
 

Journal of Comparative Literature 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 
Year 12, No. 22, Summer 2020 

 

Comparative analytical comparative study of the "Kan Makan"  

story by Mikhail Naeema and "yeki bud yeki nabud" 

Jamalzadeh 

 
Mohammad reza Pashaei 1  

Hedayatollah  Taghizadeh2 

1.Introduction 

The contexts and factors that create contemporary fiction in 
Arabic and Persian literature are close to each other; In 
particular, in both languages, the story is derived from Western 
storytelling patterns, meaning that the similarities have led many 
scholars to believe that the style of writing of one of the two is 
influenced by the other, although it does not have an effect. Can 
be denied. (Mirsadeghi, 1376: 180) Short story appeared in the 
eighties of the nineteenth century in the West and entered these 
lands simultaneously with the political and social developments 
of the first half of the contemporary century in Iran and the Arab 
countries. (Rasouli, 1391: 65) and with the initiative of great 
intellectuals such as Naeema in Lebanon and Jamalzadeh in Iran, 
it became one of the most important types of literature in these 
countries. At this time, Naeema established a new way in the 
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literature of that time by collecting her works entitled "Kan-
Makan". He always based his stories on social problems and 
spoke about the sufferings of the people of his country. He was 
born in 1889 in Baskenta, Lebanon, to a Christian and Arab 
family. (Al-Khoury, 1991: 23) 

He spent 20 years of his life in the United States and is one of 
the emigrants. Although Qajar Iran was one of the most tense 
periods in Iranian history; But it had a profound effect on Persian 
literature. From then on, Iranian writers set out to invent a new 
style to awaken and make people aware of the current situation, 
and to lead all classes towards reconciliation with literature by 
simplifying and avoiding complex and complex prose. 
Meanwhile, one of the most prominent cultural figures in Iran is 
Jamalzadeh, who has made great efforts to revive literature. He 
is one of the great writers and translators who in the literary 
history of Iran has always been mentioned as the father of short 
stories in Persian and the initiator of the realist style in literature. 
In this article, an attempt has been made to make a comparative 
study of the short stories of two great writers of Lebanese and 
Iranian literature, Naeema and Jamalzadeh. The style and 
characteristics of both authors' short stories have been researched 
with an emphasis on their short stories in order to determine the 
similarities and differences between their short story writing 
styles. 

 
2.Methodology 

In this article, an analytical-comparative method has been done 
between the two story series "Kanomakan" and "yekibud yeki 
nabud" by Jamalzadeh. The content study of this type of 
literature can be a new approach in the field of social studies. In 
this method, a comparative study of the short stories of two great 
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writers of Lebanese and Iranian literature, Naeema and 
Jamalzadeh, was carried out. The style and characteristics of 
both authors' short stories have been researched with an 
emphasis on their short stories in order to determine the 
similarities and differences between their short story writing 
styles. 
 
3.Discussion 

There is no doubt that the Arabs have been familiar with the 
story for a long time. The existence of the authorities and the 
stories of Alf Layla and Layla is a proof of that. Ancient Arab 
fiction did not have a specific style and style in the modern way, 
and they took its style, thought and subject from the West. In this 
period, we are witnessing the flourishing of short stories, 
especially in Lebanon. Most of the writers of short stories in 
Lebanon, such as Naeema, Gibran Khalil Gibran, Tawfiq, were 
emigrants, and had studied the literature of other countries. Short 
story as a form of fiction was formed in Iran by people like 
Jamalzadeh and continued its evolution along with literary 
currents; The first collection of short stories to be published in 
book form; Jamalzadeh's "yeki bud yeki nabud" collection was 
in 1300 AD.This collection had differences in characterization, 
narrative methods and language with its previous examples, and 
Jamalzadeh's ability is more reflected in the short story.He 
admits that he used the story as a means of preserving proverbs 
and sentences. (Mir Abedini, 1387:80) 

The Kanomakan Collection is a book of prose that contains six 
short stories written by Naeema in Mahjar. The stories of this 
book are: "Sat Al-Koko, sonateha aljadida, Al-Aqr, Al-zakhira, 
Saadah Al-Bayk and Shurti" The heroes of his stories in "Kan 
Makan" series are more than the capitalist class -Writing is at a 
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high level. In the four stories of "Kan Makan", Naeema has used 
methods for narrating the stories that take them out of the state of 
monotony and mere definition, and this is one of the positive 
features of this book. These stories are:"sonateha aljadida, Al-

Aqr, Al-Zakhira and Saada Al-Bayk." (See: Al-Sayyid, 1974: 
240-242) 

Jamalzadeh is a contemporary Iranian writer and translator. He 
is considered the father of Persian short stories and the originator 
of the style of realism in literature. He published the first 
collection of Iranian short stories entitled "One was not a 
Buddhist" in 1300 in Berlin. His story has social and political 
themes. In addition to revolutionizing Persian prose, he 
consciously used the technique of European storytelling. He 
recommends the whole style of simplification to Iranian writers, 
and perhaps for this reason, the theme of the first story of "Farsi 
Shekar ast" is about simplification and simplification. 
Jamalzadeh's collection "yeki bud yeki nabud" is a collection 
consisting of an introduction, six short stories and a collection of 
slang Persian words, which was published in 1300. Its six stories 
are: "Farsi shekar ast, Rajol siasi, Dusti khale kherse,Darde dele 

Mullah Ghorban Ali, Bile Dig Bile choghondar and Vilan Al-

Dawlah". This book is considered to be the beginning of Persian 
realist literature and Iranian short stories and the starting point of 
change in Iranian fiction. "Jamalzadeh is the first Iranian writer 

to use the European storytelling industry with conscious intent." 
(Mir Abedini, 1387: 83) 

In comparing the authors of the two story series "Kanomakan" 
and "yeki bud yeki nabud", it should be said that both authors 
can be considered as migrant writers; Naima has experienced 
both Arab and American environments and Jamalzadeh has 
experienced both Iranian and American environments. They 
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mapped the culture, literature and contemporary thought of their 
country. Jamalzadeh's role in contemporary Iranian culture, 
literature and thought is more of a historical role. Through his 
efforts, the modern experiences of Iranians gradually took shape. 
It should be emphasized that although Jamalzadeh pays more 
attention to "theme" and "subject" than "form" and "structure", 
but his innovations in the narrative forms before him are also 
remarkable. It is worth considering. (Moshtaghmehr, 1387:138) 

The language used by Naeema and Jamalzadeh in their stories 
is on the border of "old" and "new". Ancient themes, elements 
and expressions can be seen in their works. Their language is full 
of slang terms, allusions and expressions. In all her stories, 
Naima has tried to express the problems, social, religious, and 
cultural issues of the people in simple language. The language of 
Jamalzadeh's stories is always eloquent, descriptive, fluent and 
conversational. In analyzing the titles of the two story series 
from the point of view of form, it should be said that the main 
title of Naeimeh series "Kanomakan" and the title of the series 
"One was and one was not" are Jamalzadeh in sentence form. 
The formal title "Kanomakan" clearly indicates the narrative 
type of the work, although it puts the reader in anticipation of an 
old story. The titles in the collection of Naima "sonateha 
aljadida, Al-Aqr, Saadat Al-Bayk and Shorty" and the titles 
"Dusti khale kherse, Darde dele Ghorban Ali, Bile Dig Bile 
choghondar and Vilan Al-Dawlah" are among the formal titles 
that determine the type of story in the collection. 

In analyzing the two titles from the content point of view, it 
should be said that the titles of Naimeh and Jamalzadeh are not 
in conflict with each other; Rather, they affirm each other, both 
of which, as belonging to tradition, are reminiscent of earlier 
traditional anecdotes and ancient literature; Especially in 
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Jamalzadeh's collection, where the title "anecdote" at the 
beginning of all six stories in this collection is reminiscent of the 
traditional structure of stories and anecdotes of ancient fiction. 

In the title of these two collections, "Kanomakan" and "One 
was not Buddhist", there is a lexical contrast (Kan and Makan) 
and (was and was not), and between the titles of the two 
collections, there is a lexical inconsistency; In this way, "where 
and when" and "yeki bud yeki nabud" cause a contradiction of 
words, and a contradiction in the composition or sentence leads 
to inconsistency between the cohesive group in the sentence and 
creates a linguistic joke. (Fotouhi, 1390: 383) 

One of the tricks that Naimeh and Jamalzadeh use to attract the 
reader in their collection is ambiguity and suspension, which 
creates ambiguity in the reader's mind and forces him to read the 
story to the end. And in the text of the stories of both collections, 
there are signs of the tendency to die. It brings and this is one of 
the positive features of these two sets. In terms of commonalities 
and differences between the two works, it should be noted that 
both stories are very similar in form and appearance; In a way, 
both series have six short stories that are arranged in sequence 
without interrupting or separating the stories. Both writers wrote 
abroad and are somewhat cultured in Western culture, but their 
collection of stories mirrors the whole situation and culture of 
their country and has a completely Eastern spirit. The 
perspective of both Naimeh and Jamalzadeh is often "I am a 
narrator" in which the narrator is one of the characters in the 
story and from his own language (first person inside) or one of 
the sub-characters (first person outside) Narrates. 

