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سيد محمدعلی جمالزاده 
)1376-1270(

نويسنده، از مبدعان داستان نويسي نوين 
در ايران

اقالم اهدايي: كتاب و دست نوشته ها 
)بيش از 2500 نسخه(

محل نگهداري اقالم اهدايي:  كتابخانه 
مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران 

جمال الدين،  سيد  فرزند  جمالزاده  محمدعلي  سيد 
 1270 سال  در  مشروطه،  دوران  آزاديخواه  و  واعظ 
ه � ش در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنيا آمد� 
سفر  مختلف  شهرهای  به  وعظ  برای  غالبًا  پدرش 
به  خود  با  نيز  را  محمدعلي  سيد  گاهي  و  می كرد 
همراه  به  جمال الدين  سيد   1282 سال  مي برد�  سفر 
خانواده به تهران مهاجرت كرد و دو- سه سالي بيش 
نگذشت كه فرزند خود محمدعلي را براي تحصيل 
دوازده  محمدعلی،  زمان  اين  در  فرستاد�  بيروت  به 
بيروت  در  جمالزاده  محمدعلي  نداشت�  بيشتر  سال 
به فرمان  ايران دگرگون شد�  بود كه اوضاع سياسي 
محمدعلي شاه قاجار مجلس به توپ بسته شد و هر 
يک از آزادي خواهان به سرنوشتي دچار شدند� سيد 
جمال پنهاني، خود را به همدان رساند تا به عتبات 
او  افتاد�  نيروهاي دولتي  به چنگ  آنجا  اما در  برود، 
را به دستور دولت به حکومت بروجرد تحويل دادند 
جمالزاده  محمدعلي  شد�  صادر  اعدامش  دستور  و 
در بيروت با ابراهيم پورداود و مهدي ملک زاده چند 
سال  در  جمالزاده  بود�  همدرس  و  همدوره  سالي 
1289 برای ادامه تحصيل به اروپا عزيمت كرد؛ ابتدا 
سفير  ممتازالسلطنه،  پيشنهاد  به  سپس  و  فرانسه  به 
رفت�  سوئيس  لوزان  به  تحصيل  ادامه  برای  ايران، 
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بعدها، به سال1293 ديپلم حقوق خود را از دانشگاه ديژون فرانسه دريافت كرد� او با  آن 
كه در رشتة حقوق تحصيل كرد، اما در بارة حقوق مطلبی ننوشت� 

جمالزاده در سال 1294 برای شركت در كميتة مّليون ايرانی وارد برلين شد و از طرف اين 
كميته مأموريت يافت كه برای گردآوری قشون ايالت به منظور مقاومت در مقابل روس ها 
و انگليس ها به بغداد و از آن جا به كرمانشاه برود� در بغداد او و استاد پورداود و حاج 
اسمعيل آقا اميرخيزی روزنامه ای به نام رستاخيز منتشر كردند كه مديريت آن را پورداود 
به عهده داشت� جمالزاده، مدتی با مجله كاوه همکاری می كرد� در مجلة كاوه از جمالزاده 
با شيوة ساده نويسی كه  فرهنگ،  ايرانشناسی و  اقتصادی،  زمينه های سياسی،  مقاالتی در 
خصلت عمومی اين دوره بود، به چاپ رسيد� در سال 1300، در مجلة كاوه، داستان كوتاه 
و مشهور »فارسی شکر است«، كه زبان طنز آن نمونة سبکي نو در داستان نويسي اجتماعي 

ايران بود، از جمالزاده منتشر شد� 
به گفتة او كاربرد ادبيات مدرن، نخست بازتاب فرهنگ عامه و سپس انعکاس مسائل و 
واقعيت های اجتماعی است� با انتشار كتاب يکی بود يکی نبود به قلم جمالزاده، گروهي، 
از جمله محمد قزوينی، آن را ستودند و گروهی سخت بر آن تاختند� جمالزاده در مجلة 
كاوه به طور مستمر كار مي كرد تا آن كه اين مجله در اثر مضيقة مالی، از انتشار باز ماند 
سرپرستي  و  درآمد  آلمان  در  ايران  سفارت  استخدام  به  معاش،  امرار  برای  جمالزاده  و 
محصلين ايراني به او واگذار شد� وي حدود هشت سال دراين كار بود و تا سال1310 در 
برلين ماند� سپس جمالزاده از برلين به ژنو عزيمت كرد و آنجا در مؤسسه بين المللی كار، 

