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 چکیده:
ای از ادبیات است. این جریان ادبی معاصر، مورد ای نو و شاخهپاورقی، پدیده رمان زمینه و هدف:

بازتابی از مسائل جاری جامعه است و رویدادهای پسند دارد و توجه مردم بوده و ریشه در ادبیات عامه

سیاسی، اجتماعی و تاریخی را مانند آینه در خود منعکس میکند. پاورقی بعنوان رمان اجتماعی در 

رشد و غنای جریان ادبی، با زبان ساده و ساختار كلی، نقاط ضعف و نقصهای فرهنگی جامعه را  كنار

نمایان میسازد. همزمان با آشفتگیهای سیاسی، اجتماعی پایان دورۀ قاجار، نویسنددانی با قلم تند، 

كاظمی  مشفق از تهران مخوفپلشتیهای جامعه را به نمایش درآوردند. نخست، رمان پاورقی اجتماعی 

از مسرور با هدف  ده نفر قزلباشدونه و سپس رمان تاریخی با محور عشق و نثری ساده و زبانی دزارش

 دوستی نگاشته شدند. هدف این جستار، تحلیل سبک این دو اثر است.تشویق به میهن

تحلیلی به بررسی سبک روایت و محتوای فکری و  -این جستار با روشی توصیفی  روش مطالعه:

 وب خای این دو رمان پاورقی پرداخته است. اسل

از عنوان  ها و چهارچوبهای معین در سراسر اثر،به دلیل داشتن كلیشه پسند رارمانهای عامه ها:یافته

ثابت ازقبیل مثلثها و مربعهای  جدرونمای خط سیر داستانی و درفته تا پایانبندی، وقایع، شخصیّتها،

دو طبقج اجتماعی مختلف، و طرح روی جلد میتوان از ادبیات عشقی، دل بستن دختر و پسری از 

ها عمدتاً حول محوری ساده و برای جذاب كردن داستان رقم درا جدا كرد. همج این مشخصّهنخبه

 اند.خورده

زبان در این دو رمان، با توجه به نوع مخاطب، ساده، به دور از پیچیددی و تکلف است. گیری: نتیجه

عشق و وطن دو بنمایج اصلی هستند. درواقع عشق زمینی و عشق به وطن در موازات  در هر دو رمان،

یکدیگر قرار دارند. ویژدی دیگر این دو اثر، زبان نمادین و كنایی آنهاست. شخصیتها در آنها متعدد بوده 

و هریک نمایندۀ قشر خاصی از جامعه هستند. در تهران مخوف شاهد انتقادات جدی به مسئلج زنان 

هستیم و رویکرد نویسنده بیشتر اجتماعی است، اما در ده نفر قزلباش، رویکرد اصلی تاریخی بوده و 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Footnote novel is a new phenomenon and a 
branch of literature. This contemporary literary trend has attracted people's 
attention and is rooted in popular literature and is a reflection of the current issues 
of society and reflects political, social and historical events like a mirror. As a social 
novel, along with the growth and richness of the literary stream, it shows the 
weaknesses and cultural defects of the society with simple language and general 
structure. At the same time as the political and social disturbances at the end of the 
Qajar period, writers with a sharp pen showed the idiosyncrasies of the society. First, 
the social footnote novel Tehran Makhuf by Mushfeq Kazemi with the theme of love 
and simple prose and report-like language, and then the historical novel Ten People 
of Ghezelbash by Masrour were written with the aim of encouraging patriotism. The 
purpose of this essay is to analyze the style of these two works. 
METHODOLOGY: This essay has investigated the narrative style and intellectual 
content and special style of these two novels with a descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Popular novels because of having certain stereotypes and frameworks 
throughout the work, from the title to the ending, events, characters, story line and 
fixed theme such as love triangles and squares, falling in love between a boy and a 
girl from two different social classes, and plot The cover can be separated from elitist 
literature. All these characteristics are mainly based around a simple axis and to 
make the story interesting. 
CONCLUSION: The language in these two novels, according to the type of audience, 
is simple, far from complexity and difficulty. In both novels, love and homeland are 
two main characters. In fact, earthly love and love for the homeland are parallel to 
each other. Another feature of these two works is their symbolic language and irony. 
There are many characters in them and each one represents a certain class of society. 
In Tehran makhuf, we are witnessing serious criticism of women's issues, and the 
author's approach is more social; But in the Ten people of Ghezelbash, the main 
approach is historical and patriotism and religiousism are more prominent. 
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 مقدمه 

ریشج آنها به رمانهای پسند ازجمله رمانهایی هستند كه موردتوجه بسیاری از خواننددان قرار دارند و رمانهای عامه 

دار هستند كه بطور منظم در مجالت هفتگی به پاورقی دوران مشروطه برمیگردد. این نوع ادبی داستانهایی دنباله

هایی چون عشق و ناهنجاریهای اجتماعی بویژه مشکالت چاپ میرسید. بیشتر این پاورقیها با مضامین و درونمایه

ری دیپسند رمانی است كه در آن مسائل اجتماعی، سیاسی و مذهبی با جهتعامه»زنان و جوانان نگاشته میشد. 

تعلیمی، موردنظر است. هدف و نیت اصلی این نوع رمان، معطوف ساختن توجه مردم به كاستیها و نقصانهای 

نویسی در ایران بود و رمانهای ، دورۀ پیدایش پاورقی4365(. سالهای پس از 43:4371)آهند، « اجتماعی است

های (. این آثار، احساسات و مشغله446:4399تاریخی، اجتماعی، پلیسی و جنایی فراوان به چاپ رسید )صفایی، 

بود  ها در حدیهای برتر و متعالی ادبی نشان میداد. موفقیت این نوع نوشتهذهنی مردم را بهتر و آشکارتر از نمونه

رده بود، اما در نظر برخی، ویژدیهای ادبی و سبکی رمان شناسی تبدیل ككه آنها را به یکی از رویدادهای جامعه

بسیاری از منتقدان و »پسند در مقایسه با سایر انواع ادبی متعالی، آن را درجایگاه پایینتری قرار میداد. عامه

ادبی به بررسی چنین آثاری توجه كمتری داشتند و حتی خواندن این آثار را دون شأن خود  فرهیختگان جامعج

آنها و  هایداشتند و از این نکته غافل بودند كه شناخت و بررسی ادبیاتِ موردتوجّه مردم، به شناخت خواستهمیپن

بر آید. نویسنددان عالوهدرنتیجه ساختار كلی جامعه انجامیده و دهگاه به كمک ضعفها و نقصهای فرهنگی آن می

اند كه خود باعث رواج رمانهای نیز توجه نشان داده نهازبان سادۀ داستانها، به زنددی عامه و موضوعات موردعالقج آ

هج زدۀ د)همانجا(.  رمان پاورقی بعنوان یکی از انواع ادبی تالش داشت بین ادبیات و جامعج آشوب« پسند شدعامه

روز را نمایان سازد.  پیوند برقرار كند تا یأس عمومی ناشی از شکست انقالب مشروطه و مشکالت اجتماع آن4365

در این پژوهش به بررسی و تحلیل سبک دو اثر برجسته در این زمینه یعنی تهران مخوف از مشفق كاظمی و ده 

 نفر قزلباش از حسین مسرور پرداخته میشود.