The collection"yeki bud yeki nabud" has a common feature, 
and that feature is introducing the hero as a "brigade" and not 
giving the reader a chance to know him through his actions. 
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(Kamshad, 1384:164) In both Naimeh and Jamalzadeh 
collections, the hidden and latent concept of dialectics is "was 
and was not" and the transition from "bud" to "nabud" is a 
dialectical change that is manifested in the form of contradiction, 
controversy, conflict and change. The language used by Naeema 
and Jamalzadeh in their stories is on the border between "old" 
and "new". Ancient themes, elements and expressions can be 
seen in their works. Their language is full of slang terms, 
allusions and expressions. In the difference between the stories 
of Naeema and Jamalzadeh, it should be said that the dominant 
element in the titles of Naeema's stories, in addition to slang and 
oral language and its story and elements, is society, people and 
social, religious and cultural problems. (Mahdavi Mehr, 1397: 
15) While the dominant element in the titles of Jamalzadeh's 
story is the emphasis on slang and oral language and the story 
and its elements. (See: Jamalzadeh, 2005:28-13) 

Naima used the element of religion in her collection and in the 
story (Al-Aqr) she did not refer to the Holy Spirit and the Holy 
Mary and religious beliefs, and the use of proverbs and 
reflections of beliefs is one of the features of her stories. , 1074: 
352); Meanwhile, Jamalzadeh's collection is devoid of religious 
and ideological symbols. The protagonist in Naeema's 
"Kanomakan" series is more than the affluent class, which is 
influenced by Russian stories. Meanwhile, the protagonist of the 
Jamalzadeh series is a "brigade". (Kamshad, 1384: 164) In 
Naeema's stories, woman has a prominent and colorful role, 
while in Jamalzadeh's stories, women always play a small role in 
society, and the reason is the closed society of that time, which 
caused , To confine the people to the customs and traditions.In 
the "Kanomakan" collection, Naeema is a little humorous and 
has almost no place, but there are different types of humor in 



 ...و  مهینع لیخائیم «ماکانکان»یداستان ۀمجموع یقیتطب –یلیتحل ۀسیمقا                        8

Jamalzadeh's collection, and perhaps the reason for this is the 
characteristics of Jamalzadeh's collection that do not have the 
necessary maturity, and yet the first It is the way of storytelling. 
The characterization of Naeema is more complex than 
Jamalzadeh in "Kanomakan" series. Naeema's characterization is 
such that contradictions become apparent over time. Like what is 
said in the style of speech in the "Kanomakan" collection, 
Naeema is more realistic and realism has a higher frequency, and 
in Jamalzadeh's collection, the element of imagination is more 
frequent. 

 
4.Conclusion 

The following two sets of results are obtained from analytical-
comparative comparison: These two stories are among the first 
examples of new short stories in Iran and Lebanon, and the 
authors are both the father of short stories and the giver of a 
revival of Arabic and Persian prose. In the stories of Naeema and 
Jamalzadeh, there is no such complex knot that throwing or 
gradually opening it gives the story ups and downs and guides 
the reader step by step with the story. The most characteristic 
features of Naeema's short stories are the abundance of social 
themes and the expression of pains such as poverty and misery, 
class distance, and betrayal in the family center. In all his stories, 
he has tried to reflect the problems of the people, social, 
religious, religious and cultural issues and to deal with the lives 
of different sections of society. 

Attention to simplification, expression of pure truths of the 
time, use of slang terms and interpretations, presence of 
contradictions and double confrontations in Jamalzadeh's 
collection, make the story comprehensible to the public and 
bring it to the traditional structure of fairy tales. Ancient 
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resembles. Jamalzadeh's stories are more like memoirs (and in 
the story: "Dusti Khaleh Kherseh, Bile Dig and Beleg chondar" 
to the travelogue). Jamalzadeh has paid attention to the element 
of politics in the story and it can be seen in the story of "Al rajol 
siasi." 

By choosing the concise titles "Kanomakan" and "yeki bud 
yeki nabud", Naeema and Jamalzadeh paid attention to the 
musical components and consciously used the European 
storytelling technique. The titles of Jamalzadeh collection, from 
the point of view of form, have more variety and dynamism than 
Naimeh collection, and it has different types of titles such as 
phrase, combination, and phrase. In terms of content, the 
dominant element in the titles of Jamalzadeh's stories is the 
emphasis on language, story and its elements, while the 
dominant element in Naima's story is, in addition, the content, 
society, people and religion. Jamalzadeh is more important than 
"structure" and "form" for "subject" and "theme", but his 
innovations in narrative forms are also noteworthy. 

The protagonists of Naima's stories in the "Kan Makan" series 
are more than the affluent class, and most of the stories in this 
book are at a high level in terms of observing the principles of 
storytelling. Jamalzadeh admits that he was in one and he was 
not in one, that he has used the format of the story as a means to 
preserve the proverbs, rulings and culture of populism. 

 

Keywords :Mikhail Naima, Kan Makan, Jamalzadeh, yeki bud 
yeki nabud, Adaptive literature. 
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 1399تابستان و بهار، دومو  بیستشمارۀ  ،دوازدهمسال 
 

 «ماکانکان»یداستان ةمجموع یقیتطب –یلیتحل ةسيمقا
 هزادجمال «نبود یکي بود یکي» و مهینع لیئخایم

 1 محمدرضا پاشايیدکتر 
 زاده)نويسنده مسئول(اهلل تقیدکتر هدايت

                                                                                                

 چکیده

دبیات ازاده در الجم« یکی بودیکی نبود»مجموعۀ  در ادبیات داستانی عربی و مهینع« کان ماکان»مجموعۀ 
ی هاگونه یدایشفارسی، نقطۀ عزیمت داستان کوتاه عربی و فارسی است که با تغییر در نوع داستان و پ

بنان و لنویسی و داستانزاده، پیشرلجماشود. نعیمه و جدید، زبان، شکل و ساختار محتوایی داستان، تازه می
ن ای ند.درا نهادرا بن«داستان کوتاه»سبک  ۀ خود،مجموعدو  و تکنیک شرقی و غربی درایران، با پیوند د

محتوایی،  اختاری،زاده به خوانش شکلی، سجمالنوشتار با مقایسۀ تحلیلی و تطبیقی دو مجموعۀ نعیمه و 
 سبکو  شدهختهپرداو عدم تطابق عنوان و متن  تطابق، محتواو  از منظر شکل هدو مجموع نیعناو لیتحل

ته است. قرارگرف ه، مورد بررسیمجموعها در دو زاده و وجوه اشتراک و افتراق آنو جمال مهینگارش نع
مجموعۀ  ۀ دوقایسمای در ادبیات تطبیقی، به با روش تحلیلی و مقایسهای به صورت کتابخانه پژوهش ۀویش

فاوت در زبان، ، باوجود تگانویسندنآن است که  پژوهش حاکی از جینتا .استشده این دو ادیب پرداخته
ود خت جامعۀ ن مشکالبه بیا عامیانهداشته و با زبانی شناسی عناوین ، نشانهی در مضمون و اسلوبیهاشباهت
 وجامعه سنن  وآداب شناخت منبع معتبری برای  دو مجموعه، ۀمایدرون ایمقایسه بررسیو  اندپرداخته

 .است محیط اجتماعی عصر نویسندگان
 
 داستان نبود، یکیبود یکی زاده،جمال ماکان،کان مه،ینع لیخائیم کلیدي:هاي هواژ

 .یقیتطب اتیادب کوتاه،
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 مهمقدّ .1
 زدیکن دیگربه یک و فارسی ینویسی معاصر ادبیات عربها و عوامل ایجاد داستانزمینه

 رب است،ویسی غنویژه اینکه در هر دو زبان، داستان برگرفته از الگوهای داستانبه است؛
ین دو از ا نویسی یکیها سبب شده است که بسیاری از محققان، شیوه داستانیعنی شباهت

( 180: 1376 ،یقرصادیم. )توان انکار کردثیر را نمیأثر از دیگری بدانند، هرچند تأرا مت
یاسی سوالت دهه هشتاد قرن نوزدهم در غرب ظهور کرد و همزمان با تح داستان کوتاه در

 .ها شداجتماعی نیمۀ اول قرن معاصر ایران و کشورهای عربی، وارد این سرزمینو 
زاده در مالو جلبنان در  نعیمهبا ابتکار روشنفکران بزرگی چون و  (65: 1391ی، رسول)

 باعیمه مان ناین زدر  ترین انواع ادبی در این کشورها تبدیل شد.به یکی از مهم ،ایران
او  .ن نهادوران بنیارا در ادبیات آن د یاراه تازه« ماکانکان» وانعن باآثار خود  یگردآور
مردم ی هاجنرکرد و از یاستوار م یهایش را بر مشکالت اجتماعداستان یبنا سنگ همواره

ای مسیحی و ی لبنان از خانواده«بسکنتا»م در 1889. او در سال گفتیم  کشورش سخن 
و جزء  گذراند کایرا در آمر شسال از عمر 20و( 23: 1991، ی)الخورعربی متولد شد 

 . است ینمهجر
 یأثیرت اما ،تاریخ ایران بود یهاترین دورهاز پرتنش یایران دوران قاجار اگرچه یک

د تا آن شدنبر یپس، نویسندگان ایران از این گذاشت. یجااز خود به یفارس بژرف در اد
و  ینویسها سادرا ابداع کنند و ب ینوین شرایط موجود، سبک از مردم یوآگاه یبیدار یبرا

