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  اخلالصة
املدرسة بسسب ظروف حياته    وانصرف عن   . م۱۹۴۰ خراسان عام    ى قر ىآبادي يف احد  د دولت  حممو د   ول

مث خلق  » القشور الصحراوية «اول ما ظهر منه يف القصة هو جمموعة         . بدأ الدراسة و العمل يف املسرح مبفرده      الصعبة  
مث ابـدع اكـرب الروايـات       . »فراغ سلوتش «امة   مرحلة كتابة روايته اهل     وصل اىل   حىت ىجمموعات و قصص اخر   

املسّنون «و بعدها باالنصراف عن املدرسة الواقعية التقليدية كتب روايته الكبرية           » كليدر«الفارسية و امجلها و هي      
لع و اليت تط  » سلوك«و استخدم فيها االجواء السريالية و الواقعية السحرية و اخرياً طبع منه رواية              » و االيام اخلوايل  

  .   الرواية احلداثية لكنه ما كسب النجاح فيهافيها اىل
و عرضنا منـه ترمجـة   » فراغ سلوتش«ة كاتب الروايآبادي    يف هذا املقال بداية شرحنا احوال حممود دولت          

ايل عناصـر   ة و تطرقنا     تناولنا حياته الفنية مث قدمنا موجزاً من الرواي         مث وجيزة و قمنا بتعريف اعماله الروائية الكبرية      
 كذلك استعرضنا العناصر الروائية فيها كمثل الشخصية و الزاوية و الظروف الزمكانيـة و املوضـوع                 .الرواية تلك 

و الغاية يف تقدمي هذا املقال  هي تعريف هذا الروائي االيراين الكبري من خالل روايته العظيمة                 . والّتم و اللغة و التقنية    
  .اً إلخواننا العرب و غريهم ّممن يتوقون الی االدب الفارسيفراغ سلوتش آملني ان يكون نافع

  الکلمات الرئيسة
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  مقدمة
التابعة ملدينة سبزوار   » آباد  دولت« امليالدي يف قرية     ١٩٤٠آبادي عام     ولد حممود دولت  

يف اثنائهـا تعـّرف علـی       . ١٩٥٣ه املرحلة حتـی      و ختم هذ   ١٩٤٧دخل املدرسة عام    
کان و التمثيل فيها و متايل الی قصص » التعزية«املسرحيات التقليدية االيرانية اليت تسّمی بـ    

آبادي أن عالقته الوثيقة باالدب الفارسي        يری دولت . ينقلها املتجّولون و املّداحون و غريهم     
عندما تطـري   «و  » مصرية انسان «افالم كمثل   و مشاهدة   » رابطة اصفهان «املعاصر بدأ مع    

  . االيراين»صادق هدايت«الروسي و » ١تشخوف«خاصة قراءة أعمال » اللقالق
احدی منعطفات حياته الفكرية و الفنية هي اعتقاله علی منصة املسرح لـدی تقدميـه               

يقـول  . قبل الثـورة االسـالمية    . م١٩٧٥ عام   ٢ملكسيم جوركي » يف االعماق «مسرحية  
 ملاذا جند كتبك كلما ندخل      :كانوا يقولون يل اثناء االستجوابات    «: آبادي عن اعتقاله    دولت

  .)١٢١، ص ١٣٧٢حممدعلي،حممد، (» بيتاً العتقال االشخاص؟
 منها  نيآبادي خطابات للطالّب اجلامعي      و بعدها ألقی دولت    ١٩٨٠ و   ١٩٧٩يف عامني   

ناسبة يوم املـسرحية العـاملي و       مب» شريف الصناعية «و جامعة   » طهران«خطابه يف جامعة    
رحلـة  «انُتخب فيها كأول سكرتري إلّتحاد الفنانني و املسرحيني االيرانيني و أجري قـّصته          

  .دّرس يف كلية الفنون الدرامية) ١٩٨٠(و يف نفس السنة . علی غرار مسرحية» سليمان
و أملانيا و بريطانيـا و      سافر كاتبنا كثرياً الی احناء العامل منها زياراته من هولندا و سويد             

 و إجابته لدعوة معهد الثقافات العامليـة يف         ١٩٨١فرانسا و خطابه يف ندوة أمستردام سنة        
 و خطاباته يف جامعة ميشيغان يف الواليات املتحدة و جامعة كـوييرت يف              ١٩٨٢برلني سنة   

