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Abstract 
Yeki Boud Yeki Nabud and Kan Ma Kan are two short story collections written by 

Mohammad Ali Jamalzadeh and Mikhaeil Noaima that procced to the social issues of Iran 

and Lebanon. In these two collections, the culmination of literary democracy and the 

author's clever and critical look of social issues are revealed. The coexistence of two 

authors in two more or less close societies, the social themes of both collections and the 

style and look at those themes, as well as the names of the two stories, strengthen the 

assumption of stylistic and thematic closeness of both collections. Jamalzadeh's life 

coincided with the Constitutional Revolution and he was considered a supporter of the 

Constitutional Government, Iran, like Lebanon, was lagging behind in various cultural and 
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economic fields due to the tyranny and oppression of kings. In Lebanon also, national 

liberation movements, such as the constitutional movement in Iran, flared up, and the cry 

for freedom and independence from the Ottoman Empire rose. These movements had 

intensified as a result of cultural and intellectual awareness in some Arab societies. Under 

these circumstances, the two story collections of Jamalzadeh and Mikhail Naima were 

written so that they were the two initiatives in a new style in Persian and Arabic short 

stories on the one hand and provided a basis for criticizing the critical situation of the 

Iranian and Lebanese societies on the other hand. Based on the foregoing, we seek through 

the paper to study the manifestations of social realism and the methods of expressing it in a 

collection Yaki Boud Yaki Naboud`s Muhammad Ali Jamal Zadeh and Kan Ma Kan`s 

Mikhail Naima in the framework of the American School of Comparative Literature and 

based on the theory of similarities and differences in this school. Note that the main topic in 

the American School of Comparative Literature is the study of the similarities and 

differences between literary genres in order to better understand and examine the common 

cultural and literary separation through the fictional works of these two great writers in 

Persian and Arabic as these works are a product of human thought through the ages and 

times. In other words, the research aims to study these two collections of stories in the field 

of criticism of social issues and express their similarities and differences in this field, and 

then create a bridge between contemporary Iranian and Lebanese literature in the short 

story and finally answer the following questions: 

 What are the methods used in Yaki Boud Yaki Naboud by Muhammad Ali 

Jamalzadeh, and Kan Ya Makan`s Mikhail Naima's criticism of society? 

What are the similarities and differences between the authors' methods of critiquing 

society? 

How did Muhammad Ali Jamalzadeh and Mikhail Naima use humor in their criticism 

of social issues? 

According to what was said in the above, The descriptive and analytical method was 

used in this research, where it compared critical realism between a collection of Yaki Boud 

Yaki Naboud  Muhammad Ali Jamal Ghazadeh and a collection`s Kan Ma Kan by Mikhail 

Naima in the framework of similarity theories in the American School of Comparative 

Literature. Their anecdotal texts discussed the similarities and differences between them, 

and finally we brought the results of the research. About the theoretical framework of the 

research, it can be said that, it is one of the most similar features between what was, Yki 

Boud Yaki Naboud , by Muhammad Ali Jamalzadeh, and Kan Ma Kan`s Mikhail Naima, 

their critical view of social and cultural issues, and on this basis they can be considered 

within the framework of the school of critical realism in literature, because Mikhail Naima 

clearly depicts this characteristic and we can see its features in his stories Short,  On the 

other hand, most critics and investigators considered the publication of Yaki Boud Yaki 
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Naboud a literary event and the beginning of realist literature in Iran. As critical realism 

was a new form in the realist school, in which the writer deals with the issues and problems 

of society with criticism and analysis, refusing to accept reality and seeks through it to 

reach the direction in which he expresses his opinion, this critical vision appeared in 

literature with Maxim Gorky, the Russian writer and activist who founded the school of 

socialist realism embodied in the Marxist view of literature. Based on the aforementioned, 

the short stories of Muhammad Ali Jamalzadeh and Mikhail Naima were studied in this 

research based on the theories of the school of critical realism and its components, which 

indicate that realism is that which is concerned only with the problems of society, the life of 

the people, and the issues and problems of society in a critical form. 

The results of the research showed that both writers strongly criticized social problems 

in their stories, and there are great similarities in their criticism of social issues, There are 

also differences between them in the way they deal with these issues. Both of them 

criticized the social problems prevalent at the time, such as suicide, betrayal, poverty, social 

stratification, the miserable status of women and other problems that spread in society, 

however, her criticism was taken more seriously by Naima than Jamal Ghazadeh's stories, 

while the ironic side of Jamal Ghazadeh's stories outperformed Na’meh's stories in this 

matter. One of the authors' main concerns in their two collections of stories was a severe 

and realistic criticism of the social situation, which came by relying on various expressive 

styles such as simple and colloquial prose, the use of proverbs and the Grotesque language. 

The two authors pursue their critical stories in the direction of realism, influenced by 

European writers to achieve their society-centered goals that can improve the status of society. 

Keywords: Story, Social Kriticism, Sumor, Muhammad Ali Jamal Zadeh, Mikhail Naima. 
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  الملخص
زادة وكـــان ماكـــان مليخائيـــل   يکـــی بـــود يکـــی نبود(كـــان ياماكـــان) حملمـــدعلي مجـــال

قديــــة نعيمــــة مهــــا جمموعتــــان مــــن القصــــص القصــــرية الــــيت تعتــــرب النظــــرة اجملهريــــة والن
ما. إّن تعاصر املؤلفني يف جمتمعـني متقـاربني إىل للقضايا االجتماعية من أهم  ميزا

حــــد مــــا، واملضــــامني االجتماعيــــة لكــــال اجملمــــوعتني وأســــاليب تطرقهمــــا إىل تلــــك 
هما يف االسم، قد تسّبب يف تشابه اجملموعتني يف خمتلف اجلوانب  املضامني وتشا

اشــر بــني خاصــة يف جمــال معاجلتمهــا النقــد االجتمــاعي رغــم عــدم وجــود تواصــل مب
املـــؤلفني. يهـــدف البحـــث إىل دراســـة هـــاتني اجملمـــوعتني القصصـــيتني يف جمـــال نقـــد 
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القضــايا االجتماعيــة والتعبــري عــن أوجــه التشــابه واالخــتالف بينهمــا يف هــذا اجملــال 
ومن مثّ إنشاء جسـر بـني األدبـني اإليـراين واللبنـاين املعاصـر يف القصـة القصـرية وفـق 

سـتناداً إىل املدرسـة األمريكيـة لـألدب املقـارن. خلصـت املنهج الوصـفي التحليلـي وا
النتــــائج إىل أّن أحــــد اهلــــواجس الرئيســــة للمــــؤلفني يف جمموعتيهمــــا القصصــــية كــــان 
االنتقــاد الشــديد والــواقعي للوضــع االجتمــاعي والــذي جــاء باالعتمــاد علــى خمتلــف 

لغـــــــة األســـــــاليب التعبرييـــــــة مثـــــــل النثـــــــر البســـــــيط والعـــــــامي واســـــــتخدام األمثـــــــال وال
الغروتيســكية. يتــابع املؤلفــان قصصــهما النقديــة يف اجتــاه الواقعيــة متــأثّرين بالُكّتــاب 
األوربيــني لتحقيــق أهــدافهما املرتكــزة علــى اجملتمــع والــيت ميكــن أن يصــّب يف حتســني 

  وضع اجملتمع. 
زاده،  القصـــة، النقـــد االجتمـــاعي، الفكاهـــة، حممـــدعلي مجـــال ة:رئيســـالكلمـــات ال

  ميخائيل نعيمة.
  

  المقدمة. 1
ظهرت املدرسة الواقعية يف القرن التاسع عشر للّرد واالحتجاج على املدرسة الرومانسية. تعّمقت 
الرومانسية يف اخليال واألوهام واألحالم واهلروب من الواقع بينمـا عاجلـت املدرسـة الواقعيـة قضـايا 

ره األديب يكـون متفّرجـاً عنـد خلـق أثـ يالکاتـب الـواقع«اجملتمع وصّورها كما كان بشكل واقعـي. 
). 287ش: 1387 ،(سيدحســيين »غالــب األمــر واليعــّرب عــن أفكــاره ومشــاعره أثنــاء القصــة يف

اختـــذت الواقعيـــة عـــدة اجتاهـــات منهـــا الواقعيـــة النقديـــة والـــيت مـــن أفكارهـــا هـــي االهتمـــام بنقـــد 
فكـــار، اجملتمـــع ومعضـــالته والكشـــف عـــن حقـــائق الطبيعـــة واختيـــار القصـــص وســـيلة لـــرتويج األ

فلهــذا تســعى الواقعيــة النقديــة كمــا يــوحي امسهــا إىل نقــد الوضــع الــراهن للمجتمــع وبــذل اجلهــود 
األول هـــو حماولـــة «لتغيـــريه. بنـــاءاً علـــى هـــذه الرؤيـــة، تســـعى الواقعيـــة النقديـــة إىل حتقيـــق هـــدفني:

علـى  توعية النـاس فيمـا خيـّص الوضـع الـراهن والظلـم الناشـئ عـن العالقـات االجتماعيـة القائمـة
امللكيــة اخلاصــة والثــاين هــو خلــق الــروح الفوضــوي والثــوري لــدى النــاس وكســر الظــروف احلاليــة 

). أمــــــا يف األدب فــــــإّن هــــــذا املصــــــطلح 222 - 215ش: 1362(ســــــاچکوف،  »للمجتمــــــع
يقصــد بــه أحيانــاً مالحظــة الواقــع وتســجيل تفاصــيله وتصــويره تصــويراً فوتوغرافيــاً حرفيــاً وإبعــاد 



 141   )وآخرون سجاد عريب( ... مظاهر الواقعية النقدية بني يكي بود يكي نبود

اويله، ويقصد به أحياناً أخرى احليادية أو املوضـوعية الصـارمة الـيت متنـع  عناصر اخليال اجملنح و
أعمالــه األدبيــة، فــريى بعضــهم أن الواقعيــة تســرب أفكــار الكاتــب وعواطفــه ومزاجــه الــذايت إىل 

تم إال مبشكالت اجملتمـع وحيـاة الشـعب بينمـا يـرى آخـرون أن الواقعيـة تتسـع  هي تلك اليت ال
  ).7م: 1996لكل اآلثار األدبية تقريباً(أنظر، بوشعري، 

تعتــرب القصــة خاصــة القصــرية منهــا مــن أفضــل اجملــاالت لنقــد اجملتمــع احملــيط وتســليط الضــوء 
لى املشكالت الـيت يعـاين منهـا اجملتمـع ويرجـع السـبب يف ذلـك إىل العـدد الكبـري مـن اجلمـاهري ع

الـــيت ميتلكهـــا هـــذا النـــوع مـــن األدب. فيحـــاول املؤلـــف أو الكاتـــب تـــذكري اجلمهـــور مـــن مشـــاكل 
مـن هـذا املنطلـق، كتـب الكاتـب اإليـراين  جمتمعه عرب قصصه القصرية وتوفري األرضـية إلصـالحه.