در  .ن سازندهنموبا ادبیات ر یآشت یو پیچیده، تمام اقشار را به سو مسجعی پرهیز از نثرها
ر که د ستا زاده جمال ،در ایران یفرهنگ یهاترین شخصیتاز برجسته یاین میان، یک

 بزرگ نگان و مترجمااو از نویسند .استی کردهفراوان کوشش، ادبیات یاحیا یراستا
ازگر و آغ یسفار زبان به کوتاه ایران، همواره به عنوان پدر داستان یکه در تاریخ ادب است

 در ادبیات یادشده است. یگرایسبک واقع

 بیستم به تکامل گذاری شد و در آغاز قرندر فرانسه پایه 16و  15از قرن  ادبیات تطبیقی
قد نی از اهای دیگر و شاخهتی در ملت یا ملترسید و آن انعکاس ادبیات و فرهنگ مل

: 2ج، 1373فرشیدورد، گوید. )ادبی است که از روابط ادبی ملل مختلف با هم سخن می
تلف های مخ ادبیات ملت ۀرابط ۀای است که به مطالعرشتهنوعی پژوهش بین ( و811 -808

األدب »واژۀ  عربی در زباند. پردازادبیات با هنرها و علوم انسانی می ۀبا هم و بررسی رابط
 بیانگر ادبیات تصبیقی است. « المقارن

 بزرگ ادبیات ۀهای کوتاه دو نویسندبه بررسی تطبیقی داستان شدهدر این مقاله کوشش
نویسی هر دو داستان . سبک و ویژگیخته شودپردازاده و جمال نعیمهایران، لبنان و 
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است تا با نگاهی دقیق ها مورد تحقیق قرارگرفتهه آنهای کوتانویسنده با تأکید بر داستان
 .مشخص شود آنها نویسیهای سبک داستان کوتاهها و تفاوتهتاشب
 . شرح و بیان مسئله1 -1

گفته  (short story)داستان کوتاه روایتی کوتاه و منثور است که در انگلیسی بدان 
ا لی رطرح منظم، شخصیتی اص آن اثری است که در آن نویسنده به یاری یک»شود ومی

)یونسی، « کند.دهد و این اثر در کل تأثیر واحدی را القا میدر یک واقعۀ اصلی نشان می
1353 :7) 

ند یا اودهبمتأثر  و فارسی از یکدیگرآگاهی از این موضوع که آیا شاعران معاصر عرب 
د. کنل میشغومبه خود  نه و این تأثیر تا چه اندازه و چگونه بوده، ذهن هر پژوهشگری را

 مهیعن« اکانن مکا»یداستان ۀمجموع یقی و تطبیلیتحل ۀسیم تا موضوع مقایبنابراین برآن شد
 ایان بهپم تا در یهدرا مورد بررسی قرار در لبنان و ایران  هزادجمال« نبود یکیبود  یکی»و 

سبک  ،غربی قی وپیوند دو تکنیک شر آنها باچگونه ت پاسخ داده شود که این قبیل سؤاال
صرف  آیا را بنا نهادند؟ همچنین وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟«داستان کوتاه»

مایۀ ونبین در این وجود مشابهت در میان آثار دو نویسنده دلیلی بر تأثیر و تأثر است؟ و در
 ییمامقاله، بازن نیهدف ما در ادو مجموعه چقدر با هم مشترک یا متفاوت است؟ 

یوۀ شنی در استادداستان کوتاه در لبنان و ایران و تحلیل تطبیقی دو مجموعۀ  از ییهاجلوه
جوه وتأثر و و ریأثتشناسی عناوین و محتوا و ارتباط آنها با هم، بیان نشانهنگارش، مضمون، 

 .استی و فارسی بنام معاصر عرب افتراق این دو ادیباشتراک و 
 . پیشینة پژوهش2 -1

ده بان بوززبان و فارسیدیرباز مورد توجه پژوهشگران شرقی عربی از قیتطب ادبیات
ارۀ دربست. ادر این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده موضوع، با توجه به اهمیت است و 

ن ین میاادر طور جداگانه تحقیقیات زیادی انجام شده است که زاده بهنعیمه و جمال
عیمه را به فارسی ن« ماکانکان»( داستان 1397هر)ممهدوی :توان به موارد زیر اشاره نمودمی

 (1394) ریانترجمه نمود و مترجم در آن تنها به ترجمه بسنده نموده است. طاهری و غفو
اه با نگ نندگاسیواند و دریافتندکه ندر مقالۀ خود به مطابقت بین این دو ادیب پرداخته

 های بالهدر مق( 1393مکاران )و ه معرفت. اندستهینگر شیبه جامعۀ زمان خو یانتقاد
 نیاوعند که و به این نتیجه رسیدن اندپرداخته مجموعه دو شناسی عناویننشانهبررسی 
و  عز تنوّاحتوا، ، از منظر شکل و م«نبود یکی بود یکی»نسبت به  ،«یالوثبه االول» ۀمجموع

 یتوار محب ورمیزاده بر زبان و تمرکز تجمال دیکأت و برخوردار است یشتریب ییایپو
 .است یانتقاد
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 بودیکی»و « نماکاکان» یداستان ۀمجموعدو اما تاکنون تحقیقی با رویکرد تطبیقی میان 
رهیافتی  تواندبررسی محتوایی این نوع ادبی میانجام نشده است که  هزادجمال« نبود یکی

 مطالعات اجتماعی باشد. ۀجدید در حوز
 
 . بحث و بررسی2
 نويسی معاصر در ادب عربی و فارسیداستان. مروري بر 1- 2 

 داستان کوتاه در ادبیات عرب .2-1-1
ألف ی هانشکی نیست که عرب از دیرباز با قصه آشنا بوده است. وجود مقامات وداستا

سلوب خاص به انویسی قدیم عرب دارای سبک و . داستانستدلیلی بر این مدعا ۀو لیل ۀلیل
. در رفتندگدها اسلوب، فکر و حتی موضوع آن را از غرب ها بعشیوه امروزی نبود و آن

استان دسندگان نوی بیشتراین دوره، شکوفایی داستان کوتاه را به ویژه در لبنان شاهد هستیم. 
و  هجر بودهجزء اصحاب م عواد جبران، توفیق خلیل نعیمه، جبران لبنان همچون کوتاه در

 .بودند کرده مطالعه را دیگر کشورهای ادبیات
  آغازگر راه زادهجمالداستان کوتاه در ادبیات فارسی و  .2-1-2

دوم قرن  مهیاز ن رانیاما به سبک مدرن در ا ،دارد ی قدمت زیادیفارسیی در سراداستان
پس از آن  .است «یاصفهان یبابا یسرگذشت حاج»یرانیرمان ا نیشد. نخست جینوزدهم را

ها از نظر زبان و سبک نمودند که آثار آن یسینوداستان زادهالهمچون جم یسندگانینو
. افتییم یکینزد انهیبا زبان عام یگاه زیدوره قاجار و ن یو ادب ینوشتار با زبان رسم

. ودها بدر آن یرانیا ریو نمود اساط ییگرایآثار وجود روح مل نیعمده ا یژگیو نیهمچن
 دیپد رانیدر ا یسینوز داستانا ینیو نو دیپس از آن سبک جد( 146: 1378 ان،یروح بخش)

داستان کوتاه به بنابراین ( 1381:160هاجری، . )قرار داشت زادهجمالس آن أآمد که در ر
گرفت و زاده شکلای از ادبیات داستانی، در ایران توسط کسانی چون جمالعنوان گونه

ستان کوتاهی دا ۀنخستین مجموع ؛همزمان با جریانات ادبی به روند تکامل خود ادامه داد
ش  .1300زاده به سال جمال« یکی نبود یکی بود» ۀکه به صورت کتاب چاپ شد؛ مجموع

 یهاوهیش ،یپردازتیدر شخصیی هاخود تفاوت نیشیپ یهامونهنه با مجموعکه این  بود
معترف او  است. افتهیشتر در داستان کوتاه نمود یب زادهیی جمالتواناو  و زبان داشت ییروا

ای برای حفظ امثال و حکم استفاده کرده ه از داستان به عنوان وسیلهاست ک
 (80 :1387،میرعابدینی).است
 ادبی اوسبک نگارش معرفی میخائیل نعیمه و .3- 1- 2

است. ای داشتهگیری عقاید و ادبیات او سهم عمدهنعیمه در شکل زندگی پر فراز و نشیب
م در 1906در سال ی لبنان به مدرسه دینی بسکنتا پا گذاشت و «بسکنتا»م در 1889در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)#cite_note-5


 11 1399تان بهارو تابس، 22 ۀ، شمار12سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

م به دانشگاه واشنگتن پیوست و در 1912مدرسه بولتافای روسیه به تحصیل پرداخت. در 
م به اخذ همزمان دو مدرک حقوق و 1916کرد و در سال رشته ادبیات و حقوق، ثبت نام

اش هرگز ادبیات نائل آید. میخائیل تقریباً به اندازه یک قرن زیست و در این عمر طوالنی
( 231 :1ج ،1991 الخوری،اج نکرد و معتقد بود، تألیفاتش همان فرزندان وی هستند. )ازدو

یکی از نویسندگان مهجر بوده که دو محیط  گفت. اوم دارفانی را وداع1988و در سال 
، وفور او های کوتاهداستان ترین ویژگیشاخصاز  .استکردهعربی و آمریکایی را تجربه