 

 سابقۀ پژوهش 
براساس جستجوی نگارنددان تاكنون پژوهشهای زیادی درمورد این دو رمان انجام نشده است. به مهمترین این 

 ادامه اشاره میشود: پژوهشها در

(. این پژوهش 4346ای است از اكرمی و پاشایی )عنوان مقاله« پردازی تهران مخوفتأملی در پیرنگ و شخصیت»

پردازی این اثر و نقد و تحلیل آن است. نویسنددان از بین عناصر داستانی، در پی واكاوی پیرنگ و شخصیت

مون آن چندان پیچیده و تودرتو نیست و نظم طبیعی حوادث به اقتضای مض« تهران مخوف»معتقدند طرح رمان 

ای همبسته و زنجیروار اتفاق افتاده است. در آن بر نظم ساختگی غلبه دارد و رخدادها همواره در روایت بگونه

در آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز و تهران مخوف مرتضی مشفق كاظمی براساس نظریج  "شهر"مطالعج تطبیقی »

(. نویسنددان معتقدند 4155عنوان مقالج دیگری است از وكیلی رباطی و فرهمندفر )« ی آنری لوفورفضای اجتماع

بررسی مکان در ادبیات داستانی همواره از مسائل حائز اهمیت در ارزیابیهای ادبی بوده است. این دغدغه از زمان 

ای بودن ادبیات تطبیقی از رشتهمیان ارسطو مطرح بوده و امروزه نیز مهمتر و مبسوطتر شده است. پس از اثبات

مایان ای را ناصل و اساس چه در نظریه و چه در كاربرد، این مقاله با رویکرد تطبیقی، انتقادات اجتماعی و فرهنگی

میکند كه این دو اثر به شهر و شهرنشینی در دوران زنددی پرسرعت مدرنیته وارد میسازند. اهمیت این مقاله، 

بودن دغدغج پژوهش در حوزۀ فضای ادبی، ارائج دركی بهتر از تاریخ شهری و بافت اجتماعی رمانهای بر معاصر افزون
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بررسی تطبیقی خشونت علیه زنان در دو رمان تهران ». مقالج بردزیده است كه به زمان حاضر نیز بسط داده میشود

المللی ادبیات و پژوهشهای ینب»( كه در همایش 4341از احمدی چناری و همکاران )« مخوف و زنبقه الغور

در چارچوب ادبیات تطبیقی، خشونت اجتماعی علیه زنان در این رمانها را مورد ارائه شده است، « در آن تطبیقی

جویانه مانند واكاوی قرار داده است. این بررسی نشان میدهد كه در جوامع مختلف، نفوذ برخی تفکرات سلطه

و سوءاستفادۀ مردان از نفوذ اجتماعی و اقتصادی و دینی، موجب بروز مردساالری، ترجیح سنتها بر منطق 

ز رمان ده دفتمانی اخوانشی تحلیل»در مقالج  خشونتهایی میشود كه زنان اصلیترین قربانیان آن به شمار میروند.

با  ده وبررسی ش 4336تا  4365(، نیز دفتمانهای عمدۀ مقطع زمانی 4343از شاكری و دزفولیان )« نفر قزلباش

را و دطلب، ملیتمشخص نمودن دفتمانهای سیاسی اصلی در مقطع موردنظر شامل دفتمانهای اسالمی، سلطنت

ماركسیستی، به سنجش پیوند آنها و دفتمانهای موجود در رمان پاورقی ده نفر قزلباش نوشتج حسین سخنیار 

 «از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور ظرفیتهای اقتباس سینمایی»مقالج دیگر  .)مسرور( پرداخته شده است

( است. در این مقاله تالش شده نشان داده شود چگونه زمینج داستانی اثر و فرازوفرودهای 4349از پورشبانان )

روایتها با انواع بحرانها و نقاط اوج داستانی، به بستری تبدیل شده كه سایر پركشش آن در كنار انبوهی از خرده

مانند كشمکشهای پرهیجان فراوان، توصیفات متنوع و دقیق تصویری و شخصیتهای نمایشی عناصر نمایشی 

های پرمخاطب، این اثر را به محور در آن شکل درفته و در تعامل با درونمایهباورپذیر، با بیانی حماسی و كنش

 ای مطلوب برای اقتباس سینمایی تبدیل كرده است.دزینه

ژوهشی دربارۀ سبک رمان تهران مخوف و ده نفر قزلباش و مقایسج آنها انجام نشده همانطور كه مشاهده میشود، پ

 و جستار حاضر به منظور رفع این خأل پژوهشی صورت درفته است.

 

 بحث و بررسی

پسند اجتماعی ایرانی را در عصر رضاشاهی به رشتج تحریر درآورد. در مرتضی مشفق كاظمی نخستین رمان عامه 

 بر محوریت عشق، به حقوق و آزادیهای اجتماعی، شخصیت زنان، مبارزه با خرافات، تعصب واین رمان عالوه

بیسوادی جامعه نیز پرداخته شده است. سایر رمانهای اجتماعی كه بعد از این رمان در دهج اول و دوم قرن حاضر 

 ایسه نبودند، اما ساختار اجتماعیمققابل تهران مخوفنوشته شدند، با وجود اینکه از نظر موضوع و مرتبج هنری، با 

رمانشان را براساس ساختار رمان موردبحث طراحی كردند. تهران مخوف اولین رمان پاورقی در دوران خفقان و به 

(. حسین مسرور نیز 1:4394قصد ترویج سوادآموزی و جلب توجه مردم به ادبیات نوشته شده است )میرعابدینی، 

هنگامی ما به »میداند.  4365ا واكنشی به وضعیت سیاسی و اجتماعی سالهای دهج ر ده نفر قزلباشرمان پاورقی 

بود. مردم ایران دراثر ناكامیهای دونادون و 4365نشر داستان ده نفر قزلباش اقدام كردیم كه پس از شهریور

ی و کیالت اساسمحرومیتهای بسیار، مأیوس و دشمنان برای نابود كردن آثار معنوی و خاصیتهای نژادی ما، با تش

(. اوضاع آشفتج كشور، ناامیدی 6: 4374)مسرور، « دار، شروع به كار كرده بودندهای تخریبی دامنهنوبنیاد و برنامه

مردم براثر محرومیت، یأس شدید، تخریب دانسته یا نادانستج آثار معنوی، تاریخی و نژادی ما به نابودی تاریخ و 

یادآور تاریخ نیاكان و تالش آنان برای پاسداری از  ده نفر قزلباشن تاریخی هویت نیاكان ایران دامن میزد. رما

اروی پیشج زیبخاک وطن، احیای هویت، ملیت و مذهب ایران بود. مسرور با نشان دادن پهلوانان پیروز و بانوان عاشق

 ست. مسرور، ادیبیدستی تمام، اساسیترین آمال حاكمیت روزدار خود را به شکل ادبی برجسته كرده ابا چیره

وطنپرست، متعصب و طرفدار حکومت سلطنتی، كه تاریخ ایران را خوب میشناخت، امپراتوری صفویه و شاهان آن 
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را مورد توجه قرار داد تا به مخاطبان از جمله حاكمان وقت نشان دهد كه شاهان صفوی با دو نیروی ارزشمند و 

ا هدف را ب ده نفر قزلباشی درونی و بیرونی حفظ كردند؛ بنابراین كارآمد مذهب و میهندوستی، ایران را از دزندها

بقای موجودیت خویش،  برای عبور از خطر و 4365آموزی برای ملت ایران نگاشت تا در روزهای متالطم دهج عبرت

یق امتیاز این كتاب وقوف دق»و خود را به دست باد حوادث نسپارند.  از قهرمان وطنپرست دذشته الهام بگیرند

نویسنده بر چندوچون فضا و زنددی اجتماعی زمان اثر و مطالعه و جستجوی وسیع او درمورد سرچشمج داستان و 

 تعابیر خای روزدار داستان آراسته شده است یکسر رایحج تاریخ اصطالحات و اشخای آن است؛ مکالماتی كه با

 (.434:4371)سپانلو، « میدهد

رهای اثر را با توجه به جریان غالب روشنفکران پس از انقالب مشروطه و قبل پسند، سبک و ساختانویسنددان عامه