زاده واللبناين ميخائيل نعيمة كاإلصالحيني االجتمـاعيني، جمموعتيهمـا القصصـية   مجالحممدعلي 
ومهــا يكــي بــود يكــي نبود(كــان ياماكــان) وكــان ماكــان يف شــكل قصــص قصــرية مــن أجــل نقــد 

زاده يف مقدمــــة جمموعتــــه   االضـــطرابات الــــيت ضـــربت جمتمعيهمــــا اإليــــراين واللبنـــاين. رغــــم أّن مجـــال
أّن هدفه من كتابة هذه اجملموعة، كان متابعة أهداف خمتلفـة مثـل الدميقراطيـة  القصصية أّكد على

زاده يف هـذه اجملموعـة   األدبية وإدخـال اللغـة العاميـة يف القصـة، مـع ذلـك، فـإّن قـراءة قصـص مجـال
  فيها.  تظهر أّن معاجلة القضايا االجتماعية ونقد اجملتمع كان أيضاً أحد أهدافه املهمة

مــــا ســــبق ذكــــره، فــــإّن امليــــزة املماثلــــة يف كــــان ياماكــــان جلمــــالزاده وكــــان ماكــــان بنــــاءاً علــــى 
ـــة، هـــي وجهـــة نظرمهـــا النقديـــة للقضـــايا  مليخائيـــل نعيمـــة باإلضـــافة إىل العنـــوان وأســـلوب الكتاب
واملشـــكالت االجتماعيــــة والثقافيـــة وبالتــــايل ميكـــن وضــــع اجملمـــوعتني يف إطــــار مدرســـة الواقعيــــة 

كانــت حيــاة الكــاتبني والظــروف الــيت حتكــم جمتمعيهمــا كانــت متشــابه ) حيــث أنــه  1النقديــة.(
للغايـــة وواجـــه النـــاس ضـــغوطاً اقتصـــادية وسياســـية بســـبب األنظمـــة الديكتاتوريـــة ووجـــود حكـــام 

زاده   مســتبدين، فســـاقت هــذه الضـــغوط إىل هجــرة الكثـــري مــن الُكتّـــاب واملفكــرين ومـــنهم مجـــال
زاده مـــع الثـــورة الدســـتورية يف إيـــران وكـــان يعتـــرب مـــن   وميخايـــل نعيمـــة. كمـــا تزامنـــت حيـــاة مجـــال

أنصــــار احلكومــــة الدســــتورية، فكانــــت إيــــران متخلفــــة مثــــل لبنــــان يف خمتلــــف اجملــــاالت الثقافيــــة 
يف لبنــان أيضــاً كانــت اشــتعلت حركــات التحــرر  واالقتصــادية بســبب اســتبداد احلكــام وامللــوك.

خة احلريــــة واالســــتقالل مــــن اإلمرباطوريــــة الــــوطين كاحلركــــة الدســــتورية يف إيــــران، وارتفعــــت صــــر 
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العثمانيــــة وقــــد اشــــتّدت هــــذه احلركــــات نتيجــــة الــــوعي الثقــــايف والفكــــري يف بعــــض اجملتمعــــات 
). يف ظــّل هــذه الظــروف، ُكتبــت اجملمــوعتني 223ش: 1393العربيــة(أنظر: الــدقاق والــزمالء، 

ســـلوب جديـــد يف القصـــص القصصـــيتني جلمـــالزاده وميخائيـــل نعيمـــة حـــىت أن تكونـــا املبـــادرتني بأ
القصرية الفارسية والعربية من جهة وتوفّرا أرضية النتقاد الوضع احلرج للمجتمعني اإليراين واللبناين 

الواقعيـــة  مـــن جهـــة أخـــرى. بنـــاءاً علـــى مـــا ســـبق، نســـعى مـــن خـــالل الورقـــة إىل دراســـة مظـــاهر
زاده وكـان مـا كـان   مجـال االجتماعية وأساليب التعبري عنهـا يف جمموعـة كـان يـا مـا كـان حملمـدعلي

مليخائيــل نعيمــة يف إطــار املدرســة األمريكيــة لــألدب املقــارن وباالســتناد علــى نظريــة أوجــه التشــابه 
واالخــتالف يف هــذه املدرســة. مــن املهــم أن نالحــظ أّن املوضــوع الرئيســي يف املدرســة األمريكيــة 

األدبيــة مــن أجــل فهــم أفضــل لــألدب املقــارن هــو دراســة أوجــه التشــابه واالخــتالف بــني األنــواع 
وفحص الفصل الثقـايف واألديب املشـرتك مـن خـالل األعمـال القصصـية هلـذين الكـاتبني الكبـريين 

   العصور واألزمنة. يف الفارسية والعربية وذلك باعتبار تلك األعمال نتاجاً للفكر اإلنساين عرب
  
  أسئلة البحث 1.1

حملمـــدعلي مجـــالزاده وكـــان ماكـــان مليخائيـــل نعيمـــة مـــا األســـاليب املســـتخدمة يف كـــان يـــا ماكـــان 
  لنقد اجملتمع؟

  اجملتمع؟ ماهي أوجه التشابه واالختالف بني أساليب املؤلفني يف نقد
كيــف اســتخدم حممــدعلي مجــالزاده وميخائيــل نعيمــة أســلوب الفكاهــة يف نقــدمها للقضــايا 

  االجتماعية؟
  
  خلفية البحث 2.1
  يلي خلفية البحث: فيما

ــقالـــت معصـــ ــ ــالوظيفة الديالكتيكيـــة ل يف » ماكـــان«و» ــــكان«ومه زارع يف مقاهلـــا املوســـوم بـــ
أهــم املفهــوم املكتــوم يف كــان يــا «زاده وميخائيــل نعيمــة:  جمموعــة كــان يــا ماكــان حملمــدعلي مجــال
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أشــار حممدحســني ». مل يكــن«و» كــان«زاده هــو غيــاب االجتــاه الــديالكتيكي لــــ   ماكــان جلمــال
إىل »تــأثري أفكــار ليــون تولســتوي ورؤاه علــى ميخائيــل نعيمــة«يف مقاهلمــا براهــويي وحممدشــيخ 

التــــأثري العميــــق لــــألدب الروســــي علــــى نعيمــــة وأســــلوبه القصصــــي. كمــــا قامــــت مرضــــيه زايل يف 
ــدراسة أهـــم أعمـــال ميخائيـــل نعيمـــة، بدراســـة أهـــم أعمالـــه ونقـــده  رســـالتها اجلامعيـــة املوســـومة بــــ

ـــ ّ ا حتتـــوي علــى قصـــص يف موضـــوع النقـــد االجتمـــاعي إشـــارة وأشــارت إىل كـــان ماكـــان علـــى أ
عابرة. زهراء مهدوي مهر يف رسالتها اجلامعية ترمجة كتاب كان ما كان ونقـده مليخائيـل نعيمـة، 

تـأثري األديـان والثقافـات علـى أفكـار ميخائيـل «فإمنا قامـت برتمجـة اجملموعـة إىل الفارسـية فقـط. 
لـيال قــامسي حـاجي آبــادي والــذي أشـار فيهــا الكاتبــان عنــوان مقـال لســعيد عبــداللهي و » نعميـة

  إىل تأثر نعيمة من خمتلف األديان مثل اإلسالم. 
دراســـة الفكاهـــة يف قصـــص «كمـــا أشـــار ســـعيد واعـــظ ومهـــدي عبـــدي ميـــاردان يف مقـــال 

زاده مبــا فيهــا جمموعــة كــان مــا كــان إال أنــه   إىل أنــواع الفكاهــة يف قصــص مجــال»مجــالزاده القصــرية
  شيء عن الطابع الغروتيسكي.  ليس فيه

زاده يف إحيــــــاء األدب الشــــــعيب يف   دور حممــــــدعلي مجــــــال«شــــــكوه الســــــادات احلســــــيين يف 
ــــا ماكــــان »إيــــران ، قامــــت بدراســــة املقّومــــات األساســــية للقصــــص القصــــرية يف جمموعــــة كــــان ي
يســــّمى زاده ودوره يف إحيــــاء األدب الشــــعيب باســــتخدام النقــــد التأرخيــــاين اجلديــــد أو مــــا   جلمــــال

  التحليل الثقايف للنص. 
القيــــاس التحليلــــي واملقــــارن جملموعــــة  «حممدرضــــا باشــــايي وهــــدايت اهللا تقــــي زاده يف مقــــال 
قامـــا بـــالفحص التحليلـــي والعـــابر »زاده  كاماكـــان مليخائيـــل نعميـــة ويكـــي بـــود يكـــي نبـــود جلمـــال

  للمجموعتني من منظار املنهج الوصفي التحليلي.
زاده وميخائيــــل نعيمــــة مــــن خمتلــــف   أعمــــال حممــــدعلي مجــــالعلــــى الــــرغم مــــن أنّــــه درســــت 

اجلوانــب إّال أنّــه مل يُقــارن قصصــهما القصــرية يف موضــوع النقــد االجتمــاعي وأســاليبهما للتعبــري 
عنه يف هذا اجملال من منظـور األدب املقـارن فلـم يعثـر علـى أي حبـث يعـاجل هـذا املوضـوع علـى 

األحباث السابقة درس موضـوع التشـابه بـني املـؤلفني يف  وجه التحديد. جتدر اإلشارة إىل أنّه يف
خمتلف اجملاالت خاصة عناوين اجملموعتني والشخصيات والـراوي وقضـايا شـكلية أخـرى بصـورة 
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عامــة ومل يــتم إجــراء حبــث شــامل يف معاجلــة القضــايا االجتماعيــة وأســلوب النقــداالجتماعي يف 
  حث احلايل عن األعمال املكتوبة يف هذا اجملال.قصص املؤلفني القصرية وميّيز هذا املوضوع الب

  
  منهجية البحث 3.1
اســــتخدم املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي يف هــــذا البحــــث حيــــث قارنــــت الواقعيــــة النقديــــة بــــني  قــــد

زاده وجمموعــة كــان مــا كــان مليخائيــل نعيمــة يف إطــار   جمموعــة كــان يــا مــا كــان حملمــدعلي مجــال
يــة لــألدب املقــارن، فتمــت دراســة وحتليــل أســاليب املــؤلفني نظريــات التشــابه يف املدرســة األمريك

يف نقــــــد اجملتمــــــع باإلشــــــارة إىل أمثلــــــة مــــــن نصوصــــــهما القصصــــــية ونوقشــــــت أوجــــــه التشــــــابه 
  واالختالف بينهما وأخرياً جئنا بنتائج البحث.