سـنة  » االدب عـرب األلفيـة الثالثـة      « و نـدوة ميـونيخ حـول         ١٩٨٣كندا سـنة    
  ).٥٥،ص١٣٨٢حاقيان،اس(١٩٨٤

آبادي من اكرب الـواقعيني يف ايـران و تـأثر يف اعمالـه العـامليني                  يعترب حممود دولت  

                                                       

1 .  Anton chekhov 
2 .  Maxim gurky 
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و » ٤شولوخوف«و  » ٣زوال«و  » ٢بلزاك«و  » جوركي«و  » ١كتالستوي«الکباربالروائيني  
  :و أّما اعماله فهي. )١٢،ص١٣٧٨دستغيب،( غريهم و تلقی منهم دروساً كثرية

هناية الليل، االدبار، القيد، لدی مأذنة ولد االمام شـعيب،          : و طويلة قصص قصرية   ) الف
رحلة سليمان، الظالل التعبة، الطبقات الصحراوية، السفر، اسطورة األب سـبحان، مـع             

  .شوبريو، راعي البقر، الفتی، عقيل عقيل، من ناحية الطوق
يف (يام اخلـوايل    ، املسّنون و اال   )يف عشرة اجزاء  (فراغ سلوتش، كليدر    : الروايات) ب

  .و سلوك) ثالثة اجزاء
  غزالة حظي غوزل، االنسان اهلرم و النمر الشاب: كتب االطفال) ج
  الققنوس، املوقف احلرج: املسرحيات) د

  الغول و املشنقون، الباص: السيناريوهات) هـ
  . الالقطرة املفكرة يف احمل، الرفض، حنن شعب بدورنا: مجعت يف ثالثة كتب هي: املقاالت) و

يتألّق يف عامل الرواية الفارسية و بإمكاننا ان خنّص هلذا          » آبادي  حممود دولت «الشكَّ ان   
الروائي الكبري مكانة عليا يف الرواية الفارسية و هو من اكثر الروائيني االيرانيني أعماالً و لـه              

 يعترب ابرز آبادي أضف الی ذلك أن حممود دولت. »كليدر«اكرب الرواية الفارسية املسّمی بـ 
، يعاجل يف غالبية     يف األدب العريب   روائي اشتراكي يف االدب الفارسي الی جانب امحد حممود        

اعماله اوضاع القری و االنقسام بينها و بني املدن االيرانية و ختلّفها و هي من أهّم املواضيع                 
  .يف الروايات االشتراكية

و اسـتمر   ) ١٩٦٠(» االدبار«و  »  الليل هناية«آبادي حياته الفنية مع جمموعة        بدأ دولت 
من خالل هذه الـسنني متـّسك       ). ١٩٦٨(» الطبقات الصحراوية «قصصه حتی وصل الی     

آبادي باملدرسة الواقعية و حتّدث عن مشاكل اجملتمع االيراين خاصة يف القری البعيدة و                دولت
شتراكية متأثراً بالكاتب   آبادي الی اال    مال دولت » الطبقات الصحراوية «اما يف   . املدن احياناً 

الروسي مكسيم جوركي زعيم االدب االشتراكي و بقي علی هذا األيديولوجيا يف قـصص              
و لكن  » مع شوبريو «و  » رحلة سليمان «و  » راعي البقر «و  » اسطورة األب سبحان  «كـ  

                                                       

1 . Leo tolstoy 
2. Hohore balzac 
3. Emile zola 
4.  Sholokhov 
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» املسّنون و االيام اخلوايل   «و  » فراغ سلوتش «و  » كليدر«: يف الروايات الكبرية و الشهرية    
ظهر الكاتب كزعيم االدب االشتراكي يف ايران و الی جانب هذا خلق اكرب االعمال الروائية            

اشتمل الروايـات الـثالث     . و ابلغ هبا الرواية الفارسية الی قّمتها      » كليدر«يف الفارسية أي    
االخري، علی غالبية ميزات االدب االشتراكي و هي الطبقّية يف القـری واملـدن و نوعيـة                 

و تنتهي املرحلة االشـتراكية  . بني االقطاعيني و الرعايا و القضايا الدينية و السياسة      العالقات  
املوسوم » املسّنون و االيام اخلوايل   «آبادي بنشر اجلزء الثالث من رواية         يف ادب حممود دولت   

