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همدانيدانشگاه بوعلی سینافارسی  ادبیاتزبان و ار یدانش

  یفرامرز رحمان

یانسانپژوهشگاه علوم فارسی  ادبیاتزبان و يدکتر يدانشجو

  )168تا 149صفحۀاز(

25/6/92: تاریخ پذیرش، 24/1/92: تاریخ دریافت

  چکیده

حـث و  مختلـف قابـل ب   يایـ اسـت کـه از زوا   يمنشـور مثابۀبه يآباد دولتمحمود يها داستان

ده یـ دیستیلو گاه سورئا،یستیناتورال ،   یستیرئاليها شهیاز اندییها رگهاو در آثار . است یبررس

هـاي   شـه یاز اند یبـه برخـ  فقـط  حاضـر  ۀ لـ در مقا ،ع موضـوع یبـه علّـت گسـترة وسـ     .شـود  یم

  .میپرداز یميآباد دولتمحمود »یستیناتورال«

اي است که کردار و  نظریه، یادببن مکتیا.شودمیگرایی شمرده  شکل افراطی واقعناتورالیسم، 

فـوق طبیعـی   ة به هیچ رویداد یا پدید داند و گرایش و اندیشه را زاییدة غرایز و امیال طبیعی می

علـوم طبیعـی تفسـیر    ة در دایـر ها را موجـود در طبیعـت و   و پدیدهۀ واقعیاتل نیست و همقائ

یی گرا آرمانزندگی به دور از ة محیط و مشاهد هاي توارث جنبهبر ادبیاتلیسم در ناتورا. کندمی

سـم  یناتورال.پردازدمیـ و لو زشت و ناخوشایند  ـ جزئیاتد و در این راه به ترسیم ورز می تأکید

 صـادق همچـون  و نویسـندگانی   شـد ایران  ادبیاتهاي دوران مشروطیت وارد  ترجمهراه ادبی از 

تـأثیر  ،یفیتوصـ ــ  یلیتحلةویبه شمقاله، در این .دادصادق چوبک را تحت تأثیر قرار  وهدایت 

  .استشده بررسی يآباد دولتمحمود ثار آناتورالیسم در 

  .يآباد دولتمحمود ، داستانی ادبیات، ایدئالیسمناتورالیسم، :يدیکل گانواژ

  dr_sharifian@yahoo.com: مسئولنویسندةرایانامۀ.1
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  مقدمه

در ایـن مبحـث، آثـار ادبـی     . ادبـی اسـت  غربـی، مکاتـب   نقددر  توجهیکی از مباحث مورد 

در بحـث از   انـد و  گذاري شده بندي و نام طبقههاي مشترك،  هاي مختلف از نظر ویژگی دوره

در حقیقت، این مکاتـب بـه عنـوان    . شود می توجهبندي ، به این طبقههر دوره ادبیاتتاریخ 

ها و  نظریهۀ مکتب ادبی، مجموعهر . روند یکی از معیارهاي نقد و ارزیابی آثار ادبی به کار می

یک یا  ادبیاتسیاسی هر دوره، در  و اجتماعی و یاوضاع فرهنگهایی است که در  خصوصیت

معمـوالً در آثـار گروهـی از نویسـندگان و      خصوصـیت ایـن  . چند کشور به وجود آمده است

  .شود دیگران میاز آنها  است و باعث تمایز آثارشاعران مشترك 

که در اواخر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن     است ، مکتبی فلسفی ناتورالیسم مکتب اروپایی

انگلستان و سایر کشـورهاي اروپـایی    امریکا و، نخست در فرانسه و سپس در يالدیم بیستم

ناتورالیسم، هر چیزي که وجود دارد، بخشی از طبیعـت اسـت؛   ۀ براساس فلسف. به وجود آمد

و طبیعی، قابل توصیف و  ماديهاي  علّتواسطۀ علم قرار دارد و به  فعالیتة بنابراین در حوز

نویسندگان مکتب ناتورالیسم، براساس همـین فلسـفه، حـوادث و رویـدادهاي     . تشریح است

هـاي علمـی بـراي توجیـه حـوادث و       پدیـده  يمـاورا  علّـت کنند و بـه   زندگی را تشریح می

توان کرد، به کـار   وصیفی که از این مکتب میترین ت ساده«. رویدادهاي زندگی اعتقادي ندارند

  ).584: 1368میرصادقی، (» نویسی است داستاندر  خصوص بهو  ادبیاتبردن جبرگرایی در 

هـا و   بر مبنـاي طـرح  فقط ي است که تفکّرتمایل یا  دیگر، ناتورالیسم، عمل وبه عبارت 

اشـیا  فوق طبیعی را براي حـوادث و  اي که هر گونه معناي  نظریه. غرایز طبیعی استوار است

 16ي مکتـب ناتورالیسـم، روز   گذار نامظاهراً .)755: 1997میریام کو و دیگـران،  (کند انکار می

در آن، شـود کـه    یانجـام مـ  بر سـر میـز شـامی    » تراپ«میالدي در رستوران  1877آوریل 

. گرد آمـده بودنـد   )Medan(مدان ة امیل زوال و گروه آیندگوستاو فلوبر و ادمون دوگنکور و 

  .شدادبیاتۀ عنوانی که از زبان علم و فلسفه و نقد هنر گرفته شده بود، وارد حیط

  مکتب ناتورالیسمة دهندعوامل شکل

ناتورالیسم به عنوان یک تحوتغییـرات  ۀ نتیجـ  ،دي و سیاسـی ال اقتصل فکري، همراه با تحو

ي شمالی امریکاداري بود که انقالب صنعتی در قرن نوزدهم در اروپاي غربی و  سریع و ریشه

و  1830هـاي   انقالب: یافته بودزمانه تغییر ة آن، چهر آغازی که با تحوالت. اشته بودجا گذبر 
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اي آلمان و ایتالیا، جنـگ  هپارچه شدن کشورلویی ناپلئون، یک 1851، کودتاي سال 1848

هـاي   هـا و نحلـه   بودند که بر جریان تحوالتاین ۀ نمون امریکافرانسه و پروس، جنگ داخلی 

  .جا گذاشتند بهفکري زمان خود تأثیر بسزایی 

یـن  ودار يها دگاهیدقرن نوزدهم تأثیر گذاشت، انتشار ۀ عواملی که بر زندگی نیمگریداز 

 تنـازع ۀ لداشت و مسـئ  يا نقش عمدهدر پیدایی ناتورالیسم داروین  ظرن. بود 1859سال در 

ها  تصویرهاي آرمانی که رمانتیک. ناتورالیستی شد يها داستانمضمون اصلی بسیاري از  ،بقا

یاوضـاع ریخـت و  ها از او ساخته بودند، فرواز انسان ترسیم کرده بودند و بتی که کالسیست

