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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
میزان قابلیت تبدیل یک اثر ادبی بویژه رمان یا داستان كوتاه به روایتی سینمایی،  زمینه و هدف:

نیازمند بررسی سبک و سیاق نویسندۀ آن اثر است. لذا اساس هر پژوهش علمی ضرورتاً باید در 

چارچوب نظریه یا تئوری خاصی مورد ارزیابی واقع شود، اما با توجه به موضوع مقالج حاضر كه 

 اعتنایی یافت نشد؛ لذا نویسنددانادبیات سینمایی است، الگو یا رویکرد معتبر و قابل  در محدودۀ

 نوشتج محمد حجازی« زیبا»و « هما»شناسانه، به تحلیل دو اثر داستانی این مقاله با بررسی سبک

به  لاند تا از منظر فکری و ادبی به این سؤال پاسخ دهند كه آیا این دو اثر قابلیت تبدیپرداخته

 فیلمنامه را دارد یا خیر؟ 

تحلیلی انجام -ای، با رویکردی توصیفی: این جستار براساس مطالعات كتابخانهروش مطالعه

نوشتج محمد حجازی « زیبا»و « هما»درفته است. جامعج آماری این پژوهش دو داستان بلند 

 شناسی، در دو بستر فکری و ادبی مورد بررسی قرار درفته است. است كه در قالب سبک

وأمان از مکاتب رئالیسم و رمانتیسم بهره برده است. تشبیهات محمد حجازی بصورت ت ها:یافته

پردازی و شرح حاالت درونی شخصیتها از بسامد باالیی برخوردار است. استفاده از او در شخصیت

های مکتب رمانتیسم بازاری و در مواردی اصطالحات اشرافی كه از خصیصههای عربی، كوچهواهه

تمایز از دیگر نویسنددان داده است. ابعاد جسمانی و روانی است، به ساحت زبانی او رنگی م

 شخصیتها به موازات هم به مخاطبان اثر شناسانده میشود. 

از جمله آثار محمد حجازی هستند كه با توجه به شیوۀ « هما»و « زیبا»داستانهای  گیری:نتیجه

ی ارند كه به روایتهای نمایشكاردیری عناصر داستانی مناسب، این قابلیت را دپردازی و بهشخصیت

و رابطج آنان با اجتماع « زن»یا فیلمنامه تبدیل شوند؛ بخصوی اینکه هر دو اثر بر محوریت 

های روایتی سینمای ایران و طرحریزی شده است كه این موضوع یکی از پرطرفدارترین درونمایه

 جهان است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The ability to transform a literary work, 
especially a novel or a short story into a cinematic narrative, requires examining 
the style and context of the author of that work. Therefore, the basis of any 
scientific research must necessarily be evaluated in the framework of a specific 
theory or theory, but according to the subject of the present article, which is 
within the limits of cinematographic literature, no valid and reliable model or 
approach was found. Therefore, the authors of this article have analyzed the 
two fictional works "Homa" and "Ziba" written by Mohammad Hijazi with a 
stylistic analysis in order to answer the question from an intellectual and 
literary point of view, whether these two works can be converted into 
screenplays or not? 
METHODOLOGY: This research is based on library studies, with a descriptive-
analytical approach. The statistical population of this research is the two long 
stories "Homa" and "Ziba" written by Mohammad Hijazi, which have been 
examined in the form of stylistics, in two intellectual and literary contexts. 
FINDINGS: The findings of this research indicate that Mohammad Hijazi used 
both the schools of realism and romanticism. His similes have a high frequency 
in characterizing and describing the inner states of the characters. The use of 
Arabic words, market alleys, and in some cases aristocratic terms, which are the 
characteristics of the school of romanticism, has given his language a distinct 
color from other writers. The physical and psychological dimensions of the 
characters are introduced to the audience of the work. 
CONCLUSION: The stories "Ziba" and "Homa" are among the works of 
Mohammad Hijazi, which, due to the way of characterization and the use of 
appropriate story elements, have the ability to be transformed into drama 
narratives or screenplays; Especially, both works are planned on the centrality 
of "women" and their relationship with society, which is one of the most 
popular narrative themes in Iranian and world cinema. 
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 مقدمه
ررسی بخش، بهای پركاربرد و نتیجهجانبج آن اثر است. یکی از راهدرک و دریافت یک اثر ادبی، نیازمند تحلیل همه

شناسانج اثر ادبی است. این بررسی در بیشتر موارد مانند پلی است كه از روساخت اثر به سمت هرفساخت آن سبک

ن هرفساخت مدنظرش از بین روساختهای ممکن روساختی كه نویسنده برای بیا»آید؛ زیرا به حركت درمی

شناسی (. سبک453: 4344)فاولر، « آوردبرمیگزیند، معناها و طنینها و تداعیهای سبکی و بالغی را به وجود می

در  شناسیهای سبکدر سالهای اخیر، روشهای متفاوتی را آزموده است؛ این روشها كه بردرفته از تئوریها و نظریه

ند، هركدام به ابعادی از پیکرۀ اثر میپردازند. برخی از این پردازشها بر جهان ذهنی مؤلف تمركز طول تاریخ هست

را براساس  شناسیمیکنند؛ روشی كه تحت تأثیر عقاید فروید در مکاتب ادبی به وجود آمد. برخی دیگر دانش سبک

بود به  یفی كه بردرفته از آرای سوسورشناسی توصاند؛ این عده تحت تأثیر سبکدذاری كردهزیباشناسی متن پایه

اختاردرا شناسی سدر این میان ساختاردرایان تحت تأثیر فرمالیستها، در دامی كاملتر سبک»تحلیل دست زدند. 

را بنیان نهادند. در نظرِ آنها هیچ جزئی به تنهایی معنادار نیست، بلکه باید هر جزء از اثر را در ارتباط با كل سیستم 

ناسی شبخشی به دریافت او، سبکفت. پیروان هرمونوتیک هم با پررنگ كردن نقش خواننده و اصالتدر نظر در

شناسی، در تحلیلهای ادبی نمیتوان (. با وجود ابعاد دستردۀ سبک413-475: 4391)شمیسا، « تأثری را پایه نهادند

ی فارغ از یک تئوری خای و شناسخود را به یک چارچوب خای محدود كرد. بکاردیری موجهترین اصول سبک

ای از اهداف نویسنددان این مقاله است، تا به این ترتیب بتوانند با بررسی رشتههای فرادیر و میانپردازش به مؤلفه

شناسانج غیرمحدود، میزان قابلیت تبدیل دو داستان از محمد حجازی به فیلمنامه را ارزیابی كنند. در این سبک

ها نیز رجوع میشود تا ساختار روایی رمان در مقایسه با فیلم، اقتباس، سبکی فیلمنامهبین به برخی ویژدیهای 

پردازیها نیز بررسی شود. از آنجا روابط علی معلولی حوادث و همچنین میزان القای درونمایه با تغییر در شخصیت

و علیّت استوار است، این نویسی، بر سه ركن زمان، مکان كه وجه بنیادی روایت در صنعت سینما و فیلمنامه

 ها نیز در دو داستان مذكور واكاوی میشود. مقوله

نویس، بر داستاننویسی مدرن است. وی عالوه( از نویسنددان برجستج داستان4695-4356محمد حجازی )

(، 4357) (، پریچهر4357نگار نیز بود. داستانهای او شامل هما )مدار و روزنامهنویس، مترجم، سیاستنمایشنامه

(، 4365(، ساغر )4344(، اندیشه )4357های او با نام آیینه )( و مقاله4333(، سرشک )4336(، پروانه )4354زیبا )

های او با نامهای باباكوهی، جنگ، حافظ، ( و نمایشنامه4354(، پیام )4311(، آرزو )4315(، نسیم )4335آهنگ )

