارجي وبراعتـــه يف اختيـــار املفـــردات واســـتخدام 

قنيـــة اهلـــزل وتعريـــف هويـــة الشخصـــيات والطبقـــات املتعلقـــة ـــا، وإمنـــا الطالعـــه الشـــامل علـــی ت
الفـرتة الــيت يکتـب عنهــا، ويــری أن جناحـه يف بنــاء أسـلوب القصــة يــؤدي إلـی انســجام مضــمون 

  قصصه مع أبعادها األخری انسجاما متناسبا ومتالئما.
ـــا -  زاده، إذ إنـــه  رزة يف إبـــداع مجـــالوال يفوتنـــا القـــول بـــأن اللغـــة مـــن أهـــم العناصـــر الب

يف قالــب بســيط يفهمــه القــارئ  الفارســيةبرباعتــه الشــاملة يف توظيــف مجيــع قــدرات اللغــة 
ــــذي يســــميه العــــادي لقصصــــه، متكــــن مــــن تطبيــــق مــــا يشــــري إليــــه يف مقدمــــة جمموعتــــه  ال

  ».الدميقراطية األدبية«
  

الهوامش
 

ر يف خمتلــــف اــــاالت األدبيــــة  .1 إضــــافة إىل الكتــــب واملقــــاالت املتعــــددة  هلــــذا الكاتــــب املعّمــــ
زاده ســرية حياتـه الذاتيـة رّدا علـى طلـب جملـة وحيــد  والتارخييـة والثقافيـة والّنقديـة، كتـب مجـال

 زاده إصــفهاىن) (مجــال» مجــالزاده اصــفهاىن اســت«(ه.ش) بعنــوان:  1342الشــهرية، ســنة 
وشرح فيها نسبه ومسقط رأسه وأسباب هجرته منطلقا من إصفهان إىل سويسرا. كما نشر 

ه.ش) سرية ذاتية عنه أكثر 1333، 3جملة كلية اآلداب جبامعة تربيز (الدورة السادسة، رقم
زاده وشـرح فيهـا مـا كتبـه وكتـب عنـه يف اـالت املختلفـة يف  تفصيال مبقدمة سيد حسن تقى

 إيران وخارجها.

 .مؤسس الشعر الفارسی احلديث .2

املقامة...قصــــــة حتتــــــوي غالبــــــا علــــــی خمــــــاطرات يرويهــــــا راٍو عــــــن بطــــــل يقــــــوم ــــــذه املخــــــاطرات.  .3
 ).258: 1982هالل،   (غنيمي
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4. Defamiliarization هـــو متييـــز الشـــیء بإعطائـــه صـــورَة جديـــدَة، أی جبعلـــه مفـــرداَ. وهـــذا يکـــون :
باستخدام اللفـظ الشـائع يف ترکيـب جديـٍد يُعيـد إليـه معنـاه، وعـرض الفکـرة يف تعبـري جديـد يُعيـد 

 ).24: 2002إليه حيويتها، وتقدمي الشیء يف شکل جديد خيرجه من املألوف. (انظر: زيتوين، 

)، 19٤2( داراـــــــاننيوعـــــــات قصصـــــــية وروايـــــــات متعـــــــددة؛ مـــــــن أمههـــــــا: زاده جمم کتــــــب مجـــــــال  .5
(قصــة القصــص)  ها قصــه قصــه)، 19٤2(ســرية العــم حســينعلي) ( سرگذشــت عمــو حســينعلیو
(الغـول األکـرب)  قلتشـن ديـوان)، و19٤٤(مـن قمـاش واحـد) ( سر وته يک کربـاس)، و19٤2(
(کتـــــاب ممـــــّر املـــــاء)  نامـــــهآب  راه)، و 19٤7(صـــــحراء احملشـــــر) ( صـــــحرای حمشـــــر)، و19٤٦(
(املــــــّر واحللــــــو)  تلــــــخ و شــــــريين)، و195٤(معصــــــومة شــــــريازية) ( معصــــــومه شــــــريازی) و1947(
های کوتـــــاه  قصـــــهو، )1959( قـــــدمي وجديـــــد)، و1958(العمـــــل الرائـــــع) ( شـــــاهکار) و1955(

(مل يکـن مثـة  غـري از خـدا هـيچکس نبـود)، و1959(حکايـات قنـرب علـی القصـرية) ( علی قنرب
های کوتــاه بــرای  قصــه)، و19٦3(صــندوق األســرار) ( صــندوقچه اســرار)، و19٦1) (إال اهللا

 قصــه مــا بــه ســر رســيد)، و1973(قصــص قصــرية لألطفــال ذوي اللحــی) ( دار های ريــش بچــه
إضافة إلی قصـص طويلـة وروايـات ومقـاالت أدبيـة وعلميـة نشـرت ، )1978(انتهت قصتنا) (

يف جمـــالت إيرانيـــة وأجنبيـــة؛ ولکـــن تتفـــق اآلراء علـــی أنـــه مل يصـــل مســـتوی أّی مـــن آثـــاره إلـــی 
زاده رائداً  (کان يا ما کان) اليت دّونت اسم مجال يکی بود يکی نبودمستوی جمموعته األولی 

کان بسبب بُعده   -افة إلی حتفظه الذي أشرنا إليه آنفاً باإلض -لك للقصة القصرية يف إيران وذ
 عن األجواء املسيطرة علی البالد اليت تغّريت متاماً بعد رحيله من إيران.