  .تنزّل دهندحیوان حد  ها بتوانند انسان را تا فراهم آمد تا ناتورالیست

فراهم  به ،اخالقی قرن نوزدهم اجتماعی،، سیاسی،یعلم هاي فلسفی، رویدادها و گرایش

ي آن هـا  روش وا ودر شکل دادن و تعیین محتـ  هاي ناتورالیسم محدود نماند و آوردن زمینه

ثار امیل زوال بازتاب علمی و اجتماعی در آ يتأثیرهامثال،  يبرای بر عهده داشت؛نقش مهم

هایی آفریده شد که از یک طرف زنـدگی خودشـان را داشـتند و از طـرف      شخصیتفت و یا

  ).30: 1376فورست و دیگران، (عی بودندات موروثی و محیط اجتماتأثیرة دیگر پرورد

  رانیسم در ایناتورال

ف در حـوزة  ن طریه به اکه از صدر مشروطییها ترجمهراه از  ییکایامرو  ییسم اروپایناتورال

ن یـ ر از ایو بـه تـأث  شـد  واردیفارسـ  یسـ ینو داسـتان به ، ران صورت گرفتیایسینو داستان

، یت، صادق چوبک، محمود مسعود دهاتیچون صادق هدایکسانقلم به ، چند يرآثا ،مکتب

  .نوشته شديآباد دولتمحمود ،احمد محمود

  ات آثار ناتورالیستیمشخّص

ات مشخّصـ ها معتقد بودند که براي پی بـردن بـه    ناتورالیست :به علم فیزیولوژي توجه.1

.هاي روحـی او پرداخـت   ه بیان ویژگی، الزم نیست مستقیماً بشخصیتروحی و اخالقی یک 

گیـري   جـه هاي داسـتان، نتی  شخصیتمزاجی  ضعاتی از ومشخّصارائۀکردند با  سعی میآنها 

 .اخالقی قهرمان را به عهدة خواننـده بگذارنـد   خصوصیاتتشخیص حاالت روحی و یا  دربارة

ات اخالقـی و روحـی اشـخاص را    مشخّصـ راکنتـرز در «: نویسـد  می ترزراکنمقدمۀزوال در 

  ).422: 1381سیدحسینی، (» پرداختمآنها  ه تشریح وضع مزاجیتشریح نکردم، بلکه ب
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هاي جسمی و  وراثت داشتند و معتقد بودند ویژگی برزیادي  تأکیدها  ناتورالیست :وراثت .2

وراثـت، زوال از لوکـا و   مسئلۀدرمورد. به او ارث رسیده است فرد از پدر و مادرش روحی هر

 ماکـار روگونرمان ۀ ، مجموعنظریهو براساس این  تاو الهام گرف طبیعی وراثتۀ رسالکتاب 

 یـک خـانواده در زمـان امپراتـوري دوم    اریخ طبیعی و اجتمـاعی  تعنوان با را در بیست جلد 

اي بـراي فرزنـدان ایـن     نامـه نسـب ،کوچک را تشـریح کـرد  ة زوال زندگی یک خانواد. نوشت

داستان این کتاب، عبـارت از  . کردهاي متمایزي تقسیم  را به شاخهآنها  خانواده ترتیب داد و

افـراد ایـن خـانواده     شـباهتی بـین   ،اولدر نظر . استنامه  نسبهاي این  رشد و تکثیر شاخه

را به یکـدیگر بسـته و شـبیه هـم سـاخته      آنها  محکمیۀ ریش ،توان یافت، ولی در باطن نمی

  ).408: همان(است

هـا، انسـان    به اعتقاد ناتورالیسـت  :مخالفت با قراردادهاي اخالقی و باورهاي مذهبی .3

کـه در  ــ  مـادي غیرد که هیچ ارتباطی با عالم شو طبیعت محسوب می ماديجزیی از نظام 

  .شود ـ نداردذهب یا اعتقادات اساطیري مطرح میم

کند کـه   هایی را توصیف می صحنه ،آثار ناتورالیستی :ها و فجایع سخن گفتن از زشتی .4

 .شـدند اخالقـی، در پـرده بیـان مـی     مسـائل حاکم بر جامعـه و  تا قبل از آن، به دلیل عرف

 جزئیـات چـه بـراي تشـریح    شناسد و هر آن ینم»تفّع«به نامناتورالیست چیزي را ة نویسند

  .کشدز زندگی الزم بداند، به تصویر میا واقعیتیک 

مکتب ناتورالیسم به  هایی که یکی از خدمت :شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم .5

نویسـندگان ناتورالیسـت از ایـن    . کلمات و مفـاهیم بـود  کاذب شکستن حرمت کرد،  ادبیات

 ،ابـا داشـتند  آنها  هایی را که نویسندگان بیش از ایشان از آوردن کردند و کلمهقاعده پیروي 

 کنـار از که نویسندگان به اختصار را هایی  ناظر و صحنههایشان به کار گرفتند و مدر داستان

برانگیـزي در  با جسارت تحسـین ،هایشان حذف کرده بودند از داستانکلّی  یا به گذشتهآنها 

  ).98: 1382میرصادقی، (نمایش گذاشتندثارشان به آ

انتقاد تلخی از مبـانی جامعـه   ،ناتورالیستی ادبیات:ز جسمانیاعشق به عنوان یک نی .6

را از دسـت   یت عمیـق مـذهب  رمانتیسم و روحانیۀ که شور صادقانـ چون این جامعه  . است

در برابـر ایـن    بچسـبد و الیستی به نوعی اخالق ایدئ،با چنگ و دندان کوشد میداده است ـ  
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فلوبر ۀ حمالت شدید به زوال و طرفدارنش و محاکم. نشان دهدیها از خود واکنش شکنیسد

  ).409: 1381، سیدحسینی(شود بودلر و وایلد از همین جا ناشی می و

آثار خود چیـزي جـز   در ، ها ناتورالیست :فقر عدالتی و بی شیدن پلیدي وبه تصویر ک .7

عشـق و   و هـا  هاي ایشان جـایی بـراي زیبـایی    بینند و در نوشتهمی ها را ن فالکتها و  زشتی

متعـالی روح او  ۀ و جنبـ سـت  یجز زشتی و پستی در انسـان ن دیدگاه آنها،در. نیست محبت

  .شود ینادیده انگاشته م

گیـرد و   د مـی حالـت افراطـی بـه خـو     ایـن امـر نیـز    :در برابر خرافاتنشدن تسلیم  .8

  .کنندتلقّیهي خراف اگونههبی را دارد که هر گونه ایمان و اعتقاد مذ میها را وا ناتورالیست

هـا انسـان و سرنوشـت او را مقهـور محـیط و وراثـت        لیستارناتو:زادي و طرد آننفی آ .9

او مسـیري کـه    مسیر جبر تاریخی قرار گرفته است؛ دانستند و معتقد بودند که انسان در می