دردهایی همانند فقر و بیچارگی، فاصله طبقاتی، خیانت در کانون  مضامین اجتماعی و بیان
کرده است که مشکالت اجتماعی، اعتقادی، هایش تالش. در تمامی داستانهستخانواده 

. آثار او شامل شعر، قصه، رمان، تئاتر، مقاله و دینی و فرهنگی مردم را منعکس نماید
که « ماکان، اکابر و ابوبطهکان»وتاه است: زندگینامه است. او دارای سه مجموعۀداستان ک

هایش از نظر نحوه نگارش، هشت داستان کوتاه است. همه داستانودر مجموع شامل سی
هایی نیز باهم دارند. او ابتدا با توصیف، روایت و دقت در سیر زمانی، فضای داستان شباهت

رساند و در پایان، پیام اوج میرا به کند؛ سپس گره داستان را مطرح کرده، آنرا آماده می
کند. توجه ویژه به توصیف طبیعت، استفاده از اسلوبی ساده، روان و داستان را منتقل می

های های داستانات خود از دیگر ویژگیفصیح و همچنین استفاده از امثال و انعکاس اعتقاد
کیب و عبارات الهام آیند. او همچنین از کتاب مقدس در ساختن بعضی از تراشمار میاو به

گرفته است. همچنین اسلوب او از یک نوع سر زندگی و شادابی خاصی برخوردار است؛ 
آنکه ازکلماتی مجرد و خالی از احساس استفاده کند، با ارائه تصاویر مرکب به زیرا وی بی

 (353-352: 1974 السید،پردازد. )ن.ک: بیان احساسات و عواطف خود می
ها عدالتیها و بیای به مشکالت و مسائل انسان، تبعیضخود توجۀ ویژهمیخائیل در آثار 

 بود که کرد و معتقدای بهتر، دعوت میها را به ساختن جامعهداشته است و همواره انسان
 ( 25: 1989نعیمه، هدف اول و آخر در ادبیات باید انسان باشد. )

 ادب او سبک نگارشزاده و معرفی جمال .4- 1- 2
و  یسه فاراو را پدر داستان کوتا که است یرانیو مترجم معاصر ا سندهینو زادهجمال

 و« ثروت» خود را در مدارس التیتحصاو  .دانندیم اتیدر ادب ییگراآغازگر سبک واقع
و  فرانسه سپس به لبنان و لیتحص ۀادام یو برا افتآغاز کرد و به دارالفنون راه ی« ادب»

در  ورفت  سئیسو به یلیسرانجام بنا به دال ( و45: 1382 ان،یکاتوز. )سفر کرد آمریکا
عه مجمو نینخست او درگذشت. سیدر ژنوسوئ شگاهیآسا کیدر  یسالگ 102در  ش1376

منتشر  نیلدر بر ش1300در  «نبود یکی بود یکی»را با عنوان  یرانیکوتاه اهای داستان
بی در انقال وی عالوه براین که است. یاسیو س یاجتماع نیمضام او دارای داستان ساخت.

 . تنثر فارسی بوجود آورد، تکنیک داستان نویسی اروپایی را آگاهانه بکارگرف
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 دیو شا کندیم هیتوص یرانیا سندگانینو را به یسینوسادهسبک ی، طور کل به زادهجمال
 ییگوو ساده یسینوساده ۀدربار «شکر است یفارس»داستان  نیاول ، مضمونسبب نیهم به

 . است
 میخائیل نعیمه« ماکانکان»مجموعة داستانی  .5- 1- 2

ه کاه است شش داستان کوتکتابی است که به نثر که در بردارندۀ «ماکانکان» ۀمجموع
م 1925م تا 1914های های این کتاب را بین سالها را در مهجر نوشت. او داستاننعیمه آن
م این 1932ر دمنتشر نمود. او بعد از بازگشت به لبنان « و السائح الفنون»های در مجله

م همه را دریک 1937ۀ( منتشر کرد و بعد از آن در و لیل ۀالف لیلها را در مجله )داستان
 ،ساعۀ الکوکو» های این کتاب عبارتند از:گرد آورد. داستان« کان ماکان» کتاب با عنوان
 «و شورتی. سعادۀ البیک، الذخیرۀ، العاقر، سنتها الجدیدۀ

گارش نوتان عرصۀ یکی از پیشکس« العاقر»و « سنتها الجدیدۀ »های نعیمه با نگارش داستان
وتاه استان کنی دداستان کوتاه است؛ زیرا این دو داستان او از نظر منتقدان دارای اصول ف

رب ع ی(ونسمعروف فرا سنویشاعر و رمانای او را موپاسان )بوده و به همین سبب عده
ه مشکالت، ککرده هایش تالش( او در داستان237-235 :1974 السید،اند. )ن.ک: نامیده

 ر مختلفاقشا نماید و به زندگیمسائل اجتماعی، اعتقادی، دینی، فرهنگی مردم را منعکس
وسیه شت از ررا حدوداً دو یا سه سال پس از بازگ« ماکانکان»جامعه بپردازد. مجموعۀ 

ر ی استوادرون روسی که بر تحلیل احساساته همین دلیل تأثیرپذیری او از داستاننوشت، ب
االت ان حخورد. اطناب و تفصیل در تحلیل، اغراق در بیاست، در این کتاب به چشم می

 سلوباروحی، دقت در توصیف و تصویر و اشاره به جزئیات، همه و همه از تأثیرات 
 داشت و روسی د. او عالقۀ وافری به ادبیات و ادبایهای این کتاب اوینروسی بر داستان

 یی بودهمریکاکند که تأثیرپذیریش از ادبیات روسی به مراتب بیش از ادبیات آمیاعتراف
 ( 45است. )همان: 

بیشتر  دار هستند وبیشتر از طبقه سرمایه« کان ماکان»های او در مجموعۀ قهرمانان قصه
مه ند. نعیار دارنویسی در سطح باالیی قرایت اصول داستانهای این کتاب از نظر رعداستان

ت که رده اسکها استفادههایی برای روایت داستاناز شیوه« کان ماکان»در چهار داستان 
ز آورد و این یکی اکردن صرف بیرون میها را از حالت یکنواختی و تعریفآن

عاقر، دید، الها الجسنت»ها عبارتند از: آید. این داستانشمار میهای مثبت این کتاب بهویژگی
 (242-240: 1974السید،)ن.ک: « الذخیره و سعاده البیک.

 زادهجمال «نبود یکيبود  یکي»مجموعة داستانی  .6- 1- 2
، شش باچهید کیمتشکل از  یامجموعه ،زادهجمال« نبود یکی بود یکی»مجموعۀ 

منتشر  ش1300است که در سال یفارس ۀاز کلمات عوامان ایداستان کوتاه و مجموعه
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خاله  یدوست ،یاسیرجل س است، شکری فارسـ»: آن عبارتند ازاست. شش داستان شده
کتاب را آغازگر  نیا. «الدولهالنیو و چغندر لـهیب ـگید لهیب ،یخرسه، درد دل مال قربانعل

در  رییشروع تغ ۀنقط و انددانسته رانیا یسینوکوتاهو داستان یفارس یگراواقع اتیادب
آگاهانه  تیاست که با قصد و ن یرانیا ۀسندینو نیزاده نخستجمال» .یرانیا یسینوداستان

 (83: 1387 ی،نیرعابدیم) «.را به کار گرفت ییاروپا یسینوصناعت داستان
 «نبود یکيبودو یکي»و « ماکانکان»تطبیق نويسندگان دو مجموعة داستانی .2-2

یان عه بابهات در شخصیت و اندیشۀ دو نویسنده در دو مجمودر این بخش برخی از تش
 شود؛می
 دو نويسندۀ مهجر لبنانی و ايرانی .1- 2- 2

حیط عیمه دو من .شمارآورد بهمهجر توان جزء نویسندگان هر دو نویسنده را به نوعی می
 زادهمالجند. اکردهرا تجربه زاده دو محیط ایرانی و آمریکاییو جمال عربی و آمریکایی

   ر . به نظفرکردس سیسوو آمریکا و  به لبنان و سپس فرانسه لیتحص ۀادام یبرامانند نعیمه، 
و  از حال و هوا هرگز ،در غرب یقرن زندگ کی به بیرغم قریعل یرسد که ویم

و  یودککران دو ادی و ییگوغایبرنگرفت و همواره به در یریها تأثنیآن سرزم سندگانینو
 (28 -13: 1384زاده، جمال. )ن.ک: وطن و شهر خود اصفهان عمر گذارنددر  ینوجوان

فرینی آکشور خود نقش معاصر ۀشیفرهنگ، ادب و اندزاده هر دو در نعیمه و جمال
ست. ا یخیتار شتر نقشیران بیمعاصرا ۀشیزاده در فرهنگ، ادب و اندنقش جمال کردند.