به چاپ  4339قم و آخرین نمایشنامج او با نام میهن ما در سال  عروس فرنگی، محمود آقا را وكیل كنید، مسافرت

ای پركار و پرتالش های زیادی نیز از محمد حجازی در دست است. روی هم رفته او نویسندهرسید. تألیفها و ترجمه

نی نشیای از داستانهای واقعگرای اجتماعی است كه به تقابل سنت و مدرنیته و معضالت شهربود. آثار او نمونه

د. ای دارهای وی نیز بازتاب دستردهها و نمایشنامهتوجه دارد، به شکلی كه این سبک و سیاق فکری در مقاله

موضوعاتی همچون مسائل زنان، معضالت اخالقی، دیوانساالری، و سیستم فاسد اداری، اغلب آثار او را به خود 

یارویی سنت با تجدد شکل میگیرد. بعنوان مثال معطوف داشته است. درونمایج داستانهای حجازی بر محور رو

رمان اجتماعی زیبا شرح فساد اداری و اخالقی »به این آشفتگی و تقابل اشاره میکند. « زیبا»نویسنده در رمان 

ای تازه با رمان و واقعیت برقرار كند و اعمال شخصیتها را متکی بر محیط نشو تهران است. نویسنده میکوشد رابطه

نها پیش برد. او درونمایج عمده زمانه خود را در شکل رویارویی تجدد با سنت و در قالب مسئلج زن مطرح و نمای آ

این ویژدی ادبیات داستانیِ دهج « شناسی رمانجامعه»(. عسگری در 45: 4395پور ایرانیان، )مصباحی« میکند
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 یکی از موضوعاتی كه در آثار»ن میداند: ناپذیر از مضامین موردنظر نویسنددابیست و سی ایران را جزئی جدایی

داستانی نویسنددان این دوره، ظهور آشکار دارد، پرداختن به مسائل زنان و موضوعات مختلف مربوط به آنان به 

، «زیبا»مثابج بخشی از جامعج ایرانی است. برای مثال حتی نام برخی رمانها نام زنان است. از جملج این رمانها 

از محمد حجازی است كه دزارشگر دیوانساالری سنتی و آشفتگی اجتماعی جامعه پس از « هما»و « پریچهر»

 (. 17: 4341)عسگری، « انقالب مشروطه و وضعیت بغرنج زنان است

پردازی نیز باید اذعان داشت كه شخصیتهای داستانهای حجازی بیشتر ایستا هستند تا پویا. این از جهت شخصیت

ان قصه تغییری نمیکنند، یعنی ادر سیّاس و بدسیرتند و یا ادر مهربان و صمیمی هستند تا شخصیتها تقریباً تا پای

پایان به همان شکل باقی میمانند. با شروع شهرنشینی، بالطبع مکان داستانها شهرها و كالنشهرهایی مثل تهران 

: توسط جامعه را شامل میشوندچیها كه طبقج مهستند، شخصیتها هم شهرنشینانی هستند از قشر كارمندان و اداره

قهرمان رمانهای حجازی غالباً افرادی از طبقات باال یا متوسط رو به باال هستند. حجازی در این رمانها به توصیف »

ها زنددی آنان میپردازد و مسائل و مشکالت آنها را بررسی میکند. در داستانهای كوتاهش نیز مانند رمانها، چهره

محور بوده و بیشتر (. رمانهای حجازی بیشتر زن75: 4376)صدیق،« شهرنشین هستند بیشتر از طبقج متوسط

 كامالً رمانتیک میباشند؛ چراكه به شرح سرشکشخصیتهای داستان »شخصیتهایی رمانتیک دارند. بعنوان مثال 

یفی كلی تعرتک شخصیتها ارائه نکرده است و كامل ویژدیهای شخصیتهای داستان نپرداخته و شرح كاملی از تک

هر دو ایستا هستند؛ یعنی در طول  سرشکاز شخصیتها بازدو كرده است. شخصیتهای اصلی و فرعی داستان 

( این شیوه در دو داستان 4344زاده و عابدینی، )صادق« هایشان تغییر نمیکندداستان ثابت مانده و عقاید و اندیشه

 نیز بازتابی هماهنگ دارد. « زیبا»و « هما»دیگرِ 

فتن ارائج صریح شخصیت با یاری در -الف»پردازی استفاده میکنند: اغلب نویسنددان از سه شیوه برای شخصیت  

ارائج شخصیتها از طریق عمل آنان با كمی شرح و تفسیر  -از شرح و توضیح مستقیم )شیوۀ دزارشی یا مستقیم(، ب

: 4395)میرصادقی،« تعبیر و تفسیر بی ارائج درون شخصیت -یا بدون آن )شیوۀ نمایشی یا غیرمستقیم(، ج

(. توصیف شخصیتها در رمانهای حجازی بیشتر از دزینج الف یعنی ارائه صریح و مستقیم شخصیت 46-97صص

پردازی میکند. اغلب رمانهای اولیج معاصر از همین بهره جسته است. یعنی او با شرح و توضیح مستقیم شخصیت

ند. شاید چون برای عامج مردم نوشته میشد پس بهتر بود كه ارائج شخصیت پردازی بهره میبرروش برای شخصیت

ازی نهای حجدر داستا فهم باشد. تعدد شخصیتبرای خوانندۀ عام، مستقیم و بیواسطه انجام دیرد تا داستان همه

س، لیدا؛ یچهر، آلیبه چشم نمیخورد. برای مثال زنهای قصه بر سه نوعند: یا زیبا هستند اما بدسیرت مانند زیبا، پر

سیرت مانند مادلن و مریم؛ یا هم زیبایی درون دارند و هم زیبایی و وجاهت چهره مانند یا زشت هستند اما خوب

 هما، پروانه، مادر ویلیام. 

پردازی یا زاویج دید راوی منتج میشود، در این پژوهش نویسی كه به شخصیتهای داستاندر كنار تمامی مؤلفه

ای یعنی اقتباس، ضروری مینماید؛ زیرا یکی از رایجترین مطالعات رسانهمحوریترین مطالعج بینپرداختن به 

به  راه یافتن»سینمایی در ارتباط با دفتمان ادبی یا همان داستان یا فیلمنامه؛ اقتباس است؛ چراكه اقتباس 

بررسی هستند؛ یکی بیان های خوانش فیلمساز از متن ادبی است كه دست كم از دو جنبج كلی قابل شیوه

ای كه كاردردان در یک دفتمان سینمایی و متفاوت از دفتمان ادبی خلق میکند؛ و دیگری تغییراتی شناسانهزیبایی

(. 73: 4341)حیاتی، « های فرهنگی و دفتمان ایدئولوهیک جامعه نسبت به متن اعمال میکندكه فیلم بنا به زمینه

به دست دهد تا میزان قابلیت این « زیبا»و « هما»جانبه از دو داستان هی همهاین پژوهش سعی كرده است دیددا
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 آثار از حیث تبدیل شدن به فیلمنامه یا فیلم بررسی شود. 