اند. در نخستین رمان و آثار ادبی این دوره، بویژه رمانهای تاریخی و از اقتدار رضاخان، به رشتج تحریر درآورده

. در شته میشدشرط ضروری ایجاد وحدت ملی و بالنددی فرهنگی پندااجتماعی، حضور یک دولت نیرومند، پیش

شکست انقالب مشروطه را به سبکی زیبا روایت كرده و از چهرۀ استبداد منور و تفکر  تهران مخوفهمین راستا 

قرار به روایت است ده نفر قزلباشاستبدادی حمایت كرده و آن را با شیوۀ هنری به نمایش دذاشته است. همچنین 

درایی جهت الگوپذیری میپردازد. برای روشن تشیع و ملیحاكمیت دولت مقتدر مركزی صفویه با تکیه بر دین 

شدن این مهم، نگارنده نادزیر باید نگاهی هرچند دذرا به حوادث تاریخی مشروطه و كودتای سیدضیاء داشته باشد 

و اینکه دیکتاتوری متجدد چگونه به وجود آمد و چه عواملی در به وجود آمدن آن نقش سزاوار داشتند. تهران در 

شمسی با ورود قزاق از 4644انج كودتای معروف به رهبری سیدضیاء طباطبایی قرار داشت. كودتا در اسفند آست

قزوین به تهران صورت درفت. در این زمان تهران شهری خوفناک بود كه هرزدی و نادانی با نفوذهای نامشروع، 

یستگان بسته بود. هرزدی و عیاشی مانع درهای حکومت و سیاست را به دست نااهالن و جاهالن باز و آن را بر شا

تشکیل خانواده بصورت عادی و ددردونیهای ناشی از نودرایی و تجدد در ایران باعث آشفتگیهایی شده بود كه 

به اوج رسیده بود. آشنایی ایرانیان با تجدد، به 4355اغلب با چهرۀ مبتذل، دروغ، طمع و خودفروشی در سالهای 

دا كرده خواهی نمود پیرمیگردد. این آشنایی و تأثیرات آن پیشتر بصورت جنبش مشروطهقبل از انقالب مشروطه ب

تر ادامه یافت. دالیل دونادونی پیش به شکلی دسترده بود، اما بعد از انقالب مشروطه و در دورۀ پهلوی اول، تجدد

ر و دسترش یافت. ورود در كشور ایران پدیدا 4333تا 4365آمد كه نوعی فضای باز سیاسی، اجتماعی در سال

از عوامل دیگر تجدد بود. تا این زمان هویت ایرانی تحت تأثیر اسالم  4365متفقین و اشغال ایران در سوم شهریور 

 آمده هویت ایرانی را تحت تأثیر تجدد قرار داد.و ایران باستان بود، اما شرایط پیش

و مبانی  توجه به تأثیر جریانهای سیاسی، اجتماعی بدون تحلیل سبکی این نوع جریان ادبی و رمانهای ذكرشده،

نخست این تحقیق، به تشریح اجزای ساختاری با  بیهوده است؛ از این روی بخش نظری مربوط به ساختار، كاری

ذكر مختصری از تاریخ ادبیات رمان پاورقی اختصای دارد؛ اشارۀ كوتاهی نیز به سطح بالغی، محتوایی و فکری 

در محتوای سبکی، مضامینی چون استبداد، آزادی، عشق، مرگ، شکست و پیروزی، هستج مركزی آثار خواهد شد. 

ادامه به رخدادهای سیاسی، اجتماعی كه نقش بسزایی در بازتاب داستان دارد نیز  رمان را شکل میدهد. در

اجزا همراه با ایم. بخش دیگر، به تحلیل سبکی ساختار و محتوای رمان و بررسی پیوند میان این پرداخته

 پردازی در دسترۀ داستان میپردازد. شخصیت

ای و اصطالحی متداول در مطبوعات بود كه امروز تقریباً بصورتی كلیشه« پاورقی»پسند: رمان پاورقی یا عامه

ه به اولین كلمج صفحج بعد دفته شد« پاورق»كلمج پاورقی به همین صورت یا بصورت »منسوخ تبدیل شده است. 
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دینی، )میرعاب« كتب قدیم در زیر آخرین سطر صفحج قبل تکرار میشد و راهنمایی  بود مانند صفحج امروزیكه در 

نگاران قدیمی از پاورقی مشهور تهران مخوف بعنوان اولین پاورقی نام میبرند. تهران مخوف روزنامه»(؛ اما 4394

(. مرتضی 49)همان: « به چاپ رسید نستارۀ ایرانخستین رمان اجتماعی مشفق كاظمی است كه در روزنامج 

سالگی داستانی را نوشت و برای سردبیر روزنامه فرستاد كه مورد توجه او قرار مشفق كاظمی در سن هفده هجده

 «مهین»درفت و چاپ شد. در این داستان كه بعدها بصورت كتاب درآمد، جوانی به نام فرخ، عاشق دخترعمج خود 

آید و او برای رسیدن به هدف وی میباشد. اما در راه این ازدواج مشکالتی به وجود میبوده و در آرزوی ازدواج با 

 خود، ماجراهای فراوانی را پشت سر میگذارد.

ت ای نوشت كه هویرا در دوره ده نفر قزلباشنویس دیگر، رمان تاریخی پاورقی« مسرور»حسین سخنیار معروف به 

 زدۀ روزدار صفویه را ازبركف، ایران آشوبتان به همراه دروه پهلوانان جانایرانی تهدید میشد. اسکندر قهرمان داس

شر دشمنان متجاوز اشغالگر نجات دادند؛ در حالیکه دشمنان بیگانه ایران را از شرق، غرب، شمال و جنوب به 

مام گانگان را از تاشغال درآورده بودند. آنان با دالوری و تالش بیوقفه تا پای جان با عشق به وطن جنگیدند و بی

 نقاط ایران بیرون كردند.

اد سوهرچیزی است كه عموم مردم به آن توجه نشان میدهند و نه الزاماً مردم كم« پسندعامه»الزم به ذكر است كه 

فهم و پرداختن یا بیذوق. به همین دلیل، این رمانها مخاطبان زیادی را به خود جذب كرده است. نثر ساده و همه

 و مشکالت جامعه علت دیگر اقبال مردم به این آثار است. به مسائل

های شفاهی هستند كه به بخشهای مختلف تقسیم شده و دارای تعلیق هستند. پسند داستانهایی با پایهرمان عامه

هایی كه به خاطر شرایط خای سیاسی و دونه است؛ نوشتهفهم و دزارشپسند، ساده، عامیانه، همهزبان رمان عامه

ای از ادبیات نویسی شاخهها چاپ میشد. پاورقیجتماعی روز جامعه و مطابق ذوق مردم در قسمت پایان روزنامها

رمان « طرح»نویسی است. تر از دیگر عناصر داستانكننددی و كشش داستانیش برجستهاست كه خصلت سردرم

ست. با خواندن اینگونه رمانها از خود متعالی متکی بر ایجاد پرسش و جستجوی چراها و روابط علت و معلولی ا

پسند فقط نگرانِ دانستن بقیج ماجرا است و چندان میپرسیم، چرا این واقعه روی داد؟ در حالیکه خوانندۀ رمان عامه

« ایهندهدتکان»در بند درک علت وقایع نیست؛ پس عجیب نیست كه در چنین رمانهایی سر هر بزنگاهی با حادثج 

 نویسان عمدتاً به مفاهیمی توجه میکنند كهبنایی جز اشتباه یا تصادف ندارد. با این حال پاورقیروبرو شویم كه م

های زنددی معمولی را تشکیل میدهند؛ از این رو خواننددان بیشتری مییابند و بر ایجاد عادت كتابخوانی و بنمایه

اند، دهنویسی تحقیق كرهم كه دربارۀ پاورقی پدید آوردن خواننده برای ادبیات متعالی تأثیر میگذارند. منتقدانی

؛ مثالً اندكنندۀ آن توجه كردهبیش از پرداختن به ظرایف ادبی و ویژدیهای آفرینندۀ متن، به دیرنده یا مصرف

، میکوشد دریابد كه مردم عادی «دار و پسند ادبی عامهداستانهای دنباله»ضمن مطالعه دربارۀ « آنتونیو درامشی»

ند چه بخوانند، و مهمتر از آن، چرا دوست دارند آن را بخوانند. یکی از مهمترین پرسشهای درامشی این دوست دار

 (.79: 4395نویسی چه نیازها و آرزوهایی را برآورده میکند )میرعابدینی، است كه پاورقی

 

 پسندسبک فکری رمانهای پاورقی عامه

ركهای اصلی است كه وضعیت و موقعیتهای داستان را به هم متصل درونمایه و از مح فکر و اندیشج حاكم بر هر اثر،

ان، ، از فکر و معنای حاكم بر رم«عناصر داستان»ریزی میکند. میرصادقی در كتاب میکند و شیرازۀ اصلی كار را پی

 در صحبت از داستان توجه ما پیوسته به فکر و معنای حاكم بر داستان است و»تعریفی مفصل و روشن میدهد: 



 14/ ...از مشفق كاظمی و تهران مخوف، با نگاهی به 4336تا   4365پسند دهج تحلیل سبک رمان پاورقی عامه

 

ناپذیر است؛ زیرا شناخت عمیق عمل )یا عمل داستانی( یا شخصیتهای داستان منوط این توجه طبیعی و اجتناب

به درک و فهم حاكم و مسلط بر داستان یعنی مضمون یا درونمایه است. داستان وقتی میتواند داستان خوبی باشد 

گی داشته باشد و همج عناصر حیاتی و اش، وحدت و یکپارچدهندهكه ساخت و تركیب آن، در عناصر تشکیل

اساسی در آن به هم وابسته باشند و هر عنصری داللت ضمنی بر عنصرهای دیگر بکند. این خصوصیت، یعنی ایجاد 

هماهنگی و وحدت را درونمایه در داستان به عهده میگیرد. به بیانی دیگر، هر داستان خوبی از درونمایه یا فکر و 

نندۀ كر داستان شکل میگیرد و درونمایج تمام عناصر داستان را انتخاب میکند و هماهنگاندیشج ناظر و حاكم ب

 (.471-473: صص 4345)میرصادقی، « موضوع با عناصر دیگر داستان است

 

 نگاهی به دو رمان 
حال  ای در پایین شهر با طوفانی از درد و خاک و با تصویر مردم هراسان دراز محله تهران مخوفشروع داستان 

های دودوبخاردرفته، خواننده را آمادۀ ورود به ماجرایی تأثربرانگیز میکند. فرخ ای با شیشهخانهفرار از طوفان و قهوه

و مهین همبازی كودكی و خویشاوند بوده و از همان ابتدا دل در درو یکدیگر داشتند. در بزردسالی به خاطر جوّ 

ر ازدواج این دو موانعی به وجود آمد و سرانجام ماجراهای عاشقانج این آشفتج كشور و جابجایی مقام و منزلتها، د

 دو با فرازونشیبهای بسیار، عاقبت منجر به مرگ مهین و ناكامی فرخ شد.

ابتدا تصویردر جوّ آرام و فضای معنوی پایان نمازجمعه با حضور شاه تهماسب صفوی است  ده نفر قزلباشداستان 

ای بس تأثربرانگیز میدهد. كاروان خاندان سلطنت در از وقوع خبری نادوار و حادثهكه ناداه پیکی مضطرب خبر 

مذهب ازبک درآمده بود. آشفتگی شاه خوردۀ سُنیمسیر عزیمت خراسان در راه تربت، به محاصرۀ دشمن شکست

یط بیم و ین شراآبرویی مملکت شیعج ایران بود؛ بنابراین در بدتربسبب اسارت خاندان شاهی درنتیجج ننگ و بی

ج ایران سالاضطراب در جلسج سران، هیچ تصمیم و نیروی كمکی نمیتوانست جلوِ اسارت را بگیرد و آبروی چندین

طهماسب آخرین و تلخترین تصمیم را با فداكاری و ازخوددذشتگی برای حفظ آبروی دین و بر باد میرفت. شاه

عهد و مادر و زنان و كودكان و سایر بستگان خرد و كالن وطن درفت؛ او اعضای حرمسرای شاهی را كه شامل ولی

بود میبایست قربانی میکرد تا به اسارت دشمن درنیایند؛ در نظر او آبروی ایران درمقابل جان و مال ناقابل خاندانش 

  برتری داشت.

 

 زاویۀ دید و روایت دو رمان

سبک و روش نویسنددان دو رمان، شیوۀ مستقیم و دزارشی برای خلق و پرداخت شخصیتهاست. آنان با سبک 

شخص یا دانای كل در جای جای داستان حضور دارند. انتخاب زاویج دید از طرف نویسنده با روایی، بعنوان سوم

 باشده نفر قزل، و حفظ آبرو و نام در تهران مخوفمحور اصلی قهرمان، حساسیت نویسنده را به سرنوشت انقالب در 

 نشان میدهد. 

در فصل اول رمان مشفق، راوی با سبک و نگرش خای خود، به تهرانِ زمان حال میپردازد و بعد از آن به احوال 

ال بک به ماجرای ده سكه قرار است به فرخ كمک كند. تغییر زاویج دید در فصل بعد با شگرد فلش« جواد»جوانیِ 

و میهن میپردازد. سپس با پرشی به هفت سال  قبل نقب میزند و به معرفی خانوادۀ فرخ و وصف شور و عشق فرخ

اند و بوسیلج نامه و مالقات پنهانی آینده، یعنی زمان حال، نشان میدهد كه مهین و فرخ از دیدن یکدیگر منع شده

میرزا، پسر شاهزاده، نمایان میشود كه پدر مهین میخواهد دخترش را به عقد در ارتباط هستند و در ادامه سیاوش
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میرزا میرود، راوی همراه اوست و وی را به خواننده نشان میدهد: چاله میدان، باغ، . هر جا كه سیاوشوی درآورد

 عمارت، خانج پدر عفت.

رمان تهران مخوف به شیوۀ داستان در داستان نوشته »راوی همچنین همراه مهین و مادرش در قم حاضر است. 

(. 15:4377)باالیی، « رات آن به اقتضای حال و مکان استشده است كه یکی از این ویژدیها تنوع راوی و تغیی

سیر داستان به آنجا میرسد كه چند زن ساكن روسپیخانه، یک شب درد هم آمده و میخواهند از دذشتج خود 

قصج من ]اشرف[ چندان طوالنی نیست. از شما چه »شخص تبدیل میشود: شخص به اوّلبگویند و راوی از سوم

 (.14:4345)مشفق كاظمی، « ب بود...پنهان، پدر من قصا

 

 زبان و نماد در این دو رمان 
های های دشوار، انتخاب واههفهم است. دوری از واههنویسی، بدون تکلف، روان و قابلنثر دوران مشروطه بر پایج ساده

مطابق ذوق و فهم پسند، این زبان ساده و كمی لغات عربی تأثیر زیادی بر خواننددان داشته است. در رمان عامه

افزود. سبک نویسنددی آنان عامج مردم بود و ایجاد شوق و رغبت در خواننده میکرد و بر تعداد كتابخوانها می

پردازیهای بیجا در این نوع رمان دیده مطابق با ادبیات داستانی جدید نبود و عبارات وصفی دور و دراز و لفظ

ار است؛ دفتار در این معنا، زبانی است در حد فاصل زبان محاوره و زبیان پسند زبان دفتنمیشود. زبان در رمان عامه

معییار. زبیان دفتار، زبانی نیست كه مردم كوچه و بازار بدان تکلم میکنند؛ بلکه زبانی است كه دویش عام مردم 

یافته  متفاوت از محاوره ای به ابزار بیان ادبی تبدیل كرده كه این زبان، كاركردی دوبیاره و بلکیه بسییاررا بگونه

است. رمان پاورقی نثری نیسیت كیه زبیان محیاوره را بیطیور مستقیم در معرض دید مخاطب قرار دهد. رمان 

پاورقی قابلیتهای نامکشیوف زبیان دفتیار را كشف كرده و آشکارا آن را پیش روی خواننده میگذارد؛ قابلیتهایی كه 

ل بدیهی بودن چنین نیازی، چندان بدیع و بکر نمینماید. اما زبان دفتیار، در كشف آن در زبیان رسمی نثر به دلی

ای است كه كشیف پوشییددیهیای آن، نیه به دلیل پیچیددیهای زبانی و فاصلج زبان محاوره و زبان رسمی، عرصه

یجاد لذت و داناییهای شخصی/ همگانی، اصور خیالی، كه به دلیل جامعییت فرهنگیی و غنیای ناشیی از خرده

 شگفتی میکند. 

معه مانددی جابه سبب رویکرد نویسنددان درمورد عقب ده نفر قزلباشو رمان تاریخی  تهران مخوفرمان اجتماعی 

و تالش برای بهبود اوضاع ناشی از جهل، خرافه و فساد، با نثر ساده و سبکی نمادین به نگارش درآمده است تا 

زنمایی حوادث و فساد ناشی از جهل و ناامیدی، خواننده را با درد و رنج ناشی از بر تشویق به خواندن، با باعالوه

مانددی دورانی پرآشوب و بحرانی، پذیری آشنا كند. نویسنددان با هدف مبارزه با عوامل عقبعدم تحرک و ظلم

یانی نماددونه و سمبلیک و بعد از آن میبرند و حقایق روز جامعه را با زبانی ساده و ب4355خواننده را به سالهای 

در دسترس عموم قرار میدهند تا خواننده ضمن سردرمی و لذت، با روشی غیرمستقیم درد را بشناسند و به درمان 

 بیندیشد.

نمود میهن « مهین»نمایندۀ شخصیت روشنفکر جامعه و « فرخ»در تهران مخوف، شهر تهران نمادی از كل ایران و 

اتفاقی نیست و عشق فرخ به میهن و مهین را « میهن»و « مهین»و شباهت میان  یا مام وطن است؛ ظاهراً جناس

در موازات هم قرار میدهد. مرگ مهین استعاره از شکست انقالب است، و وجود فرخ در آتش عشق به وطن و مرگ 

 معشوقه میسوزد؛ وطنی كه آبستن ددردونی، درد و رنج میباشد.
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 طلبی ازوی برای شناساندن تزویر و منفعت وار روایت میکند.را داستان كاظمی با سبک رئال، رخدادهای جامعه

میرزا، رقیب سرسخت فرخ در عشق به مهین، نماد دورویی برای زبان استعاره و نماد كمک میگیرد. سیاوش

 ایطلب و بیسواد است و شازده نمایندهدسترسی به ثروت پدر مهین است. پدر مهین سمبل افراد متعصب، فرصت

اعتنا به عمران و آبادی كشور است كه در هر موقعیت فقط به فکر خود و مقام و از مردان عیاش دورۀ قاجار و بی

از خاندان قاجار، صاحب امالک و آبادیهای بسیار بود كه براثر قمار و عیاشی، همه « شاهزاده ک...»ثروت هستند. 

تن طلبی به منظور یافگاه اجتماعی قبلی را ندارد، با فرصترفته میبیند. او كه اینک در دورۀ جدید، جایرا ازدست

گاری میرزا خواستهایش، به فکر وصلتی مصلحتی میفتد و مهین را برای سیاوشجایگزین مناسب برای نداشته

میکند. نویسنده كه خود تا حدودی منسوب به خاندان قاجار است، از كودكی شاهد زدوبند و دوزوكلکهای اطرافیان 

، پرده «ک... شازده»و « میرزاسیاوش»و روح حساسش آزرده شده بود. او با ترسیم چهرۀ شخصیتهایی چون بوده 

از فساد خاندان قاجار و بیعرضگی آنها برمیدارد. وی با سبک خای خود در سطر سطر رمان تالش دارد فریاد 

 ببیند و برای رهایی تصمیم بگیرد.  بیدارباش برای مردم جامعه باشد تا خوانندۀ عام، حقایق جامعه را عریان

مانده، تجملگرا، راضی از وضع موجود و بازدارندۀ رشد و آداهی جامعج زنان است. مادر مهین نیز نمونج زنی عقب 

اما از میان سنت و جهل و فقر، زنی )مهین( متولد میشود و به آداهی میرسد و تنها كسی است كه دربارۀ حقوق 

رزوهایش خیالپردازی میکند و از جامعج مردساالر انتقاد میکند. دربرابر هم قرار درفتن انسانی و محقق كردن آ

سواد و سنتی، و روشنفکر و تحصیلکرده است. در دیرودار دردناک مهین و پدر و مادرش به معنای تقابل جامعج بی

مانددی زنان كه نهایت عشق و اسارت و آزادی و سنت، عاقبت مهین مرگ است. كاظمی با نشان دادن عمق عقب

ری پذیشدۀ جامعه پرده برمیدارد و بیسوادی و جهل را سبب ظلمفاجعج جامعه است، از زنِ در پس پرده نگاه داشته

های شهر تهران میبرد تا با سیاهروزی و سقوط آنان در ورطج نابودی میداند. او خواننده را با خود به روسپیخانه

انه عجیبتر از همه است. وی یگ« عفت»دذشتشان را ببیند. در این بین، سردذشت زنان ساكن آنجا آشنا شود و سر

اشرف به درخواست آید. علیمنصب درمیصاحب« اشرف خانعلی»دختر خانوادۀ بزرگ و نجیبی است كه به عقد 

میدهد و سپس ، وزیر ارتباطات، شب زفاف عفت را با اصرار و تهدید، پنهانی در اختیار او قرار «واالحضرت اشرف»

خدمتی، با ترفیع درجه به اصفهان اشرف در قبال خوشتکرار میشود. علی« واالحضرت اشرف»مالقاتهای عفت با 

میرود. در آنجا با مقاومت و مشاجرۀ عفت، در حالت تب و هذیان، او را به خانج پیرزنی در اصفهان میفرستد. عفت 

لوحی، داستان خود را با زنی كه همسفرش بوده، در میان وی سادهبرای فرار راهی تهران میشود. در بین راه از ر

ها میبرد. نویسنده با سبک خای خود، عفت را بعنوان نماد یک مینهد و او با نیرنگ عفت را به یکی از روسپیخانه

ت و یزن ولو از قشر باالی جامعه، قربانی جهل و بیسوادی خود به تصویر میکشد. او معتقد است عدم رشد و ترب

اددی تدبیری و سآداهی زنان، پلج ترقی مرد و حاكمیت او بر جامعه میشود. سپس وی در حین فرار، بار دیگر با بی

در دامی دیگر توسط یک زن، كه او نیز قربانی جهل ناشی از عدم رشد است میفتد؛ زنی كه قربانی جهل و غرق 

زنان دیگر را با فریب به مرداب خود میکشاند. عفت وپا زدن، اخالقی جامعه است و در عین دستدر درداب بی

آورد. او خورده، از دامی به دام دیگر، جهت سوءاستفادۀ مردان هرزه، سر از روسپیخانه درمیخورده و فریبزخم