م حتــی ســنة 191٤قصــص هــذه اموعــة کتبــت مــا بــني فــرتة تســتغرق ســبع ســنوات تقريبــا مــن  .6
 ).189م أی السنة التی نشرت يف أملانيا (مهايون کاتوزيان: 1921

اســـتقبال األدب الفارســـّي اســـتفادت الکاتبـــة  يف ترمجـــة القصـــة مـــن بعـــض املفـــردات املقرتحـــة يف  .7
 .2008لنسرين هاين الدهين:  املعاصر يف الوطن العريب

 سوزانند). را مثل ايران با هم منی(هيچ جای دنيا ترو خشک  .8

  ای را بگريند) هايی که دور ملخ مرده (مثل مورچه .9

رمضان بيچاره از کجـا ادراک ايـن خيـاالت عـالی بـرايش ممکـن بـود و کلمـات فرنگـی بـه جـای « .10
اللفظی اصـطالحی  ترمجـه حتـت» حفر کـردن کلّـه«توانست بفهمد که  خود، ديگر از کجا مثال می

هرچـه «گوينـد  است فرانسوی و به معنی فکـر و خيـال کـردن اسـت و بـه جـای آن در فارسـی می
 .)39: املصدر نفسه»...» (زمن هرچه سرم را به ديوار می«يا » کشم... خودم را می
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 .2010: »مابني املقامة والقصة القصرية«شكوه السادات:  انظر: حسيين .11

12. Picaresca ،کما أشرنا سابقا، تدل هذه اللفظة على جنس أديب تشـكل يف إسـبانيا ألول مـرة :
 يف القرن السادس عشر امليالدي.

ايــن درجــه زرنگــی و حقــه بــودن هــم کــار هــر کســی نيســت مگــر آن کــه پــيش از آن داخــل « .13
گری بشوی آخوندی و ماليی و سيدی و آقايی و اين جور کارها کـرده باشـی و  شغل سياسی

 » اّال کار حضرت فيل است که آدم طوری رشوه بگريد که کسی نفهمد

الـدين الرومـي يف إحـدی حکايـات املـذکورة ، کما استفاد منها جالل کليلة ودمنةذکرت يف  .14
 .مثنوي لـ

ديــدم جســد حبيــب ناکــام در زيــر خــرمن شــکوفه بــرف ناپديــد گرديــده اســت و نــه از او اثــری  .15
اعتنــای طبيعــت هــر دو را پوشــانده و هــيچ  مانــده و نــه جــا پاهــای قــزاق بدسرشــت! دســت بی

  اثری از جمازات و مکافات در ميان نديدم...!

اری کــه از طــرف مغـــرب وزان بــود از ايــوان مــداين کـــه مــزار عظمــت و شــکوه ايـــران نســيم مهــو  .16
باســتان اســت و از قصــر شــريين و بيســتون کــه منزلگــه کاميــابی خســرو و نــامرادی فرهــاد اســت  

های کنگاور رسيده و در اوتار درختان بی برگ و نوا با نوای دلسختگی  گذشته و به باغستان
هــــا! ســــرزمني   هــــا چــــه نرينگ گفــــت: دنيــــا چــــه رنگ ی زبــــانی میگری منــــوده و بــــه زبــــان بــــ نوحــــه

 ).83زاده: کيکاوس! لگدکوب قزاق روس! افسوس! افسوس! هزار افسوس! (مجال

 استخدمت الباحثة بعض املصطلحات من ترمجة مصطفی البکور عن مقالة تورج رهنما. .17

   »سيدالشهداء...اسم داعی؟ االحقر قربانعلی، شغل و کارم؟ سرم را خبورد ذاکر  .18
 وهو من رواد القصة القصرية يف إيران وأکثر قصصه تدور حول احلاالت النفسية للشخصيات. .19

طور شد در اين  پرسيد چه ولی از مقوله دور افتادم و با وراجی سر عزيز مشا را درد آوردم. می .20
  زندان افتادم... 
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  فهرس المراجع

  الكتب
  ، سنندج: انستيتوی حتقيقاتی ـ پژوهشی کُرد.نثر فارسی دوره مشروطهادوار )، 2000اردكاين، اجالل (

 -  ، طهــران: معــنيسرچشــمه هــای داســتان کوتــاه فارســی)، 1999( بــاالئي کريســتف؛ کــويی پــرس ميشــل
  اجنمن ايرانشناسی فرانسه. 

  ار.، طهران: روزگ3، طزاده های سّيد محمد علی جمال نقد و تحليل داستان)، 1979پارسی، کامران (
  ، طهران: كامه.نقد ادبى و كاربرد آنها در ادبيات فارسى)، 2009تسليمى، على (

  ، طهران: سخن. يکی بود يکی نبود)، 2000زاده، حممد علي ( مجال
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