 

 روش مطالعه
عِ مقاله ای كه همپوشانی فرادیری با موضوتحلیلی و براساس منابع معتبر كتابخانه-این پژوهش با رویکرد توصیفی

نوشتج محمد حجازی از این حیث بررسی میشود كه آیا « زیبا»و « هما»فته است. آثار داستانی دارد، صورت پذیر

رداختن دیری از ادبیات پژوهش و پاین دو اثر قابلیت تبدیل به فیلمنامه را دارند یا خیر. در این فرایند، ابتدا با بهره

های موردنظر بسط مییابند تا طبق آنها از به مبانی نظری مرتبط با موضوع مقاله، محدودۀ مطالعاتی و مؤلفه

های سبکی و وجوه بنیادی روایت در محدودۀ های موجود در متنِ داستانها رمزدشایی شود. در این میان مؤلفهنمونه

 نویسی كه اعم از زمان، مکان و علیّت هستند، نیز مورد ارزیابی قرار خواهند درفت. فیلمنامه

 

 سابقۀ پژوهش
شماری درمورد آثار محمد حجازی انجام شده است كه در ذیل به مهمترین آنها اشاره ود و انگشتپژوهشهای معد

 میشود:

( 4349الدین ابروفراخ )از شمس« عوارض شهرنشینی مدرن در رمان زیبا با محوریت اضطراب»مقاله ای با عنوان 

عقیده دارد میزان پذیرش افراد در  ست. نویسنده«زیبا»به دنبال عوارض و آسیبهای شهرنشینی مدرن در رمان 

جامعج شهری، براساس میزان دارایی و ثرت آنان است؛ مادی شدن روابط، كمرنگ شدن عواطف، نظام دیوانساالری 

و عقالنیت حاكم بر آن نیز از عواملی است كه سطح استرس و اضطراب شهرنشینان را باال برده است. نویسنده در 

پر از  فضایی پرتنش و« زیبا»ثالهای موجود در متن ثابت میکند فضای حاكم بر داستانِ این مقاله با استفاده از م

شتاب و ازهم دسیختگی روانی است. از نظر او این رمان به زبان سمبلیک بیانگر یک جامعج در حال دذار از سنت 

از محمود  «سم در داستان سرشکهای رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیجلوه»ای دیگر با عنوان به مدرنیته است. مقاله

محمد حجازی در اغلب آثار داستانی خود،  های فراوان مدعی شده( با ذكر نمونه4344زاده و سعید عابدینی )صادق

تنها به یک مکتب ادبی صرف نپرداخته، بلکه از روش كامالً تلفیقی و تركیبی بهره جسته و همزمان از سه مکتب 

( با عنوان 4394آبادی )ناتورالیسم تأثیر پذیرفته است. مقالج دیگر از ناهید چگینی علیادبی رئالیسم، رمانتیسم و 

ن ، پرداختن به زمان و مکا«زیبا»است كه نویسنده معتقد است در داستان « پردازی و توصیف در رمان زیباصحنه»

ت اما وجود ابهام در عدد پردازی موفق محمد حجازی اسدهندۀ صحنه و صحنهبعنوان عناصر و عوامل مهم، شکل

تیسم چالش رمان»تاریخ، فصل و مکانِ اصلی رمان را از نقاط ضعف نویسنده دانسته است. در مقالج دیگری با عنوان 

های رمانتیسم در اثری رئالیسم، (، نویسنده بر آن است نشان دهد مؤلفه4344از محمد وحیدنژاد )« در داستان زیبا

اوضاع اجتماعی درد و رمان هما و زیبا از محمد »ای با عنوان مخاطب القا میکند. مقالهچگونه فضایی پرچالش را به 

( با بررسی مفاهیم اجتماعی در این دو رمان و تطبیق 4345محمدی )با نویسنددی محمدحسین خان« حجازی

داری در هر دو اثر آنها با شرایط اجتماعی زمانه، نشان میدهد چگونه فرهنگ عامه و خرافات و فساد اخالقی و ا

بازتاب داشته است. تفاوت پژوهش پیش رو با پژوهشهای پیشین در شیوۀ پرداخت و نگاه نویسنددان است؛ چراكه 

 اند. های بنیادی روایت بررسی نشدهشناسی و مؤلفهتا كنون این آثار از حیث سبک

 بحث و بررسی
ران است. آثار او كه نمونج داستانهای واقعگرای نویسی مدرن ایمحمد حجازی از نویسنددان پیشگام داستان 
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اجتماعی است، به تقابل سنت و مدرنیته و معضالت شهرنشینی، دیوانساالری، سیستم فاسد بروكراتیک، معضالت 

دهندۀ روابط پنهانی و خصوصی است كه برای رسیدن به مراتب اخالقی و مسائل زنان میپردازد. اغلب آثار او نشان

های زنان شهری حرف اول را میزند؛ زنانی كه ار درفته میشود. تقریباً در تمام آثار حجازی، دغدغهموقعیتی به ك

ای پر از خرافات و نیرنگ كه هدفی جز سركوب نیازهای اساسی و بازیچج امیال مردانی فاسد میشوند. جامعه

ال نیز به تصویر كشیده میشود. برای مث بنیادین زنانه ندارد. در این میان تقابل و رویارویی درونمایج تجدد و سنت

تماماً به این نوع آشفتگی میپردازد. مسائلی همچون ازدواجهای اجباری، جهل و خرافات، زیر سلطج  زیبارمان 

مردان بودن و تعدد زوجات از جملج اینهاست. بجرئت میتوان دفت زنان در آثار معاصر، اغلب قربانی هستند تا 

ردازی نویسنددان این دوره، بهترین عناصر برای نشان دادن جهل، فساد جنسی، انحراف پناجی؛ زنان در شخصیت

اند، حضورشان در آن رمان یگانه دونج ادبی است كه شماری از زنان در آن سهیم بوده»اند. اخالقی و فقر بوده

 (.4397زاده، )ولی« نمایان بوده و چند و چون شركتشان در آن با مردان همانندی داشته است

 

 «زیبا»و « هما»شناسی داستانهای تحلیل سبک

 سطح ادبی 
ای برخوردار است؛ زیرا معانی، بیان و بدیع از مهمترین بخشهای شناسانه، سطح ادبی از جایگاه ویژهدر بررسی سبک

شبیه، مله تها از جهنری هر اثر ادبی محسوب میشوند. از این رو برای تعیین سطح ادبی هر اثر، بررسی برخی مؤلفه

المثلها، اصطالحات عامیانه یا كوچه بازاری استعاره، كنایه، جناس، تضاد و استفاده از ظرفیتهای زبانی مانند ضرب

سبک ادبی، نگرش احساسی و مخیّل به جهان »و هر آنچه به سطح زبان و ادبیات مربوط میشود، ضروری مینماید. 

ها و جمالت در معنای عادی اطفی همراه است و در آن معموالً واهه)بیرون و درون( است كه با زبانی تصویری و ع

های ادبی از (. آثار محمد حجازی نیز از حیث بکاردیری مؤلفه35: 4343)شمیسا، « و اصلی خود به كار نمیروند

ری و کبه مدد تخیل خالق خود و تصویرپردازیهای ماهرانه از بیثباتی و تزلزل ف»سطح باالیی برخوردار است. او 

)وحیدنژاد، « ای را بین هنرمندان و خالقان آثار رمانتیک به خود اختصای داده استروحی عصر خود، جایگاه ویژه

4344 :443.) 