کـه  فقـط بـراي این  زادي را ها آ ناتورالیست. راند به پیش می تومیک سرنوشت مح را به سوي

  .کردند خوددرونی است، انکار میجوش یک احساس خود

عصـاب و  زیر فرمان اها  انسان«به قول زوال: خویش جسمانیشرایط تسلیم ها  انسان .10

رن ایـن اسـت کـه    ایـن قـ   هاي مهم یکی از کشف«: گوید می نیز نیچه.قرار دارند» خونشان

در .)1381:64بـاغی، قـره (»یر نیست، بلکه یـک سیسـتم عصـبی اسـت    انسان عبارت از ضم

حاشـیه قـرار   جسمانی است و روح در  اوضاعگیرد، جسم و  اصل قرار میآنچه  ،یوضعچنین 

  .شودجسمانی میاوضاع اي از  ی، نتیجهحیعنی تظاهرات رو ؛گیرد می

 شخصـیت ها معتقدند که جمالت باید طبیعـی و متناسـب بـا     ناتورالیست :زبان محاوره .11

انتقـاد  و مطـنطن   یماي فخـ هـ از به کار بـردن جملـه   آنها. رمان یا بازیگر تئاتر انتخاب شود

نـد کـه فـرد    دگزی خص را از جمالت و تعبیراتـی برمـی  شهر ۀ خود، مکالمثار آو در کنند  می

نیـاز   داسـتان بـی   شخصـیت راجع بـه   خیلی توضیحاتنویسنده را از و گوید بدان سخن می

  . اي را ابتدا در رمان و بعد در تئاتر وارد کردند هروها زبان محا ناتورالیست.کندمی

بـه تبـع استادشـان     ،هـا  تورالیسـت در کـار نا  :حوادث جزئیاتتوصیف دقیق و شرح  .12

حصول تحقیق دقیق بـراي گـردآوري   ید که مآ میخودکفا در توصیف به صورت هنري ،رفلوب

  .جزئیات در هر گونه روایتی استصف وو مدارك 

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


11پیاپیةشمار،1392بهار و تابستان ،1شمارة،3دورةفارسی،ادب/ 154

هـایی را بـراي    شخصـیت معموالً ها ناتورالیست:انسان يوسرشت بدبرجسته کردن  .13

و  یـ چون حـرص و شـهوت جنسـ   هاي حیوانی   کنند که انگیزه هاي خود انتخاب می داستان

 ،ن مکتـب یـ در ا Natureداشت کـه مفهـوم    توجهد یبا. تر باشد قويآنها  درـ خوي حیوانی  

Cultureمقابـل  ۀ نقط Natureانجیا .دارد یدر زبان فارس »عتیطب«با مفهوم  ییهاتفاوت

در واقع آنهـا بـه   ؛است»و خالص انسان یفرهنگریو غ يبدو«ناظر بر طبع و سرشت است و 

  .اش یفرهنگنگرند نه از موضع یم شعتیطبانسان از موضع 

انگیز تراژدي متفاوت است؛ زیرا  ثار با پایان غمآاین  انگیز غمپایان  البتّه:انگیز غمپایان.14

آثـار  در  شـود ـ  مقهـور خـدایان یـا دشـمنانی قـوي مـی       ،کـه قهرمـان  ـ بـرخالف تـراژدي    

  .شود یمهالك ثیر جبر تاریخی و اجتماعی ناتورالیستی، فرد تحت تأ

  یاجتماعاخالق ناتورالیسم و 

کـار   نویس، رمان، ة ويعقیدبه .یک اثر اخالقی استرمان جدید،  کرد کهمی ادعاامیل زوال 

کنـد،  اتی کـه تحلیـل مـی   مشخّصـ در برابر وضـع و   البتّهدهد؛  خالص دانشمند را انجام نمی

همان سال که کلود برناد . کند یک دانشمند را مراعات میۀ رحمانناپذیري بیطرفی و نفوذ بی

، بـازپرس آدم و عواطـف   نویس رمانکه  کرد، زوال هم اضافه »بازپرس است ،گر تجربه«گفت 

اخالقـی   مسـائل درمـورد توانـد   طـرف باشـد، چگونـه مـی     و اگر قرار است قاضی بی هاستآن

  .)41: 1381، سیدحسینی(طرف نباشد بی

ایـن  . بنـد بـوده اسـت   ، همیشه بـه اخـالق پای  هدمتع ادبیاتدر مقام ناتورالیستی  ادبیات

بند محیط و وراثت و بیـان  هايِ در  فدار اخالق، با ترسیم آدمطر ک جنبشیمکتب به عنوان 

  . اخالق استضدۀ ی براي درمان مقولراه حلّارائۀد دصزندگی پلشت آنان، در

امـا   دارنـد، وقلوهایی هستند که دو جسم و انـدام دورالیسم مانند دو مفهوم رئالیسم و نات

را و ناتورالیسـم  رئالیسـم  آنچه  .ندا ها شریک اند و در یکی از اندام ستهیک نقطه به هم پیو در

. امري عینی اسـت  ، تقلیدي واست که هنر در اصل و بنیان دهد، این اعتقاد پیوند میبه هم 

 مـردم ره وها را بر آن داشت که مضمون خود را از میان زندگی روزم ناتورالیست ،عقیدهاین 

.کنندرعایت فردي بودن را در تکنیک و محتوا که امکان دارد، غیر نند و تاجایییبرگز

گرایش «رئالیسم یک ،)1376:90فورست و دیگران،(از این دیدگاه، و به قول هاري لوین
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در دو ي فـراهم آورد تـا بـر مبنـاي آن تمـام آثـار هنـري        ا زمینهشد و  شمرده می» نیهمگا

هایی از ایـن دسـت    به سبب تعریف. گنجانده شوند» واقعیغیر«و » گرایانه واقع«بندي  طبقه

نوعی گـرایش بـه سـوي رئالیسـم     بود که سرانجام پاي تقلیدگري به میان آمد و ناتورالیسم 

 ادبیـات فرانسـه در  1789الیسم معادل انقـالب  رئ«،دیگرۀ به گفت. گرایانه توصیف شدتقلید

  .)104:همان(»است 1793ترور  نمعادل دورابود و ناتورالیسم 

  يآباد دولتمحمود هاي  ناتورالیسم در داستان

انـد نویسـی فارسـی خوانـده   داستانة در حوز»تبلور هنري یک دوره«را  يآباد محمود دولت

به اوج شکوفایی به دست این نویسنده  ،انی روستاییداست ادبیات.)550: 1377، ینیرعابـد یم(

 و اجتمـاعی در آثـار او انعکـاس   هـاي تـاریخی   زمینـه . هنري و تپندگی خود رسـیده اسـت  

زنـدگی روستانشـینان و    جزئیـات بـه  هـایش  داسـتان ۀ و خواننـده بـا مطالعـ   دارد یملموس