 دیبا .دیگرددک صاحب بستر، قالب واناندک یو یهابا کوشش انیرانیتجارب مدرن ا
و « هیمادرون»به  «ساختار»و « شکل»از  شیو پ شیزاده بکرد که هر چند جمال دیتأک

توجه قابل زینقبل از خود  ییروا اشکالِدر  یو یهایامّا نوآور ،دهدیم تیاهم «موضوع»
 (138: 1387،مهرمشتاق. )و تأمل است یبوده و درخور بررس

 نگارش و بیانشیوۀ  .2-2-2
« جدید»و « قدیم» در مرز ،دنبریبه کار م انشیهازاده در داستانجمالنعیمه و که  یزبان

 آنانشود. زبان یم دهید اریبس هاآن و عناصر و عبارات کهن در آثار هیماقرار دارد. درون
هایش نعیمه در تمامی داستان. است انهیعام عبارات ات ویمملو از اصطالحات، کنا

با زبانی ساده کرده که مشکالت، مسائل اجتماعی، اعتقادی، دینی و فرهنگی مردم را الشت
 است. یاو محاوره روان ،یفیزاده همواره پراطناب، توصجمال یهازبان داستاننماید. بیان 

که کاربرد  کندیم انیکدًا بؤزاده مجمال« شکر است یفارس»در مقدمه داستان کوتاه 
. است یاجتماع یهاتیت بازتاب فرهنگ عامه و انعکاس واقعمدرن نخس اتیادب

ۀ ویاز ش ژهیوبهی سینواو از سنّت مَقامه نینخست یهاداستان( 137: 1387، مهرمشتاق)
در نوشتن  . اواندگرفتهریقصه تأث ای تیحکا رینظ تیروا یسنّت یهاگونهو یسعد گلستان
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در  یاست کـه سـعدبوده «یشگیاختار اندس»همان  ریتأثتحت شیهااز داستان یبخش بزرگ
را بـا  «یدرد دل مـالقربـانعل»داسـتان  شلی. مکردیرجوع م بدان «گلـستان ـاتیحکا»
برخاسته از سطوح  ۀو آهنگ دوگان دهدیمطابقت م« از باب اول گلستان ازدهمی ـتیحکا»

 ییباالن.ک: ). دهـدیو نشان م کشدیم رونیطرح و سبک آنها را ب ت،یشخص مـضمون،
 (188 -182: 1378 پرس،و
 «نبود یکيبود و  یکي»و « ماکانکان»بررسی تطبیقی  .3- 2

ها نآختالفات اشوند و به تشابهات و میهای زیر مقایسه دو مجموعه باتوجه به دیدگاه
 .شوداشاره می

 تحلیل عناوين دو مجموعة داستانی از منظر شکل .1- 3- 2
-مله عربجاالیام مورد توجه پژوهشگران شرقی، از اب از قدیمعنوان کت: ساتت عنوان
 مجموعۀ عنوان و« ماکانکان»زبانان بوده است. عنوان اصلی مجموعۀ نعیمهزبانان و فارسی

ر هو مجموعه وار است. دو عنوان اصلی دزاده به صورت جملهجمال «نبود یکی  بود یکی»
ا زمان ، زیرمیان گوینده و دیدگاه وی است دهد، سبب فاصلهدو زمان گذشته را نشان می

نده و ه گویدهندۀ میزان فاصلحال بیشتر از گذشته قاطعیت دارد و زمان در جمله نشان
 (1390:291نویسنده با موضوع است. )فتوحی،

 هاینوانعای خالی است و نعیمه از عناوین جمله« ماکانکان»عناوین فرعی مجموعۀ 
ن ناویع( و سنتها الجدیدۀ،سعادۀ البیک،)ساعۀ الکوکوند ترکیبی اضافی و وصفی مان

سانی ، شورتی( در این مجموعه از  بسامد یکالذخیرۀ، العاقرای مانند )کلمهتک
سامد فه از بمعر برخوردارند. عنوان نکره مانند )شورتی( در مجموعۀ نعیمه نسبت به عناوین

ی دیده ااده عناوین یک کلمهزجمال «نبود یکیبود  یکی»کمتری برخوردار است. در 
 ،ینعلال قربامخاله خرسه، درد دل  یدوستهای ترکیبی مانند)رجل سیاسی، شود. عنواننمی

 رشکی رسـفا) هایی نظیر( در این مجموعه بیشترین بسامد را داراست و جملهالدوله النیو
 ت.( عناوین متنوع را در این مجموعه آفریده اسچغندر لـهیب ـگید لهیب، است

ن کند؛ مثال عنوارا مشخص میی، نوع اثر و گونه آنعنوان شکل: عنوان شکلی
ر ر انتظاه را ددهندۀ نوع داستانی اثر است، هرچند که خوانندبه روشنی نشان« ماکانکان»

دۀ سعا، اقرالع، ۀسنتها الجدید»دهد. عناوین موجود در مجموعۀ نعیمه داستانی کهن قرار می
 لـهیب ـگید لهیب ،یخاله خرسه، درد دل مال قربانعل یدوست»عناوین و « و شورتی البیک
شخص را م از جمله عناوین شکلی است که نوع داستانی مجموعه «الدوله النیو و چغندر

 کنند.می
ابتدا به استبداد ادبی در ایران اشاره  «فارسی شکر است»ۀ داستان مقدم درزاده جمال

 او پیشنهاد .نویسی در کشورهای دیگریش به رماننویسی وگراسپس به ساده ،کندمی



 15 1399تان بهارو تابس، 22 ۀ، شمار12سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

کنند تا رود را در آثار خود استعمالکند نویسندگان کلماتی که در گفتار مردم بکارمیمی
نشوند و سرمایۀ ثروت زبان ازدیاد یابد و از این رهگذر این کلمات به مرور زمان فراموش
نیز به دغدغۀ زبان « ارسی شکر استف»و در داستان  ادبیات ما نیز جانی دوباره بگیرد

 ه است.پرداخت
 از منظرمحتوا «نبود یکيبود  یکي»و « ماکانکان»تحلیل عناوين مجموعة .2-3-2

 گر رازاده با هم در تقابل نیستند؛ بلکه همدیعنوان دو مجموعۀ نعیمه و جمال
 ادبیات ین ویشهای سنتی پکنند که هر دو با عنوان تعلق به سنت، یادآور حکایتتأییدمی

ن داستا در آغاز هر شش« حکایت»زاده که عنوانکهن هستند؛ مخصوصا در مجموعۀ جمال
 این مجموعه یادآور ساختار سنتی قصص و حکایات ادبیات داستانی کهن است.

 نی )کان وتقابل واژگا «نبود یکی بود یکی»و  «ماکانکان» ۀدو مجموعدر عنوان این 
است؛  ژگانیآیی ناساز واست و بین عناوین دو مجموعۀ یک همماکان( و )بود و نبود( ه

ناقض در سبب تناقض واژگان است و ت« بود و نبود»و « ماکانو  کان»بدین صورت که 
وخی شود و شبافت در جمله میترکیب یا جمله منجر به ایجاد ناهماهنگی میان گروه هم

 (383: 1390آفریند. )فتوحی، زبانی را    می
صلی در کنار عنوان ا« حکایت»زاده عنوان هر شش داستان مجموعۀ جمال در اول

و  ه شکلها و ادبیات داستانی کهن است، حال آنکمجموعه، یادآور ساختار سنتی قصه
ان قابل مییجاد تادارد و این مسئله موجب های کوتاه انطباقمحتوای این مجموعه با داستان

ناوین شش عدر ( 107: 1393معرفت،ی داستان است. )های سنتی با شکل و محتوااین عنوان
عنوی مم تقابل با ه «یو شورت کیسعادۀ الب»به ظاهر عنوان « ماکانکان»داستان کوتاه در 

 رند.قابل نداتزاده در ظاهر جمال« یکی بود یکی نبود»داستان کوتاه در دارند و در شش
 است؛ در بارلحن شاد و اندوه، «نبود یکیبود  یکی»و«ماکانکان»در هر دو مجموعۀ 

ن ر عناویدلحن شاد است و « سعادۀ البیک، الذخیرۀ»عناوین مجموعۀ نعیمه در عناوین 
 عناوین لحن اندوه و حزن است. در« ، شورتیالعاقر، سنتها الجدیدۀ، ساعۀ الکوکو»

در  ولحن شاد « خاله خرسه یدوست، است شکری فارسـ»زاده در عناوینمجموعۀ جمال
 لحن اندوه و حزن است.« یدرد دل ملّا قربانعل، الدولهالنیو»وین عنا

برند، زاده که برای جذب خواننده در مجموعۀ خود بکار میاز شگردهای نعیمه و جمال
کند که تا آخر داستان ابهام و تعلیق است که با ایجاد ابهام در ذهن خواننده او را وادار می

داستان )العاقر( مشخص نبودن علت نازایی، برای « ماکان کان»را بخواند. مثال در مجموعۀ 
ای از ابهام همراه است  و در داستان همه علت نازایی را خانم جمیله خوانندۀ داستان با هاله

دانند، درحالی که عزیز نازاست و جمیله برای رضایت او و مادرش از کس دیگری می
وح کوچک جنینی را با خود حمل من اینک در درون خود جسم و ر»شود:دار میبچه
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( و در داستان 80: 1397مهر، . )مهدویاما این جنین از گوشت و خون تو نیست...؛ کنممی
رود و به کند تا آخر داستان پیش)الذخیره( از جمله ابهامی است که خواننده را وادار می

ی( ملّا قربانعلدرد دل در داستان )« نبود یکیبود  یکی»دنبال کشف مجهوالت گردد. در 
 «چغنـدر لهیب گید لهیب»مشخص نبودن علت درد دل، برای خواننده داستان و در داستان 

مشخص نبودن معنای کلمات از جمله ابهاماتی است که خواننده را به خواندن داستان 
 کند.تشویق می

ان تر داسد های گرایش به مرگ هست، مثالًهای هر دو مجموعه، نشانهدر متن داستان 
  رای او رگ ب)سنتها الجدیده( شیخ ابوناصیف بعد از تولد هفتمین فرزند دخترش، آزوی م

 داستان د. درکند، چرا که او پسر را دوست داشت تا جانشین و شیخ روستای یربوب باشمی
ما من ود؛ اگرفته باو تفنگ را به سمت پسرش نشانه»)الذخیره( اشاراتی به مرگ دارد: 

رتی( رنگ و ( یا در داستان )شو89: 1397مهر، )مهدوی« .کنمر را دفعشدم که خطموفق
ه بستانم دمتحرک هستم و  یهاهمه مرده انیزنده در م یامن الشه... »بوی مرگ دارد: 

-جمیله»ه گفت: ک( یا در داستان )العاقر( در آنجا 109)همان: « .آغشته است گناهانیخون ب
روستا مردی  دیروز، در»( و در )ساعه الکوکو( 82مان:)ه« ای بعد از جمیله نخواهد آمد.