خر من االجتاهات و املـدارس        آبادي يف هذا اجلزء نوعاً آ       و جيّرب دولت  » هناية البومة «بـ  
ناهيك ان كاتبنا ينقد يف هذا اجلزء من الروايـة،          . ائية و االدبية و هي الواقعية السحرية      الرو

آبـادي يف     و يعرض دولت  .عقائد و أيديولوجيا االشتراكية و يشكّك يف مبادئها و يتحّداها         
  .عن الواقعية و يدخل يف اجواء السريالية النفسية) ٢٠٠٣(» السلوك«عمله االخري اعين 
فراغ «دولت آبادي و هي ا اجملال الضيق نتعرض لرواية تعترب من اهم اعمال    و حنن يف هذ   

يف هذه الرواية سنعاجل عناصر الرواية كالشخصية و الزاوية و املوضوع و الزمان و            . »سلوتش
  .املكان و األيديولوجي و اللغة و التقنية

  ظهور فراغ سلوتش
 صفحة بكارثة توّجه كل     ٥٠٠اليت تتكون من حوايل   ) ١٩٧٩(تبدأ رواية فراغ سلوتش     

هـذه  . مسار الرواية و تنبثق منها احداث الرواية االصلية و الفرعية و تبين عليها بنية الرواية              
الكارثة او احلدث، هي رحلة سلوتش من قريته ليالً الی مكان جمهول اليوضح حتی هنايـة                

واية و يـبني اهـداف      ايضاً سبب رحلة سلوتش يشكل عامالً اساسياً يف حتليل الر         . الرواية
و هذا السبب هو الفقر و املسكنة و الباليا املستتّبة يف القری و الـيت               . الكاتب من عمله هذا   

و يف احلقيقة ان سـلوتش و  . تسيطر علی غالبية القري االيرانية و أوجد ظروفاً مضارعة فيها   
ية يف ايران، خاصة     ميثّل األسر القرو   – زوجه مرجان و ابناءه هاجر و عباس و ابراو           –أسرته  

يف ايران اخلمسينات و الستينات من القرن املاضي، و الذين كانوا ميضون ظـروف التغـيري                
و هبذه الرحلة و الفراغ تبقی مرجان و ابناءها وحيـدين يف            . وظهور معامل املدنية يف القری    

 بيتها مبا ميـانع     زّودتالقرية و يف هذا احلال البّد للمرأة ان متأل الفراغ و تعمل كمثل بعله و                
اجلوع و الفقر و املوت ولكن من جهة أخری جتابه عقبات جتعل من الصعب عليها الوصول                
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الی الرزق، منها ظروف التغيري املذكورة و اطماع رجال القرية فيها و يف ابنتها الوحيـدة و                 
  .شذوذ ابنه عباس

   الشخصيات
االّ وصف الوقائع و ليس     ليست الشخصية   «:  عن عنصر الشخصية   ١يقول هانري جيمز  

 و هو هبذه الكلمات يؤكد (M. H. Abrams, 2005, p. 127)» الوقائع االّ متثيل الشخصية
و يعترب روائي آخر أن من      .علی القرب بل االحتاد بني شخصيات القصة او الرواية و وقائعها          

ر يف القـارئ    أكرب مهّمات الشخصية الروائية هي بعث شعور املوافقة أو املعارضة أو النفـو            
زوجـة  » مرجان«نواجه بداية   » فراغ سلوتش « أما يف روايتنا     ).٣٥،ص٤،چـاپ ١٣٨٤يونسي،(

سلوتش و اليت متثّل شخصية املرأة القروية االيرانية اليت تری العمل و مواكبة الرجال، جـزءاً                
 عندما تستيقظ مرجان مبكراً تفاجيء برؤية فراش سلوتش اخلاوية و بعد هنيهـة            . من حياهتا 

تدرك ان زوجها سلوتش غادر البيت و عائلته بسبب عطله الناجم عن تغيري الظروف و أهنا                
و جتّسدت مرجان شخصية امـرأة قرويـة   . بقيت منفردة مع ابناءها و عليها ان توفّر املعاش    

جاّدة جمهدة تقف امام الصعاب و تصمد و تفوز بعد مدة يف النيل الی معاشـها نفـسها و                   
 الی مكان آخر للحفاظ – كزوجها –األخري التری امامها سبيالً إالّ الرحلة       ابناءها ولكن يف    