جـاي  و  کلیدرویژه  بهآبادي ـ  دولت بیشتر آثار.بردخراسان پی میۀ چادرنشینان ایلیاتی خطّ

خصـوص خراسـان را    ردمان روسـتاهاي ایـن سـرزمین و بـه    حقیقت زندگی مـ خالی سلوچ

ها در متن زنـدگی آنـان حضـور دارد و از    این آدمۀ شاندر گویی خواننده، شانه تابانند؛میباز

  .)251و  250: 1380رحیمیان، (کند میزندگی آنان را لمس خاص مسائلنزدیک 

  اديآب هاي ناتورالیستی محمود دولتداستان

ادبـی  ۀ بیانیاتورالیست ایران است؛ زیرا او با پذیرش آگاهانۀنة نویسندۀ چوبک بارزترین نمون

ـ بـدون پـذیرش    آبـادي  ولـت د امـا  نویسـد، مـی ، داسـتان ورالیسمنات ادبـی  مشـخّص ۀ بیانی، 

دهـد و بـا   بیشـتري مـی  ارزش پردازي به داستانباره کند و در این هایش را خلق میداستان

 هایش را در شـکل اي رئالیست باشد، گاهی بی آنکه بخواهد، داستانکوشد نویسندهآنکه می

اي از پـاره  یـا ناخودآگـاه ـ   خودآگاه  آبادي در کنه ذهنش ـ  دولت. کندناتورالیستی عرضه می

 و رمانتیک را با خـود دارد و در جـاي مناسـبش از   سمبولیک  هاي ناتورالیستی وبینیجهان

  .)48: 1373،یقربان(گیرد بهره میآنها 

 حال؛)1373:354، چهلتن(ناتورالیست نیست ة یک نویسند: گویدآبادي صریحاً می دولت

  .ناتورالیستی او داللت بر این امر داردۀ گرایانآنکه آثار سرنوشت

را بـه نمـایش   » شخصـیت روانـی  ت اجتمـاعی در حیـا  جبر وراثتی و «که  ،ادبارداستان 

  .ستا آبادي هاي ناتورالیستی دولتداستانن یجزو نخستگذارد،می
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هاي نویسـنده از آثـار نویسـندگانی    که پیوند عمیقی با نخستین تأثیرپذیري ،بندداستان 

اوضاع زندگی ساز محیط و در نقش سرنوشت«دارد، ش ا چون زوال و چوبک در دوران جوانی

  .)17: همان(یابدتجلّی می»اسداهللا

گـام آنهـا   .و داور اسیر جبر محیط هستند ، عذراپاي گلدستۀ امامزاده شعیبدر داستان 

. ر، ناچارندن کرده است و در پیمودن راه مقدپیمایند که دست تقدیر معیگام راهی را میبه

 ناتورالیسـمِ  در ایـن داسـتانِ  . آدمیـان دارد بودن زیست خودکشی نیز نشانی از همین مقدر

  .زندگی افراد استة کنندگرایی، تعیینسمبولیک، سرنوشت

ـ بعدازهم به نوعی یادآور فضاي  هاي خستهسایهداستان  صـادق چوبـک    ر پـاییز ظهر آخ

. بـرد رانـد و رونـد داسـتانی را پـیش مـی     نگاري ملموسی حکم مـی  نیز زشتاینجا  در. است

نگـاه  ۀ و از دریچ يآباد دولتبار باید از طرف است که اینچوبک انگار همان اصغر  ماشاءاهللا

  .ر شودنایب تصوۀ اندیشانکج

مسـتقیم از زوال و چوبـک، فضـاي     آبادي بـا تأثیرپـذیري   بار دیگر دولت سفردر داستان 

زیـر فشـار محـیط خـرد     هـایش  تیشخصـ کند؛ فضایی کـه تمـام  اي را توصیف میگرفتهمه

دهند؛ جایی کـه سرنوشـت و بخـت    رفته شباهتشان را به انسان از دست میشوند و رفتهمی

  .کشاندرا به نابودي میتمام آنها  ناسازگار،

بـر بیـنش    جاي خالی سـلوچ اقتصادي در  اوضاعو تبعیت افراد از  یپذیرش جبر اجتماع

تبـدیل   )ناتورئالیسم(ناتورالیستیمهنی رئالیستی ـ و آن را به اثري نیمهتراژیک داستان افزوده

  .اي در دست محیط و اقتصاد هستندارادهها اسیر بیآدمو کرده

دهـد؛ مـی خود را نشان  شدة مردم سالخورده روزگار سپريگرایی، بعدها در اوج سرنوشت

یـک  گرایی، کرد و در کنار اراده يبند دسته قولۀ دیگريم توان جزورا می کلیدررمان اگرچه 

سـیر آثـار    .سـاخت ل از رئالیسـم و رمانتیسـم و ناتورالیسـم بـرایش     و متشـکّ  مستقلّ قالب

در  »سرنوشـت «و  »اراده«، همـواره بـین   اش بینـی دهد که او در جهانآبادي نشان می دولت

و خـان  محمـد گـل (کلیـدر توان در قهرمانان گرایی نویسنده را میاوج اراده. نوسان بوده است

بـا  تا کشاندمیهاي هولناكآنان را به سمت ورطه ،گراییوجو کرد که سرنوشتجست )عمـو 

  .مرگ یا زندگی: شود، قهرمان تعیین انتخاب خود

اقلیم (سه عنوان  يحاواستیمفصل، رمان سه جلدي شدة مردم سالخورده روزگار سپري
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در ایـن رمـان، هرچنـد    . )بحران مهاجرت و(با یک موضوع مشترك  )پایان جغد،برزخ خس، باد

روش جدیـدي بـه درآمـده و    کـلّ ـ  دانـاي  یعنـ یاش ـ  روایی گذشـته ة آبادي از شیو دولت

هـاي ناتورالیسـتی   داسـتان ست، باز همان تـأثیر سـاختاري   را در پیش گرفته ا )چنـدروایتی (

آن بنیـان  ۀ گرایی مفرط، که اساس این سـه کتـاب بـر پایـ    شود؛ سرنوشتمیده یداش اولیه

هـاي داسـتانی رمـان را بـه سـوي سـرانجامی موهـوم        شخصـیت نهاده شده است و زندگی 

، از مرگ پـدر عبـدوس ـ کـه بـه      اقلیم بادصفحات کتاب ن ینخستاین موضوع از . کشاندمی

کتـاب   يهارشود و تـا آخـرین سـط   شروع می ستاند ـ سرنوشت، جان او را می يمرموز طور

  .یابدادامه می سراسر وهم و غمِ سامو زندگی پایان جغد

از نظر معنـا و  چه  ـ  شدة مردم سالخورده روزگار سپريناتورالیستی در رمان  خصوصیات

ـ  قطعه و را گرفتهيادیزجاي  چه از نظر ساختار ـ   هـا و بـه توصـیف زشـتی   را یهـاي فراوان

 مـریض و  هـاي شخصیتهاي انسانی با ها و ضعفرذالت ها وناراستی ها وپلیدي ها وآلودگی

ة رفتارهاي مرموز علیشاد، روایت سفلیسی شدن افراد خـانواد . استداده اختصاص ... آلوده و

هایی از این هاي خالف عرف قلیچ و نیکمن نمونهحاکم، دو شقّه کردن سربازان روس، رابطه

  .افزایندناتورالیستی رمان میۀ دست هستند که بر صبغ

 پنجـاه اسـت ـ   ۀ که داستان ناتورالیستی بازمانـده از دهـ  ـ روز و شب یوسفتان در داس

ها در حقّ رحمی آدمهاي کثیف و زشت، بیمحلّههاي آن، لمپنیسم کوچه و خیابان و مؤلّفه

  .شودمیدیده .. .همدیگر، فقر و فالکت و قهقرایی و

را گرایـی  سرنوشت ـرئالیستی  سور یک داستان، سلوكو نیزیال آن مادیان سرخداستان 

اي آثار گنجد و فضنمیکه این قصه در قالب داستان ناتورالیستیوجوديبا .کشدبه دوش می

 سرنوشت محتـوم و مقـدر ـ   اش ـ  را به دلیل روند داستانین توان آناتورالیستی را ندارد، می

  .آبادي درآورد دولتآثار ناتورالیستیۀ به جرگ

هـاي  هـا و پیچیـدگی  عموماً حول محور گرایش آبادي ناتورالیستی دولتهاي داستان

 حـالی ذهنـی و پریشـان   شـده، آشـفتگی  هاي منحط و مسـخ جنسی، با شکلۀ بیمارگون

گـري، بـه بـازي گـرفتن     وباري و الابـالی بندو بی لیایی شخصی، لمپنیسم و فحشامالیخو

هاي خوي و جان، و سرانجام هاي منفی و زشتیتکیه بر زمینه هاي واقعی آدمیزاد،ارزش
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آدمیان، نه بر مبناي واقعی و راسـتین،  ة شدقراردادي و مجازي موذیانه و حساببدبینی 

  .)1353:24،يآباد دولت(زند چرخ می

  يآباد دولتمحمود هاي  هاي ناتورالیسم داستان همؤلّف

  به علم فیزیولوژي توجه. 1

ۀ آوسـن ، سفر، بیابانی، پاي گلدستۀ امامزاده شعیب، ادبارهاي داستانآبادي در  محمود دولت

از ایـن   روز و شب یوسف،سلوك، کلیدر، جاي خالی سلوچ، شبیروبا، بانگاواره، سبحانبابا

  :شودیم به چند نمونه اشاره. ناتورالیسم بهره برده استمؤلّفۀ

رنگ و رویش سـرخ شـده   . آمده بودشوري بکر به سراغش «: آمده است ادباردر داستان 

. لب و دهانش مثل تراشه، خشـک شـده بـود   . چکیدانگار خون می هاي گوششاللهبود و از

سر تا پایش بـه  . خشت پخته هرفت و زبانش شده بود مثل یک تکّنمیف از گلویش پایینتُ

»دویـد هـایش مـی  داد، انگـار شـراب در رگ  مـی آتشی کشیده شـده بـود کـه خطّـش    

.)148و1368:147آبادي،دولت(

هـاي  دسـت . سـمج و نافـذ   !باز همان نگـاه . گان پلک بر هم زدمر«جاي خالی سلوچرمان 

قـدح در . کمی آب بر پشت دست سردار ریخـت . آب از قدح لبریز شد. مرگان به لرزه درآمدند

اي پرنـده . کردهم وادي ریش و سبیل سردار را از لبخند کن. لرزیدهاي مرگان آشکارا میدست

جهانی . فسردچیزي در او می رویید؛میچیزي در او. نگاه یک افعی، افسون شده بودۀ در جاذب

.)158: همان(»باد، پیش روي، خیال، چه تندوار .تازه و هولناك

مـارال  «: گونه اسـت  این کلیدردر  محمددلهره و نگرانی مارال از کشته شدن گل ترس و

 و جـایی را بـراي اتّکـاي    کیـه داد بـه جـرز ایـوان ت    .به دشواري سوي دیوار کشاندتن . دبری

زبانش بنـد آمـد و   . ریختمیبش گویی کنده شده بود و داشت فروقل. ها جستجو کرددست

نمودند و میاند، خشکنگار که گریستههایش نه اچشم. اش به رنگ خاك دیوار درآمدچهره

سـره  هـا، یـک  چشم رنگ. که به قعر تاریکی پرتاب شدآن گویی جالي نگاه زیبایش در یک 

  .)2527: 1363،يآباد دولت(»نمودتباه می

یوسف گلـویش سـفت   «: سان آمده است بدین شب و روز یوسفترس یوسف در داستان 

هایش، پاهایش، کتف و پوسـت شـکمش   دست. هاي گردنش سفت شده بودندرگ .شده بود
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»زدنـد مـی هـایش شـقیقه . اش به درد آمـده بودنـد  هاي گردن و شانهرگ. سفت شده بودند

  .)67:ب1383، يآباد دولت(

  وراثت .2

ناتورالیسـم  مؤلّفـۀ از ایـن   اقلـیم بـاد  ، کلیـدر ، جاي خـالی سـلوچ  ، بند، ادبارهاي در داستان

دانـد؛ وراثت مـی ۀ آبادي حالت رعشه و غشی بودن رحمت را نتیج دولت .استشده استفاده

از زمانی هم که یـادش  . مادرزاد غشی و شیرزده بود«: که او را به ادبار کشانیده است یوراثت

گرفتـی، جـانش   که اگـر دمـاغش را مـی    گیر؛گیر زمینزمین. آمد، مادرش نصف آدم بودمی

  .)1368:1225، يآباد دولت(» آمدمیدر

در . رفتـاري پدرانشـان هسـتند    خصوصـیات وارث  کلیـدر هـاي رمـان   شخصیتتعدادي از 

. زناکـار هسـتند   اسجان و قدیر، مثـل پدرشـان دغلبـاز و   کربالیی خداداد، پسرانش، عبة خانواد

دهنـد  همان رفتاري را از خود بـروز مـی   ،محمدو بیگ محمدخان و محمدمردان کلمیشی، گل

ی بنـدار، شـیدا و   بقلان بـا پسر. دهدبزرگواري و از سر گذشت نشان می که کلمیشی با متانت و

  .درشان را با خود به همراه دارندی پیرورحم و دو اصالن، ذات پلید و بی

 گیرنـد؛ می را پیش یدلّاککار پدرشان، همان ۀ یادگار، پسران ابایادگار، دنبالعبدوس و ابا