ای بیندیشد. نویسنده با استفاده از زبان نمادین، آرزومند است درنهایت بیچاردی نمیتواند برای نجات خود چاره

زن بعنوان »در جهت بیداری نسل زمان خود بردارد؛ خصوصاً زنان كه از خواننددان هفتگی رمان او بودند.  دامی

اندک اندیشیده میشود و به ادبیات راه مییابد؛ بویژه زمان با انقالب مشروطه اندکای اجتماعی و كمابیش همپدیده

آزادی، از بیحقی و محرومی خانواددی و اجتماعی او بختی و نداشتن نودرایان و آزاداندیشان از بیچاردی، سیاه
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(. مهین مهمترین شخصیت زن رمان است و برخالف زنان دیگر رمان، یعنی 69:4373)مسکوب، « سخن میگویند

اشرف، اقدس، عفت و اختر، نماد زنی سركش و طغیانگر است و برعکس زنان دیگر رمان، وقت خود را به مطالعه 

مهین خانم در اتاق خودشان میباشد و »درش میپرسد مهین كجاست، نوكرشان میگوید: میگذراند. زمانی كه پ

(. فرخ نیز نمونج آمال و منتهای آرزوی خود برای وطن و نماد و سمبل 34:4345)مشفق كاظمی، « كتاب میخواند

ر ، پیروزی را دناپذیر است كه در ادامج مبارزاتشافراد روشنفکر، عاشق پیشرفت، ترقی و آزادی وطن و خستگی

 آغوش میکشد اما این پیروزی بسیار زود از دست میرود. 

مهین را نمادی از پیروزی بعد از شکست موقتی عنوان میکند، در حالیکه درحین زایمان او، « آبستنی»نویسنده 

ای ستعارهو اپرست دكتر غایب است و جهل و سنت نمیخواهد دكتر را باور كند. این موضوع تقابل روشنفکر با خرافه

ستی، پر، مامای خانگی، نمادی از خرافه«طاووس»از نفوذ افراد بیسواد و طبقج حاكم دذشته بجای انقالبیون است. 

جهل و بیسوادی است. پنهان بودن آبستنی مهین استعاره از خفه كردن نطفج انقالب است؛ اما انقالب شدت میگیرد 

كارآمدی قابله، میمیرد. مرگ او نماد شکست انقالب است، اما ققنوسی و مهین درد زایمان میکشد. مهین به علت نا

به »آید. زایش یک نوزاد حرامزاده، میتواند سمبل ظهور دیکتاتور از بطن انقالب باشد: از زیر خاكستر بیرون می

 (.354)همان: « فرخ احترام كنید. به پسر او صدمه و آسیب نرسانید

یاد حسین مسرور، روایتی از تاریخ صفویه از زمان شاه تهماسب تا روزدار دان زندهشاهکار جاو ده نفر قزلباشرمان 

شاه عباس كبیر با وصف ابهت و غرور ملی است. نویسنده با سبکی خای، خواننده را همراه خود به دوران صفویه 

عشق به محبوب، چه  برده، درد و رنج آنان را برای حفظ آب و خاک میهن نشان داده و با دردهایشان چه در راه

ر ای از كارنامج پدران نامداداستان ده نفر قزلباش كه یادآور دوشه»عشق به میهن اشک ریخته و درد كشیده است. 

دونج اوضاع (، با روایت دزارش4)مقدمج كتاب: « ای از دذشتج این سامان استو نیاكان پرافتخار ملت ایران و دریچه

در خرابات »گریستن به كارنامج نیاكان، در ابتدای كتاب با تضمین بیتی از حافظ سیاسی آشفتج دهج بیست و لزوم ن

دشت مغان یکی از نواحی اسرارآمیز و كانون كیش و آیین » ، قصد بیان مطلبی را دارد....«مغان نور خدا میبینم 

. او سپس به ارتباط (5)همان: « داه ملیت و فرهنگ ایران پیشین بودباستان و شهر اردبیل و ساحل ارس، تکیه

كیخسرو با اردبیل، بنیان آتشکده و اقامت در آن و درنهایت به خدمت در آن میپردازد و ادامج آن را به عهد 

سرداران »ساسانیان میرساند كه بعد از اسالم با اشاره به قیامهای ملی و مخالفت آنها با خلفای عباسی مینویسد: 

سانی میشمردند، با رسمیت دادن به مذهب تشیع، پیشرفت كرده و بر بیشتر دیلمی و زیاری كه خود را از نژاد سا

ان: )هم« اقطار ایران مسلط شدند و كیش شیعه را كه شامل آداب و سنن باستانی بود، دین رسمی اعالم  كردند

و  اد ملیچینی، اتحاد سلجوقیان با خلفای عباسی و سنیگری را عامل از بین رفتن اتح(. او بعد از این مقدمه4

در همین اوقات بود كه شاه اسماعیل از مهد ایرانیت باستان و مركز »ناآرامی دانسته و با انتقاد از آن نوشته است: 

همان: )« روحانیت زرتشتی قدیم )مغان( و داهوارۀ تصوف جدید )اردبیل( بیرون آمده بر اریکج فرمانروایی نشست

7.) 

ت با هجده نفر قزلباش شاه و اسکندربیک قزلباش آشنا میشود. در ادامج خواننده از میان شخصیتهای داستان، نخس

ای از داستان را بیک، و شاهوردی، هركدام دوشهداستان شخصیتهای جدیدی مانند محمدمیرزا، حوری خانم، امت

اران، همک)موریس و « انددر ادبیات عامیانه و منشیانج ایران، قهرمانان بگونج دروهی شکل درفته»پیش میبرند. 

 ، قهرمانانی از این دست بصورت دروهی دیده میشوند.ده نفر قزلباش(. در رمان 645:4395
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یک از بزردان، امرا و قزلباشان نمیتوانستند نفس بکشند در آن روزها نفس كشور در سینه حبس شده بود و هیچ

 ه و فربه برخاست و با اشارۀ او، یاران وساله با قدی كوتاوپنجیا سر بلند كنند. در آن اوضاع اسکندر جوانی بیست

ر بركفی این جوانان جسوامیرزاددان به دنبالش به پا خاسته و فرمان شاه تهماسب را به دیدۀ منت دذاشتند. جان

 بردشت و خطرناكی قدم دذاشته بودند.بر خودشان و همگان آشکار بود كه در راه بی

 بازار سیاست، بعنوان الگو و سرمشقدارد او را در وانفسا و آشفته نویسنده با خلق شخصیت اسکندر در رمان، قصد

زمین است چنینی برای مردان نیکنام ایرانجوانان برای فداكاری و جانبازی در راه وطن قرار بدهد. نمادهای این

کالت، اند. آنان در جای جای صفحات رمان، همراه مخاطرات و مشكه همواره برای نام و حفظ آبرو جان داده

حضوری جدی و پررنگ دارند و هركجا نزدیک است كه آسیبی جدی به آبروی مملکت یا اساس حکومت و مرزهای 

ای اما حقیقی حاضر میشوند و دره از مشکالت باز میکنند و نجاتی كشور وارد شود، آنان مانند قهرمانان اسطوره

ست. پدرش نمادی از سرداران شجاع ایران است در حد معجزه رخ مینماید. اسکندربیک خود فرزند شهید میهن ا

باشی بزرگ كرده و در نوجوانی وارد كه در جنگهای روم كشته شده و مادرش از طایفج استاجلو است. وی را هلل

باشیان كرده است. اسکندربیک جوانی با هوش فراوان است كه اجدادش به خواجه نصیرالدین طوسی دستج قورچی

دار كند، وی داوطلب میشود همراه هفده نفر از یاران یک بود لکج ننگی دامن كشور را لکهمیرسید. زمانی كه نزد

بركف، فرمان قتل حرم شاهی را به دست شاهوردی، رئیس موكب حرمخانه، برساند. چنانچه فرمان قتل اجرا جان

ن را مورد غضب قرار میداد آبرویی، شاه از شدت اندوه، فداییابسا بعد از فرمان و برطرف شدن خطر بیمیشد، چه

و فرمان قتلشان را صادر میکرد. نویسنده با نفوذ در شخصیت اسکندر، همراه و همگام با او، حوادث و رویدادهای 

 كشور پرتالطم ایران آن روزدار را نشان میدهد.

های ن بنمایهعشق درحقیقت از جذابتری»است.  ده نفر قزلباشعشق محوریترین درونمایه و فکر غالب بر رمان  

متون است و معموالً نقطج آغازین داستانهای پهلوانی منثور است؛ زیرا در آنها عشق به همان درجه از قوت آشکار 

(. اسکندر عاشق است و عشق در بندبند 611:4391)صفا، « آزماییمیشود كه طنطنه و شکوه پهلوانی و رزم

ه شاه و پیر و مرشد كامل، عشق به دین و میهن. در وجودش ریشه كرده است؛ عشق به موالی متقیان، عشق ب

ناپذیر است نمونج دو عشق جدایی« وطن»و « حوری»نظر او اطاعت از پادشاه دیندار، اطاعت از خداست و عشق به 

كه عشق به وطن در اولویت است. وی نمادی از تسلیم و رضا است و در راه اطاعت از فرامین مرشد كامل )شاه( 

 سركار نواب، ما»بسته میپذیرد تا پای جان در نهان و آشکار، مطیع امر همایون باشد: ندارد. او چشم نیاز به عقل

نوكریم و وظیفج ما فرمانبرداری است؛ كاری به این كارها نداریم. ما فدایی مرشدیم و هرچه ایشان امر فرمایند از 

سریر سلطنت شدید، همین خدمت و فرمانبرداری دل و جان پذیرا باشیم. شما خود دانید، البته زمانی كه جالس 

 (. 654: 4374)مسرور، « را نسبت به شما خواهیم كرد

بركفی، كلیدیترین مأموریتها را بر عهده میگیرد. اینک او عازم اسکندر بواسطج شجاعت، چابکی، امانتداری و جان

به موالیش برساند و درنگ جایز نیست تا مأموریتی دیگر است؛ او باید بدون اعتنا به زخم ران، خبر پیروزی را 

ملقب میکند. هنگام صله و « خبر پیکخوش»خاطر مرشد كامل را آسوده كند. شاه از شدت خوشحالی او را به 

تقدیر از جانفشانی دالوران تربت، هركدام دارای مقام و جاه و ثروت و منصب شدند؛ اما اسکندر هیچ نخواست اال 

در بوتج آزمایش دداخت تا زر خالص بیابد و وصال به معشوق را منوط به هبوط به قلعج وصال معشوق؛ شاه او را 

 «.كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها»قهقهه و نگاهداشت آن از بال و بازدشت به شرط وفا كرد: 
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 عشق بافته و بر تنای از تاروپود پرستی است و بعنوان ناجی، زرهدوستی و میهنعیار مذهباسکندر نمونج تمام 

ای وطن پوشانده است تا هردز نمیرد. آمال و آرزوی اوست تا حافظ تمامیت ارضی كشور باشد. او نماد شمشیر بُرنده

است كه دست بیگانگان را قطع میکند. در نظر نویسنده، اسکندر چشم بیدار وطن است. هدف مسرور برای نمایش 

اش با نان مرزوبوم اشغالی در جنگ جهانی دوم بود و روح آزردهدوستی در جوااین قهرمان، تشویق حس وطن

و اسکندرهایش نمادهای شجاعت و غرور ملی و « بیکهاامت»آفرینش این قهرمانان واقعی میهن التیام مییافت و 

 آرزویش الگودیری هموطنان بود.

هر شیروان بود. پدر و نیاكان وی با متولد شهر شماخی از توابع ش« بیکامت»یکی دیگر از قهرمانان اصلی رمان،   

آنان نیاز بود،  بركفان خاندان صفوی و قزلباش بودند و هركجا به وجودنثاران و جاناصالت الهیجی، همگی از جان

بیک در ركاب پدر كه سمت كامل بودند. امت مرشد وچرا فرمانبردارچونبدون فوت وقت جان بر كف نهاده و بی

ر عهده داشت، به پاسداری از مرزوبوم ایران عشق میورزید. شجاعت و مردانگی جزء الینفک باشی شاه را بیساقچی

وجودش بود و نمونج كامل پهلوان و قهرمان میهن بود. او به پادشاه و مذهب خود عشق میورزید و هنگامی كه 

 اب دذاشت.تاتار، ازبک و عثمانی علیه ایران اتحاد شومی را به وجود آوردند، جانانه جان در رك

 

 كنایه در دو رمان 

ارزشی كنایه شگرد دیگری برای انعکاس شرایط آشفتج جامعه در این دو رمان است. حاجیهای داستان، كنایه از بی 

ای را بدون رضایت آنان تصاحب میکنند. زنان حق انتخاب زمان زنان عقدی و صیغهزن در جامعه دارد كه هم

كه از ویژدیهای تحقق « انتخاب»معناست و بی« فرد»ن استبداد است كه فردیت ای به دوراندارند و این كنایه

فردیت است، بدون معنا و مفهوم مانده است. همسر آینده نه براساس عشق و عالیق مشترک كه معموالً با 

هران تر وكتابهای معیّن خانواددی، اجتماعی، مالی و داه سیاسی از سوی بزردان خانواده بردزیده میشد. دحساب
بسته نیست و به حقوق اجتماعی و برابری خود با مرد، ودوشحکایت از زنی )مهین( است كه دیگر چشم مخوف

ن، تنیده است. مهیای به آزادی و بیداری زنان نسل زمان خود و عصیانگر سنتهای درهمدارد آداهی مییابد. او كنایه

ایستد. این شخصیت برخالف نسل قبل و بیشتر م پدرش میسلطه را در خانه و جامعه نمیپذیرد و دربرابر تصمی

شخصیت به مجموعه رفتارهایی اطالق میشود كه به یک نفر فردیت و »همنسلهای خود، اهل سازش نیست. 

درنتیجه هویت میبخشد. شخصیت بدون رفتارهای خای خود، هویت نمییابد. در نوشتن یک داستان مطلوب و 

ی را پدید آورد تا مخاطب از چگونگی رفتار آدمها در برخورد با وقایع، نوع و فردیت آرمانی، نویسنده باید شرایط

(. مهین شخصیتی پیچیده و چندبُعدی است كه با زنددی 459:4399)خسروی، « شخصیت را درک كرده و بفهمد

ر خطایی اند و اددهسویه دارد. دختران و زنان بسان شیئی قلمداد میشدند كه متعلق به پدر یا همسر بوتقابلی همه

از آنها سر میزد، بشدت مجازات میشدند. مردان براحتی میتوانستند زن خود را طالق دهند، ولی زنان باید با لباس 

سفید به خانج شوهر میرفتند و با كفن سفید برمیگشتند و این عقیده باعث شده بود كه زن تن به هر شرایطی از 

ازدواج یکی از ابزارهایی است كه مردان »ایلز تناسب دارد كه میگوید: طرف همسرش بدهد. این نگرش با سخن م

 (.635:4395)مایلز،« سالح به كار میبرندمسلط در جنگ با زنان غافلگیرشده و بی

اصالً پدر و مادر خود را نمیشناسد. او پدری « اختر»همراهی پول و جهل كنایه به فقر فرهنگی جامعه دارد؛ 

شته است كه از فرزند دختر متنفر بوده و به زنش دفته است ادر دختر بزاید او را طالق خواهد دا« متموّل و اعیان»