جيدر بالذكر أن التغيري و الظروف اليت يفرزها كانت حصيلة االصالح الـذي             . علی حياهتا 
يف تلك الزمن و هذه الرواية مبثابة احتجاج الی هذا االصالح الذي سـّبب              » الشاه«انتهجه  

فمرجان األم، تصارع رجال القرية الذين يـرون        .   وظيفتها االنتاجية  اهنيار القری االيرانية و   
فيها آلة للذاهتم و تنازع ابَنه عباس الذي ميثل شخصية كسولة الهية يعدو وراء النقود بـال                 

أضف الی ذلـك،    . عمل وجهد و يعترب ايضاً رمزاً للحياة التقليدية اليت المصري هلا االّ العدم            
براو الذي اتبع طريقة التغيري و أعرض عـن أسـرته و انـضّم الـی       مشاكسة األم مع ابنه أ    

اإلقطاعيني الطامعني يف القرية و طلب من أمه قسمه من االرض لكي يعمل فيها مـستخدماً                
و أبراو هذا، يف هناية الرواية يالزم أمه يف الرحلة من القرية ألنه فقد كلما               . التقنيات احلديثة 

ملالكني الذين ال يتركون رطباً و ال يابساً و كانوا يبتعلون االرض            لديه يف القرية لصاحل كبار ا     
و كانت هاجر ابنة مرجان،إحدی ضحايا رحلة سلوتش ألن مرجان الـيت أصـيبت   .و املياه 

                                                       

1. Henry james 
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أحد رجال القرية قسراً و تقع أحـداث        » علي گناو «بالفقر والضيق تعطي هاجر ابنتها الی       
  .أليمة و مثرية هلاجر

  الزاوية
من العناصر اهلامة يف كتابة الرواية او القصص الطويلة و القصرية و املقصود منها              الزاوية  

. مذهب الكاتب يف سـرد الروايـة      : الشكل او طريقة سرد الرواية من خالل الكاتب، أي        
العـامل  «و  » العامل الكل التمثيلي  «و  » العامل الكل الالحمدود  «: الزاوية علی مثانية اقسام هي    

و » املونولوغ اخلارجي «و  » املونولوغ الداخلي «و  » زاوية املتكلم وحده  «و  » الكل احملدود 
ايضاً ميكن القول أن الزاوية     .)٣٥، ص   ١٣٨٤مستور،   (»زاوية دون راوي  «و  » زاوية املخاطب «

  ).١٥٦،ص١٣٧٧مريصادقي،(يعكس عالقة الكاتب بالرواية
و » مل الكـل الالحمـدود    العا«آبادي لسرد روايته هي       و الزاوية اليت استفاد منها دولت     

الكاتب يف هذه الزاوية يسيطر علی كل االمور و القضايا اليت جتري يف الرواية بل يعلم كلما                 
جيري يف مفكرة الشخصيات و يوضحها و احياناً يتكلم بدالً عنهم حتی يفضي عما يدور يف                

شخص الغائب، و   يف احلقيقة يروی القصة يف هذا النمط من خالل ال         . باهلم و خيطر مبخّيلتهم   
فعلی سـبيل   . الشخص الغائب او الراوي عامل بكل شيء حتی افكار و اخيلة الشخصيات           

  :آبادي قّصته عن مرجان هكذا املثال يسرد دولت
كان الدمع منهمراً من عينيها لكنها نفسها ترغب يف أن تظن أن دمعها جری بـسبب                «
جّف الدمع يف عينيها ما هو البكاء؟ . ما كانت تريدها. ما كانت تريد ان ُيری بكاءها. الريح

. ليست االرملة بقليل  . الحيرك ساكن . الحيدث شيء . اللعنة عليه . دعه يذهب ... منذ سنني 
» ....دعه يـذهب حيثمـا يـشاء      ! ال، التبكي . ليس قليالً الرجال الذين ذهبوا و الرجعوا      

  ).٢٥، ص ١٣٥٨آبادي،  دولت(
ة من خالل الشخص الغائب مث ينقل ما جيـري       كما نری، ينقل الراوي حالة مرجان بداي      

يف ذهن مرجان فكأنه يدري كل شيء يف الرواية حتی االفكار و االخيلة و هو هبذه الطريقة                 
يعّرف الشخصية اكثر فأكثر و يبّين ميزاهتا النفسية و يشري الی االسباب النفسية الكامنة وراء               

  .االحداث و أفعال الشخصيات
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  الظروف الزمكانية
 املكان و الزمان ظرفان لوقوع العمل الروائي و كل الروايات حتـدث يف الظـروف                إنّ

الزمكانية و ميكن ان تؤكد علی هذه الظروف من خالل الكلمات حبيث اليقدر فعلـها أي                
و من جهة أخري مهما كانت الكلمات دقيقة و مفّصلة فإنّ التـصوير   . عدسة او آلة تصوير   

  .ن و الزمان ميكن ان يكون بعدد املخاطبني او القارئنيالذي يقدم من خالهلا عن املكا
كما تعلمون ان الزمان و املكان يف الروايات الواقعية مها الزمان و املكان الواقعيان اللّذان               
السبيل هلما الی اخليال و هلما حدودمها الواقعيان و ال يوظّف هذان الظرفان كآلة خيالية بل                

آبادي من الكّتاب الواقعيني استخدم الظـروف          ملا أن دولت   مها يف خدمة الواقع و وصفه، و      
يف الزمكانية بوصفهما واقعِني هلما أثرمها احلقيقي و الواقعي يف الرواية و الرواية هـذه تقـع                

صالح االرضي أو الثورة البيضاء و املصائب و اآلالم الـيت           عن ا » الشاه«الزمن الذي أعلن    
و املكان احدی قری خراسـان      . وضوع يف تلك الزمن   برزت إثرها، و الرواية حول نفس امل      

أضف الی ذلک أن    . آبادي و احّس مصائبها و كوارثها بكامل شعوره         اليت عاش فيها دولت   
الكاتب يوّسع من الظروف املكانية يف الرواية و يلّمح الی مكان آخر غري القرية و هي املدينة                 

هلم و طموحاهتم او يرون فيها مصدراً لتنكيل        اليت يهجر اليها القرويون و يبحثون فيها عن آما        
  .آالمهم و مصائبهم

ايضاً هناك يف الرواية مكان آخر اليكشف عنه حتی النهاية و هو املكان الذي رحل اليه                
سلوتش و القاريء يسأل يف ذهنه دائماً عن هذا املكان؛ أهو إحدی مناجم البالد أو سـوق                 

السؤال املثبتة ضمن ذهن القاريء و هذا الغموض،        و يندرج هذا    . أخل...يعمل فيه سلوتش و   
  .يف اطار اجلماليات املكانية يف الرواية

   املوضوع و الّتم
. رّبما يظن القارئون هلذا املقال، ان املوضوع و التّم كلمتان مبعنی واحد و وظيفة واحدة              

) Subject(املاّدة ولكن من اجلدير ان نذكر أهنما خمتلفان يف فن الرواية، ذلك انّ املوضوع أو 
؟ و  »عّما كانت الروايـة   «: مفهوم يكتب حوهلا الرواية و هذا املفهوم إجابة الی هذا السؤال          

املوضوع من شأنه ان يكون اجتماعياً أو سياسياً أو أخالقياً أو فلسفياً او شخصياً او خيالياً او 
ع من خالهلا االنطواء علـی      غرامياً و هذا توكيد علی ان فّن الرواية تتمّتع من دينامية تستطي           
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  ).٣٠، ص ١٣٧٩مستور، (كلّ القضايا االنسانية 
هو ذلك الفكرة او اخلطاب او رسالة الرواية و اليت تتبني منها رؤيـة              ) Theme(اما التّم   

و يشري التّم الی ما     » كان«ففي احلقيقة يدلّ املوضوع علی ما       . الكاتب بالنسبة الی املوضوع   
تب باالستعانة من التم يطلب من القارئ أن يری املوضـوع مـن             و الكا » جيب أن يكون  «

فبإمكان الكاتب أن يری احلياة مجيلة أو قبيحة، و خميفة أو يائسة، و ثابتة              .  خالل رؤيته اليه  
كلّ هذه تتأثّر علی انطباع الكاتـب       . أخل...أو متوّترة، و مليئة باألمان و ذات املعنی أو عبثاً         

  ).٣٠ص . م. ن(وضوع من الكون و فهمه من امل
 كاتبنا دولت آبادي يتصدر قائمة الروائيني الواقعيني يف ايران، علينـا ان نـذكر               ومبا ان 