 (.20)همان:« وفات یافت و ما امروز او را به خاک سپردیم.
   اند کههکرددههایی استفاهای خود، از شیوهزاده هر دو در روایت داستاننعیمه و جمال

این دو  های مثبتآورد و این یکی از ویژگیمی ها را از حالت یکنواختی بیرونآن
و  حیفص وساده، روان  یاستفاده از اسلوبو  عتیطب فیبه توص ژهیتوجه ومجموعه است. 

شمار به عیمهی نهاداستان یهایژگیو گریاستفاده از امثال و انعکاس اعتقادات خود از د
ود، بیک شب به سمت خانه یکی از دوستانم که در یک مزرعه دوراز شهر »: ندیآیم

 های راه بینگذشتم. در نیمهزیک راه باریک و پر از درخت میحرکت کردم. باید ا
روع به شنی  درختان انبوهی که در دو طرفم قرار داشتند، ناگهان اسبم ایستاد و مانند

و  بیتراک از یدر ساختن بعض زیاز کتاب مقدس ن نیاو همچن (.87:همان « )لرزیدن کرد.
خواهد او می تی مادرشوهرش به او گفت کهو به همین دلیل وق»: استعبارات الهام گرفته

دای صقدس مرا به زیارت یک دیر قدیمی به نام دیر عذراء  ببرد؛ ... اما حضرت مریم 
اسلوب او  نیمچنه (72)همان :کرد. را اجابتدعای خالصانه مادر عزیز کرباج را شنید و آن

رد مج یتنکه ازکلماآیب یو رایبرخوردار است؛ ز یخاص یو شاداب یک نوع سرزندگیاز 
. پردازدیود ماحساسات خ انیمرکب، به ب ریکند، با ارائه تصاواز احساس استفاده یو خال

 (353-352 :1974د،یالسن.ک: )
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 تطابق و عدم تطابق عنوان و متن )محتوا( در دو مجموعة داستانی .3- 2- 2
ه یق او بتشو وخواننده تقابل بین عناوین و محتوا از جمله ترفندهای نویسنده برای جذب 

ین دارد. اثر ناادامه داستان است. در ادبیات معاصر، گاهی عنوان هیچ رابطۀ مستقیمی با 
ارند. دعیت بدان سبب است که اغلب هنرمندان معاصر، نگاهی پدیدارشناختی نسبت به واق

ان در وک عنیای است که ادراک آنان از جهان پیرامون، ناپیوسته و شامل اجزای پراکنده
( برخی 115: 1393ها وحدت و انسجام ببخشد. )معرفت، حالت کلی خود قادر نیست به آن

ر دمحتوا  فت واز عناوین در دو مجموعه همسو با بافت و متن داستان هستند و برخی با با
 وتمند وا فرد ثراست که در ابتد« ماکانکان»عنوان )سعاده البیک( از  هستند مثالًتقابل

 بیگنابجستان کند حال آنکه با خواندن متن دات را در ذهن خواننده متبادرمیدارای قدر
ر دست. یا اتان فرد فقیر و یکی از نوکران است که این موجب تقابل میان عنوان و متن داس

ل آنکه د، حاتاک ساعت را دارداستان )ساعه الکوکو( در ابتدا خواننده تصور صدای تیک
مرگ شخصیت داستان را به صدا عتی است که زنگ خالف تصور اوست و این سا

بقۀ سر ابتدا داست که « نبود یکیبود  یکی»عناوین )درد دل مالقربانعلی( از . آورددرمی
سنده ر نویکند، با خواندن آن متن داستان نقد دینی ددینی در ذهن خواننده ایجادمی

سیار ستان بد که با یک داکنشود. یا در داستان )رجل سیاسی( خواننده تصورمیظاهرمی
 .بردمیجدی روبرواست، اما با خواندن متن داستان به حالت طنزگونه بودن آن پی

 ۀگانـتقابل دو و ساختارزاده جمـال« نبود یکیبود و  یکی»ی هاداستان نیبه عناو ینگاه
او  یهاانتاز داس یعنوان بعضو  دهدیمنـشان او را در یو سـنت یااسـطوره ـنشیاز ب یحـاک

، درچغنـ لهیب گید لهیب، خاله خرسه یدوست» :مانند ،المثـل استضـرب ـکیبرگرفتـه از 
 «.است شکری فارسـ
ای ر روستدنعیمه، نشانۀ نوگرایی است که « سنتها الجدیده»چند در عنوان داستان هر

ولین ااین  ومایه آن در تضاد است یربوب همراه با تبریک سال جدید است، اما با درون
ها سال نیا دهدیمنشانکه  م منتشر شد1914دراست که « کان ماکان»داستان نعیمه در 

ا ر لیخائیم یاهعد لیدل نیزود بوده است؛ به هم یکوتاه اندکداستان شیدانسبت به زمان پی
 (237-235 :1974د،یالس. )ن.ک: آورندیشمار مکوتاه بهداستان شکسوتیپ

های )ساعه نعیمه متفاوت است و در داستان« کان ماکان» ی مجموعۀهاداستانی راو
کار برده شده است و روای هالکوکو، سعاده البیک، الذخیره( به صورت اول شخص )من( ب

. در کندیصحبت م یرونیبا مخاطب ب خود نعیمه است که با مشارکت دیگر عناصر داستان،
ب است که با دیگر شخصیات داستان )سنتها الجدیده، الذخیره( راوی اول شخص غای

شود و در داستان )شورتی( راوی سربازی ناشناس است که نعیمه او را میداستان هماهنگ
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و برای همین تو را انتخاب کردم، چرا که تو »گوید: داده و به او میبر دیگران برتری
 (115: 1988)نعیمه، « فهمی و دیگران نمی فهمند.می

است که اوالً او با صراحت  بیترت نیزاده به اجمال یهادر داستان« اول شخص» تیروا
را  نکتهن یا ی. اگرهم به روشناست« زادهجمال»همان « یمنِ راو» دکهیگویبه خواننده م

 خود اًیبرد. ثان یم یپ سندهیو نو یراو یهمان نیخود به ا ،ینگذارد خواننده با قرائن انیدر م
مشتاق . )است یراصلیغ ای یاصل یهاتیاز شخص یکیها داستان ۀدر هم باًیتقر یراو نیا

 جـهینتدر ؛خـاطره را دارد اقیسـبک و سـ ی اوهااز داستان یاریبس چون( 154: 1387،مهر
 «شخص سوم» ـدگاهیاز د ،«الدولهالنیو» . البته داستانشودیم تیروا« شخص اول» توسـط

نویسنده بیرون از داستان قراردارد  .(52: 1356، دستغیب. )وصفی استو  شوندینقل م )او(
کند و میها حرکتکند و گاهی پشت سر یکی از شخصیتمیو اعمال قهرمانان را گزارش

 یطرح ۀئبا ارا «الدّولهالنیو»در  زادهجمال ست.ا کینزد شتریب نیبه چارچوب قصه امروز
کرده است.  یطقمستحکم و من یساختار بـا ،یتیشخـصتـک یموجز اقدام به خلق داسـتان

 یالدّوله هنرمندالنیخود و انیب ۀویشسوم شـخص و یراو یتیروایوۀ ش انیم یهماهنگ
-127 :1381 نژاد،یپارسن.ک: ) «. دهـدینـشان م دیجد یرا در ساخت طرح سندهینو

با  «الدولهالنیو» اکسیون و راوی مشخص است؛، داستان نبوداین های بارز از ویژگی( 129
( و 159: 1391تغییریافته است. )حیاتی،  اریخی شروع شده و به زمان گذشتهزمان حال ت

اول »از منظر  زادهجمالی هـاداستان یۀبق است.فرانسه را به تصویرکشیدهبحران اقتصادی 
 ـگیدلـهیب»در  .دارند مخـصوص بـه خـود را تیانـد و لطـف و جـذابشدهنوشته« شخص

 .شودیمدر داسـتان ذکـر نـاًیدالک ع ۀرناماز سـف یقـسمت« چغنـدرلـهیب
اشاره  عیمهنجالـب  یشگردهـا یو بعض هایبه نوآور دیبا یو راو دید یۀدر بحث از زاو

ا درد دل ملّ»داستان  زادهجمـالکه طوریاز جمله در داستان )الذخیره( است؛ همانکرد 
 یاهکیز تکنااثر  نیدر ا» :استنوشته شخص اول یـشینما ییگـوتـک ۀویبه شـ «یقربانعل