  
  اإلطار النظري للبحث 4.1

ة بـــني كـــان يـــا ماكـــان حملمـــدعلي مجـــال وكـــان مـــا كـــان مليخائيـــل زاده   مـــن أهـــّم الســـمات املتشـــا
نعيمــة، رؤيتهمــا النقديــة للقضــايا االجتماعيــة والثقافيــة، وعلــى هــذا األســاس ميكــن اعتبارمهــا يف 
إطـــار مدرســـة الواقعيـــة النقديـــة يف األدب، ألّن ميخائيـــل نعيمـــة يصـــّور هـــذه اخلصيصـــة بوضـــوح 

قــاد واحملققــني أّن وميكننــا رؤيــة مالحمهــا يف قصصــه القصــرية. مــن ناحيــة أخــرى، اعتــرب معظــم الن
نشر كان يا ما كان، كان حدثاً أدبياً وبداية لألدب الـواقعي يف إيران(واعظـي، عبـدي ميـاردان، 

). كانـــت الواقعيـــة النقديـــة شـــكالً جديـــداً يف املدرســـة الواقعيـــة والـــيت 162و  159ش: 1391
م بــالواقع ويســعى يتنــاول فيهــا األديــب قضــايا اجملتمــع ومشــكالته بالنقــد والتحليــل رافضــاً التســلي

من خالهلا الوصول إىل االجتاه الذي يبدي رأيه فيه، فظهرت هذه الرؤية النقديـة يف األدب مـع 
مكســيم غــوركي األديــب والناشــط الروســي الــذي أّسســت علــى يــده مدرســة الواقعيــة االشــرتاكية 

لشــعب جعلــت فالتفــاؤل باملســتقبل وإميــان غــوركي بقــوة ا«اجملّســدة يف النظــرة املاركســية لــألدب. 
واقعيته أكثـر حداثـة وجعلتهـا يف خدمـة الغـرض االجتمـاعي، إذن غـوركي مـن خـالل كتابـه األم 

). بنـاءا 301ش: 1387(سيدحسـيين،  »أّسس مرحلة من الواقعية اليت تسّمى الواقعيـة النقديـة
زادة وميخائيــل   علــى ماســبق ذكــره، درســت يف هــذا البحــث القصــص القصــرية حملمــدعلي مجــال
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ا واليت تشري إىل أن الواقعية هـي تلـك نعيمة  بناءاً على نظريات مدرسة الواقعية النقدية ومكونا
ــتم إال مبشــكالت اجملتمــع وحيــاة الشــعب وقضــايا اجملتمــع ومشــكالته يف صــورة نقديــة.  الــيت ال
إذن تنــــاول يف املقــــال، موضــــوع النقــــد االجتمــــاعي يف الفحــــوى واألســــلوب واللغــــة يف قصــــص 

 القصــرية باالســتناد علــى منــاذج مــن هــاتني اجملمــوعتني وانتهــى مبعاجلــة الفكاهــة هــذين األديبــني
  وبالتحديدالطابع الغروتيسكي منها واليت اُستخدم يف خدمة الواقعية النقدية.

  
  »كان يا ماكان« زاده ومجموعة  جمال 1.2

الثانية عشـرة مـن م يف أسرة مسلمة يف اصفهان وانتقل إىل بريوت يف 1892زاده عام   ُولد مجال
ـا ملـدة عـام  عمره ودرس العلوم فيها ملدة عامني. هاجر إىل أوربا وفرنسا يف الثامنة عشرة وأقام 
واحــد مثّ غــادر إىل سويســرا يف التاســعة عشــرة وعــاد إىل فرنســا يف نفــس العــام وختــرّج مــن كليــة 

ا ملدة مخس ة عشـر عامـاً فسـافر خـالل احلقوق.كما ذهب إىل أملانيا يف الثالثة والعشرين وأقام 
زاده   هذه الفرتة إىل بغداد وكرمانشاه ملدة ستة عشـر شـهراً وعـاد إىل أملانيـا مـرة أخـرى. قـام مجـال

م عـن  1956م، فتقاعـد عـام 1921بنشر كتابه يکی بود يکی نبود( كان ياما كـان) يف عـام  
ايـة حياتـه عمر يناهز اخلمسني وغادر إىل جنيف وبقي هناك ملدة مخسـة ومخسـني عا مـاً حـىت 

  عن عمر يناهز املائة ومخس سنوات.  1997وتوىف يف جنيف عام 
فارســي «زاده تشــمل مقدمــة وســبع قصــص هــي:   جمموعــة كــان يــا مــا كــان حملمــدعلي مجــال

 »دوسـيت خالـه خرسـه«و (الرجـل السياسـي) »رجل سياسـي«(الفارسية سّكر) و »است شكر
بيلــــه ديــــگ بيلــــه «علــــي) و  (دردشــــة املــــال قربــــان »عليدرددل مالقربــــان«اخلالــــة دبــــة) و (صــــداقة
 »ويـالن الدولـه«(مثل هذا القدر مالئم ملثـل هـذاالبنجر مبعنـی قـدرة ولقـت غطاهـا) و »چغندر

(شـــواء أوزة). إنـّـــه يف هـــذه اجملموعــــة يصـــف تــــدهور جمتمـــع مــــأزوم » کبـــاب غــــاز«(املتشـــّرد) و
الدستورية. أول مـا يُلفـت االنتبـاه يف  ُأصيب بالفوضى والعديد من االضطرابات بعد حل الثورة

هذه اجملموعة القصصية هو مقدمتها والـيت تعتـرب نـوع مـن البيـان األديب للنثـر الفارسـي املعاصـر، 
زاده قصارى جهـوده يف قصصـه القصـرية الـيت جـاءت يف اجملموعـة، أن يعمـل علـى   فبّذل مجال«

ــ.ق: 1442، حســيين»(اســتخدام آرائــه الــواردة يف هــذه املقدمــة األدبيــة ) ومــع هــذا، اتبــع 61هـ
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زاده أســلوب كتابــة القصــة القصــرية األوربيــة يف جمموعتــه وبالتحديــد تــأثّر بالُكّتــاب الــروس    مجــال
ـــرانيني بقـــراءة «كمـــا هـــو واضـــح،  ألنّـــه كـــان يـــثّمن األدب الروســـي كثـــرياً وينصـــح الشـــباب اإلي

كـــان «).كمـــا أنّـــه 45ش: 1390ناهنـــده، پ( »أعمـــال الُكّتـــاب الـــروس وترمجتهـــا إىل الفارســـية
مبدعاً يف استثمار جتارب الُكّتاب الروس الناجحني منهم أنطـوان تشـيخوف يف هـذا النـوع مـن 

عـن مـدى تـأثري » بولـوتين كـوف«).فهكـذا كتـب 10: 2013كرميي مطهـر، أشـريف، »(األدب
بـــاً زاده دون أدىن شــك نــرى كات  يف شخصـــية مثــل مجــال«زاده مــن األدب الروســي وقــال:  مجــال

زاده يف أســلوبه القصصــي   علــى مســتوى أفضــل الــروائيني األوربيــني وإضــافة إىل ذلــك، جنــح مجــال
نقــالً عــن »(يف أداء مهمــة صــعبة وهــي اجلمــع بــني النثــر األوريب احلــديث واللغــة الفارســية القدميــة

 ). فإنّــه كــان حيــّث علــى ترمجــة أعمــال الروســية القصصــية حيــث أنّ 367ش: 1388دهباشــي، 
زاده وروايــة اجلرميــة والعقــاب للكاتــب الروســي فيــودور   املقارنــة بــني قصــة ثــواب أو إمث جلمــال إقامــة«

  ).45ش: 1390(پناهنده،  »زاده  دوستويفسكي تدلّنا إىل تأثري دوستويفسكي وروايته على مجال
  
  ميخائيل نعيمة ومجموعة كان ماكان 2.2

مــة يف عائلــة مســيحية يف قريــة بســكنتا عــام ُولــد املفكــر واألديــب والكاتــب اللبنــاين ميخائيــل نعي
م. يف الثالثة عشرة من عمـره سـافر إىل فلسـطني ودرس فيهـا املراحـل املتوسـطة حـىت بلـغ 1889

السابعة عشرة من عمره. مثّ يف السـابعة عشـرة ذهـب إىل أوربـا وروسـيا وعـاش هنـاك ملـدة مخـس 
ختــــرّج يف القــــانون وهــــو يف ســــنوات، وبعــــد هــــذه الســــنوات ســــافر إىل الواليــــات املتحــــدة حيــــث 

الســابعة والعشــرين مــن عمــره. يف الســن الثــامن والعشــرين ذهــب إىل أملانيــا مــع اجلــيش األمريكــي 
مث درس يف النمســـا ملـــدة أربعـــة أشـــهر علـــى حســـاب اجلـــيش األمريكـــي، ويف الثالثـــني عـــاد إىل 

نعيمـة جمموعتـه  الواليات املتحدة وبـدأ بنشـاطاته األدبيـة وكتابـة القصـص يف نفـس السـنة. كتـب
م ونشـــــرها  1925م و1914القصصـــــية كـــــان ماكـــــان يف أوائـــــل القـــــرن العشـــــرين مـــــابني عـــــامي 

م. مثّ أقــام بالواليــات املتحــدة ثالثــة عشــر عامــاً حــىت عــام 1932كمجموعــة للمــرة األوىل عــام 
يف لبنــان عــام  م، فعــاد بعــدها إىل لبنــان وبقــى يف بــالده حــىت آخــر يــوم يف حياتــه، وتــويفّ 1932
  عن عمر يناهز تسعة وتسعني عاماً. 1988
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تقّســـم جمموعـــة كـــان ماكـــان مليخائيـــل نعيمـــة إىل ســـت قصـــص قصـــرية وتبـــدأ حبكايـــة ســـاعة 
ــــذخرية وســــعادة البيــــك وينتهــــي بقصــــة  ــــدة والعــــاقر وال الكوكــــو، لينتقــــل بعــــدها إىل ســــنتها اجلدي

فيها بوضـوح، وهـذا هـو  شوريت.ُكتبت كان ماكان يف خارج لبنان لكن ميكن روية الروح اللبنانية
الدليل وراء اختالفها القليل مع جمموعاته األخرى القصصية مثل أبوبط وأكابر.كتب نعيمة هذه 
القصــص يف روســيا وبالتــايل تــأثّره بــاألدب الروســي فيهــا ملمــوس للغايــة. يــرى بعــض النقــاد مثــل 