 عبـدوس امـا  «:کرده اسـت  شبیه رفتار پدري رفتارشان را کامالًحتّی  سرنوشت محتومی که

کنـد   مـی  بلکه فکـر  ـ رفته باشد،  آن هم به دایی بالل اش ـ باید به دایییعقیده ندارد که م

  .)1363:2566، يآباد دولت(»خوي پدري را ارث برده

  ها و فجایعسخن گفتن از زشتی. 3

، اقلـیم بـاد  ، کلیدر، عقیل عقیل، از خم چمبر،مرد، با شبیرو، بند، ادبار، ته شبهاي داستان

 ۀمشخّصـ ایـن   یـال  آن مادیـان سـرخ  ،روز و شـب یوسـف  ، سـلوك ، پایان جغـد ، برزخ خس

  .الیسم را با خود به همراه دارندناتور

،شدة مردم سالخورده روزگار سپريهاي مضحک و در عین حال مرموز رمان شخصیتاز 

  .زند می مواقع از او کارهاي ناشایست سربیشتر لیشاد چالنگ است که ع

دهـم  ن به شما اطمینان مـی م«: شود گفته میدر آغاز داستان  ،پایان جغدراوي رمان از زبان 

خواهید بفهمید که پنجـاه سـال، پنجـاه    چطور نمی. که شیارهاي مغزم پر است از چرك و چرك
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هـاي خـون،   هـا، لختـه  هزار سال عمر در مغز من گندیده و بوي تعفّن گرفته است؟ خون، خـون 

1379:111،يآباد دولت(»...و نشدهاستفراغ غذاهاي هضمهاي خون، مهلَد(.  

. آمـد همسـایه مـی   اکبـر علـی بـوي جسـد   . ب بودش«: آمده استشب و روز در داستان 

صـورتش  . هـا دورش جمـع شـده بودنـد    هـا و خـرمگس  مگس. دریخته بو هاي تنشگوشت

  .)62:ب 1383،يآباد دولت(»شدشناخته نمی

  کاذب کلمات و مفاهیمشکستن حرمت .4

بـه  . غولش بزنها را به باباي نرّهرو این حرفب«: چنین آمده استاین از خم چمبردر داستان 

بـه مـن چـه    ! هاي جوي تو به دهن من که هنوز نرسیدهطعم خربزه. کون لقّ بایو و مشتري

.)15:الف 1382، يآباد دولت(»یخوانکه برایم روضه می

 .دیگران را ندارمۀ سوزانهاي دلنالهچسۀ حوصل«: آمده است سلوكاز زبان قیس در رمان 

دنبال کـون تـابوتم    یکس و ناکسخواهم هیچکردم که نمیت مییداشت، وصاهمیتاگر برایم 

61:ج1382، يآباد دولت(»شومزده میرش خسته و نفرتراه بیفتند، از تصو(.  

  عشق به عنوان یک نیاز جسمانی .5

 محمـد لگ«.است کلیدرو مارال در  محمدآبادي، رفتار گل عشق در آثار دولتة جلوزیباترین

ف بهاره، هاي چابک قوچی در پی علهایش، لببناگوش مارال خواباند و لب يرودرخوابید و رو

گرما و . خ و داغ شدتن، ی. پوست مور مورِ .تناي به سراسر لرزه .بسترِ نرمِ روي و گلوگاه را چرید

  .)1363:1040، يآباد دولت(»دکرمارال را مست می عطر تن مردش ـ عطر خاك نمناك بهار ـ

 يرحمـت تـو   يهـا نگشـت ا«: کندجنسی برقرار میۀ رابط ،کوکب ،رحمت با حامی خود

بـوي  . رفـت توي بغل او باال و پایین مـی  مشنم برداشته بود و کوکب با هر د موهاي کوکب

هایش، خیس عرق شده موهاي کوکب توي دماغش پیچیده بود و سرتاسر سینه، شکم و ران

  .)46: 1368،يآباد دولت(»سوختیال آن مادیان سرخبود و 

د داور، یسـ  شـود یمـ  باعـث جنسـیت ۀ ، غلبـ پاي گلدسـتۀ امـامزاده شـعیب   در داستان 

  .ندانسته عقد کندرا را، عذخواهرش،

. گرایی هم کشانده شـده اسـت  به همجنس جنسیتآبادي،  دولتمحمود هاي در داستان

حیـوانی اسـت ـ ماشـاءاهللا، پسـرك      ة که مغلـوب انگیـز  ـ نایب  ،هاي خستهسایهدر داستان 

  .برد تا از او کام برگیردسرپرستی با خود میۀ را به بهانبدبخت،
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ت نایـب بـا   جنسی قلیچ و نـیکمن، تکـرار عمـل دور از انسـانی    ۀ ، رابطاقلیم باددر کتاب 

  .است هاي خستهسایهماشاءاهللا در 

  و فقر عدالتی بیبه تصویر کشیدن پلیدي و  .6

هـاي  سـایه ، هجـرت سـلیمان  ، بنـد ، پاي گلدستۀ امامزاده شعیب، ادبار، شبته هاي داستان

جاي ، عقیل عقیل، از خم چمبر، شبیروبا، بانگاواره، سبحانباباۀ آوسن، سفر، بیابانی، خسته

ناتورالیسـم   از یرنگروز و شب یوسف،پایان جغد، برزخ خس، اقلیم باد، کلیدر، خالی سلوچ

  .دارندرا با خود 

فقر همیشه و در هر کجا سـایه افکنـده   . زده بودفقر محلّه«:خوانیممی شب تهدر داستان   

هـا بیـرون   خانـه  هاي دیوارهـا و درِ از شکافحتّی  بوي فقر .شودس میاباشد، به خوبی احس

  .)23: 1368،يآباد دولت(»خزد، قاطی هوامی

کوکـب پنـاه   ۀ خانـ کـش کسی و فقر و فالکت به شـیره از سر بی ادباررحمت در داستان 

  .بردمی

  عـذرا د داور و فقـر و بـدبختی و پریشـانی، سـی     پاي گلدستۀ امامزاده شعیبدر داستان 

عـدالتی اجتمـاع،    بـی را از هم جدا کرده بـود و بـا پیـدا کـردن همـدیگر،      ـ برادر و خواهر ـ  

 مثل تـاولی زیـر نـاخن ده ـ لـب خنـدق ـ       اش خانه«.زندرقم میآنها  را براي یغمناک سرنوشت

 خانه، کوچـک، لخـت و پـوده   توي . سقّا بوده در قدیمۀ گفتند مرغدانی آسیاب کهنمی. چسبیده بود

افتـاده و حلبـی کهنـه    ا کلوخ پارچه، زیرشلوارهاي ازپاهاي دیوار را بسنبهـ غالم تمام سوراخ ننه. بود

 سـوار خشـت  موشی در وسط خانه، روي هفت پاره کتري سیاهش روي اجاق بود و چراغ. گرفته بود

ۀ جلـو در و روي لبـ  اي خانه، خطوط کج و کولهۀ سوختنیم هاي درِکرد و از شکافدود می شده بود؛

  .)59:ب1382، يآباد دولت(»انداختخندق می

  در برابر خرافاتنشدن تسلیم . 7

پاي هاي داستان.کردند اعتقاد و ایمانی را خرافات قلمداد می ها هرگونه مذهب و ناتورالیست

بـرزخ  ، اقلـیم بـاد  ، کلیدر، جاي خالی سلوچ، عقیل عقیل، بانگاواره، گلدستۀ امامزاده شعیب

. انـد ناتورالیسـم بهـره گرفتـه   از این خصیصـۀ   یال آن مادیان سرخ،سلوك، پایان جغد، خس

ست که با خرافات آغـاز  ایرمانتنها ، شدة مردم سالخورده روزگار سپريۀ از مجموع اقلیم باد

  .شودمی
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نـه؛  گفـتن  مـی . ..خواد بخونمگفتم دلم می«: آمده است پاي گلدستۀ امامزاده شعیبدر 

گه از می ...هسر یه تار موش تو آتیش جهنّم ،گرنه تو اون دنیاصداي زنو نباید کسی بشنوه، و

ـ . وقتی که من پا توي دهشون گذاشتم و اون جمعم کرده، بـراش نحسـی آوردم   رو خـدا  و ت

»و رو خـدا ببـین  تـ  !ببـین . مـاه بـوده  هکه روز سیزدگه برا اینمی ...گه؟ من نحسم؟راس می

  .)170و169: 1368،يآباد دولت(

ترین نبرد خود، پاسخ شرّ، بت قیس در آغاز سنگین«: گویدمی یال آن مادیان سرخراوي 

آن سه چوب  ،درون الوك را برون آورد و به یک ضربة خوردسه چوب تراشذوالخلصه، هر

ۀ بـر هـر تنـ   . خیر، شرّ، خنثی .بود برابر چشمان استخوانی آن بت را به زانو کوفته و شکسته

کلمه نوشته بود تا اشخاص با برداشتن یک چوب نیک و بد، کار خود یـا سـود و    یک ،چوب

که پیشگویی کردارها بـود نـزد    ،چوب بخوانندۀ خواستند بردارند، بر تنزیان قدمی را که می

  .)99:الف 1383، يآباد دولت(»باورمندان

  نفی آزادي و طرد آن .8

ست و هـیچ  ااي کامالً جبري توان نتیجه گرفت که او نویسندهآبادي می هاي دولتداستاناز 

وي جبرگرایـی هاي ناتورالیسـتی  از داستانخیلی بناي زیر. دي به اختیار و آزادي ندارداعتقا

  .است )لیجبر از جبر محیط، جبر وراثت،(

  .کشاندرحمت را به ادبار می ،، جبر محیط و وراثتادباردر داستان 

راهـی را  آنها  .، اسیر جبر محیط هستندپاي گلدستۀ امامزاده شعیبو داور داستان ارعذ

ر بودن خودکشی عذرا نیز نشانی از همین مقد. ن کرده استایند که دست تقدیر معیپیممی

  .زیست آدمیان دارد

مـارو در  . شود می،تحکّم طاهر به زنش، مارو ، جبر محیط موجباز خم چمبردر داستان 

تحمیـل  بـر وي  همه چیـز   زیر فشار است و او. بیندطاهر به هیچ وجه خود را آزاد نمیۀ خان

آبـاد را زنـدانی بـراي    رحـیم طاهر و ۀ مارو، خان. استاز سر اجبار اش  زناشوییحتّی  .شودمی

م، ده را به سـوي  آقاي معلّشبانه با امیر تاشود  میله سببی داند و سرانجام این مسئخود می

  .ندی ترك کنامعلوم مقصد

. کـاره اوسـت  همه این را باور دارند کـه همـه  «: آمده است نیچن عقیل عقیلدر داستان 

خود من . کننداین است که قهر و غضبش را هم شکر می. کندپایت میکند و کلّهبلندت می
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 .خـدایا شـکر  . کار دیگري بلدم؟ شکر جز شکرگزاري مگرهرچه به سرم بیاید، . جورمهم این

  .)1368:949، يآباد دولت(»رضایم به رضاي تو. هزار مرتبه شکر

شـدة مـردم    روزگـار سـپري  ۀ آبـادي در مجموعـ   هـاي دولـت  گرایی داستاناوج سرنوشت

هـا ـ از عبـدوس    شخصیتتک تک ،رمانی که از همان آغاز. انجامدبه سرانجام می سالخورده

هر کدام سرنوشت محتوم خود را به همراه دارند و ایـن  گرفته تا ابایادگار و سام و دیگران ـ  

  .استشده آوارگی تمام آنان  علّتسرنوشت محتوم، 

اصـالً چـرا    ...شانمتنفّرم از همه ...دانیدانی، تو نمیتو نمی«:آمده است سلوكدر رمان 

  .)159:ج 1382، يآباد دولت(»شوند؟چرا متولّد می ؟ امثال منمن به دنیا آمدم

نبشت تو رقم خورده و نقش چه در پیشانیآن«: تآمده اس یال آن مادیان سرخدر داستان 

اي، ایستادهتو در این سوي مرگ این سوي مرگ،! مطرودۀ بخت تو، اي بیگانة است در ستار

توان کرد و آیا خود جبر نیست؟ انکار نمیباد زندگانی و زیستن پشت به مرگ و روي با سیه

  .)39:الف 1383، يآباد دولت(»چشم بر او نیز نتوان پوشید؛ پس چی؟

  خویشجسمانی  شرایطها تسلیم انسان .9

 خـون و (کـه بیشـترین تـأثیر را از شـرایط جسـمانی      آبـادي ـ    داستانی دولت شخصیتتنها 

علیشـاد چالنـگ در   ـ اسـت   شده ش پیرو آن ا اخالقی خصوصیاتپذیرفته و رفتار و  )اعصاب

  .است شدة مردم سالخورده روزگار سپريۀ مجموع

، بـان گـاوراه در  مسـیب ، غـالم و  هـاي خسـته  سایه، نایب در هجرت سلیمانسلیمان در 

 ،جاي خالی سـلوچ ، عباس و ابراو در کلیدردر ، شیدا از خم چمبر، امیرآقا در سفرمرحب در 

جسمانی قرار دارند و بـه کارهـایی دسـت    اقتضائات به نوعی زیر بار فشار  سلوكدا در اردي

  .ستان امستقیم جسم آنۀ زنند که نتیجمی

  زبان محاوره .10

از این ـ   مرد، ته شب، بند، آینههاي کوتاه داستانحتّی  هایش ـ داستانتمام آبادي در  دولت

ناتورالیسـتی   ادبیـات ۀ در حیطـ وي ی بـراي  که جایگاه خاصکردهاستفاده ناتورالیسم ۀ فمؤلّ