فمـن  . االفكار و االيديولوجيات املؤثرة و الفلسفات املوجودة يف هذه املدرسـة االدبيـة            
و ) ١٨٦٠ت(١ آرثـور شـوبنهاور    :الفالسفة املؤثرة يف هذه املدرسة ميكن ان نشري الـی         

 ٤و جون استوارت ميل   ) ١٩٠٣ت (٣و هربرت اسبنسر  ) ١٩٠٠ت(٢فردريتش ويلهلم نيتشة  
و فـردريش   ) ١٨٨٣ت (٦و كارل ماركس  ) ١٨٥٧ت (٥و أغوست كومت  ) ١٨٧٣ت(

    ).١١٣،ص١٣٨٥ثروت،(٩ و كلود برنار٨ و تشارلز داروين٧انغلس
هنا جيب القول ان    أشرنا عن قليل الی موضوع الرواية اليت بني أيدينا بصورة عامة ولكن             

و يف هذا اجملتمـع مل يعـد        . آبادي حيكي مصري جمتمع تقليدي انزلق يف مسرية اهلالك          دولت
 و النظام   – و هلذا اليوجد من حيتاج الی سلوتش فريحل          –للنظام االجتماعي السائد فعالية     

ـ      . اجلديد الينبثق من قلب الواقع و حاجات اجملتمع        ه مـصلح   فمثالً تأيت جّرارة و اليوجد ل
جتعل ماء القناة جافاً و تنهيها و حتاول احلكومة لتكريس          «جهاز و يظهر مضّخة املياه ولكن       

» مريزا حـسن  «النظام اجلديد بتطعيم النقود ولكن هبذا الطريق مينح الفرصة ألشخاص كـ            
، ص  ١٣٨٣مريعابديين،  (لسرقة النقود و اهلرب و بالنتيجة يصل النظام اجلديد الی الطريق املسدود           

٨٦٨.(  

                                                       

1. Arthor shopenhawer  
2. Friedrich nietzsche  
3 . Herbert spen ser 
4. John stuart mill  
5. Agost comte  
6. Carl marx  
7 . Friedrich angels 
8. Charles darwin  
9. Clode bernard  
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آبادي هو االشتراكية اليت تصطبغ بصبغة وطنية اعطاها          و األيديولوجيا الذي يعّرفها دولت    
و يف احلقيقة ال يتطلّع الكاتب الی االشتراكية اللنينية اليت تـؤدي الـی              . آبادي اليها   دولت

ومية و الشيوعية بل ختتلف اشتراكيته و فقد بعض ميزاته الشيوعية و اكتسب بعض امليزات الق
و اجلوانب الـيت اسـتفاد منـها        . الدينية اليت ال مكانة هلا يف االشتراكية املتجذّرة يف روسيا         

امللكية اخلاصة و العامة و النظام الطبقي و الوعي         «: آبادي يف روايته نوجزها فيما يلي       دولت
ء الفقر و   التارخيي و استغالل رجال الدين من املؤسسات الدينية و حتسني اوضاع القری واحما            

ذّم الرأمسالية و االشادة من نظام امللكية العامة و اوضاع العّمال األسفة و هجرهتم الی املدن و  
  .أخل

   اللغة
أداة ثانويــة لنقــل االفكــار و (Language) اللغــة،اعتــرب كــثري مــن الناقــدين

 ولكن يف عامل الرواية، اللغة هي نوعية خطـاب الـراوي يف           . )٥٥،ص١٣٨٢وبستر،(التجارب
و العناصـر الـيت     . القصة أو الرواية و من شأنه ان خيتار من جانب الراوي أو الكاتب بذاته             

ُتلِبس اللغةَ ثوَب اهلوية كثريةٌ جداً ترتبط من جهة بالقواعد النحوية و الصرفية و من جهـة                 
كناية ثانية تّتصل بعناصر اجلمال أمثال االستعارة و التمثيل و التشبيه و الرمز و االسطورة و ال               
مستور، (و القياس و االطناب و اإلجياز و من جهة ثالثة تنتهي بالكوميديا و الوصف و احلوار                 

  ).٥١م، ص . ن
آبادي إن مل نقل أبرزها، و تتمّتع أعماله من   و اللغة من العناصر البارزة يف روايات دولت

ة السلسة اخلراسانية و    لغة لطيفة يف غاية اجلمال ناهيك انه حفظ يف هذا الصدد اللغة الفارسي            
استغلّ من معلوماته عن هلجات و أحلان القرويني اضافة الی االساليب التعبرييـة املـذكورة               

، بيد أننـا نـری      »كليدر«كالتشبيه و الكناية و اإلطناب و هذه كلّها تصل قّمتها يف رواية             
، و الرواية »كليدر«اليت تعترب متهيداً لظهور » فراغ سلوتش«قسماً من هذه الظواهر يف رواية    

  :هذه مليئة بالعناصر اجلمالية
الحوار بال حب  . ال مائدة بال عمل و الحّب بال مائدة       . ما كان هناك عمالً و ال مائدة      «

جيفف . يتآكل الكالم و القلب. و إن يكون حواراً اليكون ضجة او عربدة او ضحكا او لعبة    
  ).١٦٢م، ص . آبادي، ن دولت(» نالشفاه و يصلب الروح يف الوجوه و النظر يف العيو
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ينكسر الثلج ...كان التابوت يعرب االزقّة اخلاوية اخلالية بارداً صامتاً و يذهب به الی القرب«
و كان سلوتش احد الرجال الذين يقدم مناكفة مع كلّ حامالً املـسحاة و              ...حتت االقدام 
  ).١٧٨ و ١٦٣م، ص . ن(» علی حذر

آبادي و اليت اليستوعبها هذا اجملـال         غة يف اعمال دولت    هذا غيض من فيض مجاليات الل     
الی جانب هذا جيدر بالقول أن كاتبنا يستفيد يف اعماله من مفردات أصيلة و عريقة                .الضيق

ستخدم يف النواحي القروية دون املدن و هذا يسبب تتويج اعماله مبفردات            کان ت يف الفارسية   
و هلذا نری ان يف هناية      .  فيهم ١عث املشاعر النوستاجلية  توحي الروح الوطنية الی املتلقّني و تب      

  .كل أعماله قُّدم فهرس من املفردات اليت تظهر للقارئ احلضري مظهراً غريباً

   التقنية
جيـب  .  جمموعة من املناهج اليت يستفاد منها يف شـكل الروايـة           (Technique)التقنية  

بعبـارة  .  يف شكالنية الرواية ال املعنـی      التوكيد علی أن التقنية منهج و هذا املنهج يستخدم        
  .»ماهية التعبري «تو ليس» نوعية التعبري«أخری ان التقنية آلة لتحديد 

و اختيـار نـوع     ) احلوار أو الوصف أو احلدث أو حتديد الشخصية       (كيفية بداية القصة    
 مدی الرواية و    الثبوت او التغّير يف الزاوية علی     و  ) احلال أو املاضي او امتزاجاً منهما     (الزمن  

االنتفاع من نقل القول املباشر او غري املباشر يف احلوارات و اسـتخدام التـوازي يف سـرد                 
االقسام املختلفة للرواية و طرق تطعيم املعلومات يف الرواية و آالف اآلالف من املنـاهج و                

  . فن الروايةالطرق اليت تضرب جذورها يف تاريخ الرواية كلّها مناذج من التقنيات السردية يف
 و هو رحلـة  –آبادي   كغالبية اعمال دولت–بدأ حبدث مفاجئ    تو رواية فراغ سلوتش     

بنی هيكلية الرواية علی هذا احلدث و يتمحور احداث الرواية          ُتمكان جمهول و    سلوتش الی   
ل من أخری تقنيات استفاد الكاتب منها يف روايته هذه، هو املونولوغ الذي يوفّر اجملا             . حوهلا

آبادي  و كثرياً ما متّتع دولت. للتحليل النفسي و استقراء ما يدور يف مفكرة شخصيات الرواية
ذا األسلوب و حلّل شخصية مرجان و عباس و ابراو حتليالً نفسياً يتمكن القـارئ مـن                 هب

  .خالهلا من فهم أسباب االحداث و تصّرفات الشخصيات املذكورة

                                                       

1 . Nostalgic 
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  نتيجة البحث
ت آبادي من ابرز الكّتاب يف االدب الفارسي املعاصر و اضخمهم           ان الروائي حممود دول   

عمالً، تطلع الی االدب االجتماعي احمللي بعد أخذ مناذجه من االدب الروسي و تعترب روايـة    
و .عنصر اللغة علی غرار رواياتـه االخـری       بمن اهم اعماله اليت اهتّم فيها       » فراغ سلوتش «