قصـــة قصـــرية يف األدب  عبداجمليــد عبـــدالعزيز أّن قصـــة ســـنتها اجلديـــدة مليخائيـــل نعيمـــة تعتـــرب أول
و  91م: 1989العريب وهلذا اعتربوه النقاد رائد القصة القصرية يف اللغة العربيـة(أنظر، الشـاروين، 

ــ). كــان يعــرف نعيمــة اللغــة الروســية منــذ نعومــة أظفــاره ألنــه كــان 53م: 1982عطــوي،  درس ي
ممـا جعلــه يـتعّلم اللغــة ) آنـذاك، فكــان حريصـاً بروســيا وشـعبها، 2اللغـة الروسـية يف مــدارس لبنـان(

). وعلى هـذا، درس نعيمـة يف تلـك املـدارس، 72 - 70م: 1988الروسية جّيداً (أنظر: نعيمة، 
ومبا أّن اخلرجيني املتفوقني من تلك املدارس كان يُرسلون إىل روسية، حـدث نفـس الشـئ لنعيمـة، 

حيــث  1911و  1905) آنــذاك بــني عــامي 3فــدرس يف هيئــة مسينــاريو الدينيــة ببولتافــا الروســية(
تســّىن لــه اإلملــام الكثــري علــى األدب الروســي مث ذهــب إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة فأكمـــل 

). اجنــذب 7م: 2018(أنظر،نــافع،  م1911دراســة احلقــوق فيهــا ملــدة مخــس ســنوات حــىت عــام 
رياً كثـرياً فــأثّر يف أفكـار نعيمـة تـأث«نعيمة إىل األدب الروسي يف عنفوان شبابه وخاصة تولستوي، 

). كمـا 187: 2م: ج1981(نعيمـة،  »حىت مسّاه معلمه وقرأ روايته احلـرب والسـالم عـدة مـرات
ميخائيــــــل «و» ألكســــــندر بوشــــــكني«و» نيكــــــوالي غوغــــــول«قــــــرأ أعمــــــال ُكّتــــــاب مثــــــل «أنّــــــه 

(نعيمة نقًال عـن أبونـدي،  »بيلينسكي«و» دوستويفسكي«و» إيفان تورجينيف«و» لريمونتوف
تعّلم أيضاً اللغة اإلجنليزية وزاد ثراء «). وبعد رحلته إىل الواليات املتحدة األمريكية، 2م: 1992

باإلضـــافة إىل ذلـــك، مل يكـــن نعيمـــة غريبـــاً باللغـــة  ).21: 1987شـــيا، »(أدبـــه اإلجنليـــزي أيضـــاً 
اية احلرب العاملية الثانية.   الفرنسية ألنّه درسها يف جامعة رين بفرنسا بعد 

  
  مسار المؤلفين لنقدالمجتمع )4( الواقعية. 3

ُكتبت كلتا اجملموعتني يف إطار املدرسة الواقعيـة يف معـرض نقـدمها عـن اجملتمـع ونـرى خصـائص 
هذه املدرسة فيهما بشكل دقيق، حيث أنّه يعترب كان ياماكان بدايـة األدب الـواقعي الفارسـي،  
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فتعتـــرب جمموعتـــه بدايـــة «كمـــا أّن نعيمـــة خـــاض يف كتابـــة القصـــص الواقعيـــة مـــع كـــان ماكـــان، 
).لــــذالك وبــــانظر إىل 281/ 2ش: 1382ور، پــــريــــن آ»(األســــلوب الــــواقعي يف األدب العــــريب

  تأثّرمها باألدب الروسي، يبدو أّن كال املؤلفني خيضعان للواقعية الروسية يف قصصهما القصرية.  
والتعبــري فــإذا نلّخــص مبــادئ وخصــائص املدرســة الواقعيــة يف حــاالت مثــل اكتشــاف الواقــع 

عنـــه، واالهتمـــام بالبيئـــة االجتماعيـــة والتحليـــل االجتمـــاعي، وجتنـــب اخليـــال واإلهلـــام الـــداخلي، 
واملراقبــة الدقيقــة ووصــف التفاصــيل، واالهتمــام باألمــاكن احلقيقيــة للــذات والغــري، والبحــث عــن 

رج والتعبـري عـن املستقبل واالنتباه إىل التاريخ، وعادية بطـل القصـة، واالهتمـام باملوضـوعية كـاملتف
)، فنتوصـــل 271: 1: ج1389العالقــات العليّــة يف الظــواهر االجتماعيــة(أنظر، سيدحســيين، 

إىل اســتنتاج مفــاده أّن مجيــع امليــزات املــذكورة، تظهــر يف قصــص مجــالزاده ونعيمــة والــيت ذكرناهــا 
اكتشـــاف آنفـــاً. علـــى ســـبيل املثـــال، نشـــري هنـــا إىل عنصـــرين مـــن عناصـــر املدرســـة الواقعيـــة(نعين 

احلقائق والتعبري عنها واالنتباه إىل أمـاكن الـذات والغـري احلقيقيـة). مـن اجلـدير بالـذكر أّن سـبب 
مــا يف اجملمــوعتني، كمــا يرجــع الســبب اآلخــر يف ذلــك إىل أّن هــذين  اختيــار العنصــرين هــو وفر

ني عناصـر العنصرين مها من أهّم عناصر املدرسة الواقعية يف األدب ويبدو فهمهما أسهل من بـ
  املدرسة الواقعية األخرى.

  
  اكتشاف الحقائق والتعبير عنها  1.3

رغــم صــعوبة دراســة هــذه القضــية يف األعمــال القصصــية بشــكل ملمــوس، أو بعبــارة أخــرى، قــد 
اليكــون مــن الســهل التعبــري املوضــوعي عنهــا يف القصــص بشــكل دقيــق إّال أنّــه مــع هــذا، تكــون 

زاده كما سنرى. فإنّـه يعـّرب عـن احلقـائق    يف كان ياماكان جلمال هذه امليزة حمسوسة وقابلة للفهم
كمـــا هـــي، ولفهـــم املوضـــوع والوصـــول إىل اســـتنتاجه، يكفينـــا اإلشـــارة إىل منـــاذج مـــن النصـــوص 

فهنا على سبيل املثـال، نشـري  زاده يف كان ياماكان لتأكيد صحة هذا اإلدعاء.  القصصية جلمال
مبجـــرد اســـتعادة وعيـــي، «وهكـــذا يقـــول فيهـــا:» علـــي  قربـــاندردشـــة املـــال «إىل منـــوذج مـــن قصـــة 

وجـــدت نفســـي يف مكـــان مظلـــم بينمـــا كـــان ســـاقاي مقيـــدتني وكانـــت سلســـلة حـــول رقبـــيت. 
الحقاً أن الدوريات اليت كانت جتوب الشوارع، مّرت خلف املسجد يف الليلة، فرأت  فاّتضح
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ا، فـدخلت صحن املسجد وظّنت أّن سارقاً جـاء لسـرقة سـجادة امل نوراً يف سـجد أو حصـري
بــبطء يف املســجد ورأت شــكل احلادثــة وبعــد ضــريب وركلــي الكثــري، أمســكت بيــدي وقــدمي 
 »وســحلتين حــىت خــارج املســجد، وحّلقــت حليــيت مثّ ضــربتين باخلشــب وألقــت يب يف الســجن

    ).28ش: 1388زاده،   (مجال
إىل اخلطابــة يف  قصــة دردشــة املــال قربــانعلي هــي قصــة رجــل عــادي يدفعــه مســري األحــداث

اجملــالس العــزاء وإقامــة اجملــالس الدينيــة، فيقــع يف حــب فتــاة جارتــه أثنــاء إقامــة جملــس ديــين. فبعــد 
وفاة الفتاة، حيضر على فراشها للصـلوة ولكـن بـإغراء الشـيطان، يزيـل البطانيـة علـى وجههـا ألن 

ملـال قربـانعلي هـو ممثـل يقّبل الفتاة لكن تصل الدوريات وتقـوم بضـربه وركلـه وسـجنه. يف الواقـع ا
ــذا اللبــاس الــديين وقــام مبمارســة الــوعظ  جمتمــع يــّدعي التــدين يف ذالــك الوقــت والــذي تلــّبس 
الديين دون ان يكون لديه املؤهالت والشروط الالزمة له. كما هو الواضح، قد ذكـرت احلقـائق 

زاده   يقــوم مجــاليف هــذه القصــة حبــذافريها. فإنّــه يف القصــة وقصصــه األخــري يف كــان يامكــان، 
م االجتماعيـــة،  بالتحليــل االجتمـــاعي ودراســـة احليـــاة اإلنســانية وتعبريهـــا يف اجملتمـــع ويف عالقـــا
وحيـــاول أن يعكــــس تفاصـــيل احليــــاة اإلنســــانية بتفاصـــيلها حبيــــث تعكــــس واقـــع اجملتمــــع واحليــــاة 

ـــانعلي«الواقعيـــة.نراه يف هـــذه النصـــوص مـــن قصـــة  ســـتبداد ، يتحـــّدث عـــن اال»دردشـــة املـــال قرب
ـــا مثـــل  والوضـــع اخلـــانق للمجتمـــع، باإلضـــافة إىل انعكـــاس مكونـــات القصـــص الواقعيـــة ومؤلفا
االهتمــام بالبيئــة االجتماعيــة والتحليــل االجتمــاعي وجتنــب اخليــال واإلهلــام الــداخلي واملالحظــة 
ه الدقيقــة وشــرح التفاصــيل وعاديــة البطــل، وهــذا ميثّــل واقــع إيــران آنــذاك. إضــافة إىل ذلــك، إنّــ

يستخدم اللغة العامية البسيطة لريوي قصته واليت تتضمن املعـىن اللفظـي أكثـر مـن غريهـا مـن 
هــذا النــوع مــن الــنص يعكــس أصــالة التجــارب «النصــوص األخــرى واألقــرب إىل الواقــع ألّن 

). فبالتـــــايل، 253ش: 1386الشـــــکری، »(وصـــــحتها الفرديـــــة والشخصـــــية بشـــــكل صـــــحيح
صــــص القصــــرية يف هــــذا الصــــدد، تتفــــق متامــــاً مــــع مقومــــات زاده يف معاجلــــة الق طريقــــة مجــــال

  القصص الواقعية. 
مــن ناحيــة أخــرى ميكــن رؤيــة نفــس امليــزة يف قصــص نعيمــة، علــى ســبيل املثــال، ميكننــا فهــم 

مـــن قصــص جمموعــة كــان ماكـــان. » العــاقر«مالمــح امليــزة هــذه بأفضــل طريقـــة ممكنــة يف قصــة 
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س للمــرأة اللبنانيــة والــذي يعكــس واقــع اجملتمــع حتــّدث نعيمــة يف هــذه القصــة عــن الوضــع البــائ
ها أنا أشعر حبركـات هـذا الطفـل الـتعس بـني ضـلوعي. «اللبناين يف ذالك الوقت، ففيها يقول: 

لکنها ستهمد عّما قريب. ستقف دقّات قلبه الصغري عندما تقف دقات قلب أّمـه الزانيـة. مـن 
ذنــيب؟ يكفيــك أن تعــرف أنــه هــو أبــوه؟ وهــل يهمــك أن تعــرف ذلــك أو هــل خيفــف ذاك مــن 

لــيس ابنــك فرمبــا يســرك حينئــذ أنــين أمــوت وأميتــه معــي ...أال فــاعلم يــا عزيــز أن العــاقر أنــت ال 
  ).  87م: 1949(نعيمه، » أنا

ـــوال ومثـــل جمموعـــة كـــان ياماكـــان جلمـــال ـــتم التعبـــري عـــن احلقـــائق يف  علـــى نفـــس املن زاده، ي
قيقــــي وبلغــــة عاميــــة واضــــحة وبســــيطة جمموعــــة كــــان ماكــــان القصصــــية لنعيمــــة يف شــــكلها احل

واليوجـــد فيهـــا ذكـــر للمســـاحات اخلياليـــة والغامضـــة وغريالعاديـــة كمـــا أنّـــه اليوجـــد فيهـــا حماولـــة 
اهلروب من الواقع. ففي قصة العاقر الـيت ذكرنـا جـزءاً منهـا يف السـطور السـابقة، أوردت حقـائق 

مـيش املـرأة وإمهاهلـا  إىل االسـتخفاف حبقوقهـا، فهـي تشـبه اجملتمع اللبناين يف ذلك الوقت مـن 
زاده يف هــــذا الســــياق الــــواقعي ويف التعبــــري عــــن الواقــــع اليوميــــة واالهتمــــام بالبيئــــة  قصــــص مجــــال

االجتماعيـــة والتحليـــل االجتمـــاعي وجتنـــب اخليـــال واإلهلـــام الـــداخلي واملالحظـــة الدقيقـــة وشـــرح 
اً يـتكلم  فيـه كـل شـخص بلغـة الواقع حبذافريه وعادية البطل يف القصص، فيستعمل الكاتب نثـر 

  طائفته وصنفه، وجيعل القارئ أقرب إىل الواقع أكثر فأكثر.  
  
  االنتباه إلى األماكن الواقعية للذات والغير 2.3

مــــن أهــــّم الســــمات األخــــرى للقصــــص الواقعيــــة هــــي أن األمــــاكن يف هــــذه القصــــص حقيقيــــة، 
يف هـذه امليـزة، يـذكر «ر وضـوحاً. ومبراعاة هذه اخلصيصة، يصبح اجلانب الـواقعي لألعمـال أكثـ

الكاتـــب الـــواقعي األمـــاكن الواقعيـــة للـــذات والغـــري ألن يعـــّرب عـــن نفـــس الســـمة الرئيســـية ملدرســـة 
). نــرى املوضــوع يف 47ش : 1381ثــروت، »(الواقعيــة الــيت تصــف اإلنســان ككــائن اجتمــاعي

علـى سـبيل املثـال: »صـداقة اخلالـة دبـة«، فيعـّرب عنـه يف قصـة )4( زاده بوضـوح مجيع قصص مجال
حيث يعـيش األقـارب، فنفـدت طـاقيت، وعلـى الـرغم  كرمانشاهكانت ُتسمع أخبار ملّونة من  «

 ماليــرمــن أنّــين كنــت قــد حققــت بعــض النجــاح وقــد أصــبحت مــؤخراً معروفــاً يف إدارة ضــرائب 



 151   )وآخرون سجاد عريب( ... مظاهر الواقعية النقدية بني يكي بود يكي نبود

هذه العناء، وباإلضافة إىل ذلك، كـان مـن املمكـن بعد حتّمل املعاناة الكثرية وكنت مرتاحاً بعد 
، إّال أنّـــه مـــع اعتقـــاد أّن والـــديت كرمانشـــاهحـــدوث ألـــف نـــوع مـــن املخـــاطر خـــالل الرحلـــة إىل  

ستضــــّرر يف هــــذه الصــــراعات اليوميــــة، فصــــار العــــامل ضــــبابياً أمــــام عيــــين - المســــح اهللا–العجــــوز 
وعــائليت حــىت لوكــان هنــاك  رمانشــاهكن جتــاه األم أن أصــل نفســي إىل  بــوهكــذا رأيــت واجــب اال

ا باعتبـاره تعـويض عـن كـل املعانـاة  خطر املوت، وأن أكون إىل جانبها يف هذا اليوم  ويف وحد
ــــــى شــــــرف األســــــرة  ــــــيت حتملتهــــــا هــــــذه املــــــرأة العجــــــوز احلنونــــــة يف نشــــــأيت،  وأن أحــــــافظ عل ال

(کنغــاور)، كنگاور  إىل ماليــربقــدراإلمكان. فكنــت حمظوظــاً حقــاً بينمــا كانــت تنتقــل عربــة مــن 
واشـــتبكوا مـــع القـــوات اإليرانيـــة والعثمانيـــة يف  كنغـــاورويف هـــذه األثنـــاء،  كـــان قـــد احتـــل الـــروس  

  ).15ش: 1388زاده،  (مجال» (الصفصاف األمحر) عقبة بيدسرخ
ـــذه امليـــزة أيضـــاً، فنراهـــا يف خمتلـــف قصصـــه مـــن  مـــن ناحيـــة أخـــرى، قصـــص نعيمـــة مليئـــة 

قريــة »: «ســنتها اجلديــدة«يل املثــال، نشــري إىل جانــب مــن قصــة جمموعــة كــان ماكــان. علــى ســب
ينبئـك بطيبـة الشـرانق الـيت  لبنـانمشهورة بأمور كثرية... وکّل صـاحب معمـل للحريـر يف  يربوب

ــم عنــدما يبــدأون ٍبَعــّد البيــوت الــيت نــزح بعــض أعضــائها إيل  يربيهــا أهــل تلــك القريــة...وذلك أ
ــ(كنيسة)يصــلون إيل بيــت الشــيخ...وا أمريكــا  - عليــه الســالم- مار اليــاسنّه نــذر نصــف كرمــه لــ

جبـــل إذا جـــاءه صـــّيب...عاد أبـــو ناصـــيف يتمشـــي خبطـــوات أوســـع مـــن األويل ورأس أثقـــل مـــن 
 ).   45و44و43م: 1949(نعيمه، » صنني

مماسبق ذكره، نستنتج أن موضـوع األمـاكن واألراضـي احلقيقيـة ميكـن العثـور عليهـا بـوفرة يف 
 وهـــذا إن دّل علـــى شـــئٍ فإمنـــا يـــدّل علـــى طابعهمـــا الـــواقعي ورمبـّــا يكـــون قصـــص كـــال الكـــاتبني

بُعــدمها عــن الــوطن قــد ســاهم يف تعزيــز هــذه القضــية والــيت بــدورها تعــّرب عــن نــوع مــن الشــعور 
بــاحلنني إىل األمــاكن الوطنيــة يف بلــد املــوطن. أمــا الفــارق بــني قصــص املــؤلفني يف هــذا الصــدد، 

زاده هـو أكثـر مـن قصـص نعيمـة، والسـبب يف  مليـزة يف قصـص مجـالفريجع إىل أّن جتسيد هـذه ا
زاده األكثر عن وطنه مقارنة بنعيمة، كمـا أّن إشـارة نعميـة إىل خمتلـف  ذلك قد يكون بُعد مجال

األمــاكن واألراضــي الوطنيــة، تصــحب بنــوع مــن الشــعور بــاحلنني الــذي يشــعره القــارئ بوضــوح 
يــزة قّلمــا تتجّلــى يف قصــص مجازاده.أمــا حــول أوجــه حــني قــراءة قصصــه ولكــن يبــدو أّن هــذه امل



  .ق  ه 1444 اخلريف والشتاء، 2، العدد 25السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    152

الشـــبه بـــني قصـــص املـــؤلفني يف هـــذا الصـــدد عـــالوة علـــى مـــا قيـــل، فيمكننـــا القـــول بـــأن كالمهـــا 
يذكران جوانبا من ثقافة إيران ولبنان إىل جانب اإلشارة إىل األماكن احلقيقية للبلدين، ممـا يـدّل 

  رفتهما العميقة بثقافية البلدين.على مع
  

  بسيطة والعامية واستخدام األمثالاللغة ال .4
زاده وكان ما كان ميخائيـل نعميـة  السمة األسلوبية األخرى املماثلة جملموعة كان يا ماكان مجال

هي اسـتخدام النثـر البسـيط والعـامي وقابـل للفهـم يف نقـد اجملتمـع، والـذي يـتم مـن أجـل حتقيـق 
الكـاتبني يف نصوصـهما القصصـية. فيميّـز نثرمهـا  نفس الدميقراطية األدبية الـيت يبحـث عنهـا كـال

باالنسيابية واالرتباط بكالم العامة وأحواهلم وينفرد بالوضوح والبسـاطة، فيسـهل فهـم هـذا النثـر 
فيتمتع بالنقاء واالنسيابية مقابـل الفصـاحة «للقارئ وبالتايل فإّن نثر القصص الواقعية له مساته، 

بــل الوظيفــة االفرتاضــية واللغــة احملــددة مقابــل اللغــة اجملــّردة واللغــة البالغيــة والوظيفــة اإلرجاعيــة مقا
). فـإّن هـذه القضـية هـي مسـة بـارزة 89 - 73ش: 1389پاينـده، »(العامية مقابل اللغة الرمسيـة 

أخرى تدّل على واقعيـة النصـوص، ومـن هـذا املنطلـق، يسـهل فهـم نثـر جمموعـة كـان يـا مـا كـان 
وقّلمــا يصــعب فهمــه للقــراء. وهــذه هــي نفــس الدميقراطيــة األدبيــة زاده للغايــة،  حملمــد علــي مجــال

زاده يف مقدمــة جمموعــة كــان ياماكــان ويف بيانــه  والواقعيــة يف النصــوص األدبيــة الــيت ذكرهــا مجــال
األديب. أنظــر الــنص التــايل علــى ســبيل املثــال كيــف اســتخدم النثــر البســيط واللغــة العاميــة ضــمن 

متشــّرد) مــن النباتــات الــيت تنمــو يف إيــران فقــط وتــؤيت مثارهــا ويــالن الدوله(«نصوصــه القصصــية:
تسّمى الشخص الفضويل. إّن ويالن الدوله املسكني متضايق ومشـغول للغايـة لدرجـة أنّـه لـيس 
لديــه وقــت حلكــة رأســه. اليرتكــه النــاس واليرفــع يــدهم عــن رأســه. اليســمحون لــه بــالنوم بشــكل 

لـــيس لـــويالن الدولـــه بيتـــاً أو ســـريراً معينـــاً والزاهـــد  مـــريح يف منزلـــه حـــىت ليلـــة واحدة.صـــحيح أنّـــه
). ميكـن رؤيـة هـذا الـنمط يف 33: 1388زاده،  مجـال»(والفقري أينما حـّل الليـل هـو بيتـهاجلّوال 

زاده هــو نثــر بســيط وســلس  ). فنثــر قصــص مجــال5مجيــع القصــص القصــرية يف كــان يــا مــا كــان(
وامليــزات املتمثلــة روج عــن اللغــة الفصــحى) لعاميــة(اخلومفهــوم لعامــة النــاس حيــث تصــل اللغــة ا

ا يف هذا النثر.بالنصوص الو    اقعية إىل ذررو
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من ناحية أخرى، يتمتع نثر نعيمة يف كان ما كـان بـنفس امليـزة الـيت أشـرنا إليهـا يف نصـوص 
زاده ويعـــرض نثـــراً سلســـاً وبســـيطاً ومفهومـــاً ومطوبعـــاً بطـــابع اللغـــة العاميـــة والـــذي مفهـــوم  مجـــال

أنــــِت ال تعــــرفيين أّمــــا أنــــا «ر للغايــــة. يقــــول نعيمــــة يف قصــــة العــــاقر علــــى ســــبيل املثــــال:للجمهــــو 
أعرُفك، وإن كنُت ال أعلـُم َمـن أنـِت وال أيـَن ولـدِت ومتـی، فأنـا مـوقٌن بأنّـك تتنّفسـَني يف هـذِه 

). إّن بســـاطة هـــذا الـــنص 9).(125م: 1949(نعيمـــة، » الدقيقـــِة يف مكـــاٍن مـــا، يف بـــالٍد مـــا
مــة األخــرى يف كـــان ماكــان، تؤكــد واقعيــة نصوصـــه القصصــية وتتفــق مــع قصـــص ونصــوص نعي

زاده ينـادي بالعاميّـة رغبـًة منـه  زاده يف كان ياماكان يف هذا الصدد. فكان نعيمة مثل مجال مجال
  يف أداء مشهد حّي من مشاهد احلياة احلقيقية.

لــيت يــتّم التعبــري عنهــا مــن امليــزات األخــرى املماثلــة للمجمــوعتني هــي اســتخدام األمثــال، وا
بوضوح يف النصوص القصصية لكليهما. فاستخدام األمثال له سببني: األول هـو أنّـه ُيسـتخدم 
لزيــادة فصــاحة الكــالم والتنميــق والثــاين يــدّل علــى حــرص الكــاتبني علــى أدب العامــة والثقافــة 

مــن الســمات واألدب الشــعيب حيــث أنـّـه بطريقــة مــا، ميكــن القــول أّن األمثــال أصــبحت واحــدة 
زاده  ). يهـتم مجـال6زاده العديـد مـن األمثـال إلثـراء قصصـه( األسلوبية للمؤلفني.استحضـر مجـال

ذه السمة األسلوبية لدرجة أنّه بدأ إحدى قصصه ويالن الدوله (متشـّرد) مبَثَـل وهـذا املوضـوع 
  يعّرب عن تشابه املؤلفني يف استخدام األمثال. 

العربيـة ضـمن قصصـه القصـرية يف كـان مـا كـان وتشـبه قصصـه كما استخدم نعيمة األمثـال 
زاده، بـــدأ  لزاده وهـــذا التشـــابه يصـــل إىل درجـــة أنّـــه مثـــل مجـــا يف هـــذا األســـلوب قصـــص مجـــال

غـري أّين أضـحُک اليـوَم مـن نفسـي إذ أراِين «إحدى قصصه مبََثٍل وهي قصة شوريت وفيها يقول:
َثل يقولُ 

َ
: عاشِر القوَم  أربعَني يوماً فإّمـا ُتصـِبُح ِمـنُهم أو ترحـُل َقد ختلَّقُت ببعِض أخالِقِهم. وامل

فـرح مـن ال«).کمـا نـراه يستحضـر مثـل آخـر يف نفـس القصـة: 112م: 1949(نعيمة،  »َعنُهم
  ».ما يکدر و من الکدر مايفرح

ويهدف املؤلفان من استحضار األمثال يف نصوصـهما إىل انعكـاس القـيم واملواقـف الثقافيـة 
زاده لـــه  اســتخدام األمثــال يف قصــص مجــال«جتــاه املفــاهيم واملقــوالت االجتماعيــة. واألخالقيــة 

أشــكال عديــدة مــن وجهــة نظــر البنيويــة واللغويــة والبالغيــة. فيمكننــا وضــع هــذه األســاليب يف 
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). 202ش: 1396(ميزبــان والــزمالء، » حــاالت مثــل االقتبــاس واحلــل واإلشــارة ومــا إىل ذلــك
زاده ونعيمـة اسـتخدما نثـراً بسـيطاً ومفهومـاً  السـابقة، فـإّن مجـال فكما هو الواضح من النصوص

لعامــة النــاس واستحضــرا األمثــال الشــعبية والكنايــات والتلميحــات ضــمن نصوصــهما القصصــية 
مـا اسـتخدما أسـلوباً موحـداً  واليت تدّل على واقعية نصوصـهما يف جمموعتهماالقصصـية، كمـا أ

  تعكس ثقافة وأدب بلد املؤلفني. هلذا الغرض، وقصصهما يف هذا الصدد
  

  الفكاهة والطابع الغروتيسكي. 5
مــــن القواســــم املشــــرتكة األخــــرى الــــيت تشــــرتك فيهــــا اجملموعتــــان، اســــتخدام الفكاهــــة لنقــــد واقــــع 

زاده مقارنــــة مــــع ميخائيــــل نعيمــــة، فهــــي مــــن  اجملتمــــع، والــــيت تتجلــــى أكثــــر وضــــوحاً عنــــد مجــــال
ـــدف هـــذه الفكاهـــة إىل انتقـــاد  اجلوانـــب املمّيـــزة الرئيســـية للمجمـــوعتني. يف معظـــم احلـــاالت، 

ألنّـــه يف الفكاهـــة، يســـخر املؤلـــف مـــن عيـــوب ونـــواقص اجملتمـــع وأفـــراده «الوضـــع االجتمـــاعي.
). فعلــى هــذا 5: 1365ور وصــالحي، پــاســدي »(ألجــل اإلذالل والتــوبيخ ألغــراض اجتماعيــة

 األســـــاس، ميكــــــن وضــــــع الفكاهـــــة املســــــتخدمة يف جممــــــوعيت الكـــــاتبني يف ســــــياق الغروتيســــــك
)Grotesque فيكــون للغروتيســك دور مهــم يف تطــوير اللغــة النقديــة للقصــص حيــث أن هــذه .(

الطريقــــة تعتمــــد علــــى املبالغــــة وشــــحذ صــــفات النــــاس فضــــالً عــــن خصــــائص الظــــاهر الطبيعيــــة 
حيــــاة اجملتمــــع. هــــذا النــــوع مــــن الفكاهــــة خييــــف أثنــــاء الضــــحك لدرجــــة أّن  واألشــــياء وحقــــائق

التعبــري املــألوف «اجلانــب املخيــف أو الَقــرف منــه قــديتحّكم ضــحكه وقــد أطلــق عليــه العلمــاء 
). يف الواقــع، ميكــن القــول يف التعريــف املصــطلحي 399ش: 1383(كــانلي، » للعصــراحلديث

للغروتيســـك أنّـــه يعتـــرب اتفاقيـــة بـــني املالمـــح املتناقضـــة، والضـــحك ومااليتماشـــى مـــع الضـــحك، 
وأخــــــرياً خلــــــق موقــــــف كوميــــــدي مأســــــاوي يتســــــبب يف رد فعــــــل متنــــــاقض مــــــن املتلقي(أنظــــــر، 

وظيفــة الغروتيســك  ).بنــاءا علــى ماســبق ذكــره، ميكــن مالحظــة20ش:1389لــوتزآدامز، يــتس، 
زاده أكثـــر مـــن   والطـــابع الغروتيســـكي يف كـــال اجملمـــوعتني غريأنّـــه نـــرى اســـتخدامه مـــن قبـــل مجـــال

ميخائيل نعيمة وأنّه اسـتخدم هـذا العنصـر علـى نطـاق واسـع يف قصصـه بينمـا نعيمـة اسـتخدمه 
وقّلمــــــــا جنــــــــده يف قصصــــــــه » شــــــــوريت«و» ســــــــعادة البيــــــــك«يف قصـــــــتني مــــــــن جمموعتــــــــه ومهــــــــا 
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بعبارة أخرى، الطابع الغروتيسكي والفكاهـة بشـكل عـام هـي مسـألة ثانويـة يف كـان مـا  األخرى.
زاده هـذا  زاده بينما يف كـان يـا مـا كـان جلمـا كان ولغة نعيمة أقرب إىل اجلدية على عكس مجال
  الطابع وبشكل عام الفكاهة يعترب القضية املبدئية.