نویسی محمد حجازی میتوان به استفاده از تشبیهات فراوان اشاره كرد. او های سبکی داستاناز مشخصهتشبیه: 

و های زیر از دطبیعت، مکان و زمان و... استفاده كرده است. نمونه از این صفت ادبی بمنظور توصیف شخصیتها،

 استخراج شده است.« هما»و « زیبا»كتاب 

عالم من محدود به محوطج خانه و »آور حمام را به غار سیاه تشبیه میکند: فضای رعب« زیبا»حجازی در كتاب 

« ذابها را در آن غار سیاه تعبیه كرده بودندای بود كه به حمام منتهی میشد و به تصور من همج عدرازی كوچه

دونج حجازی در توصیف كتابهایی كه در دسترس شخصیت اصلی داستان هستند، سبک ادبی (. پندار تخیل7)زیبا: 

كتابها مانند معلمین فرتوت با چشمهای ملول و بی حرارت به من نگاه »منحصربفردی به تشبیهات او میدهد: 

 (.39)همان: « وده و خنک میگفتند كه از سطح خاطرم میگذشت و در دلم نمینشستمیکردند و عباراتی بیه

وقتی صدای بسته شدن كاغذ لق به دوشم رسید، مثل آن بود كه سنگ لحد یا درِ محبس برویم بسته شده »

 (.39)همان: « باشد

ا بر سر دستی رای كه چوبمثل دربه»های این داستان نیز بوفور به كار رفته است: حیوانات و پرنددان در تشبیه

 (. 74)همان: « خود ببیند برجستم و رو به فرار دذاشتم



 644/ آثار محمد حجازی از دریچج ادبیات سینماییشناسی سبک

 

 «مثل اینکه یک دسته اسب وحشی در دلم سُر داده باشند، از پُتک سُمشان جانم پر از تپش و اضطراب شد»

 (. 75)همان: 

 (.79)همان: « رئیس كابینه مثل مرغی كه جای خود را روی بیضه عوض كند، در صندلی بحركت آمد و...»

ان: )هم...« مثل سگهایی كه بر در انبار آذوقه دماشته باشند، الف تهدید و فریاد منعشان همیشه بلند است »

444.) 

از هوای نفس بسته و جان پاكش را تا نفس آخرین  ای تازهشهر تهران همچو عنکبوت، وجودش را هر روز به رشته»

 (.434)همان: ...« مکیده بود 

 (.455)همان: ...« ای تو كه ماهی دریای فسق و فجوری و در این محیط فساد بزرگ شده»

از آن استفاده شده، در بیشتر موارد با شبیه كردن به حیوانات و حشرات به كار « زیبا»هایی كه در رمان تشبیه

های نیز تشبیه« هما»ته است. این زبان تصویری، سطح ادبی اثر را تا حد زیادی پربار كرده است. در كتاب رف

 متعددی به چشم میخورد:

 (.36)هما: « روغن، از مرگ و فراق حکایت میکردنگاهش مثل چراغ بی»

 (.15)همان: « من خانج عشقم، تا مرا خراب نکنی به او دسترسی نخواهی داشت»

سازی ر دریایی است كه سیل دردهای ما را تا قطرۀ آخر میپذیرد و طغیان نمیکند. قاضی عادلی است كه حیلهماد»

 (.11)همان: « ورزی طبیعت را همه جا میبیند و همیشه به بیگناهی فتوا میدهدو كینه

باشد مکدر میگردد  مادر آیینج صافی است كه عکس روح ما در آن دیده میشود و از اندک غباری كه در خاطر ما»

 (.11)همان: ...« 

 (.45)همان: ...« ریش بلند كثیفش، شبیه به توبره چركیست كه بصورت خر آویخته باشد »

آتیه را منزل خُرم و درخشانی میدید خالی از محرومیت و ناكامی، آنجا كه قطرات اشک بر دل رخها نمیفتد و »

 (. 34ن: )هما« نسیم سوزان آه، خرمن هستیها را نمیسوزد

 نویسنده حتی در اضافات تشبیهی این داستان نیز، طرف دیگر تشبیه را بیجان قرار داده است: 

دالن بسوزد در یک ساعت از آتش نشاط مجلس اندک در محفل مردهمثل آنست كه شمع عمرم بجای آنکه اندک»

 (.54)همان: ...« عشاق، تمام میشود 

لب پرتگاهی لغزان است و قدرت استمداد و حركت ندارد، نه میتواند  حالت هما شبیه كسی بود كه در خواب،»

 (.35و  31)همان: « حرفی بزند و نه حركتی كند

 (.66)همان: ...« عشق مانند مواد ملتهبی كه در دل زمین موجود است در خاطر حسنعلی خان در غلیان بود »

 (.66)همان: « ینعلی خان خورده باشدای بود كه بر بدن حسبیان این اسم از دهان هما مثل صاعقه»

 (.37)همان: « خیاالتی كه مرا به نوشتن این كاغذ وامیدارد، مثل مفتولهای آتشین مغزم را میسوزاند»

كنده كه وسط آن دلولج سربی نشانده باشند سِرّ و بی احساسات چشمانش به قول شاعر قزوینی چون تربچج پوست»

 (.41)زیبا: ...« ل جعبج صوت یک آهنگ و متصل میگفت دائم به چپ و راست میغلتید و مث

 (.43)زیبا: « درپیچ تاریک و مهیب بوداما ارواح مرموز تهرانیها هنوز برای من، مثل سردابهای پیچ»

تخیل ضمیرمایج تمام هنرهای هفتگانه محسوب میشود و مسلماً بدون حضور آن، هیچ هنری خلق نمیشود. در 

 استعارات بدیع، بخوبی قریحج نویسنده را آشکار كرده است. آثار حجازی تشبیهات و 

هایی كه سطح ادبی اثر را از سایر آثار ادبی متمایز میکند، استفادۀ نویسنده از كنایه یکی دیگر از مؤلفهكنایه: 
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شند، ااصطالح سخنی است كه دو معنی قریب و بعید داشته باشد و این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر ب»است و در 

پس دوینده آن جمله را چنان تركیب كند و به كار برد كه ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل 

(. حجازی در استفاده از كنایه نیز همانند تشبیه بخوبی عمل كرده است. او با استفاده 655: 4393)همایی، « دردد

ش دوشزد كرده است؛ چراكه از نظر علمای بالغت این از كنایه بصورت غیرمستقیم مفاهیم بسیاری را به مخاطبان

لوب كنایه یکی از صورتهای بیان پوشیده و اس»نوع دفتار برای بیان غیرمستقیم از اثردذاری باالیی برخوردار است: 

اند. از نظر هنری دفتار است ... متقدمین از علمای بالغت ،حوزۀ مفهومی كنایه را وسیعتر از متأخرین میدیده

-414: صص 4395)شفیعی كدكنی، « هر نوع عدم تصریحی از مقولج كنایه است مجاز القرآنعبیده صاحب ابو

415.) 

 از مبحث كنایه بهرۀ زیادی برده است:  هماحجازی در داستان 

(؛ كنایه از عذاب 63)هما: « كه...دفت در این صورت  آنکه بر جراحت دل خود نمک بزند،خان برای حسنعلی»

 ود.دادن به خ

 ( كنایه از ناامید شدن.67)هما: « شعلج امیدش از باد مخالف خاموش میشدو هر دفعه »

(؛ كنایه از ارزشمند 34)همان: « ، خاموش شد؟حباب بر آب، مثل آنهمه قیمت بر آن میگذاشتیاین عشق كه »

 بودن، كنایه از ناامیدی.

)همان: « میمانند، بیشتر از اینها باید ترسید خالوخطخوشمارهای این اشخاصی كه ظاهر آراسته دارند، مثل »

 (؛ كنایه از دورو بودن.56

 ( كنایه از تکرار كردن مطلبی.41)همان: ...« زبانم مو درآوردانصافها حرف زدم كه آنقدر با این بی»

عملی بیهوده انجام  ( كنایه از44)همان: « ایمچیزی جز باد و خیال به چنگ نیاوردهاما چه حسرت و بدبختی! »

 دادن.