باجی كه اختر در خانج خانم»داد. زن از ترس طالق، بچه را سر راه میگذارد و میگوید بچه مرده به دنیا آمده است. 
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باجی او را در اختیار یکی از مشتریان كه خانماو را از سر راه برداشته بود، در فقر و بدبختی بزرگ میشود تا روزی 

(. عمق شدید و بیش از حد جهل، آنها را به سمت فحشا 455:4345)مشفق كاظمی، « اش قرار میدهدخانه

درایی از یک طرف و فشارهای قوانین جامعج مردساالر از طرف دیگر مانع دستیابی سوادی و خرافهمیکشاند و بی

. این محرومیت در جایی كه خود زنان نیز به قوانین مردساالری دامن میزدند شدیدتر آنها به حقوق خود میشود

هر فرهنگی است كه مردان را ازطریق حمایت از نقشهای جنسی سنتی، »است. تایسن درمورد مردساالری میگوید: 

 و زنان را بصورتبرتری میبخشد؛ مردان را بصورت موجوداتی منطقی و نیرومند و حمایتگر و مصمم جلوه میدهد 

 (.454:4397)تایسن، « موجوداتی احساسی، غیرمنطقی، ضعیف و فرمانبردار

برای هر دو طرف، ازدواج در آن واحد »ای به رواج فحشا یا مرگ دارد. ازدواجهای مصلحتی، كنایه تهران مخوفدر 

دختران جوان، ازدواج یگانه  هم الزام است هم سود؛ اما در موقعیتهای این دو طرف، موازنه وجود ندارد. برای

دوبوار، )« اندای است كه بتوانند جزو اجتماع شوند و ادر آنها روی دست بمانند، از نظر اجتماعی تحقیر شدهوسیله

(. اما دیدداه مهین دربارۀ ازدواج با دیدداه سنتی تفاوت دارد. او رسوم رایج دربارۀ ازدواج در جامعج 636:4395

صلحت پدر است، به رسمیت نمیشناسد و به مرد موردعالقج خویش فکر میکند و پیوسته با سنتی را كه بنا بر م

چیز را پول و دارایی میداند، به عشق فکر میکند و در جواب پدرش وی همصحبت است و برعکس پدرش كه همه

« تببینم آن چیسكمیِ ثروت فرخ كه قلب مرا از او برنمیگرداند، ادر دالیل دیگری دارید بفرمایید »میگوید: 

 (.31:4345)مشفق كاظمی،

 

 عشق در دو رمان
اند؛ مسرور و كاظمی با ایجاد فضای عاشقانه در رمان با سبک تضاد و تجانس، نمادی از عشق تلفیقی به وجود آورده

عشق در یک معنا با دو روش، عشق لطیف و عشق خشن، همعرض و در یک مسیر اما یکی فدای دومی و همسوی 

هر سه در باطن یک معنا را تداعی « حوری، پریناز و دلبهار»ماجراهای عاشقانج قهرمانان رمان با نامهای هم. در 

میکنند و به یک اندازه لطافت و ظرافت دارند. خشونت جنگ، روحیج خشن را در شخصیتهای قهرمان داستان 

ان یا واقعیت وجودی آنها هستند و ایجاب میکند، اما حور و پری و دل، انعکاسی از شخصیت درونی پهلوانان رم

رغم ظاهر خشن، دارای روحی لطیف هستند. تضاد ظاهری این دو، در امتزاج باهم، بیان این حقیقت كه علی

 اهلل.شخصیت انسانی كاملی میسازند كه هدف نهایی آفرینش انسان است: خلیفه

وجه به ظرفیت خود با دیگری فرق دارند. در مرتبج عاشقی، شخصیتهای داستان باهم متفاوتند و هركدام با ت 

اسکندربیک شخصیتی صددرصد عاشق و ذوب در والیت موال و مرشد است و حوری نیمج معنوی و انعکاس درون 

ای در آتش است كه اسرار عیان دیده؛ اوست. اسکندر به آب حیات دست یافته و در فنا به بقا رسیده است؛ پروانه

بیک اما مرتبج پایینتری در عشق دارد تشخیص نیست. امتست كه می و جام قابلجام شرابی در دست معشوق  ا

ای دور شمع را میماند كه پروبالی به آتش میزند، بیک در عشق، پروانهو پریناز او دردانه و او غوای است. امت

بهار است و به دل میسوزد و میرود و بازمیگردد. عشقی كه نمیسوزاند و نمیسوزد. یوسف شاه در مرتبج سوم عشق

از آن روی عشق میورزد كه تجسم عینی خودش است و درواقع او عاشق انعکاس تصویری از خود در وجود دلبهار 

 است.

 گیری نتیجه

توانسته جایگاهی مناسب برای خود بیابد و از « رمان پاورقی»در میان جریانهای دونادون ادبی در سه دهج اخیر، 
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است.  های پربار ادبیات داستانینویسی یکی از شاخهود. رمان پاورقی در پیشینج پاورقیمقبولیت زیادی برخوردار ش

نویسان، بویژه در میان جوانان، خواننددان بسیار دارند؛ بنابراین بجای نادیده درفتن یا نفی پاورقیها، باید پاورقی

را كشف « عی و ساختهای اثر هنریای از دروههای اجتماساخت ذهنی پاره»كوشید به قول دلدمن، پیوند میان 

شناسانه بدل كرده و توجه به كیفیت ادبیِ ها در حدی است كه آنها را به رویدادی جامعهكرد. موفقیت این نوشته

 آنها را، در مرتبج بعدی قرار داده است. 

ی ن نیمج دیگر یعنبیانگر این مهم بود كه زن نیمی از پیکرۀ جوامع انسانی و زایندۀ آ تهران مخوفبررسی رمان 

مرد است. وی از آغاز، مسئولیتِ زادن، پروردن و به بلوغ رساندن را بر عهده داشته است؛ اما نگاه حاكم بر جامعج 

مردساالرانه بوده و زن هیچگاه در جایگاه شایستج خود قرار نگرفته است. باوجوداین نظام اجتماعی، فرهنگی و 

 شکنی زن و درنهایت به شکست مرد شده است.شوری شرقی منجر به سنتسیاسی حاكم بر جامعج ایران بعنوان ك

با طرحی نو در زمینج لزومِ پرداختن به احیای تاریخ دذشتج ایران، با  ده نفر قزلباشبررسی سبکی رمان پاورقی 

ر طن را دپرستی برای دفاع از شرف و ناموس و مرگ در راه وطلبی نیاكان، انگیزه، غیرت و وطنیادآوری استقالل

های شناسی نیز مانند سایر حوزهآحاد ملت بیدار میکند. بررسی سبکی آثار ادبی این دوره از تاریخ در حوزۀ مضمون

ادبیات سنتی )مکتب فرانسوی(، بستری مناسب برای انجام تحقیقاتی فراهم میکند كه ما را به شناخت بهتر خود 

اجتماعی جامعه تحلیل میشود -انتخاب مضمون، اوضاع سیاسی و دیگران هدایت كند. در این حوزۀ جذاب بعد از

ها را در و در ادامه در بُعدهای سبک و بافت، تأثیردذاری و تأثرپذیری مورد تحلیل قرار میگیرد و خالقیت نویسنده

 ساز نمایان میکند.بکاردیری مضامین و عناوین سبک

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه و اجتماعی علوم انسانی ادبیات، دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم فاطمه پاكرو است.شده استخراجعلوم و تحقیقات آزاد اسالمی واحد 

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنواناكرم عسگری اند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل  حمیدرضا اردستانی رستمیآقای دكتر اند. داشته نقش نهایی متن تنظیم و

 مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقشداده

  است.بوده هر سه پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات، دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد و اجتماعی 

 .نمایند اعالم دادند،
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م
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 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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