عي و التمثيلي و الزاوية فيها هي زاوية العـامل الكـل             الواق :لشخصيات هذه الرواية جانبان   
و استفاد دولت آبادي . الالحمدود الذي يعلم كل شيء و ُيبدي نفسيات الشخصيات الروائية

من غموض املكان يف الرواية، كأداة مجالية، و االيديولوجيا الذي اخذه الكاتب بعني االعتبار              
التقنية اليت استخدمها يف الرواية هي البدء حبـدث         يف هذه الرواية هو ايديولوجيا يساري، و        

  .»فراغ سلوتش«مفاجئ الذي يتمثل يف هذه الرواية يف 
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  املصادر و املراجع
  .آذين، ، هتران، گل"رمان محاسه و عشق: كليدر "،)١٣٨٢( اسحاقيان، جواد.١
  .سخن هتران، ،"آشنايي با مكتب هاي اديب" ،)١٣٨٥( ثروت،منصور.٢
 .، شرياز، اميا"آبادي نقد آثار حممود دولت "،)١٣٧٨(عبدالعلي دستغيب، .٣
  .، هتران، چشمه و فرهنگ معاصر"جاي خايل سلوچ "،)١٣٧٧(آبادي، حممود دولت .٤
آبادي، مهدي اخـوان ثالـث،        ، حممود دولت  "گفتگو با امحدشاملو   "،)١٣٧٢( حممد علي، حممد   .٥

  .هتران، قطره
  .، هتران،نشر مركز"استان كوتاهمباين د "،)١٣٧٩( مستور، مصطفی.٦
، هتـران، كتـاب     "نويسي  واژه نامه هنر داستان    "،)١٣٧٧( مريصادقي، مجال و مريصادقي، ميمنت     .٧

  .مهناز
  .، هتران، چشمه"نويسي ايران صدسال داستان "،)١٣٨٣( مريعابديين، حسن.٨
 .دهنوي، هتران، روزنگار، ترمجه اهله "درامدي برمطالعه نظريه اديب پيش "،)١٣٨٢( وبستر، راجر.٩
  .، هتران، موسسه انتشارات نگاه"هنر داستان نويسي "،)١٣٨٤( يونسي، ابراهيم.١٠

11. M.H. Abrams(2005), "a Glossary of Literary Terms", Eighth Edition, 
Boston. 

  



  
  
  
  

   المقامة في األدب العربي و اآلداب العالمية

 زادهيالدکتورة  مهين حاج
*

  

  جامعة أذربيجان إلعداد المعلمين ب ذة مساعدةاستا
  )١۵/٩/٨۵: ؛ تاريخ تصويب١۴/۶/٨۵: تاريخ دريافت (

  اخلالصة 
نشأ يف العصر العباسي شكل قصصي، فيما يعد إفرازاً جديداً هلذه الفترة، و هو شكل قصصي توفر عليه كاتب                   

الـشكل األديب وسـيلة لطـرح األفكـار         ، حيث يتخذ هذا     »املقامة«، و أطلق عليه مصطلح      )اهلمداين(معروف  
و يف العصر الوسيط فقد برز اسم احلريري يف هذا الفن، سائراً على خطى اهلمداين يف صـياغة                  . االجتماعية املختلفة 
  .لها و طرح موضوعاهتااملقامة و رسم بط

األدب الفرنسي و غريه    ضاً يف اآلداب العاملية خاصة يف األدب الفارسي و األدب االسباين و             يتسرب فن املقامة ا   
 يتغلغل املقامة يف العصر احلديث أيضاً يف أواخر القرن التاسع عـشر و أوائـل القـرن                  ،و أخرياً . من اآلداب العاملية  

و اهتم الكثري من األدباء املعاصرين بانشاء املقامة و اشتغلوا باحياء الفنون األدبية القدمية خاصة املقامات و                 . العشرين
  ...د فارس الشدياق و شيخ ناصيف اليازجي، أمحد شوقي وأمح: من أمههم

درسنا يف هذا املقال نشأة املقامة و ظهورها يف األدب العريب کفن من الفنون األدبية من خالل تأثريه يف اآلداب                    
  .اهبالعاملية و تأثره 

   :کلمات الرئيسة
   املقامة، املقامة يف األدب العريب، املقامة يف اآلداب العاملية
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