 اسـتنتاج مفـاده أّن اسـتخدام من خالل فحص الفكاهة يف جممـوعتني القصصـية، نصـل إىل
الفكاهـــة لـــه وظيفتـــان: أوالً الوظيفـــة اجلماليـــة لغـــرض اإلطـــراء وإعجـــاب املتلقـــي، وثانيـــاً الوظيفـــة 
االنقدية لغرض التهكم والنقد الالذع من مشاكل اجملتمع واليت تضـع الفكاهـة يف خدمـة الواقعيـة 

بعــض  اهــة جــزءاً مــن الغروتيســك ويفيف بعــض األعمــال األدبيــة، تعتــرب الفك«النقديــة بالتأكيــد. 
النصوص األخرى مبثابة مركزية العمل وباإلضافة إىل ذلك ميكـن العثـور علـى أفكـار غروتيسـكية، 

علـى  ).243ش: 1390يعقـويب جنبـه سـرائي وفشـي، »(زاده من نوع األخري  فتعترب فكاهة مجال
كي، نشـــري إىل نصـــوص مـــن ســـبيل املثـــال، يف حالـــة الوظيفـــة األوىل للفكاهـــة والطـــابع الغروتيســـ

باإلضـــافة إىل أّن هلـــا عنوانـــاً فكاهيـــاً، » متشـــّرد«لنعيمـــة. قصـــة »شـــوريت«زاده و جلمـــال»املتشـــّرد«
زاده  فجاءت مـن ضـمنها أيضـاً نصـوص هزليـة يـتحكم فيهـا اجلانـب االنتقـادي. يسـتخدم مجـال

 غـرض الفكاهـة التناقضات واأللقاب الشـاذة والدعابـة والكنايـة والتشـبيه والوصـف للوصـول إىل
ويــالن الدولــه يريــد أن «املتشــّرد). علــى ســبيل املثــال، يقــول يف جــزء منهــا:»(ويــالن الدولــه«يف 

ـــــل قمـــــيص  ـــــة النحـــــل وقميصـــــه ممـــــّزق مث ـــــه ثقـــــب مثـــــل خلي ـــــدي مالبســـــه، فـــــريى أّن جوراب يرت
). هنــــا تظهــــر الغروتيســــك مــــن خــــالل التشــــبيه بــــاحليوان 33ش: 1388زاده،  مجــــال»(العشــــاق

يصـــــّور «ق جانبـــــه املضـــــحك علـــــى جانبـــــه احلـــــزين وهـــــو الفقـــــر واحلرمان.لـــــذلك، والـــــذي يتفـــــوّ 
زاده يف كــل قصــة نوعــاً اجتماعيــاً بنثــر منّمــق ورائــع ووصــف التحّجــر والركــود االجتمــاعي  مجــال

بيلـــه «زاده يف قصـــة   ).انتقـــد مجـــال84ش: 1380(مريعابـــديين،  »بـــروح الســـخرية املليئـــة بـــاحلزن
غطاهــــا) وضــــع املــــرأة بلغــــة الفكاهــــة والــــذي يتجــــاوز النقــــد ديــــگ بيلــــه چغندر(قــــدرة ولقــــت 

التُـــرى النســـاء ال يف شـــوارع وال يف أزقـــة «االجتمـــاعي بـــل يصـــل إىل نقـــد ثقـــايف وهكـــذا يقـــول:
ن  ن كثــــرياً بــــل ويســــّمو ن أي شــــخص أبــــداً. النــــاس الحيرتمــــو املــــدن. جيــــب أالُتســــمع أصــــوا

ن عاجزات والقوة هلن ). يّتضـح هنـا أيضـاً اجلانـب 43صـدر السـابق: (امل »بالضعيفة،ممايعين أ
األســود والغروتيســكي، فعنصــر الضــحك هنــا أّن املــرأة توصــف بالضــعيفة إّال أّن اجلانــب احملــزن 

  هو أّن املرأة مهمشة يف اجملتمع. 
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كمــــا أنّــــه ميكــــن رؤيــــة هــــذه امليــــزة يف قصــــص ميخائيــــل نعيمــــة بطــــرق خمتلفــــة عــــن قصــــص 
الفكاهـــة يف بعـــض قصصـــه والـــيت اختـــذت يف بعـــض احلـــاالت الطـــابع زاده، فإنّـــه اســـتخدم   مجـــال

أكثـــر مـــن قصصـــه » شـــوريت«و» ســـنتها اجلديـــدة«الغروتيســـكي. يظهـــر هـــذا األمـــر يف قصـــص 
األخـــرى. يســـعى نعيمـــة مـــن خـــالل قصصـــه أن يقـــّدم الواقـــع إىل القـــارئ بنكهـــة مـــن الفكاهـــة 

والتشــبيه والوصــف. أنظــر إىل  ولتحقيــق هــذا اهلــدف، يســتخدم األلقــاب غــري العاديــة والتعــريض
مل » شـوريت«رأيـُت يف حيـايت کثـرياَ مـن النّـاِس. غـَري أّين مثـَل «هذه النصوص من قصـة شـوريت: 

أَر. هـــو قبـــيح املنظـــر، أفطـــس األنـــِف، واســـُع الشـــدِق، غلـــيُظ الشـــفتني، نـــافر الـــوجنتني، ممتقـــُع 
نفـذ وکــأنَّ بــني الشــعرة والشــعرة البشـرة، شــعره طويــٌل قــاٌس منتصـٌب علــی رأســِه کأنـّـُه مســالُت الق

لك ثــاراً فــال تلتصــُق الواحــدة بــاألخری. أذنــاٌن صــغريتاٌن التکــاُد تظهــراِن مــن حتــِت الشــعِر، وکــذ
تنـــــدرج األمثلـــــة املـــــذكورة يف إطـــــار الوظيفـــــة األوىل  ).117و 116م: 1949(نعيمـــــة، » عينـــــاهُ 

. تظهــر الفكاهــة يف هــذه للفكاهــة، والــيت يســعى مــن خالهلــا إىل حتقيــق هــدف مجــايل وانتقــادي
النصــوص نفســها يف شــكل وصــف ميكــن فيهــا أيضــاً رؤيــة امليــزة الغروتيســكية، فتتجلّــى الفكاهــة 

، فيــدّل »شــعره طويــٌل قــاٌس منتصــٌب علــی رأســِه کأنّــُه مســالُت القنفــذ « يف العبــارة الــيت تقــول:
 هـذه القصــة العبـارة علـى أّن نعيمــة خلطـت الضـحك بنــوع مـن اخلـوف والــذعر، ألّن شـوريت يف

يعــاين مــن مــرض التســمم بغــاز اخلــردل يف احلــرب، فاسســتخدم نعيمــة الفكاهــة هنــا مــع احملتــوى 
النقــــدي النتقــــاد احلــــرب وعواقبها.فجــــاء الغروتيســــك هنــــا يف التشــــبيه بــــاحليوان والــــذي يتفــــّوق 

  جانبه املضحك على جانبه املروّع.
وقــد يســتخدمها يف أجــزاء مــن زاده ونعيمــة الفكاهــة يف مجيــع قصصــهما  يســتخدم مجــال قــد

ا كوســيلة النتقــاد الوضــع االجتمــاعي. ميكــن مالحظــة هــذا األمــر بوضــوح  القصــص ويســتعمال
مليخائيـــــل نعيمـــــة. فيقـــــول » اجلديـــــدة ســـــنتها«زاده و جلمـــــال» قـــــدرة ولقـــــت غطاهـــــا«يف قصـــــة 

يطلــق علــيهم دعونــا ننتقــل إىل اجملموعــة الثالثــة أعــين القبغــات الســوداء اللــذين «زاده فيهــا:  مجــال
 »الــديوان«يف ايــران نفســها، لــدى هــؤالء مجعيــة كبــرية مثــل اجلمعيــة املاســونية تســّمى » خــان«

(الشـــرير) ولـــه شـــهرة يف األســـاطري اإليرانيـــة، ومـــن املعـــروف أن  »ديـــو«الـــذي يشـــتق مـــن كلمـــة 
يقولون أّن عمل الديو معوج، أي إذا قمت بعمل صاحل، فستكون أول لقمة لـه، وإذا صـدقته، 
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). هنــــا أيضــــاً 9ش: 1380زاده،   (مجــــال »تصــــبح عــــدوك وإذا كــــذبت، سيصــــبح صــــديقكفس
ميكــن مشــاهدة الفكاهــة املمزوجــة أو الغروتيســك مبــزيج مــن حاســيت الضــحك واالمشمئــزاز والــيت 

  تعرب عن عدم التجانس واالختالل يف احلياة الواقعية والعامل يف خارج الذهن.
يـل ئمليخا »سـنتها اجلديـدة«أحنـاء القصـة يف قصـة كما ميكن رؤية عنصر الفكاهـة يف مجيـع 

املذمومـــة يف »إلقـــاء اللـــوم علـــى إجنـــاب الطفلـــة«نعيمـــة، ففـــي هـــذه القصـــة، انتقـــد نعيمـــة فكـــرة 
اجملتمــع اللبنــاين والوضــع املؤســف للمــرأة اللبنانيــة آنــذاك باالســتفادة مــن الفكاهــة والغروتيســك. 

ولكن النبيـذ والعـرق والشـرانق والبقـر «يقول: فيبدأ توظيف الفكاهة من بداية القصة حيث فيها
ــا. بــل  والعــرائس ليســت األســباب الوحيــدة الــيت أنالــت يربــوب حمــّالً ســامياً كهــذا يف أعــني جارا
ــا. وتلــك القــوة هــي الشــيخ بطــرس النــاقوس، أو كمــا  هنــاك قــّوة أخــرى رفعتهــا فــوق كــّل قرينا

أبوناصــيف...ورث أبوناصــيف املشــيخة أبــاً الشــيخ  - يــدعوه أهــل القريــة واجلــوار وموظفــوا املركــز
عـــن جـــّد. وشـــيوخ القريـــة الـــذين أدركـــوا أبـــاه قبلـــه يف ذاك املركـــز أقـــّروا بصـــوت واحـــد أنّـــه يفـــوق 

أبوناصيف كاتب قارئ واملرحوم مل يكن يعـرف مـن حرفـة القلـم سـوى  - الً املرحوم بدرجات. أوّ 
س الورقـة بلسـانه ويـنفخ علـى اخلـامت غمس خنصره يف احملـربة ليمسـح وجـه خامتـه بـاحلرب مثّ لـيلح

اليـاس بطـرس النـاقوس «ويلصقه إىل الورقة بدقة وتأًن فتظهر هذه الكلمات خبّط فارسـي مجيـل:
كثريون كانوا يتعّجبون كيف متكن احلفار من ضّم هـذه األمسـاء كّلهـا علـى ». شيخ قرية يربوب

الـيت أكـدت للمرحـوم أنّـه خامت عادي صغري احلجم، ولكن هذا األمر كان مـن بعـض الفضـائل 
). يف هـذا الـنص، نـرى كيـف 13( )40م: 1949(نعيمـة، » أعظم و أكرب من بقّية مـن حولـه

امتزج نعيمة اجلانب الواقعي بالغروتيسكي شكالً ومضموناً حمموالً يف منطـوق اجتمـاعي حيـث 
يــوان يُظهــر الطــابع الغروتيســكي يف قصــة ســنتهااجلديدة بواســطة جعــل اإلنســان إىل جانــب احل

وهو مزيج من الضحك واحلزن ويتفوق اجلانب املضحك على اجلانب احلـزن، واسـتكماالً هلـذه 
القصــة، نــرى نعيمــة يســخر مــن قضــية التبــاهي والنفــاق لــدى أيب ناصــيف، بطــابع غروتيســكي 
ــــــرب الشــــــيخ أبوناصــــــيف مــــــن  ــــــدي يف حضــــــور الضــــــيوف، بينمــــــا يعت آخــــــر وهــــــو األكــــــل باألي

ربــوب يــذّم إجنــاب الطفلــة ويشــيد بإجنــاب الطفــل باعتبــاره مشــكلة الشخصــيات البــارزة يف قريــة ي
اجتماعيـــة أخـــرى للمجتمـــع اللبنـــاين يف ذلـــك الوقـــت. يف الواقـــع، يف بدايـــة هـــذه القصـــة، تقـــّدم 
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ـــا ناصـــف علـــى أنّـــه ســـبب تفـــوق قريـــة يربـــوب علـــى القـــرى اجملـــاورة لكـــن يف اســـتمرار  نعيمـــة أب
ب نفسه، يذّم إجناب الطفلة ويشيد بإجنـاب الطفـل للقصة، يلفت إىل أّن عامل تفوق قرية يربو 

ــذا يســخر نعيمــة مــن شخصــية أيب ناصــيف املتنــاقض وفكرتــه املذمومــة واملشــؤومة باالســتفادة  و
زاده اسـتخدم  من الطابع الغروتيسكي. حسب ماقيل، ونتيجة هلذا القسم ميكن القول أن مجـال

الـب نصوصـه الغروتيسـكية حيـوان أو أشـياء، الكثري من التشبيهات يف الفكاهة واملشّبه به يف غ
ونفس األمر قـدجعل الطـابع الغروتيسـكي يف أعمالـه القصصـية أكثـر مـن قصـص نعيمـة وجعلـه 

  أكثر جناحاً من هذا احليث على األقل يف نظر اجلمهور. 
  