( كنایه از 465)همان: .« هرچه میریسم، خانعمو جانش پنبه میکندبیرون رفت و با خود میگفت چه فایده، من »

 نتیجه بودن تالش.بی

 ( كنایه از تیز بلند شدن.455)همان: « فنر از جای جستعلیخان مثل حسن»

 ذاری بیشتر بر خواننده بوفور دیده میشود:هم استفاده از كنایه بمنظور اثرد زیبادر داستان 

)زیبا:  «به اصرار تمام هر زنی را كه مثل زیبا بلندباال بود، تعقیب میکردم سگی كه صاحبش را دم كرده باشدمثل »

 ( كنایه از سردردان و پریشان بودن.11

 طلبی.(، كنایه از جنگ14)همان: « خروس جنگی دردن میکشیدفت حسین چرا مثل »

( كنایه از دردسر 75)همان: « و بیرونت میکنند هزار خال رویت میگذارند، پاپوش میدوزندجان یکروزه برایت عمو»

 درست كردن و كنایه از بدنام كردن.

 (.46)همان: « حظ كردم نان مسلمان را آجر میکننددیشب وقتی زدید توی دهن آنها كه »

 (.41)همان: « میبینید به زیرسر بزردان را در پیشگاه وجود و شخصیت خود امروز »

 (.455)همان: ...« ریش كه توی آسیاب سفید نشدهآخر این »...

 (.454)همان: ...« پرده تاریک تردید از چشمم برداشته شد»...

 (.455)همان: !« خودش را توی چاه نیندازددست كور را باید درفت كه »

فاخر و در عین حال موزون و مطنطن است. استفاده از كالم حجازی در استفاده از صنایع لفظی و بدیعی، كالمی 
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كنایاتی مثل پردۀ تاریک تردید، غزل خداحافظی، از پل جسته و از خطر رسته، دو پول سیاه كردن، باد مخالف و 

او  اجتماعی-دهندۀ سواد فرهنگیبر ادیب بودن، نشانغیره نشان از جایگاه ادبی نویسنده دارد. جایگاهی كه عالوه

 هست. نیز 

 

 آمیزیتشخیص و حس
ها در ادبیات، بدون در نظر درفتن روابط علی و معلولی از شگردهایی است كه بخشی برخی طرحوارهتحقق

نویسنددان خالق بمنظور جذابیت اثر ادبی یا نشان دادن قدرت تخیل خود به آن متوسل میشوند. در فرهنگ 

اما نویسنددان و شاعران كه  اسالمی نفی علیت در انجام بسیاری امور فقط در حیطج قدرت باری تعالی است.

آن  در آن سوی قوانین منطق و در»اند: های متنوعی كردهپیامبران كلماتند از این نفی دلپذیر و خیالگونه استفاده

سوی اصل علیّت، حق تعالی را حاكم بر تمام قوانین جهان میشناسند و عقیده دارند كه او توانایی آن را دارد كه 

ح وتو كند و با نفی علیّت، بسیاری از اموری را كه عقل نمیپذیرد و محال میشمارد، تحقق اصل علیّت را به اصطال

(. حجازی در اغلب داستانها از این صنعت بدیعی بصورتی ادیبانه و فاخر 144: 4346)شفیعی كدكنی، « بخشید

 استفاده كرده است. 

 های زیر از داستان هما و زیبا انتخاب شده است:نمونه

خان میخندد، مرغان روی درختهای خانه به آواز بلند، استهزا میکنند ها بر نامرادی حسنعلیاز پشت شیشهآفتاب »

 (.35و  64)هما، ی « و او از درد شکنجه و فشار یک دام غیرمرئی، آهسته میگرید

، بهشتی استابرهای تاریک از افق خیالش فرار كردند، صورت دنیا در نظرش عوض شد، آفتاب خندید! وه كه چه »

 (.53)همان، ی « زنددانی چه لذیذ است، عمر چه قیمتی است...

آورد و زبان چاپلوسی میگشاید، الوقت است هرجا كه هوسی را نیرومند دید، سر خدمت فرومیآری وجدان ابن»

 (.41)همان، ی « سیاه را سفید میکند و زشت را زیبا.

 (.454مان، ی )ه« عشق چیزی نیست كه به این حرفها دوش بدهد»

 (.44)زیبا، ی « پوشی و رأفت بیجای تست!ای وجدان، خرابی ما همه از چشم»

 

 سطح فکری 
هایی است كه در عصر نویسنده دریبانگیر جامعه است. این های فکری نویسنددان، همان دغدغهمهمترین مؤلفه

های محمد حجازی، پرداختن به مقوله مفاهیم داه هویت اجتماعی دارند و داه هویت سیاسی یا اقتصادی. در آثار

اجتماعی و فرهنگی از بسامد زیادی برخوردارست. به همین خاطر فضای زیادی از داستانهای حجازی مربوط به 

 دوستی، و بیزاری از جهل و خرافه است. مسائل زنان، جایگاه آنان، نفی چندهمسری، وطن

ددانی زن از ابتدا تا انتها محبت و محور خیاالتش، عشق تاریخ زن»مسائل مربوط به زنان، خانواده، عدالت: 

است. زن برای مهر خلق شده در صورتی كه اساس فکر مرد، منازعه و تفوق است. همین فکر تفوق است كه مرد، 

صورت عشق به خود میگیرد. عشق هم در مرد، یکی از تبدالت حس مبارزه است، هر زنی را كه مشکلتر است 

 (.95)هما: « آسان شد، آتشش سرد میشود میخواهد، همین كه

به چالش كشیدن ماهیت زن یکی از اهدافی است كه حجازی در اغلب داستانهایش به دنبال آن است. او از زبان 

شخصیتهای زن، رفتارهای مردانه را تحلیل میکند تا از اجحافی كه در حق زنان در جامعه اتفاق میشود، رونمایی 
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هرقدر شکارداه سختتر و شکار تیزپرتر باشد، میل او را بیشتر به خود میکشد. محرک  مرد شکارچی است،»كند: 

عمدۀ عشق در مرد، وجاهت زن است. این شرطی است كه او فدای هیچ صفتی نمیکند. زن برای مرد شکاری بیش 

ن را از روی بازی برای او به شکار رفتن است. حاال شما مردان میخواهید احساسات عشقی ما زنانیست و عشق

احوال روحی خود قیاس كنید و تأثرات قلب نازک ما را از روی اضطراب جنگی دل سخت خود، اندازه بگیرید، این 

 (.95)هما، ی « است كه همه جا در رفتار با ما اشتباه میکنید و در هر حال با ما به خطا میروید

تا تفاوت دیدداه زنانه و مردانه را در قالب  و در ادامه نیز نگاه زنان به مردان جامعه را موشکافی میکند

صورت مرد برای ما شرط عشق نیست. نظر تیزبین ما سیرت »پردازیها و دیالوگ آنان به تصویر بکشاند: شخصیت

را میبیند، خوبی یا زشتی آن را تشخیص میدهد و مفتون یا مکدر میشود. ما را روح پاک، مجذوب میکند و 

آورد و محبت بنده میسازد. در صورتی كه شعلج عشق یا حری مرد، د، بدبختی به رقت میمردانگی به زانو مینداز

محبتی زن، مجذوبش میکند و محبت زیاد، عشقش را سرد و خاموش از تکبر و بینیازی زن، به آسمان میرود، بی

 (.94)هما، ی « مینماید

هنوز زن در جامعج شما شركت ندارد، »ره میکند: به نادیده درفتن جایگاه زنان اشا هماحجازی قاطعانه در داستان 

 (.415)هما: « او را مثل برده و غالم میخرند و میفروشند

دن آیی؟ پس برای مرسر برنمییعنی از پس دو تا زن لچک»حقیر شمردن زن در دیالوگ شخصیتها نیز پیداست: 

 (.17)زیبا: « خوبی!

دفت در حضور من اجازۀ »امعج مردساالر را بیان میکند: نویسنده داهی با خطاب مستقیم، انزجار خود از ج

ا: )هم« تربیتاحترامی به زن را نداری، این عادت حیوانیت را وقتی در خانج خراب خودت رفتی اعمال كن ... بیبی

446.) 

