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 نويسي ايراني در داستانگيري رئاليسم شكل

1دكتر محمود فتوحي رودمعجني
 

2يقهاشم صاد      

  چكيده

ه        به اندازة شيوه  در ادبيات كالسيك فارسي     نگارش رئاليستي    هاي غير واقعگـرا مـورد توجـ
ـ              . نبوده است  ويـژه   هادبيات اجتماعي و سياسي مشروطه، ذهنيـت مـردم شـهرهاي بـزرگ ب

مدار سـوق داد و بـا         هاي ماورائي به سوي زندگي زميني و انسان       ب آرمان پايتخت را از جان   
نگاري روزنامه. نگاري حركت كرد   نثر فارسي به سوي سادگي و واقعيت       ،ها  پيدايش روزنامه 

هـاي حـاد   نگاران ايراني به واقعيت    تكوين نوشتار واقعگرا را شدت بخشيد و توجه روزنامه        
 بـدين  . كـشاند  هاي اجتمـاعي در قالـب پـاورقي       ش داستان ها را به سوي نگار      آن ،اجتماعي

ي نـوين دولتـي در ايـران پـا بـه            بـورژوا   گيري طبقة   صورت رمان واقعگرا همزمان با شكل     
گيري رمان رئاليستي فارسي از دوران مشروطه       هاي شكل   اين مقاله زمينه  .  ادبيات نهاد  عرصة

ت زبان فارسي به سوي واقعگرايي و را بر اساس نگرش تاريخ ادبي نشان داده و روند حرك         
 مطالـب  اهـم . كنـد  نگاري با آن را دنبال مي تولد داستان رئاليستي و تعامل و تداخل روزنامه  

زبـان و  تحـوالت  ، گذار از رمان تاريخي بـه رمـان اجتمـاعي        : مورد بحث از اين قرار است     
 غالـب بـر     درونمايةي،  فارسپيشگامان رئاليسم    ،نگاري و رئاليسم    روزنامه،  واقعيت اجتماعي 

  .هاي رئاليستيشناختي رمانيه و ارزش جامعهنقص رمان واقعگراي اول ، رئاليستي آثار
  .نويسي، سفرنامهنگاري، رمان واقعگرا رئاليسم فارسي، روزنامه: هاكليدواژه

  مقدمه. 1

ـات فارسـي در طـ    . نگارش واقعگرا در ايران با انقالب مشروطه آغاز شـد         ـيش از آن ادبي ول ده قـرن  پ
ـ          يالت شاعرانه   هاي باطني و تخ     ت عرفاني و تجربه   سخت مشغول به الهيا    ت روي بـود و چنـدان بـه واقعي
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هاي عشق زميني و عاطفة شخصي در مكتب شعر وقوع            جز قرن دهم كه تجربه    ه  ب. خوشي نشان نداده بود   
  .الب بوده است غذهنيت استعالطلب و دنياي خيال پيوسته بر ادبيات فارسيراه يافته است، 

ـاپ بـه               در پي ارتباط ايرانيان با غرب و اعزام دانشجو به اروپا، تأسيس مدارس جديد، ورود صنعت چ
ها به واقعيت زنـدگي تغييـر كـرد كـه انقـالب             نگاري، نگاه ايراني    ايران و ترجمة آثار ادبي و رواج روزنامه       

ـا      .  به انسان و جهان بـود      مولود ظهور اين نگاه واقعگرايانه    ) .م1905./ ش1284(مشروطه   ـان ب ـاط ايراني ارتب
اي نسبت بـه نقـش مـردم در ادارة            هاي تازه   زمين و اطالع از تحوالت صنعتي، موجب ظهور آگاهي         مغرب

زندگي، ادارة جامعه و ساختار زندگي عمومي در ايران شد و بـه ظهـور طبقـة متوسـط شـهري جديـدي                       
ـاختار             ت و ارزش  انجاميد كه معادالت جامعة سنتي را به هم ريخ         هاي كهنه و نـو را در قلمـرو اخـالق، س

 شمسي، عصر 1300 تا   1275هاي   سال. هاي ادبي و زبان روياروي هم قرار داد       قدرت، ذوق هنري و شكل    
بـورژوا و    گيـري طبقـة       با شـكل  . دار است  داري شهري فردگرا به جاي پدرساالري زمين        جايگزيني سرمايه 

ـات و       تدريج مف شهري، به رشد طبقة  ـاد از حكومـت و نقـد خراف اهيمي به نام حـق حاكميـت، آزادي، انتق
ـادين در           هاي سنتي پديدار شد و به پيدايش جمعيت         ارزش كتابخوان در طبقة متوسط شهري و تغييرات بني

ـا خـود را پديـد         ناگزير نوشتار و ادبيات هم     هچنين نگرشي ب  .  اجتماعي ايران انجاميد   -ساختار سياسي  سو ب
هاي ادبي جديد مانند نمايشنامه و رمان تاريخي و اجتماعي و داستان          ادبيات تغيير كرد و شكل      ظيفة   و ؛آورد

 در شعر مشروطه، زبان واقعگـرا بـر          حتي. كوتاه جاي كتابت مصنوع و ادبيات اخالقي و تعليمي را گرفت          
كـه شـعر مـشروطه نيـز         چندان   اقعي بر نظام تخيلي شعر غلبه كرد؛      زبان استعاري و سمبوليك و ذهنيت و      

ايـن  . ميراث سنگين، تخيالت و ذهنيات انتزاعي را فرونهاد و به جانب واقعيت و عقالنيت نقادانـه گراييـد                 
  . پيوند ادبيات با واقعيت بود تحول نتيجة

ادبيات رئاليستي را مورد    گيري نوشتار واقعگراي اجتماعي در زبان فارسي و رواج            اين مقاله روند شكل   
ـتار را مطـرح    بر و عوامل مؤثر دهد  ر ميبررسي قرا  ـاعي در نوش  تقويت ذهنيت رئاليستي و رشد زبان اجتم

ـاعي             مي كند و پيشگامان رمان واقعگراي فارسي و درونماية اين آثار را به اجمال در نسبت با تحوالت اجتم
  . گذارد به بحث مي

ش گسسته مطرح بوده است اما نگاه       صورت كمابي  اين موضوعات در منابع مربوط به ادبيات معاصر به        
  . به اين موضوع از منظر مباني رئاليسم كمتر مورد توجه منتقدان و مورخان ادبي بوده است
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  به رمان اجتماعي  از رمان تاريخي گذار -2

ـادي االول     23(هاي انقالب با بـه تـوپ بـستن مجلـس              گرچه شعله  بـه امـر    .) م1908./ ق1326 جم
ـاهي      ش كرد و مشروطه  علي شاه قاجار فروك   محمد ـا فـروغ آگ خواهان تار و مار شدند و جرايد تعطيـل، ام

هاي اجتماعي به راحتي مقدور       در اين زمان نوشتن از واقعيت     . شد  نوين در درون جامعه همچنان منتشر مي      
ـاريخي        احساسات فزايندة وطن   ، با اين همه   .نبود ـان ت  دوستي و ميل به استقالل سرزمين ايران با نگارش رم

رمان تاريخي براي احياي عظمت ايران باستان و باز آفريني الگوهاي بزرگ حكومت شاهانه و               . اوج گرفت 
ـاريخي در واقـع       . شـد تثبيت موقعيت و نظام حكومتي مبتني بر حاكميت اشراف به كار گرفته مـي              ـان ت رم

ـاعي جديـد    اي را كـه از تغييـرات ا         برآمده از يك احساس نوستالژيك هم بـود كـه اضـطراب طبقـه              جتم
  .هاي اساسي رمان تاريخي ايران بود مايهناسيوناليسم ايراني از بن. بخشيد ترسيد، تسكين مي مي

ـان     خسرويميرزا باقر    ـا مـضمون عـشقي       راناسيوناليـسم ايرانـي      )1()1292 (شـمس و طغـرا     در رم  ب
ـا عشق و سلطنت رمان  . طرح افكند-است رمان يذاتكه خصلت    - واقعگرايانه ـا  ي  ت كـورش كبيـر  فتوح

ـا درونمايـه     سه جلد   در اثر شيخ موسي كبودرآهنگي   ) 1297(  سرگذشـت كـوروش را      تي، ناسيوناليـس  اي   ب
  . كند  روايت مي

ـان          ) 1299( سرگذشت كورش  يا   داستان باستان  ـا   داماز ميرزا حسن خان بـديع و رم ـام   گـستران ي انتق
 اعراب مـسلمان بـه      ةاني كه در آن حمل    زاده كرم   تأليف عبدالحسين صنعتي   )1304 تا1299 (خواهان مزدك 

. ي هستندملاي  با درونمايهولية تاريخي  هاي ا  از جمله رمان   )2(كند  روايت مي  ساساني را    ة سلسل زوالايران و   
ـاي   نيز مربوط بودند و تا حدودي به واقعيت روزگار خود با  اما،گرچه زمينة تاريخي داشتند   هااين داستان  ه

ـا            مناسبات  هايي از   شانن شدند و   روز نزديك مي   جامعة عصر مشروطه را در خود داشتند؛ به همين جهت ب
  . روبرو شدندهاي مردم   تودهاستقبال

 ةمـسايل مطـرح در دور    و   روم است  هاي ساسانيان با    شرح جنگ ) 1309( اثر حيدر علي كمالي      الزيكا
تا حدودي به نگارش در    را   هروحيات عمومي جامع   ايران و     ملي  استقالل موضوعويژه  به،  دو جنگ جهاني  

  برابـر درمردم جنـوب را   ةماجراي دفاع قهرمانان  ) 1312( دليران تنگستان  در رمان    زاده آدميت   ركن .آورد  مي
ـارش درمـي    مستند روايتيها پس از جنگ اول جهاني در      انگليسي ةحمل ـان    بـه نگ ـان و مك آورد و بـه زم

  .شدزندگي و مشاهدات شخص نويسنده نزديكتر مي
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شـد،   هاي نزديك به روزگار نويسنده نزديـك مـي  رفته به زمان تاريخي و واقعيت   مان تاريخي كه رفته   ر
تـدريج  اي متفاوت به بازتاب واقعيت اجتماعي معاصر كه رسالت رمان رئاليستي است پرداخت و به             گونه به

ـاعي كمرنـگ شـد       نگارش آن در مقابل رمان     ـاعي   . هاي موسوم به رمان اجتم ـان اجتم ـان   رم بـرخالف رم
ـاوراي     عظمت جامعه را از اعماق تاريخ         شكوه و  كه تاريخي، ـا مـي       و در م  بـه شـد     شـرايط موجـود جوي

بـه جانـب    جتماعي  هاي ا دگرگونيپا به پاي    نويسي فارسي   داستان .پرداخت  ايراني مي  ةجامع شناسي آسيب
ـات زنـدگي و         بـه  حركت كرد و همت خـود را         اجتماعيهاي    واقعيت ـبات م تـشريح جزئي   و روابـط   ناس

  . متوجه ساختموجود اجتماعي 

   تحول در كاربرد زبان در توصيف واقعيت اجتماعي-3

ـاعي            مسلماً نويـسنده  . گيرد  واقعيت اصيل در زبان شكل مي      ـارة مـسائل اجتم ـا لفـظ قلـم درب اي كـه ب
نويسد واقعيت را  اي كه با زبان زندة طبقات اجتماعي مي  دهد اما نويسنده    مي» گزارش«نويسد واقعيت را      مي
برد و با     نويسنده با كاربرد زبان محاوره، داستان رئاليستي را به متن واقعيت جامعه مي            . گذاردمي» نمايش«به  
گويـد خواننـده را بـه ذات واقعيـت             كار گرفتن نثري كه در آن هر شخص با زبان طبقة خود سخن مي              به

ـا واقعيـت       زبان فاضالنة نويسنده سخن مي    رماني كه همة اشخاص يكنواخت و با        . كند  نزديك مي  گويند، ب
  .برخوردي رسمي و يكسويه دارد

 و ترجمـة  ابراهيم بيگ سياحتنامة هاي اجتماعي زبان را در   رنگي از كاربرد گونه   هاي رقيق و كم   صورت
انـه در  اندكي بعد حركتي به جانب نقد زبان كتابت قجري و نوشتار اديب        . توان ديد   ميحاجي باباي اصفهاني    
. كردنـد  اين آثار تلويحاً نويسندگان را به كاربرد فارسي اصيل و زبان مردم دعوت مي. چند اثر ادبي آغاز شد 

جعفر  و حسن مقدم در نمايشنامة      ) 16.  ش ،صور اسرافيل  (نامة عربي  ترجمةمانند   داستان  دهخدا در نوشتار  
ـاي   با طرح فاصلة ز   ) 1300 ( شكر است  فارسيزاده در داستان كوتاه       و جمال  گشتهخان از فرنگ بر    بان علم

تـدريج زمينـه بـراي     بـه كردند و مردم، واقعيتي تلخ را مطرح مي     رفته با زبان تودة      ديني و روشنفكران فرنگ   
ـان     . شـد   گيرد فراهم مي    توجه به زبان واقعي به عنوان نظامي كه واقعيت در آن شكل مي             در نظـر   در آن زم

ـات       . نزديكي نوشتار به زبان مردم گناهي نابخشودني بود       نويسي و     سادهاديبان سنتي،    ـان و ادبي ـيفتگان زب ش
ب نگريستند و آن را براي زبان فارسـي مـضر و مخـرّ              كالسيك، به نوشتار سادة واقعگرا به ديدة تحقير مي        
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ـا آن     . آوردنـد   ارزش به حـساب مـي     شمردند و چنين نوشتاري را از نوع ادبيات عاميانة بي           مي ـا امـروز م ام
ـاعي                   هاي ساده و بي     نوشته پيرايه را سرآغاز يك خيزش بزرگ در واقعگرايي نثـر فارسـي و رئاليـسم اجتم

   .دانيم مي

  نگاري و رئاليسم روزنامه -4

ها با زبان رسمي كتابـت فـرق        نگاري در ايران، زبان طبقات مختلف اجتماعي و لهجه          تا قبل از روزنامه   
در سراسـر   ود كه واليان و حاكمان و متوليان و مستوفيان و ديوانيان            زبان كتابت، زبان رسمي ب    . بسيار داشت 

ـا گرفـت     روزنامه. نوشتند با آن ميكشور   ـاعي پ . نگاري در زبان فارسي همزمان با ظهور آگاهي نـوين اجتم
ـيش از         ،يكي دو سال پس از آن كه مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را اعالن كرد                84 در فضاي باز سياسي ب

ـيش        ها با هر گرايشي پابه      همة اين روزنامه  . شد   در ايران منتشر مي    روزنامه ـاعي پ پاي واقعيات سياسي اجتم
كرد كه زبان ساده و محاورة        ها به تودة مردم ايجاب مي       ضرورت سرعت در انتقال اخبار و انديشه      . رفتند  مي

ـاعي بـه      واقعيـت مردم، جاي زبان ادبي و تشريفاتي را بگيرد و نثر فارسي براي نزديك شدن به             ـاي اجتم ه
   )3 (.نزديك شود» زبان واقعي مردم«

حركت ) .ق1325(در روزنامة صور اسرافيل     » دخو« در مقاالت انتقادي خود با امضاي        اكبر دهخدا  علي
ـا       . نثر فارسي به سوي زبان اجتماعي را شتاب بخشيد     ـاطق ايـران را ب ـاورة تهرانـي و برخـي من او زبان مح

ـتار رسـمي وارد كـرده بـود               . رفتمهارت تمام به كارگ    . تا آن روز كمتر كسي زبان كوچه و بازار را در نوش
. اي، زبان خود را بـراي تـودة خواننـدگان، صـميمي و روان كـرد                 دهخدا با استفاده از ساختار نحو محاوره      

) 16 ارة شم  همان،   (»نامة عربي  ترجمة«و  ) 28-27هاي     شماره ،صور اسرافيل  (»قندرون«دهخدا در دو مقالة     
هاي دروني جامعة مـذهبي اسـت و دومـي       اولي نقد طنزآلود اليه   . به داستان كوتاه بسيار نزديك شده است      

  .زاده است جمال.)  ش1300 (فارسي شكر استخميرماية داستان 
ـائز اهميـت اسـت      ارتباط و تعامل روزنامه   اول ايـن كـه اكثـر    : نگاري و رمان واقعگـرا بـه دو دليـل ح

ـاري در     اند، اين مسئله نشان از نقش روزنامه        نگاري دستي داشته    ن اولية فارسي در روزنامه    نويسا اجتماعي نگ
ـاعي اسـت        نگاري در حقيقـت، زنـدگي در        روزنامه. رواج واقعگرايي دارد   ـات اجتم ـتن واقعي ـابر .  م  ،اينبن

لي دشتي، سـعيد  محمد حجازي، ع.  رئاليسم فارسي را بايد در ژورناليسم ايراني جستجو كرد خاستگاه اولية 
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نويسان از داستانوري، عباس خليلي و ربيع انصاري         سيد جعفر پيشه  د مسعود،   نفيسي، مشفق كاظمي، محم   
هاي اجتماعي نيز به صورت     كه اولين رمان    دوم اين  )4(نگاران مشهور آن زمانند؛     دورة اول همگي از روزنامه    

ـال   شفق سـرخ   و   ايران ةستارهاي    روزنامه. شد  ها منتشر مي    پاورقي در روزنامه   ـاي    در س ـا   1310-1300ه  ب
ـات  و ) 15 تا 1 از شماره ،شفق سرخ( ايام محبس  ، تهران مخوفاي مانند     هاي پر خواننده  چاپ رمان  تفريح

نوع نگاه به جامعه و      .حركتي به سوي واقعگرايي داستاني در زبان فارسي به راه انداختند          .)  ش 1311 (شب
ـتگاه ژورناليـستي     هاي اولية  ري از رمان  اي در بسيا    سبك نثر روزنامه   اجتماعي ايران در حقيقت مولـود خاس

  . اين آثار است
ـا كـشاندن        تأثير سبك ژورناليستي در نوشتار واقعگرا تأثيري دو سويه است؛ روزنامه           نگاري از طرفـي ب

ـبك     از طرف كند؛ ولي   وع رمان كمك شاياني مي    واقعيات اجتماعي به بطن رمان، به واقعگرايي ن         ديگـر، س
ـان     كند كه بخشي از ضعف    ژورناليستي نوعي تداخل با نظام رمان ايجاد مي        ـاي اوليـه،    هاي مترتب بـر رم ه

ـان روايـت      هاي اوليه حضور راوي مداخله    در رمان . مولود همين خاستگاه ژورناليستي آن است      گر در جري
ـيح در مـورد          قسمتي از حضور راوي در داست     . اي آشكار و فراگير است    داستان پديده  ان معطـوف بـه توض

ـ            ... ها و   تغيير زمان و يا شخصيت و يا قضاوت در مورد شخصيت           ـتان بـه مثاب ـاهي نيـز از داس  ةاست و گ
مِ اخيرِ حـضور راوي در  اين قس . جويدهاي سياسي سود مي   هاي آموزشي و بيانيه   تريبوني براي ايراد خطابه   

  . توضوح محصول تداخل سبك ژورناليستي اس داستان به

  پيشگامان رئاليسم ايراني   -5

  نويسيسفرنامه

ـان    ،انقالب مـشروطه    آستانة   در ـتارگان فريـب خـورده      رم ـيالت و  ) 1253 (س ـا   نمايـشنامه  (تمث از ) ه
ـاتر  هاي ميرزا آقا تبريزي با عنوان         به زبان تركي و مجموعة نمايشنامه     ) 1257 -1191 ()5(زادهآخوند  چهار تي

سرگذشت اشرف خان حاكم عربستان     «:  بود مجموعه مشتمل بر چهار نمايشنامه    اين  .  منتشر شد  )6 ()1253(
ـاهقلي ميـرزا        «،  »خان بروجردي حكومت زمان  طريقة«،  »در ايام توقف در تهران     ـتن ش ، »حكايت كـربال رف

اجي احمد مشهور به حاجي حكايت ح«ها نمايشنامة الوه بر آنوي ع .  »قصة عشقبازي آقا هاشم خلخالي    «
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ـتار     اما نخستين رگه  .  كه هنوز رنگ و بوي توريه و تلويح داشت         را منتشر ساخت  » اگرمرشد كيمي  هاي نوش
  .هاي سياسي عهد قاجار جست رئاليسم اجتماعي را بايد در سفرنامه

-1217(اي    العابـدين مراغـه    به قلـم زيـن    ) 1275  ()7(ابراهيم بيگ    سياحتنامة   انتشار جلد نخست كتاب   
ـتن آن                 نظم موجود را به ه    ) 1287 ـام نوش م ريخت؛ حكومت، توزيع آن را ممنوع كرد و افراد زيادي به اته

گشت و خوانـده       كتاب دست به دست مخفيانه مي      ،شدند   اما با آن كه خوانندگان جريمه مي       .دستگير شدند 
  . شد مي

ـالبوف تبريـزي     ،)8(كه مرجع علمي و ايدئولوژيك نهضت مـشروطه اسـت         ) 1284(كتاب احمد   در   ط
ـادي بـه جـستجوي       انسان پرسشگري به نام احمد مي    .) ش1213-1289( ـان م ـا جه سازد كه در مواجهه ب

ـان   او مي. خيزد آگاهي از سرنوشت دنيايي و جهاني بشر برمي    وطنـي  خواهد از احمد انساني انقالبـي و جه
  . بسازد

فري ديـوي   ليف سر هم  أ ت آخرين روز حكيم  كه به تقليد    ) 1284 ( مسالك المحسنين   اي  داستان سفرنامه 
ايـن  . دهـد   نوشته شده، مسافرت گروهي از جوانان براي مقاصد علمي به قلـة كـوه دماونـد را شـرح مـي                    

مسافرت اكتشافي، بهانه و دستاويزي است كـه مؤلـف بتوانـد در خـالل آن مـسائل مختلـف اخالقـي و                       
  .اجتماعي و تعليماتي را طرح كند

ـاي اصـفهاني  حاجياين آثار و ترجمة رمان بلندآوازة ماجراهاي       اثـر جيمـز    .) ش1286-. م1905 ( باب
  نقش مهمي در بازگرداندن ذهنيت ايراني از ماوراء به           )9(،جوستينين موريه، منشي سفارت انگليس در ايران      

  .نوشتار رئاليستي فارسي انجاميدگيري  واقعيت اجتماعي داشتند كه به تدريج به شكل
نيـز زنـدگي   .)  م1905ترجمة فارسي در كلكته     و  .  م 1824اصل انگليسي    (حاجي باباي اصفهاني  رمان  

ـان                        خصوصي و آداب و رسوم اجتماعي ايرانيان را با چنان دقت و ظرافتي به قلم آورده بود كه بـراي ايراني
ـ       ميرزا حبيب اصفهاني،    . ناپذير داشت   تشنة واقعيت، جذابيتي وصف    ت مترجم كتاب، زبان نزديك بـه واقعي

 اشخاص واقعـي از جملـه       ،واره  در اين رمان  . ساير شهرهاي ايران را به كار گرفت      كوچه و بازار اصفهان و      
قيعتـشان  شاه و صباي كاشاني شاعر دربار و ميرزا ابوالحسن خان ايلچـي و ديگـران نزديـك بـه وا               فتحعلي

  چاپ و نشر اين دو كتاب در تهران و استانبول خود داللت بر ارتباط مـستقيم                عدم اجازة . اند  توصيف شده 
   )10 (. ايران دارد ها با مسائل روز جامعة مندرجات آن
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ند كه رئاليسم فارسي    اند و برآن    بيات رئاليستي ناميده  گذار اد  زاده را بنيان   برخي منتقدان ماركسيست جمال   
ـا يكي بود يكي نبود با   ـاز شـد   ل جم ـايكين،  (ه اسـت  زاده آغ ـايد آن ). .م1928چ ـته   ش ـا خواس انـد بـراي    ه

  .اثر گوگـول كـه طليعـة رئاليـسم روسـي بـود پيـدا كننـد        » شنل«اني الگويي شبيه داستان   نويسي اير   داستان
 شمـسي در يـك      1300 در   را نوشته بود ) 1300 تا   1293(  داستان كوتاه را كه طي هفت سال         6زاده   جمال

ـتن از           .  منتشر كرد  يكي بود يكي نبود   مجموعه با نام     ـاعي و نوش  حساسيت نويسنده نسبت به مـسائل اجتم
. هايي از طبقات مختلف و نگارش حوادث معمول به زبان روز، واقعگرايي را در آثار وي شدت بخشيد آدم

ـازار              زبان زنده، سبك محاوره    ـال  ،اي و اشتمال بر اصطالحات عاميانـه و كوچـه و ب ـتار جم زاده را بـه    نوش
هاي زبان به عرصة ود واقعيتجاذبه، حكايت از وراين زبان تازه و زنده و پر  .  كرد واقعيت اجتماعي نزديك  

ـان او را بـه    تافتند و بر جمال نثر فارسي داشت كه برخي از اديبان آن روزگار آن را بر نمي          زاده تاختند و چن
  . ديگر قلم نزد1320سكوت نشاندند كه تا سال 

ـاعي و هـم در                   حقيقت آن است كه قبل از جمال       ـان اجتم ـاربرد زب زاده، واقعگرايـي هـم در قلمـرو ك
 در اي العابـدين مراغـه   زين. هاي موفقي را پشت سر گذاشته است     ضوعات سياسي اجتماعي روز، تجربه    مو

نويسي و واقعگرايـي در نثـر را تجربـه كـرده       سبك ساده، چرند و پرند   و دهخدا در   سياحتنامة ابراهيم بيگ  
ن فارسـي   آشفتگي زباپرستي، اخالق سنتي، نظام سياسي و  يعني خرافهيكي بود يكي نبود  بودند و محتواي    

با زباني انقالبـي و لحنـي       ... اي و ميرزاآقاخان كرماني و        زاده، طالبوف، دهخدا، مراغه   نيز در آثار آخوند   ... و  
ـاب نمايـشنامه  ميرزا آقاخان تبريزي در مؤخرة. زاده به نقد كشيده شده بود    پرواتر از جمال    تند و بي   ـاي    كت ه

ـال   پ داستان از چا ) 11( سال قبل  49،  .)ش1250(خود   ـاي جم ـتانش كـه              ه زاده در پاسـخ بـه يكـي از دوس
ـايي كـه    اين«: نويسد  مي،»ايد؟ جا چرا كشيده اند، شما زحمت بي پيشينيان بهتر از اين زياد نوشته     «پرسد    مي ه

ـين                       بنده عرض كرده است، معمولٌ فيه اين زمان است، ناقل و منقول هر دو حاضر و موجود و بـه رأي الع
 اشارة تبريـزي بـه   ،در اين پاسخ). 219 :1354تبريزي،  (»ماند و جاي تأويل و ترديد باقي نمي    شود    ديده مي 

از .  رئاليـسم اسـت   كنندة ذهنيت او از جوهرة   ناپذيري آن، بيان  نسبت صريح نوشتار با زمان و مكان و تأويل        
  .گذار واقعگرايي ايراني دانست توان بنيان زاده را نمي اين حيث جمال

زيست و با رونـد       در اروپا و دور از ايران مي      ها  سال. ش1287 / .ق1326 حدودزاده  از      جمال در ثاني، 
 بـه  .هاي ايام كودكي و جـواني بـود    نوشت از تجربه     آنچه مي  تحوالت اجتماعي ايران بيگانه بود و     پرشتاب  
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اگـر منتقـدان   . ر بودت  در زمان انتشار يك دهه از واقعيت اجتماعي روز عقب   يكي بود يكي نبود   همين دليل   
 -نوشتار رئاليستي      براي پيدا كردن الگوي اولية       ،تري با ادبيات ايران داشتند     ماركسيست روسي آشنايي دقيق   

 از  ابـراهيم بيـگ     ة   سياحتنام  در ادبيات ايران ديگراني همچون     -هاستكه يگانه نوع ادبي مقبول ماركسيست     
ـال        . كشيدند  دا را بر مي    دهخ قندرون  اي يا نوشتة    العابدين مراغه  زين زاده آن   البته نبايد از ياد ببريم كه هنر جم

اي موجز شكل داد و قالب يك مجموعـة           بود كه مفاهيم و موضوعات آشنا را در فرم داستان كوتاه به شيوه            
 هاي متداول ادبـي داستان را انتخاب كرد كه نه روزنامه بود، نه سفرنامه، نه تاريخ و نه شكل متشكل از شش    

  . كند  در اينجا مصداق پيدا مي »هنر عبارت است از فرم«گويند  آن عصر؛ اين كه مي

  هاي واقعگراي فارسيننخستين رما -6

ـيد مرتـضي مـشفق       ) 1301 ()12(تهران مخوف ، رمان بلند    يكي بود يكي نبود   يك سال پس از      نوشتة س
ـاظمي    .دشـو   فارسي شناخته مـي   اولين رمان اجتماعي    .)  ش 1357-1280(كاظمي    از جـواني در     مـشفق ك

ن محـصال امعـة  ن و عضو جا از متجدد بود،تجارت و فالحتزد و زماني نيز مدير مجلة        مطبوعات قلم مي  
ـال      فرنگستان ةنام نوگراي   ة مجل گذاران بنيان و از    جمعيت اميد ايران  ايران در آلمان به نام        و  .ش1303 در س

ادامـه  » ايران جـوان  « ةنگاري را با مجل   روزنامهگشت به ايران    پس از باز  او  .  آن است  ة اولين سرمقال  ةنويسند
يادگار را با نام      تهران مخوف  جلد دوم مشفق كاظمي   . پرداخت 1300 دردناك تهران    اوضاع ترسيم   بهداد و   

نيز گرچه مايـة    ) 1309( شك پر بها  رو  ) 1308( گل پژمرده دو رمان ديگر وي     . ادامه داد ) 1304( يك شب 
  . اما به اندازة تهران مخوف توفيق نيافتند،اجتماعي دارند

به دليل رنگ و بوي ژورناليستي آن بـه عنـوان          فارسي را     نخستين رمان اجتماعي    اين ،برخي از منتقدان  
ـاع بـه       تهران مخوف  اما. اند  ژانر پاورقي قلمداد كرده   آغازگر    به جهت جذابيت و همسويي با حركـت اجتم

ـتة         هاي رمان تهراني بالفاصله    ويسندگانديگر ن زودي چنان مقبوليت يافت كه       ـياق آن بـه رش ي با سبك و س
ـياه    هاي رمان عباس خليلي . تحرير درآوردند  ـار س ـام  )1303( روزگ را ) 1305(اسـرار شـب    و   )1304 ( انتق

ـان   تيمـوري  گردادعلي خدا احمدو  ) 1304( شهر ناز   داستان آبادي يحيا دولت نوشت و    ـاي  رم ـياه    ه روز س
ـتان   ربيـع انـصاري   . را منتـشر كـرد    ) 1306(  سياه رعيـت   روز و) 1305( كارگر ـات بـشر     در داس ـا   جناي ي

 عشق و شـكيبايي  يا خون بهاي ايران هاي با رماناصغر شريف رازي   عليو  ) 1308( فروشان قرن بيستم   آدم
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ـيوة برخـورد مـشفق           . به همين شيوه داستان واقعگراي فارسي را پيش بردند         )1305( از ميان كساني كـه ش
او كوشيده تا بـر     .  ارزش بيشتري دارد    تيموري گراحمدعلي خداداد  با مسئلة زن را دنبال كردند، كار         كاظمي

هاي انتقال حكومت از قاجار به پهلوي      اساس مشاهدات خويش از زندگي زنان روستايي و شهري در سال          
  .دهدتصويري واقعي ارائه 

  هاي رئاليستيدرونماية نخستين داستان -7

ايـران در  ) بـورژوا ( شهرنشين   طبقة،1300-1290هاي در سال. ست بورژوا  حماسة طبقة  ان واقعگرا، رم
ـا شـكل      اي از كارمندان و حقوق      رفته طبقات تازه   گيري است و رفته     حال شكل  جديـدي از     بگيران دولـت ب

زمان . هاي اجتماعي استهاي اين دوره، شرح جزئيات زندگي اين گروهاكثر رمان . شوند  زندگي پديدار مي  
ـارويي    بزرگ اين داستان    شهرهاي كشور و مسئلة     داستان نزديك به واقعيت و مكان آن اغلب كالن         ـا، روي ه

  . سنت و تجدد است
 با توصيف فحشا، فساد سياسـي و      ، شمسي پديد آمد   1300هاي     در سال   كه  اجتماعي هاياولين داستان 

ـ       هاي اجتماعي سال    اداري و ناامني   ـامي   از ن  عمـومي  سأهاي پس از مشروطيت، ي را مـشروطه   انقـالب     اك
ـنتي و مـدرن  (اي بود كه رويارويي دو نوع زندگي  همة اين امور ناشي از وضعيت تازه  . دكن  منعكس مي  ) س

 كارمندان. ويژه در تهران پديد آمده بود و ساخت سنتي جامعه را دگرگون كرده بود              هدر شهرهاي بزرگ و ب    
 .ها هستند اين رماناعي در  اجتمهاي ترين تيپ خصا شزنان هرزهو 

  جديد كارمندان  طبقة -1,7

كارمنـدان هنـوز     اما   ،گرچه نظام اداري و ديواني به تقليد از فرنگ در كشور پاگرفته بود            ها    در اين سال   
ـانگي  كاري،    محافظه  هنوز و شخص به خود نگرفته بودند     يك قشر اجتماعي م    شكل جمـود و   ،  از خودبيگ

ـاي بعـد     دورهارمندان  عالقگي ك حوصلگي و بي   بي ـا آن.  را پيـدا نكـرده بودنـد   ه ـاي  جـوان  از معـدود  ه ه
ـتند  ثابتي درآمد كه بودند    بزرگ يها و باسواد شهر   هكرد تحصيل ـات   بـه دليـل برخـورداري از    و داش  اوق
ـتند؛        و آگاهي از دنياي جديد، شور و نشاط رويارو         فراغت منتـشر   روزنامـه    يي با مسائل روز جامعه را داش

  چون از ميانويسندگانن. نوشتند  نمايشنامه مي  رمان و دادند و     و گروه سياسي تشكيل مي    و حزب    كردند  مي
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بودند، طبعاً نسبت به ساختارهاي اجتماعي و مسائل نظام         ن، استادان، كارمندان دولتي و مردان سياسي        امعلم
  .زگار ترسيم كنندتوانستند تصوير گويايي از آن رو اداري و فرهنگي آن آگاهي دقيق داشتند و مي

ـاتي  .م(محمد مـسعود     ـته  .)  ش 1326 - 1280 ، ده ـايش   در نوش ـيد   مـي ه  بـه صـورت عينـي و        كوش
ـاي ايـن    هاي رمان ترين شخصيت  عمدهان و زنان هرزه را كه   كارمند ، يعني  مشكالت دو قشر   ،واقعگرايانه ه

ـاالري   گيري ديـوان  به شكل ها با توجه      اداري و بوركرات    در آثار وي كارمندان    .دوره هستند بازتاب دهد    س
 از مشكالت خاصي دارند واي  ص ويژهيخصاكه  شوند   جديد به عنوان يك طيف مهم اجتماعي مطرح مي        

ان دولتي   كارمند ي، طيف  رمان اجتماعي انتقاد   .براي خوانندگان ايراني تازگي دارد     ها و طرح آن  د  نبر  رنج مي 
ـا  حهف صـ بـه  دستگاه اداري مشروطه  از،بگيردرفت تا شكل يك طبقة متوسط شهري به خود         را كه مي   ي ه

  .دكشانادبيات معاصر ايران 

   زن در رمان اجتماعي.2,7

ساختار اجتماعي ايـران شـكل      در دوران گذار از سلطنت قاجاري به پهلوي، در واقع تحول بنيادي در              
ـاس     رو  وال مي ها و زمينداران محلي رو به ز        فئودال و دوله    بقة  هاي سلطنتي و ط   خاندان. گيرد  مي ند و بـر اس

ـات                   تغيير نظام سياسي، آموزش و پرورش و شهرباني و شهرداري و بوروكراسي اداري به شيوة غربي، طبق
ـاعي و سياسـي     كردگان سر بر مي  خواندگان و تحصيل  اي از ميان درس     اجتماعي تازه  ـاه اجتم آورند كه پايگ

ـام تهـران، روابـط           با ظهور كالن  همزمان  . كنند  از آن خود مي   كالني را در ساختار جامعه       شهر مـدرني بـه ن
ـنتي و ارزش       اجتماعي و نيازهاي زندگي جديدي پديدار مي       ـا و اخـالق آن   شود كه با ساختار جامعـة س ه

كند و به تبع  اي پيدا مي  جنس دوم، موقعيت و نقش اجتماعي برجسته،در چنين شرايطي. نمايد ناسازگار مي 
ـاي  درونماية مسلط بر رمان . شوند  ي، زنان در كنار كارمندان دولت ظاهر مي       هاي اجتماع آن در بيشتر رمان    ه

هاي آن روزگار در يك نظام نابسامان اجتماعي، قرباني  زنان داستان. آغازين اجتماعي ايران مسئلة زنان است     
ـانوادگي و زناشـويي      هايي از قبيل ازدواج  ستم ـات، روابـط نادرسـت خ ، هاي اجباري، تعدد زوجات، خراف

  .افتند  شوند و غالباً به دام روسپيگري مي  صيغه شدن، و به سربردن با مردان نادلخواه مي
ـان رئاليـستي فارسـي بـدل             ،زني كه در جامعة سنتي به حاشيه رانده شده بود           به حادترين موضـوع رم

 زنتي،  ها در مقام رسانة يك نهضت بزرگ فمينيـس           فارسي، همچون روزنامه   رمان اجتماعي گويي  . شود  مي
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ـنس        رمان. كند  افتاده تصوير مي  اجتماع خرافي و عقب   اصلي   قرباني   را نويسان ايراني براي احياي حقـوق ج
ـنس دوم     افتادگي جامعة   ها درمان عقب  اند، آن   دوم، وظيفة سنگيني را بر دوش گرفته       ايرانـي را در آوردن ج

دانند و رويارويي سنت و تجـدد          مي هاي شهروندي به وي   هاي اجتماعي و اعطاي آزادي    به عرصة فعاليت  
  .كشند ويژه پايگاه اجتماعي زن به تصوير مي هرا از اساس بر محور روابط اجتماعي ب

 زيباو  ) 1308 (پريچهر ،)1307 (هما ،)1301 (تهران مخوف ها چون   هاي مشهور آن سال   موضوع رمان 
 به وضعيت و حال ران مخوفته مشفق كاظمي در . سرنوشت زن و اخالقيات جاري جامعه است      ) 1311(

 . شـود  بدل مـي  به شغل اي ن از هر طبقهناز زندگي در ميان خودفروشي براي گذران  . و روز بانوان نظر دارد    
ـار   روزنامه نويس وداستان  نويسنده،1352 -1279(  حجازيمحمد سيد ـان    ) نگ عواطـف و احـساسات زن

ـا           هما، نمايندة د  . كند  بورژواي شهري را تحليل مي      طبقة   ختران متجددي است كه رفتارهايـشان در تقابـل ب
ـازي    . رود   نيز به همين راه مي     فتنه و    جادو هايعلي دشتي در داستان   . اخالق سنتي قرار دارد    ـتي و حج  دش

ـان معروفـه    (ارزش انساني زنان    كوشند تا     ميرمانتيك فرانسوي    انگثيرپذيري از نويسند  أبا ت  را در  ) حتي زن
ـانگير   ) 1311 (ام من هم گريـه كـرده     هاي    موضوع رمان . ها بازگردانند   نقالب دنياي اشرافي به آ     ـتة جه نوش

ـاس خليلـي، ربيـع    . وري نيز همين است به قلم سيد جعفر پيشه) 1311( نادرهجليلي و   محمد مسعود، عب
.  بيش و كم همين مضمون را دنبال كردنـد        ،نويسي زدند ها دست به رمان   انصاري و ديگراني كه در آن سال      

ـازگي      شـوق كدام   ولي هيچ  بود،   تهران مخوف  ها   آن ةالگوي هم گرچه   الگـوي اوليـة خـود را       انگيـزي و ت
  .نداشتند

   زن و شهر مدرن .3,7

ـي     ، نشاني از زن نمـي     هاي داستاني فارسي قبل از اين عصر         نوشته در   نيـز چيـزي بزرگتـر از       شـهر . مبين
 و بـه دو     گيرنـد    شهر و روستا از هم فاصله مي       ،مبا ظهور مدرنيس  . ندهم و مكمل    هر دو ادامه  و   ستروستا

ـاكيزگي و معـصوميت   و زن سنتي   در جامعة  شوند؛   تقسيم مي  وده پاكيزه و آل    و قطب خوب و بد،     روستا با پ
روز به روز شـهر بـه        1320تا سال    د،شاجتماعي در ايران نوشته        هاي مانر كه اولين    1300 از   .هستنديكي  

 زن در آلـودگي     ؛ندشـو   ميزن و شهر يكي     . رسد  گي مي  آلود ة به منتها درج    نيز شود و زن    تر مي   تمدن آلوده 
 محمد مسعود و     و هاي محمد حجازي   داستان. دهد  گسترش مي شهر  در  شهر هم سهيم است و آلودگي را        
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ـاي آلـودگي    هـم شـهر و هـم زن، هـردو    ،دهند  به دست مي واقعيتز اين تصوير روشني ا  جليلي  در منته
دهـد از   هاي خود انعكاس مـي يلي نيز در اين دوره كه فساد و تباهي اجتماعي را در رمان       عباس خل  .هستند

ـاخته اسـت     فمينيست   نويسندة    يك بهتوجه او به مسائل زنان وي را        . اين گروه نويسندگان است    . بـدل س
   .مؤيد اين موضوع است. ) ش1304( اسرار شب رمان  سال بعديك و) 1303( او روزگار سياهداستان 

ـاش   ،  )1311 ( تفريحات شب   در مسعودمحمد   ـات   و  ) 1312( در تالش مع و ) 1313( اشـرف مخلوق
ـان و            گي، بي   فساد و بدبختي، هرزه    ،رويد  گلهايي كه در جهنم مي     هويتي، ترس از آينده، تزلـزل روحـي زن

  . را به نمايش گذاشته استها خانهيم  وها خانه  فاحشه وها مردان در قمارخانه
ـار   ثر از ادبيات رمانتيك  أ از حبس و قتل و مت      بيمناك ن،نويسا  اجتماعي  ةاروپا، در آثار آموزشي خـود، چ

ا جـ  بـه داننـد و جا  نابساماني اجتماع را در اصالح فرد از راه احساسات بشردوستانه و اخـالق درسـت مـي       
ـاطرات  از دفتـر  و )1311 (ام مـن هـم گريـه كـرده    در هم جهانگير جليلي   . دهند  اندرز مي خوانندگان را     خ

  .رود به همين راه مي) 1314(

افتـادگي، فـساد و تبـاهي     ، فقر و عقـب    كرده به آن حساسند   موضوع ديگري كه طبقة جديد تحصيل     
حـساسيت ايـن گـروه بـه        .  بـازار حـضور دارد      در اين تبه  زن هم كمابيش    اداري و جامعه است، گرچه      

ويـسندگاني ماننـد مـسعود نيـز        مفاسد اجتماعي به حدي است كه حتي سرخوردگي و يأس فلـسفي ن            
 و بـدبختي  ،فـسادهاست  فقـر مـادر همـة    : گوينـد  ها مـي   آن. نتيجة ناكامي ايشان از اصالح جامعه است      

 ايـن   تمـام  براي رفع. عادات و آداب اجتماعي به سود مردان و زيان زنان است           ،آدمي، زادة محيط است   
 تعليم و تربيـت، انتقـاد از بـازار و تجـارت،         معضالت به مخالفت با خرافات و انتقاد از نظام آموزشي و          

معنـايي زنـدگي و   مانند به دام بدبيني فلـسفي، بـي   خيزند اما چون ناكام مي  فقر و فساد نظام ادراي بر مي      
هاي اجتماعي جديد، بـه زن بـه عنـوان ريـشة همـه      به دنيا، تمدن و نظام . شوند  جهان و جبر گرفتار مي    

. ذات آفريـده شـده اسـت      بينند كه انسان ذاتاً شـرور و بـد          ند و چنان مي   شو  فسادها بدبين مي   ها و   تباهي
غنيمـت   جوينـد و دم  بنابراين براي فرار از سختي و مـصايب زنـدگي راه فـرار را در شـراب و زن مـي                   

اين سـرخوردگي در آثـار   . دانند شمردن، القيدي و عياشي را بهترين راه فراموشي دردها و مشكالت مي  
  . رسيده استصادق هدايت به اوج



 سوم      شمارة                               )ادبيات و علوم انساني سابق(         جستارهاي ادبي                                             14 

   زندانتجربة. 4,7

 سعد سلمان  مسعود همچون  شاعراني  را در قصايد و قطعات     زندان و    حبس فارسي موضوع  در ادبيات 
 در   زنـدان  مـضمون .  اسـت   بـوده  از ديرباز شناخته  » حبسيه « با عنوان   گونة ادبي  اين.  ديد توان   مي و خاقاني 

ـا  . شد  مي بيانهاي شاعرانه ها و مبالغهو سرشار از اغراق  منظوم سخنالب عمدتاً در ق  ايران گذشتة ادبي  اما ب
ـاه   زندان ، ادبيات  در جامعه  هاي سياسي    كشمكش گيري و اوج   نثر داستاني  رواج ـان     خاصـي   جايگ   را در مي
  . پيدا كرد ادبيانواع

  در سال  وي .دربارة زندان زد    نگارش  به  دست  بود كه   كساني  از نخستين   دشتي  علي ، پس از مشروطه   
ـا  1  از شماره   سرخ  در روزنامة شفق    محبس ايام  را با عنوان    زندان  اين خاطرات  افتاد و   زندان  به 1299  15 ت
بعد از  ،  در دهة بيست  .  رساند  چاپ  به  عنوان  با همين   مستقل  كتاب  در يك  1300  و در سال   ساخت منتشر

ـاه  هاي در زندان  هاي رايج   ها و شكنجه   ستم  افشاگري  و تاب  تب ،قوط رضاخان س ـاال   رضاش در . گرفـت   ب
 و  بـود  رضاخانهاير زندان د جنايات و پرطرفدار، افشاگري  داغ  از موضوعات  ها يكي   ها و داستان    روزنامه
ـارش  بـه شروع  داشتند، و تن را بر جان و شالق شكنجه خود داغ  كه كساني ـاطرات   نگ   تلـخ  كردنـد و خ
  .  را نگاشتندزندان

ـاترين توان او را مي.  است علوي بزرگ از آنِ  زندان  به  مربوط هاي ادبي    نوشته ترينيجد   نويـسنده  توان
ـامي  بـه  را   هاي زندان    پاره ورقو  ) 1320 ( نفر  و سه  پنجاه  دو كتاب  علوي.  دانست  زندان  ادبيات در   بـه   تم

ـني تـصو  و  داده  اختصاص  زندانيان  و زندگي   زندان موضوع ـاي  ، خالقيـت  در زنـدان  از زنـدگي ير روش ه
عـة  ودر مجم . زنـد    مي قشن هاي زندان   ها و دلهره     و نگراني   با ايشان   رضاشاه مورانأ م ، رفتار  سياسي زندانيان

ـتان  ازكند و برخي     پيدا مي  تري محكم  فرم  زندان ، خاطرات هاي زندان    پاره ورق ـاي آن   داس ـتان  مثـل ه   داس
ـتاني  شـكل »  مرگ رقص« ـاره  ورقدر  . تـري دارد  قـوي   داس ـاي زنـدان      پ  در   بيـشتري   دقـت  ، نويـسنده  ه

  . كند  اعمال مي ساختار منسجم يكة و ارائردازيپ شخصيت
ـازده . اسـت  )1272متولـد   (وري  جعفر پيـشه اخت پرد زندان  ادبيات  نگارش  به  كه ديگر از كساني    او ي

ـال »آژيـر « ة در روزنام مقاالتي، بوددر زندان) 1320  ـ 1309 (سال ـاي  س  و نوشـت   مـي )1323ــ 1320( ه
ـا وصـف    تيـپ ة از هم مختلفي زندانيان ويهايدر يادداشت .كرد  مي را بيان  زندان خاطرات . شـوند   مـي ه

   )13 (. از زندان بيرونهاي جريان به نظر دارد و هم زندان درون مسائل به هموري شههاي پي نوشته
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 مربوطنـد   زندانيان  و  زندان اي با موضوع     گونه  به  كه هايي داستان  توده  طرفدار حزب  در آثار نويسندگان  
دو ) 1326( بـريم   مـي  كـه رنجـي   ازةموعدر مجاو ،  احمد است  آل  نويسندگان  اين ةاز جمل . شود   مي ديده

. كننـد    ايفا مـي    نقش  در زندان  هاي وي    شخصيت كه» اعتراف«و  »  تنگ محيط«هاي     نام  دارد به   كوتاه داستان
  را تجربـه    احمد شخصاً زنـدان    آل.  هستند هاي سوسياليستي   انديشه  هوادار  كارگران  دو داستان   اين زندانيان

  .هايش  ديده و نههاي اوست  شنيدهدهد محصول  مي ارائه كهتصويري و لذا نكرده
  نمايش  را محل   زندان ةصحن»  ديروز و فردا   ميان«و  »  عصيان در تب «هاي     نيز در داستان    گلستان ابراهيم

ـتان    در ايـن   گلـستان . دهـد   هاي خود قرار مي     انديشه ـيش   دو داس  و ان زنـد  تـصويرگر فـضاي  كـه   از آن   ب
  .دهد  مي نشان عالقه سياسية واخوردزندانيان  و رفتار در روحيه شكست نمايش باشد، بههاي آن شكنجه

  شهرها در رمان اجتماعي  كالن.5,7

ـاً  . كنـد  هايش را از شهر و زندگي شهري اقتباس مـي      فارسي عمدة درونمايه    داستان رئاليستي اولية     تقريب
تهـران و شـهرهاي بزرگـي       ة  هاي واقعگراي اولي  ها و داستان  اي از رمان     عمده مكان حوادث داستاني بخش   
ـان    ، تفريحات شب  ،ايام محبس  ،تهران مخوف   چرند و پرند،   وقايع. مانند كرمانشاه و رشت است      جعفر خ

ـياه   ،هاي يكي بود يكي نبود     بعضي از داستان   ،از فرنگ بر گشته    ـام  ،روزگار س ـار روز ،شـهرناز  ،انتق ـياه   گ  س
ـادره    ،ام   من هم گريه كرده    ، زيبا ، پرچهر ، هما ،اسرار شب  ،جنايات بشر  ،روز سياه رعيت   ،گركار   نـرگس  و ن

 .افتد همه در شهرهاي بزرگ اتفاق مي
ـياء     ي كودتا ةآستانر  تهران د ، شهر   تهران مخوف در رمان    ـيد ض ـايي در اسـفند        معروف س  1299 طباطب
ـا       شمسي، شهر  ـا ،ي نامـشروع ي است مخوف كه ناداني، هرزگـي و نفوذه   بـسته و شايـستگان را بـر    دره

. دهند  ترجيح ميه خانوادتشكيل را بر  عياشي جوانان هرزگي و     گشوده است و   را به روي نااهالن    ها  دروازه
 ي رضاخان، فـردي معتـرض اسـت كـه    هاي پيش از كودتا روشنفكران سال نمايندة  - قهرمان داستان  -فرخ

ـتعاره   . زمان است روشنفكران آن      قاطبة    اعتراض ش،اعتراض اي اسـت از يـك شـهر اهريمنـي            نام رمان، اس
هاي پيوستة ناشي از تجدد و نوگرايي، ترسناك و مخوف جلوه           كه به جهت دگرگوني   ) 61: 1383ياوري،  (

 شمسي به تصوير كشيده شده 1300هاي در اين شهر عشق و دروغ و طمع و خودفروشي در سال        . كند  مي
ـار مـدرن دسـت و        دشواري با   تهران مخوف  اشخاص  . است هاي زندگي شهري در آستانة ورود بـه روزگ

  . كنند پنجه نرم مي
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 تهران مخوف به تقليد از     هايي است كه  رمان يكي از    )1308 ،فروشان قرن بيستم   دمآ( جنايات بشر رمان  
 بـه    معصوم يك تاجر گيالني است كه پيرزني به مكر و حيله او را از شـهر رشـت                   دخترِ ريهبد .نوشته شد 

فقر و تباهي  ؛اخالقيات است تباهي   بازنماييداستان   . است كرمانشاه كشيده و در دام مردان هوسران انداخته       
ـتان گناه همدست مي اي كه همگان براي اغوا و آلودن عرض مردم بي   جامعه ـاي  شوند، از موضوعات داس ه

 ،رسد به گوش مي    از اجتماع  همه جا انتقاد مستقيمش   اي كه در    يوانثر يكدست و صداي ر     .انصاري است 
ـا حـدي واقعيـت    ياما با اين وجود تصوير. سازدگونه مبدل مياثر را به شكلي خطابه   ماننـد از ملموس و ت

  اجتماعي مـشتريان   پايگاههاي فساد و       خانه محيط و نحوة ادارة   هاي پليس،     ها، جواز عبور و پست      وضع راه 
ـتان انـصاري، فقـر و درآمـد انـدك        . دهد دست مي بهاوايل عصر رضاخان  ها درآن ـلي داس درونمايـة اص

 شوهر با زن، فساد اخالقي جوانان و ضعف قوانين مدني است اما نويسنده تنها راه                 ها، رفتار خانوادة    خانواده
سيزده داستان ديگر ربيع انصاري،     .  و اين خود نوعي واخوردگي است      داند  ها را مرگ مي   رهايي از اين رنج   

ـان در اثـر فقـر بـه            . شرح فقر و بيچارگي مردم روستايي در كرمانشاه است        هم   )1309(عيد   در آنجا نيز زن
  . شوند تباهي كشيده مي

ـين    . ويژه مكتب رمانتيك بـود     هثير ادبيات فرانسه ب   أ نگارش محمد حجازي تحت ت     ةشيو ـاي اول ماجراه
ـار روي مـي     در فضاي ايران اواخـر دورة     ) 1307 (هماداستانش   ـان   . دهـد    قاج ـا هرم  در جهـت تـرويج     م

ـازي اسـت    كاپيتان بايف روسي بلنـدگوي انديـشه    . هاي تجدد رضاخاني است    انديشه ـاي حج ـاخر   وه  تف
ها رايج بود از زبان ها به فرنگي شدن، نقص خط و زبان فارسي، شعارهاي تجددطلبي كه در روزنامه              روس

  ). 141-139: 1343حجازي،  (افزايداين شخصيت داستان به شعرگونگي داستان مي
ـ  نشين و دغدغه هر دو گزارشي از زندگي زنان مرفه خانه   ) 1308 (پريچهر و   هما  . هاسـت  آنةهاي زنان

شناسي اجتماعي مردم پايتخت ايران در       اي است از سير حوادث و روان        گزارش واقعگرايانه ) 1309 (زيبااما  
ـاعي  . كه جامعة ايران دچار يأس و نوميدي بود.  ش 1290 ـ رمان اجتم ، شـرح فـساد اداري و اخالقـي    ازيب

ها را متكي بـر  اي تازه با زمان و واقعيت برقرار كند و اعمال شخصيت      كوشد رابطه     نويسنده مي . تهران است 
ـنت و در  . ها پيش بردمحيط نشو و نماي آن  او درونماية عمدة زمانة خود را در شكل رويارويي تجدد با س

   )14 (.كند زن مطرح مي قالب مسئلة 
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. و مرج، مرض اداره ساالري، فساد و سـقوط سـردمداران قـوم     سرشار است از هرج زيبااي رمانفض«
اصول، كه بندي بنـد  صفت و بي پنهاني و خصوصي است، مردمي گرگ روزگاري كه رمز پيشرفت روابط

ـازمان مـشروط     كتاب به روشني نشان مي    .  پيشرفت ةبالست و ماي  خوشگلي  . شلوار خويشند  يت دهد كه س
ـ   از آكنـده اي كـه       در جامعـه    قانون هايسهولتشود و     مان سبك استبدادي اداره مي    هبه  نان  همچ  و  هخراف

  ).147: 1381سپانلو، (» تبعيض و فريب است، چگونه فساد را تسهيل كرده است
يـران ارائـه    ساالري سنتي و جامعة پس از مشروطة ا        بينانه از ديوان  كوشد تصويري واقع     مي زيبانويسندة  

زدة پايتخت در دهة بيست و سقوط شاهزادگان قاجاري، مهمترين بيماري حاكميت  ومرج سيماي هرج. كند
او . دهـد  حسين، جوان روستايي در تهران آشفته و پرشتاب به زندگي بورژوايي نوپاي شهري تن مي        . است

ـا زي. زند    نمايندة طبقه متوسط است كه براي دستيابي به موقعيت فردي دست به هر كاري مي                يـك رونـد     ب
داد و ستد در جامعة بورژوايي همچون يك ميانجي         . كشد  تحول پر شتاب در جامعة تهران را به تصوير مي         

فـساد اداري مهمتـرين     . كند  خزد و سرانجام سرمايه را جانشين اشرافيت مي           به درون مناسبات اجتماعي مي    
 فـساد   ، اسـت  اي شهري و بـوروكرات     بورژو ةنويسنده كه خود از طبق    . آفات نظام دولتي در پايتخت است     

 آن زمان، زيبا را يـك   منتقدان دولتي.گذارد مي  عشقي و عرفي به نمايش     ةاخالقي جامعه را در قالب دسيس     
  .كردند  اجتماعي در افشاي فساد اداري معرفي ميرمان برجستة

ات شـب   تفريحـ در نمايش جزئيات زندگي جوانان تهـران در         ) 1326 - 1280( )15(دمحمد مسعو كار  
ـان     تحسيناز همان آغاز مورد     ) 1311( ـتايش    )16 (. قـرار گرفـت    نويسندگان و محققان زم ـيط    س ـتاد مح اس

براي توصيف مناظر زندگي امروزه از تختـة      «: ي از اين رمان ناظر بر روح واقعگرايي اين رمان است          طباطباي
ـار بـرده كـه         شيرينمدرسه تا تخت ميخانه، گوشة خانه، تا فضاي مهمانخانه، چنان زبردستي و              كاري بـه ك

 ،شفق سـرخ  ة  روزنام(» ممكن نيست خواننده را در بار اول جز توجه به معني و مطلب توجهي ديگر باشد               
  ).تفريحات شب به نقل از مقدمة 1311 آذر 17

 موفق بـه  1317 پس از چهار سال در    و نگاري به بروكسل رفت     مسعود براي تحصيل در رشتة روزنامه     
 مدتي در يكي از جرايـد  ،طبق مقررات اين آموزشگاه عالي. نگاري شد ليسانس روزنامه وقدريافت مدرك ف 
ـاپ مقالـه       )17 (كرد  كارآموزي مي » گازت«بروكسل به نام     ـار در             و به دليل چ ـازة ك ـارة كمونيـسم اج اي درب

  . نشريات اروپا را نيافت
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ـا     محمد مـسعود      نة  گاسههاي   رمان  ژانر رمان اجتماعي در اين دوره      ةمهمترين نمايند  ـام اسـت ب ـاي  ن ه
ـات    و  ) 1312( در تالش معاش   ،)1311( فريحات شب ت ـان در واقـع        ايـن ). 1313(اشرف مخلوق  سـه رم

ها و مراكـز فـساد، نـشانگر وضـعيت      هاي مختلف اعم از ادارات، مدارس، ميخانه      محيط. مكمل هم هستند  
ـاگوني دسـت و   شوند   مي  با اسامي مستعار ناميده    هاشخصيت. زندگي در شهر تهران است      و با امراض گون

ـام            مسعود مشكالت جامعه را بازگو مي     . كنندپنجه نرم مي   ـته از نظ كند و زيربناي اين مـشكالت را برخاس
ـانگر      . دهـد داند و همين ايده را در هر سه اثر بسط مي           اشتباه مي  آموزشي ناكافي و بعضاً    ـار مـسعود نماي آث

در آتيـه وقتـي     «: انـد   گفته برخي منتقدان آن زمان   . دانسته شده است  روحيات و زبان مردم روزگار خودش       
ـات شـب   ،دست آوريمه  پايتخت بةتربيت شدنيم  امروزي جوانانةاي از زبان محاور بخواهيم نمونه  تفريح

  ).، به نقل از مسعود، ص ج2074كوشش، مقالة شمارة  (»ساخت طور كامل حاجت ما را روا خواهدبه
ـا كمتـر   نگار شهرت دارد و تا مدت     پيشه و روزنامه     عنوان سياست   در ايران با   )18(يور  سيد جعفر پيشه   ه

ـناخته اسـت    نويس مـي كسي وي را به عنوان رمان   ـال  . ش ـا تـالش يـك ناشـر جـستجوگر،      1384در س  ب
ـان  او . وري پس از هفتاد سال كشف و منتـشر شـد           هاي داستاني پيشه    نوشته دست ـادره رم ـال  )19(ن  را در س
 منتشر 1385در سال   ) دوجلد(مهين بانو   ورشيدي در زندان مركزي نوشته و رمان ديگر وي به نام             خ 1311

ـاقي مانـده كـه قـرار       نوشته شده و مجموعة داستان كوتاهي نيز از پيشه  1314 اين رمان در سال      .شد وري ب
  )20 (.است به زودي منتشر شود

ـا      سال پس از ن    73تين بار قريب به     براي نخس ) 1384 (مهين بانو  و   نادرههاي  انتشار رمان  گارش، ما را ب
دوستانه  هاي آن دوره؛ مملو از احساسات سطح رمان  رماني است همنادره. كند  روبرو ميوري نويسنده پيشه

ـادي    نادره. نويسيهاي ادبي و تكنيك داستان      و خالي از ارزش    ـاعي اسـت كـه فـساد         - يك رمان انتق  اجتم
ـنتي    و ددخويي سرمايه   خواري، ظلم فحشا، رشوه (ان  موجود در جامعة آن روز اير      ـازاري و س ـاي ب را از ) ه

  .گيرد جهات گوناگون به باد انتقاد مي
اهميت . وري را حتي نبايد با محمد حجازي كه از نويسندگان برجستة زمان خود بود مقايسه كرد                 پيشه

و به جامعة آن روز را منعكس پيشة تندر وري از اين حيث است كه نگاه يك كمونيست سياست       كتاب پيشه 
هاي  كراتواو نمايندة تيپي است كه از پيش از انقالب مشروطه و از زمان تشكيل گروه سوسيال دم              . كند    مي

ـناخت آن            1320هاي  تبريز تا سال   ـادي در ش ـار زي ـته نـشده اسـت      در ايران فراوان بودند ولـي آث ـا نوش . ه
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او . هاي سنتي تهي كند و به دنياي امروز پيوند بزند        ا از نگاه   ر كوشد جامعة خود       مي نادرهوري در رمان      پيشه
كند و بـه   كردة جامعه، طرفداري ميبازي و احتكار و نابرابري سر جنگ دارد، از قشر تحصيل           با ظلم و حقه   

ـانش تحميـل                 . پردازد    دفاع از حقوق زنان مي     ـتان و قهرمان مهمتر از همه اين كه نگاه سياسي خود را به داس
  .ندك نمي

   هنقص رمان واقعگراي اولي -8

هاي محمد حجازي   داستان. شود  طور مستقيم با واقعيت اجتماعي روبرو نمي      ه  رئاليسم ايراني در آغاز ب    
ـاظمي و ربيـع    . شده است  و علي دشتي به سبكي اشرافي و آميخته به احساسات رمانتيكي نوشته        مـشفق ك

ها جامعة بيشتر آن. خته و گزينشي نسبت به واقعيت دارند خام و ناپ   هاي نيم انصاري و عباس خليلي گرايش    
ـار خـود           مي» تهران«ايران را در       بينند و از تهران هم تنها رويارويي تهران سنتي و تهران مدرن را موضـوع ك

  .است» فروشي، و روزگار مردمش سياهمخوف، پژمرده، پر از جنايت و آدم«ها تهران آن. دهند قرار مي
ـاي شخـصي و تحميـل احـساسات و                   هاي مس دخالت ـار نظره تقيم نويسنده در ضمن روايـت و اظه

ـتان از نقـص         ـتان    باورهاي شخصي بر فضاي داس ـاي عمـدة داس ـا    ه ـاي فارسـي ت ـبك  .  اسـت 1310ه س
نگارانه و خطابي در درون روايت، ناگهان خواننده را از متن واقعيت داستان به پاي تريبون سخنراني             روزنامه

  . ندكشا نويسنده مي
 ها،  كشخانهها، شيره   خانهضع محالت، قهوه  جزئيات واقعگرايانه از و    مشحون از تصويري  مشفق كاظمي   

ـا، چاپارخانـه  ها، سفر با درشكه، مـسير راه ها، نوع پوشش و سر وضع شخصيتساختمان ـا و  ه  ارائـه  ...ه

هاي بيش از حد،    ما دخالت ا. ورزدها اهتمام مي   و به جد در توصيف زمان، مكان و ظاهر شخصيت          دهد  مي
ها و انتقادات اجتماعي و اظهارنظرهاي راوي از مقام سـوم شـخص             هم در جنبة داستاني و هم ارائة تحليل       

  .زندمانندي اثر ضربة جدي ميداناي كل در داستان، به واقعيت
ن حـضور   نويسنده در داستا  .  بسته و از پيش طراحي شده دارد       ي ربيع انصاري پيرنگ   جنايات بشر رمان  

ـان      شخصيت ،عالوه بر راوي  . پردازدهايش در مورد مسائل اجتماعي مي     يابد و به بيان ديدگاه      مي ها نيـز هم
ـان صـداي راوي            دارند كه منجر به تك    ها را در مورد مسائل ابراز مي      ايده صدايي رمان كـه در حقيقـت هم

ـاور آن در        بيان افسانه . رد تا حدودي سنت نوشتار متون كهن را دا        سيزده عيد رمان   .شوداست مي  هايي كه ب
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ـال   «هاي داستان مانند    اري بخش ذگ عادي دشوار است و عنوان      دل يك رمان واقعگرا براي خوانندة      پول حّل
عمالً ساخت و پيرنگ داستان را سست »  آن جنايت است هستي درختي است كه ميوة«و » مشكالت است 

  .  و بدوي كرده است
ـبيه اسـت            هاي مسعود از لح   داستان فقـدان  . اظ ساختار و پيرنگ داستاني، به صفحة حوادث روزنامه ش

ـار و نيـز فقـدان شخـصيت                ـان انتظ ـاي  پـردازي از بزرگتـرين نقـص      عليت و پيرنگ داستاني، عدم جري ه
هاي زياد و دخالت در   شعارها و نوشته مسائل مختلف، بارة هاي تند نويسنده در قضاوت. هاي اوست  داستان

شخصي محو  ها روايت غير  در اين داستان  . دهد  ان از اموري است كه بالغت داستان را كاهش مي         امور داست 
نگار انقالبي و پرجوش و خروش بـه نقـد            كند و چونان روزنامه     وار سخنراني مي    شود، نويسنده خطيب    مي
  . دشو افكار نويسنده از زبان راوي و يا با دخالت مستقيم خود نويسنده بيان مي. پردازد مي

تـأثير  . اي با هم در آميخته اسـت   اي، توصيفي و خطابه     هاي اجتماعي اوليه، سه سبك روزنامه     در داستان 
از ديگـر   . هاي مسعود و مشفق به خوبي درك كرد       توان در داستان    هاي اوليه را مي   نگاري در داستان  روزنامه
ـا، مـدارس و ادارات   خانه هها، فاحش  كافه(ها    هاي نثر مشفق و مسعود دقت در توصيف صحنه        ويژگي ـا  ) ه ب

  . نماي درشت است
ـات شـب  در ) پكر، اسكلت، فيلسوف، گوجه فرنگـي     (ها  گذاري شخصيت  نام ـاط   تفريح  نـشان از ارتب

هاي مسعود هر اپيزودي با هدف بيان يك موضـوع طراحـي            در داستان . نويسنده با فرهنگ تودة مردم دارد     
ـاش مثالً در داستان . استشود و پيوند آن با پيرنگ داستان سست        مي ـا بـراي نـشان دادن    در تالش مع  تنه

  .كشد ها، اپيزود مهماني يك پيرمرد را به تصوير ميبارگي آدمشكم
. وري سـست و فاقـد وحـدت موضـوع اسـت       از سـيد جعفـر پيـشه     نادره تكنيك روايت در رمان   

جـا نويـسنده    انة روايـت هر   در مي .  سامان بگيرد  خورند تا كتاب      چندين روايت به نحوي در هم گره مي       
. گـردد   كند و پس از چندي دوباره به جـاي خـود بـاز مـي       راوي تغيير مي ،دهد    زمام كار را از دست مي     

اجتماعي را بسيار نكوهيدند، برخـي هـم هنـوز     هاي اولية   بسياري از منتقدان زبان سست و عاميانة رمان       
پـسند قلمـداد    هـاي عـوام     ارزش و پاورقي  ثار بي هاي داستاني در شمار آ    ها را به خاطر ضعف تكنيك     آن
  . كنند مي
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دختـر قـرن      نرگس و) 1295 (هندوانههاي  رضاخاني، حسن مقدم با رمان       نخست دورة     در همان دهة  
ـان      ) 1305 (مرقد آقا  نيمايوشيج با داستان      ؛زن حاجي آقا   و   شاهزاده خانم تاجي  ،  بيستم و سعيد نفيسي با رم

  .بر داستان واقعگراي اصيل هموار كردندراه را ) 1310 (فرنگيس

  هاي رئاليستيشناختي رمانارزش جامعه -9

ـاعي    بيشتر  ي فارسي   رمان اجتماع  ،)1310 - 1300(هاي آغاز حكومت رضا شاه      در سال  بر وقايع اجتم
 را  هاي دروني شهر تهـران       در اليه   اجتماعي هايبحران كوشيدند تا   اين آثار مي  . شهرهاي بزرگ متمركز بود   

ـ   ة آن روز    در آثار خود بازتاب دهند و با بازآفريني مناسبات فردي و اخالقي جامعـ              ر رگ خـواب    نيـشتر ب
  .شناسي بپردازندبه آسيبجامعه بزنند و 

ـاي اخالقـي و فكـري دو دهـه      توانـد بحـران   مـي به سهولت  اجتماعي ايران  ـ محقق تاريخ سياسي ه
 در اين دوره انتشار يافتـه اجتماعي رمان  حدود بيست.  كندها دنبالاين رمان  را از خالل     رضاخانحكومت  

ـارة    شناختي قابل   كه در واقع تاريخ اخالق و عادات اجتماعي و حاوي اطالعات جامعه            جامعـة    توجهي درب
ـان     ؛ندشناسي اجتماعي داراي اهميت    ها همچنين از نظر زبان    اين رمان . رو به تجدد تهران است      زيرا عناصر زب

ـار هنـري و      وط به غذا، لباس، موسيقي و تئاتر و       هاي فرنگي مرب    ني و اصطالحات و واژه     تهرا  محاورة  نام آث
شود  به وفور ديده ميها  در آن هنرمندان و نويسندگان خارجي كه در تهران آن عصر وارد زبان فارسي شده              

  . دنده هاي جديد را نشان مي و نوع تحول اجتماعي و آبشخور آگاهي
ـادي دورة مـشروطه، پيرامـون    هاي    نوشته.  انتقاد اجتماعي است   عصر رئاليسم، عصر    مـسائل كـالن   انتق

ـ     و به واقع   ندچرخيد  مي  و موضوع حاكميت   سياسي جامعه  ـاري و ب ـاريخي     عـالوه اسـطوره   ه  نگ ـازي ت س
ـات    آغاز عصر رضاخاني نويسندگان يكباره به در   اما پرداختند، مي  معضالت اجتماعي همچـون فقـر، خراف

توجه دقيقـي نـشان    ... و ها كدهفروشي زنان و مفاسد عشرت    گرايي، تنبلي، خود  خواري، تملق مذهبي، رشوه 
براي زمينه را    و   بيان كنند يافتگي ايران را    نا   علل توسعه  كوشند تا    مي طلبان وقت متجددين و اصالح  . دهند  مي

  .فراهم آورند سازي رضاخاني رشد و ترقي ايران در چارچوب مدرن
يكي رمان واقعگراي اجتماعي كه     : روند  نويسي در موازات هم به پيش مي       جريان رمان  در اين عصر دو   

هاي اروپايي  هايي به سبك رمانتيك كه تحت تأثير نوشتهدر متن معضالت اجتماعي است و ديگري داستان      
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ـ         د، بـي  خور  اه با رمانتيسم گره مي    رئاليسم ايراني از اين جهت كه گ      . است ـباهت بـه رئاليـسم انگلي سي و  ش
   )21 (.امريكايي نيست

 كردگان فرنـگ بودنـد كـه       تحصيل هاي اجتماعي، روشنفكران برخاسته از اشرافيت و        نويسندگان رمان 
ـا در      توسط تحصيل  1301اين انجمن در سال     يت داشتند،    عضو »نانجمن ايران جوا  «در   اًغالب ـان اروپ كردگ

ـيد  نفر   50اعضاي آن به    ة   ماه عد  4سيس شد و پس از      أتهران ت  ـان و كارمنـدان           رس  كـه بيـشترشان از معلم
ـاعي و تـرويج زنـدگي فرنگـي همـت بـر تغييـر                      آن. دولت بودند  ها با نقد زندگي سنتي و خرافات اجتم

ـان كـه از      )22(. و در اين ميان توجه خاصي به وضع زنان ايران داشتند           هاي اجتماعي گماشته بودند    ارزش اين
ـاعي و           هاي تباه آن را افشا مي     شسويي منادي تمدن بودند و از سويي ارز        ـبات اجتم كردند، در تغييـر مناس

  .انكاري داشتند هاي انساني در شهر تهران نقش غير قابلارزش

  گيرينتيجه

هاي نوين حاصل از آن نسبت به نقش مـردم در ادارة زنـدگي، ادارة جامعـه و           پس از مشروطه، آگاهي   
ي جديدي انجاميد كه معادالت جامعة سنتي را بـه هـم          ساختار زندگي عمومي به ظهور طبقة متوسط شهر       

ـان   هاي كهنه و نو را در قلمرو اخالق، ساختار قدرت، ذوق هنري و شكل             ريخت و ارزش   هاي ادبـي و زب
ـان  .  داستان واقعگرا كه مولود جامعة شهري جديد بـود پديـدار شـد   ،در اين ميان. روياروي هم قرار داد    رم

ـاد و واقعيـت     . نويـسي تـأثير پـذيرفت     نويسي و سـفرنامه    چيز از روزنامه   واقعگراي فارسي بيشتر از هر     انتق
خاطر ماهيتشان  ها به سفرنامه. هاي واقعگرا راه يافت   هاي سفرنامه به داستان   اجتماعي همراه با بعضي ويژگي    

ـنگرانه و آموزشـي خـود در    كردند و عالوه بر ويژگيهاي جامعة معاصر را منعكس مي     واقعيت ـاي روش  ه
ـناختي        دست مي ه  ب... ها، بناها و     توصيفات دقيقي از محيط، راه     جاي جاي متن   دادند كه كمتـر جنبـة زيباش

ـيفات     .  زيادي با مشاهدات مقاربت داشت     اين توصيفات تا حد   . داشت ـان و توص ـان، مك بذل توجه بـه زم
ـان    نويسي با به  هاز طرف ديگر روزنام   . كردعيني زمينه را براي پيدايش رمان واقعگرا فراهم مي         كار گرفتن زب

هاي صورت. هاي اجتماعي زبان، نوشتار واقعگرا را تقويت نمود       سادة تودة مردم و به نمايش گذاشتن گونه       
نويسان اين نكته كه رمان. خوردها نيز به چشم مي    هاي اجتماعي زبان در سفرنامه    كمرنگ و كوتاهي از گونه    

هاي اوليـه بـه صـورت        به نوعي در آن دست داشتند و از طرف ديگر رمان           نگار بودند يا   روزنامه اًاوليه اكثر 
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ـاي اوليـه و روزنامـه   يافتند نشان از تعامل و تأثير و تأثر رمان   ها انتشار مي  پاورقي در روزنامه   . نويـسي دارد ه
ـان     نگاري در كنار تقويت زبان و محتواي رمان رئاليستي نوعي تداخل          روزنامه ـا رم ـاي اوليـه      نيز ب ـاد  ه ايج

ـتان   هاي اوليه كه قسمت   هاي سياسي رمان  هاي آموزشي و بيانيه    خطابه .كند مي ـا را مبـدل بـه       هايي از داس ه
ـا مـي   نمايي اين رمان  واقعاي از   گونة قابل مالحظه  نمايد، به تريبون سخنراني مي   ـان . كاهـد ه ـاي اوليـه    رم ه

توجه به زن، محيط . گيردشهرها در برمي ها را كالننمكان اكثر اين رما. اي با واقعيت دارند   برخورد يكسويه 
ـلي ايـن      شهرها در كنار طبقة نوظهـور كارمنـدان از درونمايـه          ش در كالن  ا  هاي زندگي و مصيبت  ـاي اص ه

  .هاست رمان

  ها يادداشت

 بـه   19، كه در اواخـر قـرن        كنت دو مونت كريستو و سه تفنگدار       -تحت تأثير آثار الكساندر دوما      خسروي   -1
 ).353: 1386 بااليي، ( قرار دارد-فارسي ترجمه شده بودند 

ـتانبول،             صنعتي ارتباطبا توجه به      -2 ـاالً    زاده با ميرزا آقاخان و شيخ احمد روحـي در اس نويـسنده واقعـي     احتم
ين رمان   ا و بايد   ساله بوده،  15زاده در هنگام چاپ كتاب آن ايام         چون صنعتي . كرماني است  ميرزا آقاخان    ،گستران دام

ـاب ايـن   ؛ باشدگرايي است نوشته شده هايي كه كامالً متفاوت با ملي بر انگيزه ها قبل از اين تاريخ و بنا مدت  زيرا انتخ
ـاي   سازد و تا حدودي با شرايط عقيدتي ايران در سال دار ميموضوع تاريخي كه غرور ملي ايرانيان را خدشه      1300ه

 )381 :بااليي، همان( انگيز به نظر برسدتواند شگفت  مغايرت دارد، مي-گيرد  يگرايي اوج م  زماني كه ملي- 1310تا 
 .214-206: 1366طباطبايي، : رك -3
ـاز   1300 پـس از توقيـف ايـن روزنامـه در            .بود» ستاره ايران  «ةحدود سه ماه سردبير روزنام     علي دشتي    -4 امتي
ـا   1300 از   مايـل تويـسركانى   علي دشتي و مديريت      به مدير مسئولي      شفق سرخ  . كرد اخذرا  » شفق سرخ  «ةروزنام  ت
» حريـت «  در روزنامة    وري  جعفر پيشه . تغيير نام داد  » عصر انقالب « به   1310اين روزنامه بعد از     . شد   منتشر مي  1310

ـيالن قلـم   ) كمونيـست (» كامونيست «در نشرية ) 1304حدود (بعد . همكاري داشت) 1299-1298(به زبان آذري    گ
ـياء    » بلديـه « عباس خليلي، نخست در روزنامـة  . كرد را منتشر مي» آژير« شمسي روزنامة   1322در  . زد  مي ـيد ض ـا س ب

ربيـع انـصاري در روزنامـة       . كرد  را منتشر مي  » اقدام  «روزنامة  ) 1300 ( كرد، پس از سقوط سيد ضياء       طباطبايي كار مي  
 .زد كيوان قلم مي 
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ـان تركـي،     ) 1253 (ستارگان فريب خورده    با نگارش رمان   نخستين رئاليست آذربايجاني ايراني بود كه      -5 بـه زب
 .تاريخي عصر صفويه مطرح كرد مفاهيم نويني مثل تشكيل پارلمان و اصالحات را در قالب يك داستان با زمينة 

ـاپ نخـست ايـن مجموعـه در بـرلين ايـن       .  طالبوف نوشتتمثيالت اين پنج نمايشنامه را به تقليد از        -6 در چ
ص يـك و   هاي ميرزا آقا تبريزي، صديق بر نمايشنامه  .  مقدمة ح  :رك. (اند  ها را به ميرزا ملكم منصوب كرده        نمايشنامه

 .)دو
ـان                بالي تعصب اين كتاب با نام ديگر       -7 اي   واره   در سه جلد كامالً مستقل و جدا از هم نوشته شـده اسـت، رم

ـا كـه در پرداخـت       اي داستان ساختگي است؛ اما از آن      قهرمان و ماجراه  . اي   زندگينامه -اي    است با ساختار سفرنامه    ج
ـان واقعگـرا      وقايع كمتر اغراق شده، احتمال واقعي بودن حوادث و ماجراها نيز در آن مي      رود و از اين جهـت بـه رم

منتـشر شـده   . م1896. /ق1314ن تاريخي بايد در سال ل ذكر نشده اما بنا به قراي   تاريخ چاپ جلد او   . شود  نزديك مي 
ليف ي كساني به كنايه و اشاره نسبت تأ   نويسندة آن تا دوازده سال بعد از انتشار جلد نخست ناشناخته بود و حت              .باشد

در قُـسطنطنيه   . م1909/ .ق1327در كلكته و جلـد سـوم در         . م1905./ق1323جلد دوم در سال   . آن را به خود دادند    
 .انتشار يافت) استانبول(

 .)309: بااليي، همان(سي خوانده است  بااليي، آن را پيشتاز رمان فار-8
 جعفـر مـدرس   :رك ( ق شش سال منشي سفارت انگليس در ايـران بـود  1230 -1223هاي    موريه در سال   -9

 .)صادقي، حاجي باباي اصفهاني
. ميرزا حبيب را فراهم كند چاپ ترجمة     اي به ادوارد براون خواسته است تا زمينة            شيخ احمد روحي در نامه     -10

گذاران پايه، و كامشاد، حاجي بابا اصفهاني  مقدمة (داده استة چاپ آن را نمي  در استانبول دولت عثماني هم اجاززيرا
 .)46: نثر جديد فارسي

 در.)  ق 1326(شد كه با به تـوپ بـستن مجلـس             ها در پاورقي روزنامة اتحاد تبريز چاپ مي          اين نمايشنامه  -11
 ژوئـن  28ها به ميرزا آقا تبريزي در تاريخ        اما نامة آخوندزاده در نقد نمايشنامه     . علي شاه جرايد تعطيل شد    زمان محمد 

 . نوشته شده است1871سال 
ـاورقي روزنامـة        1301نخست در    اين رمان را     جلد اول  -12 ـتارة ايـران    به صورت پ ـپس در      س  بـه   1302 و س

 در  1304 در سال    يادگار يك شب   ا عنوان صورت كتاب در چاپخانة كاوياني برلين آلمان منتشر كرد و جلد دوم آن ب             
 نـسخه   12000 در مسكو بـه روسـي ترجمـه و در            1924 در سال    تهران مخوف . مطبعة نمايندگي مسكو چاپ كرد    

 .انتشار يافت
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ـته »  سياسيخاطرات « دو كتاب، دارد اختصاص رضاخان زندان خاطرات انعكاس به كهديگر از آثاري  -13  نوش
  آن سياسـي  از زنـدانيان بـسياري . اسـت ) 1363(اي   انورخامه قلم به  نفر و سه   نفر پنجاهو  ) 1360چاپ ( ملكي خليل

 . رساندند چاپ به دورههاي آن روزنامه  خود راروزگار نيز خاطرات
  .90-60: 1358پور ايرانيان، مصباحي :  رك-14
. و هوادار نهضت مـشروطه و اهـل شـهر مـذهبى قـم بـود        خواه    ور و آزادي    فرزند ميرزاعبداهللا مردى پيشه    -15

محمد قمى كه از قم به آشتيان رفت و در      آخوند مال ،  از روحانيون بزرگ قم و پدربزرگش     جدش، آخوند مالعبداهللا    
 .آنجا درگذشت

ـاه     6شـفق سـرخ     در  (شـفق سـرخ     ة  مايل تويسركانى مدير روزنام    -16 اهللا ميكـده يكـى از       ، روح )1311 دى م
 1311 اسفند   15در روزنامة كوشش    (زاده   و محمد على جمال    )1311 دى ماه    18 شفق سرخ در  (ان معاصر   نويسندگ
 ).»مژدة رستاخيز ادبى«با عنوان 
ـات بـه      ... «: به مسعود چنين نوشـت    ) 1937 نوامبر   26(ر  اى د   زاده در نامه   محمدعلى جمال  -17 انـشاءاهللا امتحان

ولـو بـه خـرج    . ( روزنامه كار بكنى، برايت مفيد خواهـد بـود  ةك اداراست، سعى كن چند ماهى در ي  خوبى گذشته   
 .»...اند هاى تهران واقعاً مفتضح شده روزنامه) خودت باشد

ـاد                 سيد جعفر پيشه   -18 ـان در ايـران بـه عنـوان نم وري رهبر فرقة دمكرات آذربايجان و رئيس دولـت آذربايج
از زمان سقوط رضاشاه به انتشار .  در زندان ماند1318د و تا  دستگير ش1309در سال . طلبي شناخته شده استتجزيه

 دست زد و در آن مقاالتي آتشين حتي عليه مصدق نوشت كه مخالف واگذاري امتياز نفـت شـمال بـه          آژيرروزنامة  
 .شوروي بود

، بـه كوشـش محمـود مـصور         )1327-1272(وري     نوشتة سيد جعفر پيشه    .)ش1311رمان فارسي   ( نادره -19
، )1327-1272(وري    نوشتة سيد جعفر پيشه    بانو مهين. چاپ اول ،  1384گوينده،   :ي و صفدر تقي زاده، تهران     رحمان

 .چاپ اول، 1385گوينده،  : تهرانزاده، رحماني و صفدر تقيبه كوشش محمود مصور 
   ).1384 مرداد 22، شنبه 259شماره (كتاب هفته، گفتگو با محمود مصور رحماني  -20
 .294: 1، ج 1384 سيد حسيني، :ك و رئاليسم در انگليس و آمريكا رآميختگي رمانتيسم   دربارة-21
  .جزو انتشارات ايران جوان است از حسن مقدم جعفر خان از فرنگ آمده ةنمايشنام -22
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