  النتائج .6
ات كبـرية كال الكاتبني انتقدا املشكالت االجتماعية يف قصصهما انتقاداً شـديداً وهنـاك  تشـا

يف معــــرض انتقادمهــــا مــــن القضــــايا االجتماعيــــة، كمــــا أنّــــه توجــــد اختالفــــات بينهمــــا يف طريقــــة 
معاجلتمهـــا هلـــذه القضـــايا. فانتقـــد كالمهـــا مـــن مشـــاكل اجتماعيـــة ســـائدة آنـــذاك مثـــل االنتحـــار 

الــيت واخليانــة والفقــر والتقســيم الطبقــي االجتمــاعي والوضــع البــائس للمــرأة وغريهــا مــن املشــاكل 
زاده بينمــــا  انتشــــرت يف اجملتمــــع، إّال أّن نقــــدها ّمت أكثــــر جديــــة عنــــد نعيمــــة مــــن قصــــص مجــــال

  ق على قصص نعمية يف هذا األمر.زاده تفوّ  اجلانب السخري لقصص مجال
زاده ونعيمـــة بأســـوب األوربيـــني يف قصـــة القصـــرية وخاصـــة الُكتّـــاب الـــروس مـــنهم  تـــأثّر مجـــال

رد القصــص يف القصــص اإليرانيــة واللبنانيــة احلديثــة خاصــة حيــث دخــال األســوب الغــريب يف ســ
القصـــــريه منهـــــا. فكـــــان الشـــــاغل الرئيســـــي للمـــــؤلفني هـــــو النقـــــد الـــــدقيق والواقـــــع مـــــن الوضـــــع 
االجتمـــاعي يف عصـــرمها يف إيـــران ولبنـــان والـــذي مت بواســـطة األســـاليب املختلفـــة مثـــل الفكاهـــة 

ول املؤلفـــان أن ميضـــي قصصـــهما يف اجتـــاه والنثـــر العـــامي والبســـيط واملفهـــوم لعامـــة النـــاس. حـــا
الواقعية النقدية متأثرين بالُكتاب األوربيني لتحقيـق أهـدافهما االجتماعيـة والـيت ميكـن أن تكـون 

  حتسني وضع اجملتمع. 
زاده ونعيمـة يف القصـص القصـرية يف جمموعتيهمـا تظهـر  كما أّن مقارنـة أسـلوب كتابـة مجـال
اً مــــع مقّومــــات القصــــص الواقعيــــة وبالتــــايل تقــــع يف إطــــار أّن قصصــــهما القصــــرية تتماشــــى متامــــ
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الواقعيــة النقديــة. اســتخدام الفكاهــة واألمثــال يعتــرب مــن األوجــه التشــابه األخــرى بــني أســلوب  
كتابــة املـــؤلفني يف النقـــد االجتمــاعي إّال أّن هـــذا األســـلوب يتجلّـــى أكثــر وضـــوحاً والذعـــاً عنـــد 

تان ويتجّلـــى طابعهـــا زاده مـــن نعيمـــة. للفكاهـــة يف جممـــوع مجـــال تني القصصـــية وظيفتـــان متشـــا
الغروتيســـكي أكثـــر مـــن جوانبهـــا األخـــرى،  والســـبب يف ذلـــك يعـــود إىل األداء االنتقـــادي هلـــذا 
النـــوع مـــن الفكاهـــة. وظيفتـــا الفكاهـــة يف اجملمـــوعتني مهـــا: الوظيفـــة اجلماليـــة الـــيت ختـــدم يف إثـــراء 

الليــة والنقديــة الــيت يهــدف الكاتبــان مــن خاللــه الــنص وإعجــاب املتلقــي والثــاين هــو الوظيفــة الد
إىل النقد الالذع مـن القضـايا االجتماعيـة يف سـياق القصـة القصـرية وهـذا األداء هـو الـذي يعـّرب 
عــن الطــابع الغروتيســكي يف نصوصــهما القصصــية ويضــع يف هــذا الســياق. وأخــرياً ميكــن القــول 

واجلمــال يف أســلوب القصصــية عنــد نعيمــة بأنّــه هنــاك نــوع مــن التفــاؤل والبشــرى بــاخلري واحلــب 
  زاده مثل هذه القضية أقل مالحظة.  بينما يكون يف نثر مجال

  
  الهوامش

) هــي فــرع مــن فــروع الفلســفة الغربيــة والــيت مت طرحهــا critical realism( »الواقعيــة النقديــة)«1(
اسكار(   ).Roy Bahaskarوتطويرها من قبل الفيلسوف الربيطاين روي 

  م. 1917لقت املدارس بسبب احلرب العاملية األوىل والثورة الروسية يف عام ) أُغ2(
  مدرسة املسيحية األرثوذكية العليا يف منطقة بولتافا يف روسيا.» مسيناريو«)كان 3(
، 20، 19، 18زاده، كــان يــا مــا كــان، الصــفحات:   ) ملزيــد مــن األمثلــة، أنظــر: حممــدعلي مجــال4(

31 ،41 ،49 ،54 ،55 ،56 ،59 ،88 ،89 ،90.  
آتـش کـه  «(كان يا مـا كـان) هـي:  ) من األمثال والكنايات اليت جاءت يف يکی بود يکی نبود5(

(أتـــى علـــى األخضـــر واليـــابس)، نـــانش تـــوی روغـــن  »گرفـــت خشـــک و تـــر بـــاهم مـــی ســـوزند
است(خبزه يف الزيت أي كل شيء على مايرام)، بيله ديگ بيله چغندر(قدرة ولقـت غطاهـا)، 

  رها درآورد(اشتهر).سری توی س
، 53، 51، 43، 30، 29) ملزيد من األمثلة أنظر: ميخائيل نعيمة كان ماكان، الصـفحات:  6(

67 ،74 ،84 ،94 ،102 ،104 ،105.  
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» يکــی بــود يکــی نبــود«در جمموعــه » نبــود«و » بــود«کــارکرد ديالکتيــک «ش)، 1394زارع، معصــومه (
)، 40، فصـــــــلنامه مطالعـــــــات نقـــــــد ادبـــــــی، ســـــــال دهـــــــم، مشـــــــاره ( »زاده و ميخائيـــــــل نعيمـــــــه  مجـــــــال
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حسـب «آنتـوان چخـوف و » بليـت خبـت آزمـايی«م)، 2013کرميی مطهر، جان اله و اشرفی، فـرهنگيس (
، 2، پژوهشــنامه زبــان و ادبيــات روســی، دوره »حممــد علــی مجــال زاده» هــايی کــه ... يــا آواز در گرمابــه

  .64 - 53)، صص 1مشاره (
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کــاربرد و کــارکرد مثــل در جمموعــه داســتان يکــی بــود «ش)، 1396ميزبــان، جــواد، تقــوی، حممــد و مهکــاران(
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 »يكي بود يكي نبود«هاي رئاليسم انتقادي در  تطبيقي جلوه واكاوي
  ميخائيل نعيمه »كان ماكان«زاده و  جمال

  سجاد عربي
  ناصر زارع، اصغر قهرماني مقبل علي

 محمدجواد پورعابد، رسول بالوي

  چكيده
 و » محمدعلي جمال زاده«يكي بود يكي نبود و كان ماكان، دو مجموعه داستان كوتاه

نگاه تيزبينانه و منتقدانه   هاي آنها ترين ويژگي هستند كه يكي از مهم» ميخائيل نعيمه«
ي بيش و  نويسنده در دو جامعهروزگار بودن دو  دونويسنده به مسائل اجتماعي است. هم

هاي اجتماعي هر دو مجموعه و سبك و نگاه پرداختن به آن  كم نزديك به هم، درونمايه
هاي آنها بويژه  نامي دو داستان، سبب شده كه مضامين و سبك داستان ها و نيز هم درونمايه

بيه هم باشد. در موضوع انتقاد اجتماعي با وجود عدم ارتباط مستقيم ميان دو نويسنده، ش
هاي اين دو مجموعه در زمينه نقد مسائل اجتماعي و  هدف اين پژوهش، بررسي داستان
هاي آنها در اين مجال و در وراي آن، ايجاد پلي ميان  بيان وجوه تفاوت و تشابه داستان

ادبيات معاصر ايران و لبنان در ژانر داستان كوتاه است. اين پژوهش با استفاده از روش 
هاي  تحليلي و براساس مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي، تشابه و تفاوت انديشه ـ توصيفي
هاي آنها را در پرداختن به  ها و سبك زاده و نعيمه را درباره انتقاد اجتماعي و شيوه جمال
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هاي  ترين دغدغه دهد. نتايج نشان داد كه يكي از اصلي اين موضوع مورد بررسي قرار مي
نگرانه از اوضاع اجتماعي بوده است كه  موعه، انتقاد تند و تيز و واقعدو نويسنده در دو مج

فهم، استفاده از ضرب المثل و طنز  هاي بياني نظير نثر روان و همه با تكيه بر سبك
هاي انتقادي خود را در  آميخته(گروتسك) صورت گرفته است. هر دو نويسنده داستان

گان اروپايي براي رسيدن به اهداف اجتماع گرايي و به اثرپذيري از نويسند مسير واقع
  برند. محور خود كه همان اصالح و بهبود اوضاع جامعه تواند بود، به پيش مي

  زاده، ميخائيل نعيمه. داستان، انتقاد اجتماعي، طنز،  محمد علي جمال ها: كليدواژه



  