رف شعلج عشق باید از دو ط»ورزیهای شخصیتِ هما و معشوق نشان میدهد: او برابری زن و مرد را در قالب عشق

بهم سر بیاورد، و اال در دلی كه در بند دیگری است آویختن و رنج خاطرش را فراهم كردن، از ادب و عشق هر دو 

 (.97)هما: ...« دور است ادر عشق من راستی است، باید تنها رضای معشوقه را بخواهم و 

تکرار است. حجازی در این داستان، های پراهمیت به خانواده و عدالت بین زن و مرد، یکی از مقوله همادر داستان 

با لحنی كُند و آرام به تحلیل این موضوع پرداخته است. در این بحثها، هیچ عمل داستانی صورت نمیگیرد. 

شخصیتها با بیانی فاخر و تخصصی به تحلیل نظام خانواده، تجانس زن و مرد، به معاشرت و دفتگو میپردازند: 

ه است كه شالودۀ سعادت افراد و اقوام و ملل مبنی بر استحکام پایج خانواده و یعنی همیشه در طرز زناشویی دفت»

حال، جز با معاشرت و تركیب خانواده و دوام نیکبختی آن، مشروط به تجانس زن و شوهر است و كشف این 

 را بااختالط صورت نمیگیرد. دو وجودی كه میخواهند تما عمر به یک رشته بسته شده غم و شادی دورۀ حیات 

خیال نباشند، ادر از هر حیث مطبوع و مقبول یکدیگر نباشند، بار زنددانی را به عوض هم تقسیم كنند، ادر هم

 «آنکه با هم آسانتر ببرند، هر یک از طرفی میکشند و بر رنج خود میفزایند. معاشرت ناجنس، سختترین عذابهاست

متجانس تولید میشوند چون همیشه منظرۀ افتراق و فرزندانی كه از تركیب یک خانوادۀ غیر»(؛ 64)هما، ی 

وحشت را در مقابل دارند، از نجابت اخالق و بلندی روح كه حاصل عشق و ادب است محرومند و ملتی را تشکیل 

میدهند كه به سبب فقدان اخالق كریمه، شئون عشق و حب قوم را كه مستلزم رشادت و شجاعت و تحمل مصائب 

تقصیر برعهدۀ طرز زناشویی است »(؛ 67)هما، ی « مولّد سیادت و برتری است نمیشناسندو فداكاری و باألخره 

ساله وجه آن دو اصل مهم اول تجانس و دوم میل و رغبت طرفین باشد، مراعات نمیشود. طفل دوازدههیچكه به
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شریک عمر، غیر از عوالم ای است كه به خرید و فروش میرود، در صورتی كه در زنددانی دو نفر التجارهناچار مال

حیوانیت، عوالم دیگری هم هست. این است كه زنددانی زن و مرد، در مملکت ما از هم جدا است، زیرا به قول 

از جا برخاست و فریاد كرد كه تا من »(؛ 451)هما، ی « شاعر یکی از آسمان صحبت میکند دیگری از ریسمان

ون نخواهید برد، تقصیر او چی است! شما اروپاییهای متمدن به خیال كشته نشوم این دختر بیگناه را از اینجا بیر

خودتان با زن، بهتر از ما رفتار میکنید. كجا ما زنها را مثل شما به جرمهای خیالی و بآسانی حبس میکنیم! اینجا 

« به حبس ببرید؟اید و دختر مرا میخواهید ایران است، روسیه نیست، ما ایرانی هستیم. به چه حق به خانج ما آمده

 (.435)هما، ی 

های بیست و سی ایران، یکی دیگر از ویژدیهای نویسنددان دههپرستی؛ شرایط جامعه و حکومت: وطن

پرستی و اهمیت به شرایط جامعه و انتقاد از حکومت وقت است. حجازی از هر فرصتی استفاده میکند كه وطن

حلی است كه وطن خویش را ک كند. او دلسوزانه به دنبال راهدرایی تحریدوستی و ملیمخاطبان خود را به وطن

خطابج مفصلی در بیکسی و خرابی وطن و لزوم فضیلت و فداكاری ایراد كردم و قصج »از ورطج نابودی نجات دهد: 

 آور نظام را شاهد آوردم و به این نتیجه رسیدم كه آخرین دوا، بر سر كار آوردن یک دولتسربازدیری و وضع دریه

 (.364)زیبا: « دانا و بیطمع و وطندوست است

نویسنده در رمان زیبا، از شخصیتی موهوم به نام دیتی سخن میگوید كه باعث مردش شده است. او در خواب و 

در خواب و »آورد؛ نامی كه نشان از دغدغج نویسنده درمورد سرنوشت وطن دارد: بیداری نام دیتی را بر زبان می

 «م، مردۀ دیتی بود كه به هزاران وضع، با صور دناهان من تركیب میشد و جانم را میگرفتبیداری هرچه میدید

 (.151)زیبا: 

از مملکت ویران و از ملت بدبخت ما »نویسنده شرایط جامعه را با طرح سؤاالتی در داستان هما به تصویر میکشد: 

انی درصدد آزار و اذیت یکدیگر هستیم، در فقر چه میخواهید؟ ما به هم زور میگوییم، جور و تعدی میکنیم، از ناد

و كثافت میخزیم ولی از شما نمیخواهیم كه دلسوزی كنید و به كمک ما بیایید، شما به خودتان بپردازید، به ما 

 (.411و  413)هما، ی « چه كار دارید!

در اولویت امور اجتماع  پرستی رانویسنده در مقام مصلح اجتماعی داد سخن میدهد. او در جای جای داستان وطن

امثال تو كه به مملکت و ملت خود خیانت میکنند، در نظر ما از سگ حقیرترند و از هر دزد و قاتلی »میداند: 

مجرمتر، نفس شما فضا را مسموم میکند و لمس شما باعث آلوددی میشود. كسی كه مملکت خود را دوست 

ست یعنی كسی كه دارای حس محبت و دوستی است. نداشته باشد، فاقد حس دوستی و صداقت است، وطنپر

ای است كه انسان به خانوادۀ خود دارد. تو به مملکت یعنی به خانوادۀ خودت خیانت وطنپرستی همان عالقه

 (.444)هما، ی « ها از تو انتظار صداقت و دوستی داشته باشیم!میکنی، چه جای آن است كه ما بیگانه

ای دارد، هایی كه در آثار محمد حجازی بازتاب دستردهیکی دیگر از مؤلفهمعه: بیزاری از فساد در اركان جا

بیزاری از فساد در اركان جامعه است. او همانند منتقدی اجتماعی به تحلیل نظام حاكم میپردازد و فسادهای 

است  ددی و خواریاین چه بن»فرادیر مانند فساد اداری، فساد اجتماعی و فساد مالی را به تفکیک دوشزد میکند: 

 یک بر سعادتكه باید هر روز در ساعت معین در محلی حاضر شد و ... نوشتجاتی خواند و مطالبی نوشت كه هیچ

 (.46)هما: ...« حتی یک نفر نمیفزاید، اغلب پر از دروغ و جبر و تعدی 

كسانی به مقامات میرسند كه از هردونه معلومات خالی و طبیعت حیوانی بر وجودشان كامالً »و همچنین 

 «حکمفرماست در مقابل قوی ضعیف و زبون ... آیا كارها در همه جای دنیا به دست اینگونه اشخای اداره میشوند؟...
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 (.43و  46)هما: 

این میرزا حسین خان پدرسوخته در مدت چهار پنج ماه كه »نیز همین مفاهیم تکرار شده است:  زیبادر كتاب 

)زیبا:  «بازی درفترئیس محاسبات بود، صدهزار تومان رشوه درفت و دزدی كرد، شغلی را كه حق من بود به پارتی

آیا جز این است كه جمعی شیاد میخواهند با این بازی، كابینه بیاورند و ببرند و برای خرج كردن مالیج »(؛ 361

نمیدانم در این مملکت چرا سنگ روی سنگ بند نمیشود، این »(؛ 344)زیبا: ...« ای داشته باشند ملکت، بهانهم

ها درد و بازی میکرد، هفتصد جور كالهبرداری و دزدی كرده ... حاال پسرۀ مدیر شیر وطن، تا پریروز توی كوچه

 (.394)زیبا: « برای من هوچی و ایرانمدار شده

از داستان زیبا و  394؛ 164؛ 344؛ 365؛ 359؛ 73دیگر میتوان به صفحات ذیل نیز اشاره كرد: های از نمونه

 از داستان هما.  43؛ 39؛ 47؛ 45صفحات 

های بردرفته از واقعیت زیباو  همااز آنجا كه داستانهای رئالیستی چون وجه بنیادین روایت؛ زمان؛ مکان؛ علیّت: 

تماعی است، انتظار میرود نویسندۀ اینگونه آثار، حوادث و شخصیتهای داستانی بیرونی و حاصل كنشهای فردی و اج

های ضروری در پرداخت روایتهای را در قالب روایتی عینی و برونگرایانه عرضه كند. زمان، مکان و علیّت از مؤلفه

ل، قی میشوند. در مقابداستانیند. دو رمان مذكور با توجه به شیوۀ پرداخت نویسنده، از دستج روایتهای عینی تل

 های زمان و مکان و علیت با روایتهای عینی متفاوتند. روایتهای ذهنی قرار دارند كه در مؤلفه

(. پس هر اثر ادبی دارای 64: 4394)توالن، « هر اثر داستانی، یک روایت داستانی و یک روایت متنی دارد»زمان: 

زمانی است كه »یا زمان فرضی باشد و زمان روایت هم  زمان خاصی میتواند باشد كه ممکن است زمان واقعی

روایت، یک واقعه در متن به خود اختصای میدهد. روایت داستانی با همج كلیت خود در ذهن راوی است و امکان 

ها میتوان (؛ اما داهی از طریق برخی نشانه644: 4347)عندلیب و حسامپور، « دسترسی مستقیم به آن نیست

را بعنوان سالهای پیش  4344و  4644، نویسنده در مقدمج كتاب، سالهای زیباص كرد. در رمان حدود آن را مشخ

و پس از زندان رفتن شیخ حسن را برای مخاطب روشن میسازد. این روشنگری كه در صفحات آغازین اثر اتفاق 

 انگاریعی بودن و راستافتاده است، عالوه بر اینکه از ویژدیهای داستانهای واقعگراست، توجیهی است بر واق

شخصیتهای داستانی و حاالتی كه بر آنها وارد شده است. هرچند مداخلج بیش از حدّ راوی در بین حوادث و 

مانندی اثر تحلیلها و انتقادات اجتماعی و اظهارنظرهای او از مقام سوم شخص دانای كل، به واقعیت»دیالودها و 

(؛ با وجود این داستان از جهت روایت دارای زمانبندی است. 494-495: 4344آباد، )صادقی محسن« ضربه میزند

اآلن شش ماه است كه درفتار كار این »نام بردن از فصلها، روزها و ساعتهای متعدد بر این ادعا صحّه میگذارد: 

 (. 414)زیبا: « ایممردكج متقلبم، چندین بار محاكمه منعقد شده و نتیجه نگرفته

په در آن زمان میدان س»ستنادهای زمانی بصورت كلی بیانگر تاریخ و زمان مشخصی نیستند: در بیشتر موارد، ا

سنگالخی بود به اسم میدان توپخانه كه در چهار طرف آن در طبقج زیر، جای توپ و در طبقج باال اتاقهای مسکن 

توان زمان تقریبی حوادثی را پردازیهای نویسنده در چند جای داستان، می(، اما از صحنه156)زیبا: « سرباز بود

 حدس زد. 

 «ماه اول زمستان و صبح زود است»نیز عنصر زمان با ویژدیهای كلی و بدون تاریخ رقم میخورد:  همادر داستان 

لیاقتی، در ردیف منتظرین روز یکشنبه ... امروز مرا به جرم نداشتن حامی و شاید بی»( و یا در این عبارت: 3)هما: 

در این مدت چهار سال كه ناچار برای فراهم آوردن وسایل معاش (. »46)هما: « لیه دذاشتندخدمت وزارت ما

 (46)هما: ...« خانوادۀ رفیق ناكامم، به خدمت دولت داخل شدم 
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مکان یکی از عناصر اصلی روایت محسوب میشود. روایت بواسطج مکان میتواند به سمت باورپذیری حركت مکان: 

تعبیری كه از مکان در صحنج داستان »ل همج فضاهایی است كه حوادث در آن اتفاق میفتد. كند. مکان داستان شام

داه مکان داستان همچون میزانسن، (. »14: 4394)مستور، « میشود تا حدی شبیه میزانسن است در هنر نمایش

ان نیست. داه نیز مک ای كه هیچ تأثیر و تأثری در آن مشهودای برای داستان است بگونهزمینهخنثی و تنها پس

 (.6193: 4345)یوسفپور و كاردر، « چنان پویا و فعال است كه خود همچون عنصری هنری به ایفای نقش میپردازد

پردازی و توصیف مکانها، فضاها و شخصیتها بسیار ضعیف عمل كرده است. به نویسنده در داستان زیبا، در صحنه

های خوبی هم وجود دارد. برای مثال، در این تناسب ندارد. هرچند نمونهدور از فضای اصلی داستان است و با آن 

رمان هنگامی كه شیخ حسین از روستا فرار میکند، این ترس و اضطراب با توصیفات بجایی كه از مکان پیش روی 

رودخانه باال های بخار از سطح ابرهای تیره، آسمان را درفته، كوه»او میدهد، توانسته فضاسازی خوبی ارائه دهد: 

میرفت. از پاردی ابرها پرتو ضعیفی از ماه به قلج كوه دمید و منظرۀ پرمخافتی ظاهر شد. شکلها و حركات عجیبی 

در قبرستان دیدم. به نظرم آمد كه كفتارها مشغول كارند. یک لحظه تصوّر كردم كه یکی از آنها به جانب من 

 (.619)زیبا: « به طرف رودخانه سرازیر شدم وار از جادّه بیرون آمدم ومتوجه است. دیوانه

طوری كه برای تبدیل  اما داهی در بسیاری موارد، فضاسازی، قربانی احساسات و عواطف نویسنده شده است؛ به

كننده با مشکل دكور روبرو میشود؛ زیرا تصویری عینی با جزئیات كردن این متن به یک فیلمنامج معتبر، اقتباس

اش دیدم راستی بیدارم و خواب نمیبینم، این همان فرشتج بهشتی است كه از یک جلوه»نمیدهد: به خواننده نشان 

، توصیف زیبایی هما بیشتر تحت هما( یا در داستان 35)زیبا: « عقل از سرم رفت و از نسیم بالش مدهوش افتادم

 سفیدی بازو و دردنش از: »تأثیر عواطف و احساسات نویسنده بیان شده تا واقعیتها و جزئیات ظاهری شخصیت

 (.475)هما: « تر شدهای امید میدرخشید، از ضربت حوادث صورتش كشیدهزیر شبکج دیسوان افشان، مثل روزنه

هم به همین شیوه انجام شده است. راوی پس از درفتن حجره بواسطج حاجی صفر،  زیباتوصیف فضا در داستان 

 اشبا حاجی روبوسی كردیم، چند روزی در خانه»ستفاده میکند: ا« بهترین حجره»در توصیف آن فقط از جملج 

(. یا 66و  64)زیبا: « ها را در همان مدرسه به من دادندنگاهم داشت و نمیدانم چه كرد كه یکی از بهترین حجره

روی وبهای كاروانسرای سیدآقاخان ردر یکی از باالخانه»در اولین سفر راوی به تهران، توصیف او اینچنین است: 

 (.44)زیبا: « میدان مشق منزل كردم. از عظمت شهر چنان كوچک شدم كه چند روزی رشتج افکارم از دست رفت

ح صب»، توصیف فضا و مکانِ داستان و حتی ظاهر شخصیتها از جزئیات بهتری برخوردار است: همااما در داستان 

 (.3)هما: « ع وارد بازار سمسارها شدای نجیب و مطبواندام با قیافهزود است. مردی بلندقد و نازک

و  اتاقی است در كمال نظافت، آراسته»نویسنده در این داستان فضای فیزیکی را با همین ظرافت تشریح میکند: 

دوزیهای ظریف ... چندین دورنمای كوچک و بزرگ با مضای هما مزین، صندلیهای راحت و میزهای كوتاه ... خامه

 (.1)هما: « خانج وسیعی در داخل دیواربا قابهای مکلل ... كتاب

پس از »، همج جوانب را در بر میگیرد؛ شخصیتها، دكور: زیباتوصیفات نویسنده در این داستان نسبت به داستان 

چندی، سر را به پشت صندلی تکیه داد و چشمها را بست، مدتی دراز به این حال دذشت. وقتی چشم را دشود، 

 (.45)هما: « بسته متبسم به او نگاه میکندبا چشمهای نیمه... حسنعلی خان را دید كه 

ارسطو معتقد بود برای تبیین هر پدیده باید به دنبال علّت برود، چراكه بدون علت حركتی نیست و بدون علیّت: 

حركت طبیعت وجود ندارد. در هر اثر ادبی عنصر علیت از مهمترین عناصری است كه در تبدیل اثر ادبی به اثری 

 ترین اصل وحدتبخش به شماردر ساخت كالسیک داستان علیت عمده»نری مثل فیلمنامه ضروری مینماید؛ زیرا ه
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 هما،و  زیبا(. در هر دو داستان 67: 4345)بردول، « آید ... و هر نوع تناظری تابع حركت علت و معلول استمی

ها، عشقی است كه شیخ حسین نسبت محرک اصلی حادثه زیبااست. در داستان « عشق»عامل حركت داستان، 

الدوله عمو جانم، برایت ای نگذشت. زیبا سراسیمه مژده آورد كه غامضهفته»به زیبا، شخصیت زنِ داستان دارد. 

دیدم زیبا را خیلی دوست دارم و از فکر آنکه دیگری هم به او چشم طمع داشته (. »54)زیبا: « كار خوبی پیدا كرده

 (.49)زیبا: « سرم داغ شد و خود را برای هر جنایتی مهیا دیدمباشد، دیوانه میشوم، 

نیز محرک داستان و حركت رو به جلوِ روایت به سبب عشق است؛ عشقی كه از هما در دل حسنعلی  همادر داستان 

عشق مانند مواد ملتهبی كه در دل زمین موجود است در خاطر حسنعلی خان در طغیان »خان شکل درفته است: 

آباد، فکر نکرد بدین معنی كه خیاالتش صورت مشخص یک زمان خود را در راه قزوین دید. تا شاه(. »66هما: « )بود

 (.79)هما: « به خود میگرفت

تمامی حوادث هر دو داستان معلول علتی به نام عشق است. شخصیت اصلی در هر دو داستان كه از بین شخصیتهای 

زنددیشان ددردون شده است. تالش برای كسب درآمد بیشتر، تغییر مرد انتخاب شده است، تحت تأثیر عشق، 

 شغل، مهاجرت، حسادت به رقیب، تشویق به دروغ دفتن، همه در جهت رسیدن به معشوق انجام میشود. 

 

 گیرینتیجه
تبدیل اثر ادبی به فیلمنامه یکی از راههای اقتباس سینمایی محسوب میشود. بسیاری از فیلمهایی كه تا كنون 

اند. تولید شده است، بردرفته از داستانها و رمانهای بسیاری است كه در نگاه اول هیچ شباهتی به فیلمنامه نداشته

 هنری كمک میکند قابلیت تبدیل آن به یک اثر نمایشینویس یا كاردردان شناسانج اثر به فیلمنامهبررسی سبک

یا سینمایی را بررسی كند. در این بین، شخصیتها، دیالودها، درونمایه، زمان، مکان و علیت اثر مورد ارزیابی قرار 

پردازیها و توصیفات نویسنده به چگونگی طراحی دكور نیز میتواند كمک قابل توجهی كند. در این میگیرند. صحنه

از داستانهای محمد حجازی بررسی شد تا میزان قابلیت تبدیل این دو اثر به فیلمنامه  زیباو  هماژوهش داستانهای پ

اش را نشان میدهد، میتوان دفت در مشخص شود. از آنجا كه درونمایج هر اثر، جهت فکری و ادراكی نویسنده

و قوانین حاكم بر آن است. هر دو داستان  داستانهای حجازی، درونمایج اصلی به تصویر كشیدن فضای جامعه

دربردارندۀ مفاهیمی هستند كه در بازتاب فساد اداری و اجتماعی موجود در جامعه انسجام دارند. برخی شخصیتها 

بصورت نمادین، دربردارندۀ پیامی برای مخاطب هستند؛ از جمله حسنعلی خان كه نمادی از شرافت و انسانیت در 

 كه قربانی طمعکاری و فساد و تهمت شیخ زیبامشروطه است. دیتی شخصیت فرعی داستان  فضای پرفساد دوران

حسین میشود و در اواسط داستان خودكشی میکند، نمادی از كشور ایران است كه در آن برهج زمانی به دلیل 

الت بیان معض فساد حاكمان و كاردزاران دولتی، دستخوش ویرانی شده است. توجه به شخصیتهای واقعی داستان،

دیده و سپرده شدن سرنوشت آن به دست جامعه با ذكر جزئیات، توجه به سرزمین ایران بعنوان موطن آسیب

ها موضوع دیگر از مضامینی است كه برای تبدیل شدن داستان به اثر نمایشی قابل اعتناست. داستان خارجیها و ده

قیق و جزئی نویسنده، از قابلیت بیشتری برای تبدیل شدن پردازیهای دبه دلیل صحنه زیبانسبت به داستان  هما

اندیشی شخصیتهای اصلی هر دو داستان در اواخر روایت، غم و به فیلمنامه برخوردار است. مفاهیمی مانند مرگ

درپی پس از عبور از بحرانهای عاطفی، اهمیت دادن به مفاهیم شخصی یا احساس فردیت، همگی اندوه پی

 كه هنوز هم در صنعت سینما پرطرفدار است.  هایی استمؤلفه

در هر دو داستان ویژدیهای روحی و روانی شخصیتها در اعمال و كردار آنها نمود پیدا میکند؛ هرچه نویسنده 
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پردازی بهتری صورت داده است و همین ویژدیهای روانی بارزتری به خواننده ارائه میدهد، در تعاقب آن شخصیت

پردازیها به آن توجه نشده، ای كه در شخصیتمخاطبان سینمایی را افزایش میدهد. اما نکته پندارینکته، همذات

 یکسان بودن سطح دیالودهاست كه باید با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخصیتها بازنگری شود. 

 

  نویسندگان مشاركت

در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی حیدر حسنلوآقای دكتر  است.شده استخراج زنجان

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان پناهمنیژه صالحاند. سركار خانم بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سركار خانم مهری تلخابیاند. داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

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

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه زنجانآزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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