شغلي يافت شد و تا سن بازنشستگی )1335( در همين سمت ماند� 
جمالزاده برای هميشه در ژنو ماند و در دانشگاه آن شهر به تدريس زبان و ادبيات فارسی 
پرداخت و هم زمان به طور فعال تری به كار داستان نويسی ادامه داد� كتاب های قلتش ديوان، 
راه آب  نامه، قصه قصه ها، عمو حسينقلی يا هفت قصه، صحرای محشر و دارالمجانين از 
نوشته هاي او در ژنو است� داستان های جمالزاده به لحاظ ُفرم دارای نثری ساده، زيبا و 
روان است� محتوای انتقادی-اجتماعی آنها برگرفته از ويژگي هاي جامعة ايران در دوران 
انقالب مشروطه، و آكنده از ضرب المثل ها و اصطالح های عاميانه و لحنی طنزآلود است� 
شرح حالي از اين نويسندة جالي وطن كرده، در سال 1355 در راهنمای كتاب منتشر شد� 
از جمالزاده ترجمه هايي نيز به فارسي منتشر شده است كه كتاب هايی همچون خسيس 
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اسالمی  روايات  و  مذهبی  اصطالحات  بر  تسلط  است�  از جملة  آنها  شيلر  اثر  تل  ويلهم  و  مولير  اثر 
از ويژگي هاي نثر او است� جمالزاده در دوران كهولت به مدت پنج سال مشغول نوشتن خاطرات و 
مکاتبه با نويسندگان شد� آخرين اثر داستانی او به نام قصة ما به سر رسيد، در سال 1357 منتشر شد� او 
نمي توانست و نمي خواست با هموطنانش بي رابطه بماند� وي در فرصت هاي مختلف با ادبا و فضال و 
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رجال سياسي، كه در ژنو بودند و يا بدانجا سفر مي كردند، با ذوق و شوق مالقات مي كرد و به 
صحبت با آنان مي نشست و با بسيار از آنها كه در ايران اهل كتاب و قلم بودند مکاتبة مداوم 
داشت� هر كس به او نامه اي مي نوشت پاسخي به تفضيل دريافت مي كرد� جمالزاده سرانجام 

در روز هفدهم آبان 1376 در شهر ژنو درگذشت�
جمالزاده بيشتر عمر خود را در خارج از ايران سپری كرد اما می توان گفت كه تمام تحقيقاتش 
دربارة ايران و زبان فارسی بود� جمالزاده را همراه با صادق هدايت و بزرگ علوی سه بنيانگذار 
اصلی ادبيات داستانی فارسی معاصر می دانند� اين نويسندة نامدار و بنيانگذار داستان نويسي 
و  اسناد  نشريات،  چاپی،  كتاب های  شامل  كه  را  كتابخانة خود  در سال 1354  ايران،  نوين 
با موضوع  اين كتاب ها، بيشتر  دست نوشته هايش بود، به دانشگاه تهران اهدا كرد� مجموعة 
ادبيات داستانی، شامل بيش از 2500 جلد كتاب به زبان فارسی و زبان های خارجی است� 
از جمله اين آثار اهدايی عبارتند از: نسخة ماشين شدة هفت قصه،  آفاق و انفس يا مجموعه 
قصه های بيگانگان، ترجمة جمالزاده )نسخة ماشين شده(، مجموعه قصه های سيد محمدعلی 
جمالزاده )نسخة ماشين شده و خطی و چاپی( اين مجموعه شامل قصه های جمالزاده: سگ 
ميان مجموعة جمالزاده  در  است�  فاحشه  و  و شيخ  گاو، دشمن خونی،  پلنگ، شاه  و  زرد 
همچنين متون ديگري نيز شامل موارد ذيل يافت مي شود: پايان نامة تحصيلی حسينقلی وثيقی 
در دانشکده ادبيات تبريز، دربارة جمالزاده و زندگانی و آثارش به فرانسه، نسخه  خطي يکی 
بود يکی نبود، و همچنين مجموعه اسناد او بالغ بر 10000 برگ، شامل دست نوشته های وی، 

نامه ها و بريده جرايد، كه در بخش نسخه های خطی كتابخانه نگهداری می شود�
مجموعة اهددايي جمالزاده به دانشگاه تهران، در تاالري كه به نام خود وی نامگذاری گرديده 
است در طبقة اول كتابخانه مركزي و مركز  دانشگاه تهران نگهداری می شود� همچنين شايان 
يادآوري است كه محمدعلی جمالزاده يک سوم از درآمد حق  التأليف نوشته های خود را به 
مدت سی سال پس از درگذشت خود به دانشگاه تهران واگذار كرده است تا با تأييد هيأت 

امنای آثار جمالزاده برای خريد كتاب صرف شود�


