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  ››زيبا‹‹بازخواني رمان     
  1)ملي در ژرف ساخت رمان زيباأت(

 

  دكتر مير جليل اكرمي   
  استاد دانشگاه تبريز 

    محمد پاشايي
  تبريز دانشجوي دوره دكتري دانشگاه

  چكيده

اي نوظهور است كه با شكل گيري نهضت مشروطه توجه ايرانيان را رمان در ايران پديده

هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي زمينه را براي به در عصر مشروطه بحران. ود جلب كردبه خ

 هي حجازي از جمل»زيبا«رمان . دكروارد پهنة اجتماع  آن راو  ساختوجود آمدن رمان مهيا 

هاي شود كه از منظر ادبي توانست ساختار و محتواي رمانهاي اجتماعي اوليه محسوب ميانرم

        وهش در ژاين پ. اوليه را اعتال بخشد و در تكامل سبكي و ساختاري رمان فارسي موثر افتد

هاي همانند رمان »زيبا«رمان  .و نقد و تحليل آن است ››زيبا‹‹ ساخت رمانواكاوي ژرف پي

شود و حجازي در اين رمان از فرم سفر براي اي عاشقانه شروع ميجتماعي اوليه با دسيسها

ها را قبل از نقش اغلب شخصيت» زيبا«حجازي در رمان . رنگ استفاده كرده استگسترش پي

       ها، ها در جريان كنش و واكنشبلكه شخصيت ،كندآفريني در صحنه داستان معرفي نمي

از منظر محتوايي اين . دهندروني خود را به مخاطبان به صورت ضمني بازتاب ميهاي دناگفته

       به دولت متمركز سراسري » روستايي-ايلي« ساالري و انتقال روشرمان به داستان ديوان

  .هاي اصلي آن به حساب مي آيدد اداري دورة رضاشاه از درونمايهپردازد و فسامي

 غيرمستقيم، پردازيعاشقانه، كشمكش عاطفي، شخصيت زيبا، دسيسة: هاواژهكليد
 .ساالريديوان
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  مقدمه

كردة اروپا بود و در عصر رضاخان مشاغل محمد حجازي، ملقب به مطيع الدوله، تحصيل

» زيبا«گراترين اثرش رمان هاي زيادي نوشت كه بهترين و واقعحجازي رمان. مهم دولتي داشت

حجـازي  . منتشر شد) 1308(چهر و پري) 1307(و رمان هما ، بعد از د1311است كه در سال 

تجربيات اداري خود را كه حاصل چندين سال فعاليـت در محافـل قـدرت بـود، در ايـن رمـان       

هاي اجتماعي دوره پـس از مشـروطه ارائـه    و موفق شد تصويري هنري از آشفتگيمنعكس كرد 

رضاشاه كه دوره سانسور و اختنـاق   ي حجازي در نيمة پادشاهي و اوج قدرت»زيبا«رمان . دهد

اين كتاب شرح حـوادثي  «كند كه ع رمان تاكيد ميقبل از شرو ،نويسنده. شديد بود، منتشر شد

بدون چنين تذكري چاپ و . است» به شيخ حسين گذشته 1299هاي پيش از است كه در سال

اگـر چـه   . پذير نبودانخفقان و اختناق حاكم بود، امك در چنين شرايطي كه» زيبا«انتشار رمان 

اي حوادث حكايت از زمان قاجاريـه دارد ولـي تقسـيم بنـدي     ها و پارهها و نام و نشانشخصيت

. ها و غيره از روزهاي انتشار كتاب به دور نيستها، شيوه اداره، تشكيل كميسيونها و ادارهدايره

حسـين اسـت كـه    اين رمان شرح سرگذشت يك زنداني به نـام شـيخ   ) 160:  1378مسكوب،(

و جلـد   1309جلد اول اين رمان در سـال  . اعترافات خود را براي وكيل مدافع خود نوشته است

در )  223:  1377ميرعابـديني، . (انتشار يافت 1327و دوره سه جلدي آن در  1312دوم آن در 

ر هاي حجازي تنها بخشي از زيباست كه ارزش هنري دارد و از ايـن ديـدگاه د  ميان همه نوشته

وهش حاضـر  ژپـ ) 60: 1358مصباحي پور ايرانيان، . (گيردهاي خوب فارسي جاي ميميان رمان

ژرف سـاخت داسـتان   . اسـت ›› زيبـا  ‹‹از بين عناصر داستاني در پي واكاوي ژرف سـاخت رمـان  

اخوت، : ك.ر.(شودمي بخش پيدا يا كم پيداي داستان است كه شامل طرح، شخصيت و مضمون

1371 :43(  

  

  »زيبا«مان خالصه ر

اي اسـت كـه از دوران   شيخ حسين مزيناني شخصيت اصلي و محوري رمان، روسـتازاده 

او وقتي در دوره كودكي براي اولين بار همراه پدر به مسـجد  . كودكي شيفته مقام و قدرت است
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بينـد، قـدرت مطلـق را در    رود و او را به هنگام بوسيدن دست حاجي سـيد پـيش نمـاز مـي    مي

كوشد تا بـه مقـام و مرتبـه    كند، حسين از اين به بعد ميير سيد مشاهده ميشخصيت حاجي پ

در . روداو براي فراگيري علوم ديني نخست به سبزوار و بعد به تهران مـي . حاجي پيرسيد برسد

شيخ بـه خـاطر زيبـا    . شودباز، فتان و شهرآشوب به نام زيبا ميباختة زني هوسطي حوادثي دل

هـاي زيبـا   با پافشاري. شوداي استخدام ميبه توصيه و سفارش او در اداره دهد وتغيير لباس مي

سـرانجام  . شودخواري و فساد اخالقي كشيده مييابد و به رشوههاي سياسي راه ميبستوبه بند

رانـي  طلبي و شـهوت عشق در دل او جاي خود را به قدرت ،هاي باالي اداريبا رسيدن به سمت

ر ديـوان،   كند و با مـريم، دختـر محـرّ   الدوله معامله مين بر سر زيبا با غامضين ميادر ا. دهدمي

  . بنددزيبا نيز به پرويز، كارمند وزارت داخله، دل مي. كندازدواج مي

كند و پرويـز  و زيبا براي آنها مانع ايجاد مي شيخ حسين با آگاهي از رابطه پنهاني پرويز

      سازد ولي غـامض الدولـه نقشـه حسـين را بـر هـم       دور ميرا از تهران و به تبع آن از معشوقش 

. كند و به روستايي پناه مـي بـرد  شيخ حسين براي رهايي از  مشكالت از تهران فرار مي. زندمي

شود و به همين دليل دوبـاره بـه   گناه ميثر اشتباهي باعث خودكشي دختري بيدر آنجا نيز در ا

      لدولـه شـيخ حسـين زمينـه را بـراي اخـراج پرويـز فـراهم         با مرگ غـامض ا . گرددمي تهران باز

هـاي سياسـي و فسـادهاي اداري حسـين،     كند و درگيـري بعد از آن كابينه سقوط مي. سازدمي

  . كندشود و در پايان او را روانه زندان ميسبب از دست رفتن ثروت، مقام و اعتبار وي مي

  

  » زيبا«رنگ رمان تحليل پي

رنگ شود و پياي عاشقانه شروع ميهاي اجتماعي اوليه با دسيسههمانند رمان» بازي«رمان      

است كه در آن نظم طبيعي بـر  » رنگ بازپي«اين اثر در اصطالح واجد . آن ساده و طبيعي است

  .كندنظم ساختگي غلبه دارد و داستان از ضابطه علت و معلولي تبعيت مي

داني براي وكيل مدافع خـود نگاشـته شـده اسـت و راوي در     رمان در قالب اعترافات يك زن     

در . پـردازد هاي زندگي خـود مـي  مطاوي اعترافاتش به تمام حوادث ريز و درشت و فراز و نشيب
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بـرد مـاجرا   هاي روزانه براي انتقال اطالعات و پـيش ادبيات اين دوره، استفاده از نامه و يادداشت

، به عنوان يكي از قراردادهاي رايج رمانتيسـم، عرصـه تبـادل    نگاري در آن دوراننامه. رونق دارد

گفتگـو  » خوفتهران م«يابد و در به تدريج استفاده از اين شگرد روايي تحول مي. احساسات بود

       » همـا «و » جنايـات بشـر  «از سوي ديگـر در آثـاري چـون   . شودنامه مي و گفتار دروني جانشين

 بلكـه نشـانه رابطـه عـاطفي      ،له انتقـال اطالعـات نيسـت   نامـه ديگـر فقـط وسـي     ،»فرنگيس«و 

: 1387ميرعابـديني، . (يابـد ها در مكاتبه بـروز مـي  هاي رواني آنهايي است كه واكنششخصيت

اي نويسد و حجازي از ايـن طريـق جامعـه   سرگذشت خود را مي» زيبا«راوي رمان ) 227-226

هـاي ديگـر حجـازي نيـز درون چنـين      ماجراهـاي رمـان   ،از اين منظـر . كندفاسد را ترسيم مي

از روي دفتر يادداشت روزانه شخصـيت اصـلي   ) 1308(چهرهما و پري. گيرندمي چارچوبي قرار

شـود  از روي صفحات كتابي نقل مي) 1332(شرح زندگي قهرمانان رمان سرشك . شوندنقل مي

. گويـد مـي  ش بازاي است كه شاعري براي دوستنيز خاطره) 1332(و  بخش اصلي رمان پروانه 

  )225: همان : ك.ر(

گزيند و با تبعيت از نظم معقول و حجازي كودكي حسين را به عنوان مبدا داستان برمي

افتـد  دركل داستان حوادث فراوان و متنوعي اتفاق مـي . دهدطقي داستان را تا پايان ادامه ميمن

در . رابطه حسـين و زيبـا اسـت   مربوط به  ،گره عمدة داستان اماشود كه منجر به ايجاد گره مي

پرسـد و شـيخ   شود و از او درباره شاگردش مهدي مـي اوايل داستان زيبا وارد حجره حسين مي

كه قريب به يك هفته مهدي آقا را نديده بـودم،  يك روز پس از آن« :شودباخته او ميحسين دل

الل سـياه چـادر   كه خواب ببينم صورت سفيد زني در وسـط هـ  كاغذلق حجره باز شد و مثل آن

مهمان ناخوانده بدون سالم و تعـارف بـا   ... اختيار در آن منظر مات و مبهوت شدم بي. درخشيد

مخاطب در حالت تعليـق  ) 28: تاحجازي، بي(» ...لحني پر از سرزنش گفت پس مهدي آقا كو ؟

سـبزوار   گيـرد كـه بـه   كه در ادامه داستان حسين تصميم ميشود تا اينو انتظار نگه داشته مي

-زني نزديك آمد و پس از احوال«ان برگردد و افكار زشت و شيطاني را از خود دور كند كه ناگه

خانم سالم رساندند و عرض كردند تشريف بياوريد منـزل، بايـد   ] زيبا[پرسي بسيار آهسته گفت 

بـدين  ). 37: همـان  (» يك بسته و يك پاكت براي مهدي آقا همراه خودتان بـه سـبزوار ببريـد   

         در واقـع  . شـود ترتيب خواننده تا انتهاي داستان به خوانـدن داسـتان مشـتاق نگـه داشـته مـي      



        

         5     1)تأملي در ژرف ساخت رمان زيبا(  ››زيبا‹‹بازخواني رمان

 

كند كه آيـا شـيخ حسـين بـه     افكني اين بخش سواالت زير را در ذهن خوانندگان ايجاد ميگره

هواي نفس خود غلبه خواهد كرد؟ آيا شيخ حسين به مالقات زيبا خواهد رفت ؟ حالت تعليق و 

يابد كه كنجكاوي خواننده بـه تشـويش وي دربـاره سرنوشـت شخصـيت      ار زماني شدت ميانتظ

  . خوردگره مي) حسين(اصلي 

-بند به رابطه علت و معلول و زمانحجازي در نقل و گزارش رويدادها اغلب مقيد و پاي

وادث سازگاري دارد و ترتيب حِ ها سرها معموال با انگيزه آنرفتار شخصيت كنش و. مندي است

-حجازي قبل از گسترش پـي . برحسب توالي زماني است كه  براساس زمان خطي نقل مي شود

رنگ، بـه خـوبي مقـدمات آشـكار شـدن كشـمكش عـاطفي و تـنش درونـي شخصـيت اصـلي            

او با توصيف حاالت عاطفي، روحي و رواني حسين، كشـمكش  . كندرا فراهم مي) حسين(داستان

          هـا و  ؛ كشمكشـي كـه منجـر بـه فروپاشـي و نـابودي ارزش      كنـد دروني او را بيشتر آشـكار مـي  

شيخ حسين با قدم نهـادن در تهـران، كـه بـه دام تجـدد آمرانـه و       . گرددهاي اخالقي ميسنت

چون آن نيز نـاتوان اسـت، در   بيند و از شناخت و درك چندوسطحي افتاده و از آن گريزي نمي

شود و تن به هر كار پستي تر به منجالب كشيده ميافتد و با گذشت زمان بيشورطة هالكت مي

ها، كشمكش عاطفي در اين اثر بيشتر از انـواع ديگـر رخ نشـان    از ميان انواع كشمكش. دهدمي

هاي عاطفي با شخصيت حسين همخواني و هماهنگي دارد، چرا كـه در  وجود كشمكش. دهدمي

هـا و  چگـونگي دل كنـدن او از سـنت    كند كـه سعي بر آن مي ،هر مرحله از زندگي او، نويسنده

اش را كه نتيجه سكونت در روسـتا و انـس گـرفتن بـا سـنت بـود،       هاي اخالقي و مذهبيارزش

  . گزارش كند

حجـازي تـنش   . شـود باخته و شيفته او ميبيند دلكه زيبا را ميشيخ حسين پس از آن

ردم چهره آن پـري حايـل   كبه هر چه نگاه مي«: كنددروني حسين را با جمالت زير توصيف مي

  ة ركعـات نمـاز آن قـدر اشـتباه    در عـد . ديدمترش ميگذاردم، روشنبود، چشم را كه به هم مي

كردم و هواي حجـره را كـه پـر از    كردم كه شماره از دست رفت، بي اختيار سينه را فراخ ميمي

   .بلعيدمبوي عطر بود، مي
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ود، هرگـز نفـس را اجـازه تمنـا نـداده      تا آن زمان كه بيست و پنج سال بر من گذشته ب

يك آرزو ... كردم گفت اما من اعتنا نميبودم، شايد گاهي ترسيده و پنهاني زير لب چيزهايي مي

شمردم بيدار شد و ماننـد زنبـور خشـمگين در پيـراهنم     احتياج خواب رفته كه به هيچش نمي

      منظـور و معبـود   «خوانـد كـه   نداي دروني پيوسته در گوشم مـي . كردافتاد و جان مرا ريش مي

        التهـاب و سـوزش جانـت تنهـا از ايـن زالل      ! تو همين بود كه ديـدي، بـاقي همـه دروغ اسـت     

  ). 29-30 :همان (» نشيندمي

وي بـا   .رنـگ اسـتفاده كـرده اسـت    حجازي در اين رمان از فرم سفر براي گسترش پـي 

اي از گذشته به حال ته بازتاب دهندة سفر جامعهتوفيق در دستيابي به معناي ثانوي سفر، توانس

   .)224 :1387ميرعابديني، (هاي رماني باشدو گذار از رمانس به سوي واقعيت

  

  » زيبا«شخصيت پردازي در رمان 

ها را قبـل از نقـش آفرينـي در صـحنه داسـتان      اغلب شخصيت» زيبا«حجازي در رمان 

هاي دروني خـود را  ها، آمال و ناگفتهو واكنش ها در جريان كنشكند بلكه شخصيتمعرفي نمي

پـردازي موجـب   شخصـيت  ةاين شـيو . دهندبه مخاطبان به صورت ضمني و تلويحي بازتاب مي

اسـاس ايـن   . واقعي، حقيقي و زنده به نظـر برسـند   ،هاي داستاني حجازيشود كه شخصيتمي

با اعتقاد بـه ايـن كـه در    شيوه بر عمل داستاني شخصيت مبتني است، بدين معني كه نويسنده 

دهـد كـه خـود را از    ، به شخصيت داستاني خود اجازه ميهنر اصل نشان دادن است و نه گفتن

در ايـن روش اعمـال و   ) 25: 1390اسـتاجي، . (طريق رفتار، گفتار و افكار بـه خواننـده بنمايانـد   

ت چه نـوع  زنند كه شخصيشود و خوانندگان حدس ميها به نمايش گذاشته ميگفتار شخصيت

شيوه گزارشـي و  (شايان ذكر است كه در اين روش نويسنده گاهي از شرح و تفسير . آدمي است

  . جويدها سود ميدر پرداخت شخصيت) مستقيم

بـا  اين امر . برددر رمان زيبا راوي براي معرفي خود از شيوه مستقيم و گزارشي بهره مي

بـه عنـوان مثـال وقتـي راوي در اوايـل      . سـت طبيعي و بجا توجه به زاوية ديد اول شخص كامالً

آه چـه  «: كندعدي از شخصيت خود را با جمالت زير تبيين ميگويد، بداستان از خود سخن مي

ه بودم و از ماديـات، همـان   زمان خوشي بود، زنجير بندگي و اسارت دنيا را هنوز به گردن نگرفت
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        از تجمل چنان دور بودم كه بزرگـان . مند بودن الزمستخواستم كه براي زنده و سعادتقدر مي

 زيـخوابيـدم و جـز كربـاس، چيـ    كشيدم و روي گليم مـي ر ميـاز بازيچه كودكان، عبا را به س

گوشت يا كوفته غذايي بود كه هر چند روز يك مرتبه وقتي بدن را به تعلـيم و  آب. پوشيدمنمي

ريـائي  داشتم، چه ضيافت بـي ود روا ميرياضت فرسوده كرده بودم، به عنوان پاداش دنيوي به خ

  ). 24-25 :حجازي، بي تا(» آوردبود و چه لذت و نشاطي مي

دوري از ماديـات و  : بـريم بـه ايـن خصـائل حسـين پـي مـي       ،با توجه به عبارات مذكور

تجمالت، دنياگريزي، قناعت، تحمل مشقات و رياضت و غيره كه حجازي مستقيما آنهـا را بيـان   

ها ها بر اين منوال نيست و مخاطب بايد از طريق اعمال، كنشرباره ديگر شخصيتاما د. كندمي

وقتي حجازي پاي غامض الدوله را به . ببردها پيها به انديشه دروني آنو ظاهر بيروني شخصيت

گويد كه مخاطب او را هاي او هيچ سخني نميكند، در مورد ويژگينقش آفريني در رمان باز مي

وقتي زيبا بـه  . بردميگيري داستان و از طريق اعمالش به شخصيت او پيننده با پيخوا. بشناسد

دهد كه غامض الدوله برايش كار خوبي پيدا كرده است، مخاطب هيچ شـناختي  حسين مژده مي

از او ندارد ولي با ادامه داستان و روشـن شـدن انگيـزه او، خواننـده بـا شخصـيت و نقـش او در        

چهـره روشـن و   » زيبـا «هـاي فرعـي حجـازي در رمـان    بيشتر شخصيت. دگردداستان آشنا مي

توان برخـي از  مي ،به طوري كه .رنگ استبرد داستان كمها در پيشمشخصي ندارند و نقش آن

  . ها را از صحنة داستان حذف كردآن

در . هاي داستاني از عنصر توصيف بسيار بهره برده استحجازي براي پرداخت شخصيت

هـا و توصـيف اشـخاص تقسـيم     ان توصيفات به كار رفته را به دو دسته توصيف مكانتومي كل،

   .)57 :1386آبادي، چگيني علي(كرد

        خبـر  شـود، كلـي اسـت و خواننـده از جزئيـات آن بـي      توصيفاتي كه از مكان مطرح مي

سـتخدام شـده،   اي كه شيخ حسين در آنجـا ا به عنوان مثال خواننده در مورد وزارتخانه. ماندمي

توصيفات ارائه شـده از   ؛رفت و آمد و شلوغي استداند كه مكان پرچ اطالعي ندارد و تنها ميهي

صـرف   ،پـذيرد و قصـد نويسـنده   مكان بيشتر براي ترسيم وضعيت روحـي حسـين صـورت مـي    

آن است، قصد  و مناظر» كن«به عنوان مثال در نمونة زير كه توصيف دره . توصيف مكان نيست
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در ته دره رودي . اي تنگ واقعمه بلند و در درهديدم در كو«:ده تشريح وحشت راوي استنويسن

    زنـد و هـا مـي  خورد و به شـتاب تمـام خـود را بـه سـنگ     منقلب و سرگشته هزار پيچ و خم مي

اند كه خود را از بندها خـالص  برگ درختان، پيوسته در تالطم و كوشش. كندكنان فرار مينعره

. موحشي كه مقدمه جنايات فجيع و حوادث سهمناك است، جهـان را فـرا گرفتـه    سكوت. كنند

: ك .ر(همچنـين  ).  260 :حجـازي، بـي تـا   (»ديوارهاي كوه به نظرم تلي بود از استخوان ديوان

  ). 21: همان 

هـاي ظـاهري و هـم    اما توصيف اشخاص كه بسامد بااليي در داستان دارد، هـم ويژگـي  

نويسـنده بـه توصـيف صـوري     . گيـرد هـا را دربرمـي  ونـي شخصـيت  حاالت عاطفي، روحـي و در 

دهد اما توصيفات يا كامال مبهم و گنگ و يـا بسـيار نـاقص    ها توجه بيشتري نشان ميشخصيت

نويسي اهميت درخـوري دارد، توصـيف حـاالت    چه در بررسي سير تطور و تكوين رمانآن. است

. شـد اجتماعي اوليه به آن پرداختـه نمـي  هاي عاطفي، روحي و رواني اشخاص است كه در رمان

       هـا  به مناسبت موضـوع بـه تشـريح ذهـن پريشـان و آشـفته شخصـيت       » زيبا«حجازي در رمان

ديم ق«خوانيم شرح پريشاني و وحشت شيخ حسين بعد از تهديدات چه در زير ميآن. پردازدمي

شـيخ  . اسـت » وزنامـه گـوهر  ر«ها و ديگـر اعمـال خـالف او در    مبني بر افشاي دزدي» السادات

مثل كسي كه در غرقاب افتاده جز فنـا شـدن،   «: كندحسين احواالت خود را چنين توصيف مي

ي بلعيدن مـن دهـان تـازه اي    دنيا سراسر دنياي متالطمي بود كه هر آن، برا. ديدماي نميچاره

اشـك  . شدم باز نميآمد و دهاننه تنها قدرت فكر كردن نداشتم، صدايم بيرون نمي... كردباز مي

  .»ريختدر چشمم سنگ شده بود و نمي

تـرين  ذكر اين نكته خـالي از لطـف نيسـت كـه در مجمـوع ميرزاحسـين خـان واقعـي        

اي پيچيـده و  زيرا كه داراي احساسات و اخالقي با كشـاكش و روحيـه   .شخصيت رمان زيباست

الم و قلـب حساسـي   خـان وجـدان سـ   ها مانند پرويز و مصطفيگروهي از شخصيت. درهم است

اي ديگر همچون زيبا، غـامض الدولـه و قـديم السـادات تبـه كـار       ند و دستهادارند و مطلق خير

بـه  » زيبـا «هاي داستاني حجازي درشخصيت) 178: 1378مسكوب، . (نداند و مطلق شرامحض

  . اند و حد وسطي ندارندها هستند كه مطلقهاي قصهاستثناي ميرزاحسين همان شخصيت
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به شخصيت هاي زيادي فرصت نقش آفريني داده اسـت كـه از   » زيبا«ي در رمان حجاز

         هـاي اوليـه   با ديگر كاراكترهـاي داسـتاني رمـان   ها شخصيت ميرزاحسين و زيبا متفاوت بين آن

شان در شكل گيري و پيشرفت حوادث داستان به به همين روي و به مناسبت اهميت. نمايدمي

  :و زيبا مي پردازيمتحليل شخصيت حسين 

  

  شخصيت پردازي حسين 

متمركـز شـده   » حسـين «به طور عمده بر روي شخصيت » زيبا«پردازي رمان شخصيت

حسين، شخصيت اصلي داستان، از زندان شهرباني اعترافـات  . چرخداست و گرد شخصيت او مي

. كنـد يـاد مـي  » قصه يك حريق روحي«نويسد و از آن به عنوان خود را به وكيل مدافع خود مي

حسـين  . پـردازد نويسنده پس از معرفي كوتاه و مختصر حسين به شـرح دوران كـودكي او مـي   

حجـازي،  . (شناسدكودكي شرور، رياست طلب، بلند پرواز و پول پرست است كه فقط پول را مي

طـرز  . نويسنده به خوبي توانسته نوع تصور حسين را با سن و سال كم او تطبيق دهـد ) 9: تا بي

پرسـد، حـس آشـنايي بـا كـودكي      اي كه از پدر و مادر خود ميهاي بچگانهرف زدن و پرسشح

كنـد،  پدر حسين از شـنيدن روضـه گريـه مـي     وقتي. كندشيرين سخن را در خواننده ايجاد مي

هاي جمعه كـه روضـه خـوان    در شب«:گردد كه پدرش را زده باشدحسين به دنبال شخصي مي

و محيط دنيائي كه به تجربه در ذهن مـن ايجـاد شـده بـود، انقالبـي      آمد، در دايره مدركات مي

نشـيند و  ديدم كه او باال نشسته و پدرم بر زمين مـي مي: شدداد و تغييراتي حاصل ميدست مي

. كنـد خوان گريه ميهاي روضهگريم، پدرم نيز از حرفهمان طور كه من از پرخاش و تهديد مي

يا در جاي ديگـر وقتـي پيشـاني    ) 9: همان (»پدرم را زده باشدگز نديده بودم در صورتي كه هر

كند، او در مطـبخ زيـر ديـگ را انگولـك     فكر مي ،بيندسوخته و چروكيدة حاجي پيرسيد را مي

يقيـنم  . پيشانيش سوخته و بهـم چروكيـده بـود   «: اندگوشت روي سرش ريختهكرده و اجنه آب

 :همـان (»نه آبگوشت داغ بر سـرش ريختـه انـد   شد كه در بچگي زير ديگ را انگولك كرده و اج

14 .(  
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بوسـيدند، او را سرمشـق و   كه مردم به زور دست او را مـي » سيدپير«حسين با مشاهده 

پس از گذشـت هشـت   . روددهد و به پيشنهاد او براي تحصيل به سبزوار ميالگوي خود قرار مي

گردد و براي تحصيل به تبحر ميسال در صرف و نحو، معاني و بيان، فقه، اصول كالم و منطق م

از «: شـود با اقامت در تهران مرحله جديدي از زنـدگي شـيخ حسـين شـروع مـي     . رودتهران مي

وسعت ميدان مشق . عظمت شهر، چنان كوچك شدم كه چند روزي رشته افكارم از دست رفت

وتم كـرده  كردنـد، مبهـ  دويدند و حمله مـي ق كه با توپ و تفنگ به هر طرف ميهاي قزاو دسته

از صداي توپ ظهر، چون نزديك و غيرمنتظره بود، چنـان از جـا جسـتم كـه لقمـه نـان و       . بود

پهنـا و درازاي خيابـان و   . نمودهمه چيز در نظرم بزرگ مي! ماست به دماغ و چشمم ماليده شد

هـا، زبـانم را بـه حيـرت     بازار، ديوارهاي بلند و سردرهاي آجري، عده زياد مساجد و عظمـت آن 

كـرد،  معابر، زمين را به آسمان وصـل مـي   حتي ضخامت و وسعت گرد و خاكي كه در. بسته بود

  ). 21: همان(»اي داشتدر نظرم شكوه و جلوه

شود؛ از يك سو حسين پس از رحل اقامت افكندن در تهران گرفتار كشمكش روحي مي

گاري را طي خواهد كرد و در دريـاي دانـش و   خاطرش شاد بود كه به زودي مدارج علم و پرهيز

-اعتنايي مردم نسبت به همزهد غوطه ور خواهد شد و از طرف ديگر گاهي دلش از سردي و بي

-دوگانگي شخصيت حسين كه نمونه افراد جامعـه تلقـي مـي    .)21 :همان(گرفتديگر غصه مي

ـ   . شود، ناشي از دوگانگي شهر عصر رضاشاهي است ه تركيـه و ديـدار بـا    رضاخان در پـي سـفر ب

هدف رضاخان از . زنداي او دست به تغييرات اجتماعي ميهآتاترك با اثرپذيري از تعاليم و روش

اما اين هدف او عملـي   ،تغييرات اجتماعي، مدرنيزه كردن كشور به شكل تقليد شده از غرب بود

نان آن بـين  و جامعه دچار نوعي دوگانگي و سردرگمي شـد و سـاك  ) 47 :1387عسگري، (نشد 

ـ . پايه و سطحي سرگردان ماندندسنت و تجدد بي اي آيينـه  ةدر اين دوره رمان اجتماعي به مثاب

  . كنداي هنري ترسيم ميها را با شيوهها و بالتكليفياين كشمكش

كنـد و از او  هاي اخالقي را دگرگون مـي ها و سنتبند به ارزشتهران مخوف حسين پاي

حريـق  «شـيخ حسـين بـه قـول راوي بـه      . دهـد به هر كار پستي ميسازد كه تن شخصيتي مي

. افتـد راني، پول پرستي و مقام پرستي ميشود و هر روز بيشتر در ورطة شهوتدچار مي» روحي

. دهـد حسين را با مهارت تمام ارائه مي شخصيتحجازي در خالل رمان كيفيت حريق تدريجي 
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هاي دينـي و اخالقـي كـامال دسـت     ده و از ارزشحيايي ورزيده نشزماني كه شيخ حسين در بي

حسين وقتـي بـه پرويـز،    . كنددهد و روح حسين را آزرده مينكشيده است، وجدان او ندا درمي

زنـد، گرفتـار عـذاب    قي شغلي و كنار زدن رقيب نارو ميكارمند كاردان وزارت، به ناحق براي تر

زدم و قـدر سـعي و   آن طـور نـارو مـي    مستعد و كاردان، وقتي من با آن جوان«:شودوجدان مي

شد، نزديـك شـد كـه بنـالم و     كردم، دلم از يك درد نهاني ريش ميعملش را به ناحق پست مي

حيائي ورزيـده نشـده و   هنوز در بي. دانم، تو يادم بدهبه خدا من از احصائيه هيچ نمي: بگويم كه

ها علـم  االمتياز آدمكردم ما بهمي خيال. كمك بخت و اتفاق را به جاي علم و لياقت نگرفته بودم

ولي چون طبعاً پرهوس و جسورم، زود فهميـدم كـه   . تر استتر باشد، محترماست و هر كه عالم

مل بر سر هر مانع و مخالفي پا گذاشت و رفـت  أكار، بايد بي دغدغه و ت براي ترقي و پيشرفت در

امـا راسـتي در ابتـدا از    . يچ نگفتمخودداري كردم و ه. و لو دل دردمند و وجدان مجروحي باشد

شدم و نداي عدالت، با وجود غريو موحش شـهوات، گـوش دل مـرا    كردار زشت خودم آزرده مي

  ).67: 1387حجازي، ( »كردرنجه مي

آورد و محيط در تكوين شخصيت دوگانـه او  شيخ حسين شخصيتي دوگانه به دست مي

اشـاره   خـويش  ي خود به دوگـانگي شخصـيت  هاي ذهنحسين در يكي از واگويه. ثير نيستأتبي

چند دقيقه نگذشت، حال پريشان پرويز را مثل تپيـدن مرغـي كـه بـراي تعـيش سـر       « :كندمي

بريده باشم، فراموش كردم و به اين خيال افتادم كه چرا هر قدر درونم از دروغ و گناه سـياه تـر   

ام، يكـي خـودم و ديگـري آن    هكردم كه دو نفر  شدحس مي! افزايدشود، به جلوه ظاهرم ميمي

  . صورت ظاهر كه بايد آراسته و بزك كرده به چشم ديگران بكشم

ام و فريـب دادن مـردم را   منـد شـده  تي به اين صورت ظاهر بيشـتر عالقـه  ديدم از بدبخ

  ). 74: همان(» دانم، ميل دارم به غلط مرا صاحب كمال و اقتدار بدانندوظيفه خود مي

دوره نخسـت  : شـود وان گفت كه زندگي حسين شامل دو دوره ميتدر يك نگاه كلي مي

در . گـذرد مـي ) مزينان و سبزوار(دوره كودكي و جواني اوست كه در محيط سنتي جامعه ايران 

هـاي دينـي ارزش دارد و مـردم بـه ايـن      هاي اخالقي و آموزهبندي به ارزشچنين محيطي پاي

         ارزش ،سيد اسـت كـه بـه سـبب علـم و آگـاهي      پيرنمونه آن حاجي . گذارندها احترام ميمقوله
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و قدرت اجتماعي بيشتري دارد و حسين او را به عنوان سرمشق و الگـويي بـراي خـود انتخـاب     

  . كند تا به مقام و شأن اجتماعي او نائل شودمي

در ايـن  . شـود شروع مي» زيبا«دوره دوم زندگي حسين با عزيمت به تهران و آشنايي با 

حسـين از  . رسد كه پول و قدرت مالك ارزش و احترام استيخ حسين به اين نتيجه ميدوره ش

اصطالح مـدرن و در اصـل تحميلـي قـدم     به هاي حاكم بر آن، به محيطي سنتي و ارزش ةجامع

در اين دوره حسين شخصيتي دوپاره است، يكي شخصيتي كه از زندگي در مزينـان بـه   . نهدمي

هري فريب دهنده كه حاصـل زنـدگي در شـهر مـدرن اسـت و از      ارث برده و ديگري صورت ظا

حسين در اين مرحله هم به زندگي در تهران . بركت شغل جديد در وزارت به دست آورده است

هـاي سـنتي و   هنـوز پيونـد او بـا ارزش    ،اين مرحلهدر . بسته است و هم بيزارو ترقي شغلي دل

سـم و روح ميـرزا حسـين خـان از هـم دور      ج. هاي ديني به طور كلي منقطع نشده استآموزه

روح، تشنه مهرباني زالل، كنار نامزد آن روزها، در هواي پـاك  . اندديگر بيگانه شدهافتاده و از هم

: مسـكوب . (كند و جسم در شهر و تنگاتنگ با لذتي عبـث و پـوچ وامانـده اسـت    روستا پرواز مي

1378 :170 (  

  

  » زيبا«شخصيت پردازي 

گر است كه مـردان بازيچـه دسـت اوينـد و بـه      انگيز و آشوبك زن فتنهنمونة ي» زيبا«

گـر را  در اين رمان زيبا نقش يك زن مكـار و حيلـه  . همسر و هنجارهاي اجتماعي پايبند نيست

كند كه با استفاده از زييايي ظاهري و قدرت شيطاني مردان ثروتمند و صاحب اقتدار را بازي مي

هاي خـود  ها در جهت ارضاي هوسو از ثروت و مقام اجتماعي آنكند در دست خود گرفتار مي

تراز با مـردان  او زن چشم و گوش بسته و زبون سنتي نيست، او زني است كه هم. جويدسود مي

زيبا از طريق غـامض الدولـه،   . گيردگذارد و از طرف مقابل خود بهره ميجامعه در فساد پاي مي

در . كنـد ساده خود، شيخ حسين را وارد چرخة اداري مي معاون وزارت خارجه، محبوب جوان و

. كننـد اين ميان غامض الدوله نيازهاي مادي زيبا و شيخ حسين نيازهاي روحي او را برطرف مي

كند كـه بـه   كند و از او حرف شنوي ندارد، زيبا سعي ميوقتي حسين از زيبا اطاعت محض نمي
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 :1389افشـاري،  (خـود را بـه نـان و نـوائي برسـاند     وسيلة غامض الدوله پرويز بازيچه ساده لوح 

190(.  

گناه نيست كه ديگـران  ، نخستين رمان اجتماعي، بي»مخوف تهران«همانند زنان» زيبا«

-گوشـانه زنـدگي مـي   او زني مختار و آزاد است كه به ميل خود بازي. بند و باري بكشنداو را بي

، جادو جنبل، فال و طالع و سر كتاب و نذر و سراهاي حرمزني كه پيشترها از راه دسيسه«. كند

برد آزاد شده، به زندگي اجتماعي راه پيدا كرده و چون گرگـي  نياز و دخيل كار خود را پيش مي

زيبا با اعمال نفوذ ... شناسدزيبا براي آزادي خود مرزي نمي. در گله جانوران گرسنه افتاده است

يان ديگران زير و رو مي كند و برابري را كـه شـرط   در دستگاه دولت شرايط را به سود خود و ز

. آزادي اجتماعي است، از ميان مي برد و بدين گونه آزادي او موجب بندگي ديگران مـي گـردد  

مايـه مـرگ و   ) شخصـيت اصـلي زن رمـان تهـران مخـوف     (انديشه اين آزادي نيامده در مهين 

با وجه ظلماني و چهـره اهريمنـي   فحشاي زي. پيدايش واژگونه آن در زيبا مايه خودفروشي است

  ).168:  1387مسكوب،(» آزادي زن اجتماعي است

او سـر  . گذارد، قابل توجه اسـت از حيث تاثيري كه بر شيخ حسين مي» زيبا« شخصيت

اي پيـدا كـرده باشـد، گـاه در     بندد و مثل كودكي كـه بازيچـه  حسين را با ريسمان محكمي مي

. انديشـد ورزد و گاه به غير از رنج و آزارش هيچ نمـي عشق ميفشارد و به او بازوان گرم خود مي

  ) 25: تاحجازي، بي(

يـك روز پـس از آنكـه    «: كنـد حجازي پس از فضاسازي مناسب زيبا را وارد داستان مي

را نديده بودم، كاغذلق حجره بـاز باشـد و مثـل    ) بازيچه و نامزد زيبا(قريب يك هفته مهدي آقا 

شيخ حسـين  ). 26 :همان(» !زني در وسط هالل سياه چادر درخشيد  آنكه خواب ببينم، صورت

زيبـا بـه   . نهـد باخته و شيداي او مي شود و قدم در تباهي ميبا مشاهده چهره باطراوت زيبا دل

كنـد  اسـتفاده و او را بـه خانـه خـود دعـوت مـي       ءبهانه قدرداني از حسين از ساده لوحي او سو

و او را مقهـور  ) 40: همـان : ك .ر(خوابـد دهد و در بالينش ميو شراب به او مي) 29-30 :همان(

نشيند و بيرون كشيدنش از ماندنش دردنـاك تـر   عشق زيبا پيكان وار در دلش مي. كندخود مي

  ) 72: همان . (شودمي
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-اما الگوي قديمي نيز دارد و به نظر مـي  ،كه سيماي زن جديد منحرف استزيبا با اين

هاي عاميانه قديمي باشد كه در فضاي جديد شهر قرار قصه» داللة محتاله«اي از رسد تعبير تازه

هـاي  ي محسوس و پر از لذت است كـه مـرد را بـا زيبـايي    »دنيا«اين زن همان. داده شده است

شخصيت درونـي زنـي از   . سازدافكند و از حوزه اخالقي و عرفاني دور ميبه دام مي خود ظاهري

واكاوي شده و مناسبات او و حسين مزينـاني بـر زمينـه زنـدگاني     قماش زيبا در رمان به خوبي 

  ) 97-98، 1383:دستغيب.(شهر جديد قرار داده شده است

يابنـد كـه واجـد خصوصـيات     ز فرصـت حضـور مـي   ـان ديگـري نيـ  ـزنـ » زيبا«در رمان

زينب، مادر حسين، ماه جبين، مـاه رخسـار و مـريم    . هستند» تهران مخوف«هاي زن شخصيت

زينـب، نـامزد حسـين در    . شـوند اند كه قرباني هوسبازي و افزون خواهي مردان مـي انينمونه زن

كنـد و يـك روز او را   مزنيان، پس از چند ماه گريه و زاري، در جستجوي حسين از ده فرار مـي 

  ...  شود وكنند، مادر حسين از دوري فرزند ديوانه ميآبستن، در حال گدايي در دامغان پيدا مي

  

  » زيبا«ة رمان درون ماي

هـر نويسـنده   . داستان تصويري عيني از چشم انداز و برداشت نويسنده از زندگي اسـت 

حجـازي  . دكنـ فكر و انديشه معيني درباره زندگي دارد كه در قالب داستان به ديگران عرضه مي

به سبب اشتغال در مناسب رده بـاالي حكـومتي و براسـاس تجربيـاتي كـه از خـدمت اداري و       

الي بـه را نوشت و نظرات خـود را در ال » زيبا«با محافل قدرت به دست آورده بود، رمان  آشنايي

حجازي در اين اثر . هاي داستان به فراخور موضوع و مقام بيان كردسطور رمان از زبان شخصيت

هـاي پـس از انقـالب مشـروطه،     هاي اجتماعي سالداستاني، تصويري هنري و عيني از آشفتگي

) 223:  1387ميـر عابـديني،   . (كنـد ساالري و سقوط معنوي سردمداران ارائه مـي فساد ديوان 

دهد كه چگونـه سـازمان مشـروطيت بـه همـان سـبك       به خوبي نشان مي اين رمانحجازي در 

اي كه سرشار از خرافات، تبعيض و فريب هاي قانون در جامعهشود و سهولتاستبدادي اداره مي

   .)1387،147: مسكوب(هموار كرده است است، چگونه راه را براي فساد

مشـفق  » تهـران مخـوف  «حوادث جنبش مشـروطه و بـزرگ شـدن تهـران در     هرچند، 

پـس از جنـبش   . به خـوبي بـه تصـوير درآمـده اسـت     » زيبا«اما در رمان انعكاس يافته،كاظمي 



        

         15     1)تأملي در ژرف ساخت رمان زيبا(  ››زيبا‹‹بازخواني رمان

 

ر زادگـان د هـا و شـاه  مشروطه و گشايش مجلس شورا، تنش اجتماعي از بين نرفت و باز فئودال

كـه بـا    پديد آمدنـد در اين بين فرصت طلباني نيز پيدا . كسوت آزادي خواه، وكيل و وزير شدند

  . نيرنگ و چاپلوسي راه خود را به سوي مناصب قدرت هموار ساختند

شـيخ حسـين   «موضوع اصلي رمان زيبا توصيف زندگي يكي از اين فرصت طلبان به نام 

آيد و بر آن است، علـم  مي) تهران(به شهر بزرگ ) مزينان(اين شخص از روستا . است» مزيناني

رگردد و عالم شود ولي حوادث شـهر بـزرگ او را در خـود غـرق     ـبياموزد و به روستاي مزينان ب

آمـوزي  وي را از علم) مليحه اصفهاني(آشنايي او با زني شهر آشوب و فتانه  به نام زيبا . سازدمي

زيبا كه با بزرگان و متنفّذان پايتخـت ارتبـاط دارد،   . افكندبه ورطه سياست و صدارت طلبي مي

رسـد و  شيخ حسين به مناصـب بـاال مـي   . كندزمينه را براي پيشرفت حسين مزيناني فراهم مي

در همه اين احـوال  . كند و به زندان مي افتددزدي مي وگيرد، اختالس مي» قياس الدوله«لقب 

مقام و هـم طالـب دوران پرصـفا و آرام     هم عاشق قدرت و ثروت و. دچار كشمكش روحي است

  . بخش اقامت در مزينان است

مداران ميهن دوست در آرزوي آن بودند كـه  پس از جنگ جهاني اول گروهي از سياست

كشان داخلي و آسيب ديده از دشمنان خارجي را سر و سـامان  كشور آشفته از خودسري گردن

پارچه و نيرومند بـود و چنـين دولتـي بـدون     نيل به اين هدف نيازمند دولت مركزي يك. دهند

. سـاالري جديـد امكـان پـذير نبـود     لي و اداري كارآمد و خالصه ديـوان ارتش مجهز، سازمان ما

و ماليـه و  ) ژانـدارمري، قـزاق و نظميـه   (ها براي سـازماندهي نيـروي انتظـامي   نخستين كوشش

انـدكي بعـد از   . گشـت هاي پيش از جنـگ بـاز مـي   گمركات به ياري مستشاران خارجي به سال

كودتا، رضاخان وزارت جنگ را به دست آورد و سپس فرماندهي كل قوا را نيز از آن خود كرد و 

تر، نظام مان روال و با شتاب و شدتي افزونوي پس از رسيدن به پادشاهي به ه. سردار سپه شد

سـاخت و  آموزش، دادگستري، دارايي و در يك كالم سـازمان لشـگري و كشـوري را دگرگـون     

  . دستگاه اداري نويني به وجود آورد

ي حجازي كه در نيمـة پادشـاهي و اوج قـدرت رضاشـاه منتشـر شـد، بـه        »زيبا«رمان 

اگر . پردازدبه دولت متمركز سراسري مي» روستايي -ايلي«ساالري و انتقال روش داستان ديوان
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د كه اين حوادث مربـوط  دهچه نويسنده به سبب وابستگي به حكومت در آغاز داستان تذكر مي

-به ديـوان » زيبا«دهد كه رمان است، ولي قراين و شواهد نشان مي 1299هاي پيش از به سال

  . ساالري زمان انتشار كتاب اشاراتي دارد

كنـد كـه تجـدد تحميلـي و تقليـدي      اي را ترسـيم مـي  حجازي در قالب اين اثر جامعه

از منظـر نويسـنده رمـان،    . فراهم آورده اسـت هاي سنتي را موجبات از بين رفتن اصول و ارزش

هاي اخالقـي و مـذهبي   ها و سنتزاد تجدد و مدرنيزه شدن است، ارزشرشد شهرنشيني كه هم

حجازي در خالل رمان دسـتگاه اداري را آمـاج انتقـاد قـرار     . را در معرض نابودي قرار داده است

           رفـت و ترقـي روابـط پنهـاني    مز پيشكند، رها را توصيف مياراتي كه حجازي آندر اد. دهدمي

. رودكاري درآن پـيش نمـي  و بدون داشتن معرف هيچ) 58 :تاحجازي،بي:ك.ر(و خصوصي است

شـود  اي خيانت و زيرآب زني سياست اداري محسـوب مـي  در چنين اداره) 62ص: همان: ك.ر(

  ) 77-78: همان. (و پاپوش دوزي و اتهام به ديگران در آن رواج دارد) 72: همان(

رتي در گـردش كارهـا و   در چنين دستگاهي فحشاي پنهان و آشكار نيز مانند پول و پـا 

. انـد بسـته هـم  تنيـده و ري و فحشا دو پديده جديد، درهـم ساالديوان. ها نقش دارداستخدام آدم

ساالري الزمة دولت سراسري مركزي است كه خـود حاصـل انقـالب مشـروطه و برچيـده      ديوان

مينـه  قيدي اخالقـي در ز وه حكومت ايلي پيشين و روي كار آمدن رضاخان است و بيشدن شي

بعـد از  . يمن آزادي سقط شده و ناكام انقالب مشـروطيت اسـت  اجتماعي چهره ديگر و جفت بد

امـا برقـراري   . انقالب مشروطه سرانجام دولت مركزي جاي اسـتبداد منـدرس قجـري را گرفـت    

سـاالري  نتيجـه ديـوان  . د فرهنگ ويژه خود بود كه ميسر نشـد نيازمن) دموكراسي( آزادي فردي

فرما شـد كـه   اري اخالقي در زمينه اجتماعي حكمبند و بتحميلي و سطحي آن شد كه نوعي بي

، 1378 :مسـكوب (ندا، وزين الملك، ميرزاباقر و قديم السادات از نمايندگان آن»زيبا«در داستان 

166(.   

گيـرد كـه فسـاد اداري درون    اجتماعي قرار مي -ي سياسيهارمان ةدر زمر» زيبا«رمان 

الي رمان به موضوعات فرعي ديگري نيز اشـاره  نويسنده در البه. آيدمايه اصلي آن به حساب مي

ها به صورت گذرا انتقاد پردازد و از آنها مياز جمله موضوعات فرعي كه حجازي به آن. كندمي
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و باورهـاي افراطـي مـذهبي    ) 15و  18صـص  (ي خرافـي  تـوان بـه عقايـد و باورهـا    كند، ميمي

  . اشاره كرد) 409ص(

  

  گيرينتيجه

ي حجـازي در نيمـة پادشـاهي و اوج قـدرت رضاشـاه كـه دوره سانسـور و        »زيبا«رمان 

اي هـاي اجتمـاعي اوليـه بـا دسيسـه     هماننـد رمـان  » زيبا«رمان . اختناق شديد بود، منتشر شد

. ساده و طبيعي و ترتيب حوادث برحسب توالي زماني اسـت  شود و پيرنگ آنعاشقانه شروع مي

حجازي در اين رمان از فرم سفر براي گسـترش پيرنـگ اسـتفاده مـي كنـد، وي بـا توفيـق در        

دستيابي به معناي ثانوي سفر، توانسته بازتاب دهندة سفر جامعه اي از گذشته به حـال و گـذار   

  .از رمانس به سوي واقعيت هاي رماني باشد

. كنـد قيم معرفـي مـي  ها را بـه صـورت غيرمسـت   اغلب شخصيت» زيبا«ي در رمانحجاز

: شـود زندگي حسين شامل دو دوره مـي . هاي اصلي رمان هستندميرزاحسين و زيبا از شخصيت

) مزينـان و سـبزوار  (دوره نخست دوره كودكي و جواني اوست كه در محيط سنتي جامعه ايران 

هـاي دينـي ارزش دارد و   هـاي اخالقـي و آمـوزه   به ارزشبندي در چنين محيطي پاي. گذردمي

دوره دوم زندگي حسين با عزيمت به تهران و آشنايي با . گذارندها احترام ميمردم به اين مقوله

رسد كه پـول و قـدرت مـالك    در اين دوره شيخ حسين به اين نتيجه مي. شودشروع مي» زيبا«

هاي حاكم بر آن، به محيطـي دراصـطالح   ارزش حسين از جامعه سنتي و. ارزش و احترام است

ين كـه نمونـه افـراد    دوگانگي شخصـيت حسـ  . نهدمدرن، و در اصل تقليدي و تحميلي  قدم مي

رضـاخان پـس از سـفر بـه     . شود، ناشي از دوگانگي شهر عصر رضاشـاهي اسـت  جامعه تلقي مي

ر نـوعي دوگـانگي و   تركيه و ديدار با آتـاترك، دسـت بـه تغييـرات اجتمـاعي زد و جامعـه دچـا       

نمونة » زيبا«. پايه و سطحي سرگردان ماندندسردرگمي شد و ساكنان آن بين سنت و تجدد بي

گر است كه با استفاده از زييـايي ظـاهري و قـدرت شـيطاني مـردان      انگيز و آشوبيك زن فتنه

نهـا در  كنـد و از ثـروت و مقـام اجتمـاعي آ    اقتدار را در دست خود گرفتار مي ثروتمند و صاحب

         او زن چشم و گوش بسـته و زبـون سـنتي نيسـت،     . جويدهاي خود سود ميجهت ارضاي هوس
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       گـذارد و از طـرف مقابـل خـود بهـره      او زني است كه همتراز با مردان جامعه در فساد پـاي مـي  

  .گيردمي

د كه فساد گيراجتماعي قرار مي - هاي سياسيدر زمره رمان» زيبا«از منظر محتوا رمان 

حجازي در خالل رمان دستگاه اداري را آماج . آيداداري درون مايه اصلي آن به حساب مي

كند، رمز پيشرفت و ترقي روابط در اداراتي كه حجازي آنها را توصيف مي. دهدانتقاد قرار مي

ي »زيبا«رمان. رودكاري درآن پيش نميپنهاني و خصوصي است و بدون داشتن معرف هيچ

 به دولت متمركز سراسري » روستايي - ايلي«ي به داستان ديوانساالري و انتقال روشحجاز

از منظر نويسندة رمان، رشد شهرنشيني كه همزاد تجدد و مدرنيزه شدن است، . پردازدمي

  .هاي اخالقي و مذهبي را در معرفي نابودي قرار داده استها و سنتارزش
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