 لیّتخ هام،یا جادیها، اذهن، برش دادن صحنه الیس ـانیچـون جر ـسمیمرسومِ مکتـب مدرن
« .ستامواجه  یاثر روانشناخت کیبـا  کندیماحساس حال خواننـده نیاستفاده نشده، با ا

 (108: 1381 نژاد،ی)پارس
 وجوه اشتراک و افتراق دو اثر .3- 2
 مشترک دو مجموعة داستانی  نیمضام یبررس .1- 3- 2  

از  ه متأثریسندهر دو نو گرا در لبنان و ایران هستند وهر دو نقطۀ آغازین ادبیات واقع
 آداب یسبه برر ،کوتاه یهاداستان و هااز طریق رمان ندقصد داشتو  اندمکتب رئالیسم بوده

 و هایآن دوران، ویژگ یمسائل اجتماع و دنبپرداز انمردم کشورش یو رسوم و زندگ
 .را به تصویر بکشندهایش نقص



 19 1399تان بهارو تابس، 22 ۀ، شمار12سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 همجموع هر دوکه نحویهر دو داستان در شکل و ظاهر بسیار به هم شبیه هستند؛ به
دیگر یک یها در توالداستان تفکیک که بدون قطع یا استداستان کوتاه  ی ششدارا

ها و شجاد کشمکها، ایستانرا جهت بسط دا یمناسب یفضاآنها با این شیوه  اند.قرارگرفته
ا ر یودعد صها و حوادث در کنار هم رونترتیب شخصیتاند. بدینکرده رویدادها فراهم

ا باده  و سسبکی  و هر دو با زبان و افزایدیکنند و این عامل بر جذابیت داستان میمآغاز
 اند.فاصلۀ زمانی کمتر از پنج سال نوشته شده

 ۀیافتکشورشان دست به قلم بردند و تا حدودی پرورشهر دو نویسنده در خارج از 
 فرهنگ ونمای وضعیت ها آیینه تمامهای آنفرهنگ غربی هستند، اما مجموعۀ داستان

   وعیمه زاویۀ دید در هر دو مجموعۀ نکشورشان است و دارای روح کامال شرقی است. 
 ست و ازاهای داستان است که راوی خود یکی از شخصیت« من روایتی»زاده، اغلب جمال

ه بهای فرعی )اول شخص بیرونی( زبان خود )اول شخص درونی( یا یکی از شخصیت
ول شخص ادید  در داستان )ساعت الکوکو( نعیمه ابتدا از زاوید مثالً  ؛پردازدروایت می

گیرد میل( سپس روایت از زبان سوم شخص شک8: 1988کند. )نعیمه، شروع به روایت می
یت یده روادشود و آنچه را که دار میروایت موضوع اصلی داستان را عهده«وفبومعر»و 

نکه راوی شخصی با ای« الدولهویالن»زاده در داستان ( جمال38-16کند. )ن.ک: همان: می
ل نجاه ساپپس از »خواند: ای را میغایب است در پایان با ضمیر اول شخص )من( نامه

 (36: 1384زاده، )جمال« روم....ین دنیای فانی میسروسامانی از اسرگردانی و بی
ی دارای یک ویژگی مشترک است وآن ویژگی، معرف« نبود یکی بود یکی» ۀمجموع

. ستعمالش اخواننده برای شناخت او از طریق اندادن به و مجال« تیپ»به صورت قهرمان
له به تصویر ی کوتورو سربا یلیطف پیتنعیمه، « شورتی»( در داستان 164: 1384)کامشاد، 

قل  ستان منتو او را به بیمار است« خارش فرانسوی»شود که مبتال به بیماری میکشیده
 و بیر عجها به رفتاآناند.کنند؛ جایی که ده سرباز  قربانی گاز خردل با هم جمع شدهمی
: 1988 کند. )نعیمه،و کوتوله در پایان داستان، خودکشی می خندندیم یکدیگر بیغر

ن یگر ایاستان دبا ساختاری متفاوت از پنج د«الدولهالنیو»زاده هم در داستان( جمال107
 ن اثرکند که از لحاظ موضوعی به داستان ویالمیمجموعه، موضوع بیکاری را مطرح

است  یسربار و یلیطف پیت «الدولهالنیو» نویسنده فرانسوی شباهت دارد. ،دو موپاسانگی
 ( 128-121: 1381 ان،یعبدالله. )ن.ک: افکنـدیاقامت ملرح ،دیآکه هرکجا شب

است و « بود و نبود»زاده مفهوم پنهان و نهفته دیالکتیکی در هر دو مجموعۀ نعیمه و جمال
تغییری دیالکتیکی است که به شکل تضاد، جدال، تعارض و تغییر « نبود»به « بود»گذر از 

دیالکتیکی مهم است که مقصود نویسنده شود و در دو مجموعه آنقدر کارکرد آشکارمی
گیرد. نعیمه به کارکرد میشود که بر اساس این کارکرد شکلمیتنها از تغییری حاصل
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است و به معلوم« ماکانکان»دیالکتیک طبیعت معتقداست و این زاویۀ دید او در مجموعۀ 
ین طریق به معرفت طبیعت برپایۀ توحید متناقضات استوار است و انسان هم از هم»نظر او 

 (278: 1339)جبور،« می رسد.
« جدید»و « قدیم» در مرز ،دنبریبه کارم انشیهازاده در داستانجمالنعیمه و که  یزبان

ملو م آنانن ود. زباشیمدهید اریبس هاآن ها و عناصر و عبارات کهن در آثارهیماقرار دارد. 
« جدیدهتها السن»چند در عنوان داستان  . هراست انهیعام عباراتات ویاز اصطالحات، کنا

بان زست. انعیمه نشانۀ نوگرایی است که در روستای یربوب همراه با تبریک سال جدید 
ر مقدمه د است. یاو محاوره روان ،یفیزاده همواره پراطناب، توصجمال یهاداستان

ازتاب مدرن ب اتیکه کاربرد ادب کندیمانیزاده مواکداً بجمال« شکر است یفارس»داستان 
رش آثا ـمهزاده خـود جمـال است. یاجتماع یهاتیفرهنگ عامه و انعکاس مسائل و واقع

( 137: 1387، مهرمشتاق. )کنـدیم ریوتفس یابیارز یرانیا ییسنّتِ روا یرا در راستا
قصه  ای تیحکا رینظ تیروا یسنّت یها گونهو گلستانۀویاو از از ش نینخست یهاداستان

ل باب او از ازدهمی ـتیحکا»را بـا  «یدرد دل مـال قربـانعل»داسـتان  شلیم. اندگرفتهریتأث
 (188 -182: 1378 ،ییباالن.ک: ). دهدیمطابقت م« گلستان
 زادههاي نعیمه و جمالداستان تفاوت. 2- 3 -2

 واستان ی و دهای نعیمه عالوه بر زبان عامیانه و شفاهط در عناوین داستانعنصر مسلّ
 یدر تمام عناصر آن، جامعه، مردم و مشکالت اجتماعی دینی و فرهنگی است. او

ختلف ماقشار  یبه زندگ و دینماکرده که مشکالت مردم را منعکستالش شهایداستان
استان د( حال آن که عنصر مسلط در عناوین 15: 1397مهر، مهدوی. )پردازدبجامعه 

د کنادمییشنهاو پفاهی و داستان و عناصر آن است؛ زاده تأکید بر زبان عامیانه و شجمال
ت ین کلمااتا  ندبکارببررود را در آثار خود نویسندگان کلماتی که در گفتار مردم بکارمی

ا نیز دبیات ماهگذر نشوند و سرمایۀ ثروت زبان ازدیاد یابد و از این ربه مرور زمان فراموش
 (28-13: 1384زاده، جمال. )ن.ک: جانی دوباره بگیرد

القدس و نمود و در داستان )العاقر( به روحنعیمه در مجموعۀ خود از عنصر دین استفاده
نموده و استفاده از امثال و انعکاس حضرت مریم مقدس و اعتقادات دینی و مذهبی اشاراتی

در داستان  (؛ مثال1974:352ًهای اوست. )السید، های داستاناعتقادات از ویژگی
سپردیم؛ نه کشیش کلیسای تنها و بدون حضور هیچ کشیشی او را به خاک»و( الکوک)ساعه

شرقی و نه کشیش کلیسای غربی هیچ کدام در مراسم تدفین او حضور نداشتند؛ زیرا هر 
ها است؛ زیرا آن مرحوم در طول کردند که این مرد، جزء رعیت آنها ادعامیدوی آن

« زد.نمیا هرگز آشکارا از مذهب خاصی حرفکرد؛ امزندگیش به هر دو کلیسا تردد می
کشیش گفت باید وارد خانه شیخ »البیک( در داستان )سعاده( یا 20: 1397مهر، مهدوی)
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کنند و باید زن و فرزندان او را نیز از روستا دورکنند شوند و آنجا را با آب مقدس آبپاشی
حال ( 95: 1397مهر، مهدوی) «شوند.ها بر کل روستا مسلطها جنتا مبادا به واسطۀ آن
 های دینی و ایدئولوژیک خالی است.زاده از نشانهآنکه مجموعۀ جمال

ر مر متأثاه این که است نعیمه، بیشتر از طبقۀ مرفّ « ماکانکان»قهرمان داستان در مجموعۀ 
 ر قلمرونان دهای روسی است، زیرا از نظر او ادبیات روسی در قرن گذشته همچاز داستان

مجموعۀ  ( حال آنکه قهرمان داستان33: 1983بیات جهان قرار داشته است )نعیمه، اد
 (164: 1384است. )کامشاد،  «پیت» به صورتزاده جمال

 باتای اثدارد، زیرا نعیمه بر های نعیمه، زن نقش برجسته و پر رنگ رادر داستان
به  دان خود تنخواهی مرگرایی خود به زنانی نیازداشت که در برابر زیادهواقع

نان آیداری بکردند که راه دیگری برای دادند و در نهایت با خودکشی اثباتگریروسیپی
به  تر زادنیل دخای بود که زنان آنان به دلاز جهل و تعصب نداشتند و دغدغۀ نعیمه جامعه

 داستان در شدند یا دختران آن جامعه خفه شدند. مثالًدست مردان خود در طویله زندانی
ر دگیرد و میک)سنتها الجدید( ابوناصیف که شیخی دارای مقام است اما زنش را به باد کت

ون چکند؛ چون هفت دخترآورده و یک پسر نزاییده است و شیخ می طویله زندانی
شوه رو با  کندمیشود که هشنمین فرزندش دختر است، او را در پای قابله خفهمیمتوجه

توان به نقش یم( در داستان )العاقر( 54-48: 1397مهر، )مهدوی بندد.دهان قابله را می
شده  نقطه متمرکز کیدر  لهیهمه افکار جم»پررنگ جمیله و مادر او اشاره کرد: 

، (67)همان؛  «.ردیکار را به عهده بگ نیبود که خودش ا داده قول شوهرش مادر..بودند.
 و نندکیم ایفا هعرا در جام یرنگکم ه نقشزاده زنان هموارجمالهای آنکه در داستانحال

رسوم  و دابآو بند  قیدشده، مردم خود را درآن دوران است که سبب ۀبست عۀدلیل آن جام
 .کنندور صها محو سنت

طنز ما دارد، اجایگاهی ن رنگ است و تقریباًنعیمه شیوۀ طنز کم« ماکانکان»در مجموعۀ 
موعۀ ای مجو شاید علت این امر ویژگی دارد انواع مختلفی زادهدر مجموعۀ جمال

ده اه نویسنگ» .نویسی استزاده باشد که پختگی الزم را ندارد و هنوز اول راه داستانجمال
رخورد بچون های مختلف از اقشار گوناگون اجتماعی )موقعیت طنزآمیز را از برخورد آدم

تقیم و گاه با ذکر مس«( فارسی شکر است»در « مآبفرنگی»یا « شیخ»با « رمضان»
( 1393:24، )تسلیمی. کندها طنز خویش را آشکار میهای فردی یا گروهی آدمویژگی

 ر حال،هبه و «( بیله دیک بیله چغندر»در « کالهشان»بندی مردم ایران از نوع )چون تقسیم
ها دمآها یا خصوصیات از غلو موقعیت عمدتاً« یکی نبود یکی بود»زاده در شکل طنز جمال

)ن.ک:  را ندارد.شود و در مجموع طنزی شیرین است و آن تلخی گزنده طنز میآفریده
 (180-179 :1392، دهباشی



 و ... مهینع لیخائیم «ماکانکان»یداستان ۀمجموع یقیتطب –یلیتحل ۀسیمقا                        22

، زاده استنعیمه پیچیده تر از جمال «ماکانکان» ۀمجموعپردازی در شخصیت
ر د نچهشوند. مثل آای است که تضادها به مرور آشکارمیپردازی نعیمه بگونهشخصیت

است و  تفاوتمپردازی )سنتها الجدید( بود و یا در داستان )شورتی( نعیمه شخصیتداستان 
 یدازپرتیشخص( 115: 1988شخصیت اصلی )کوتوله( با بقیه در تضاد است. )نعیمه، 

به  متضاد را او دو شخصیت شود.یممحسوب رانیا ییروا اتیدر ادب یعطف ۀزاده نقطجمال
 او.ددهمینا نشارها خود دهد که تضاد در گفتار و رفتار آنطورمستقیم در برابر هم قرارمی

ها را تیشخص نیها دارد. هرچند طول و عرض و عمق اتیبه شخص یخاص ۀعالق
را  شیهاتیصشخ، آوردیچشم خواننده به رفتار وگفتار درنم شیدهد و آنها را پینمنشان
 یه زودباز بستن کتاب  عدباو  یداستان یهاتی.شخصکندمیفیتوص حیو صر  امیمستق

« نعلیل مالقرباددرد »داستان  جز در ندارند یادهیچیشوند. آنان روح و روان پیمفراموش
: 1387 ،هرممشتاق. )ن.ک: ندهست پیت ستند،ین تیشخصاو  ۀبرساخت یهاانسان قتیدرحق
 پیتافت؛ ینتوامی «الدوله النیو»ی را در داستاناجتماع پیتبه عنوان مثال  (149-150

 . ماندیم در آنجا دیاست که هر کجا شب آ یلیطف
تری بسامد بیش گرایی ازتر و واقعگرایانهنعیمه واقع «ماکانکان» ۀمجموعسبک سخن در 

 پربسامدتر است. زاده عنصر خیالجمال ۀمجموعبرخوردار است و در 
 
 گیرينتیجه.3

   انبی ،دفهپرداختیم.  زادهو جمال نعیمههای تطبیقی داستان در این مقاله به بررسی
، وۀ نگارششیدر  کوتاه در لبنان و ایران و تحلیل تطبیقی دو مجموعهداستان از هاییجلوه

کدیگر ها بر یأثر آنتو  ریتأثشناسی عناوین و محتوا و ارتباط آنها با هم، بیان نشانهمضمون، 
 وکنیک شرقی پیوند ت زاده بالنعیمه و جماچگونه که دادیم  پاسخزیر ت سؤاالاست و به 

 ؟ ام استرا بنا نهادند؟ وجوه اشتراک و افتراق آنها کد«کوتاهداستان»سبک  ،غربی
 :شودمیۀ نتایج زیر حاصلمجموعی دو قیتطب –یلیتحل سهیمقااز 

 واست  لبنان وکوتاه جدید در ایران های گونۀ داستاناین دو داستان از نخستین نمونه
در ند. ی هسترسفاعربی و نثر  اتیح دیندادهنده تجد و کوتاهپدر داستان دونویسندگان هر 

 ـایدن ـه افکنـوجـود نـدارد ک یاـدهیچیزاده گـره چنـدان پجمـالی نعیمه و هاداستان
 داستان م باآن به داستان فراز و فرو د ببخشد و خواننده را گام به گا یجیتدر گشودن
 . سازدهمـراه

های کوتاه نعیمه، وفور مضامین اجتماعی و بیان دردهایی داستان ویژگی ترینشاخصاز 
در تمامی  وی. هستهمانند فقر و بیچارگی، فاصله طبقاتی، خیانت در کانون خانواده 
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است که مشکالت مردم، مسائل اجتماعی، اعتقادی، دینی و هایش تالش کردهداستان
 . پردازدبختلف جامعه به زندگی اقشار مو  فرهنگی را منعکس نماید

، نهر عامیاابیعت اصطالحات و، استفاده از از زمانه نابی بیان حقایق ی،نویستوجه به ساده
 قابل معوا یراداستان را ب ،زادهجمـال مجموعۀدوگانـه در  یهـاحضور تضادها و تقابـل

 دهزاجمالی اـهداسـتان. سازدیمهیکهن شب یهاقصه یسنت ساختار را بـهآنکند ومیدرک 
به « چغندر لهیو ب گید لهیخرسه، بخاله یدوست»)و در داستان:  یسینوبه خاطره شتریب

در  راآن ونموده است زاده به عنصر سیاست در داستان توجهجمال است.هیسفرنامه( شب
 توان دید.می« رجل سیاسی»داستان 

ه  ب، «نبود یکی و بود یکی» و« ماکانکان»زاده با انتخاب عناوین مسجع نعیمه و جمال
هانه نویسی اروپایی را آگاتکنیک داستاناند و داشتهاجزای موسیقی سخن توجه

سبت به نیشتری زاده از منظر شکل، از تنوع و پویایی بعناوین مجموعۀ جمالبکارگرفتند. 
تی بارعی و واره و ترکیبمجموعۀ نعیمه برخوردار است و انواع مختلفی از عناوین جمله

بان، زأکید بر تزاده، جمال نبرخوردار است. از نظر محتوا عنصر مسلط در عناوین داستا
محتوا  ها،ینانعیمه عالوه بر  داستان و عناصر آن است حال آنکه عنصر مسلط در داستان

و « موضوع» به« شکل»و « ساختار» از شیو پ شیزاده بجمالوجامعه و مردم و دین است. 
 ست.ا توجه بلزقاین ییروا اشکالِدر یو یهـایامّـا نـوآور ،هـدمیتیاهم «هیمادرون»

یشتر بند و ه هستبیشتر از طبقه مرفّ« کان ماکان»های نعیمه در مجموعۀ قهرمانان قصه
ند. ار دارنویسی در سطح باالیی قرهای این کتاب از نظر رعایت اصول داستانداستان
ای برای لهن وسیمعترف است که از قالب داستان به عنوا زاده در یکی بود و یکی نبودجمال

  کرده است.گرایی استفادهفرهنگ عامهو حفظ امثال و حکم 
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