  .برگزیده است

ما هم که مرد باال سر خود نداشتیم تا به شـهر و  «: گویدچنین می مارال،کلیدردر رمان 

گلـیم  رسـید، میآنهایی هم که دستشان به دهنشان. بیاورد محلّهبازار برود، حکیم و دوا به 
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 يجلـو  ییکـ  یما بودند که یکـ  يهامال.بردند آب کشیدند و مال خود را درخودشان را از 

مهتـاو هـم کـه نـاخوش بـود، بعـد آن       .دندهامان به ریق افتادند، دست و پا زدند و مرچشم

  .)34: 1363،يآباد دولت(»شدگ مردق

مـن فراموشـی و   امـا   ت،جور میلتان اسهر :بایگان گفت«:گفته شده است در داستان آینه

اي داشـته  با وجود این، اگر اصرار دارید که شناسنامه. امگاهی دچارش شده. فهمممینسیان را

قـدري خـرج   : گفـت هـایی؟ و بایگـان  درنـگ مـرد پرسـید چـه راه    بـی . هایی هستراهباشید،

شناسم که دستش در این کـار  یعنی کسی را می ی هست،راه حلّی نباشد مشکلاگر  دارد؛میبر

  .)38:ب 1382، يآباد دولت(»را ببرم پیش اوتوانم شما می.باز است

  حوادث جزئیاتتوصیف دقیق و شرح  .11

هـاي  کـه صـحنه  جـایی ؛ شـود دیده می کلیدردر رمان جزئیاتها و تشریح زیباترین توصیف

آثـار  ۀ خواننـده در مطالعـ  . انـد رمانتیک و ناتورالیسـتی داسـتان در کنـار هـم چیـده شـده      

رو خـود را روبـه  ـ   اوکه در تمام آثـار  ،کلیدرتنها در با چنین سبکی ـ نه آبادي معموالً  لتدو

  :بیندمی

  .شود انجام میآنها  ها، توصیف دقیق ظاهر و خلق و خويشخصیتبعد از ذکر نام ـ

و در  برجسـته اسـت  آنهـا   آبـادي بـه وضـوح در    صناعات ادبی قوي که احساس دولـت ـ 

.تأثیر زیادي داردها و تصویرها پیشبرد توصیف

بـه صـورت   .. .عقلـی و فطـري و   مسائلها و مکانآبادي عموماً بعد از ذکر اسامی  دولتـ 

پیشـنهاد و  روي آوردن به دلیل و برهـان، ذکـر    گاهی برخوردهاي منطقی وحتّی  شاعرانه و

.دهد می شرح و توضیحمباحث را ، »شداگر این بود، خوب می«ۀ و جمل راه حلّ

هـاي برگشـته و بـزرگ،    گـوش . باالي پانزده سـال  دیگر جوانکی بود جرّه، سلوچ عباسِ«

تـا  . زدکشیده، چشمانی بزرگ و سیاه و رنگ و رویی که از زردي به کبودي مـی صورتی قاق

عباس به هـزار زور و  اما  داشت که موهاي سرش را از ته، ماشین بزند،میپدرش بود، او را وا

ن کوبیدن، توانسته بود به سلوچ بقبوالند که کاکلی جلـوي سـر خـود    زحمت و پاشنه بر زمی

  .)995و  1368:994، يآباد دولت(»بگذارد

بـه  . خواندن و نواختن، نه پروایی از کس بـودش و نـه بیمـی از نـاکس     گاه محمدبیگ«

صـدا، همـه   . شـد خود با نوایش رها مـی . شدرها می. یافتمی اي آزادگی کمیاب دستگونه
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ۀ دو شـعل . احساس گرمایی در نگاه خـود . شتافتآتش بود که به در هم کشاندن سرماها می

بـوده و  . ناپیـدا ۀ دو شعل. زدندگرفتند و برون میمیها، از درون دود خیزکوچک از ته چشم

بیشـتر   قلـبش ۀ پوسـت ة لـرز . گرفتنـد میهایش گرها و پلکها، گوشلب. شدداغ می. نبوده

زد، مـی  کشـید، لنـگ  چگور همپـا نمـی  . شدصدا چیره می. پیچیداش میباد در کلّه. شدمی

  .)1363:1017، يآباد دولت(»ماندناتوان در می

  هاي حیوانی قوي هایی با انگیزه شخصیت.12

دیگر نه در گـور، کـه در روح    یاردم. اي باز کرده استگورستان در روح نادعلی جوان حفره«

اولـین قتـل، آزمـون کشـتار،     . اندور و گورکن، یکجا در روح او دفنمدیار و گ. او خفته است

! خـداي مـن   ...آخـرین هـم   بـرم می و گمان ،خود کشتار؟ این اولین بوداما  .بسیار کرده بود

عجـب نیسـت،   . زنده نیسـت . او دیگر نیست. امجوانی را کشته. اممردي را کشته! خداي من

» امروز را هـم مـن کشـته   آن سـیاه . اممـن گـورکن را کشـته   . اممن او را کشـته . چرا! این؟

  .)1363:338، يآباد دولت(

زند، کامالً مخالف با حقـوق  هاي داستان سر میاعمالی که از آدم ،پایان جغددر داستان 

سـاواك بـه طـرز فجیعـی سـماوات را شـکنجه       . سـت ا انسانی و در سطح رفتارهاي حیوانی

ا شـده و غالبـاً   وبانده شدن کابل، هر کـدام یـک متکـ   پاهاي او بر اثر ک«که  دهد، تاجاییمی

  .)1379:80، يآباد دولت(»ریز بودکن شده بود و خونقلوه

چیزي مثل مه، چیـزي مثـل   . از عطر و گرما و از شوري که داشت. شدیوسف منگ می«

»عـرق گـوارا و دلچسـب    کـرد؛ تنش عرق می. گرفتمثل غبار او را در خود می بخار، چیزي

  .)44و  43:ب 1383، يآباد دولت(

  انگیزپایان غم .13

هـا  که گاهی خواننـده تـا مـدت    چنان دارند،يانگیزپایان غم ،يآباد دولتيهاداستان بیشتر

بیشـتر   که سـرانجامِ  یمبهم لدالی؛ استن ناباوريیدر فکر جستن دالیل ا سردرگم و ناباور

  .هدایت را نیز بنیان نهاده بود ياه داستان

کینـه  پر. ه بود، روي زانوهایش راست شـد رحمت که نافگاهش را چسبیده و چمبر شد«

بـه طـرفش رفـت و فـانوس را نزدیـک       مرد. وار کوفت و پاي آخور پخش شدسرش را به دی

هایش مثل دو تا نخود پخته، ته کاسه چشم دهنش وا مانده و کف کرده بود و. رویش گرفت
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ها رفتند و قاطی کفهاي خون روي صورتش راه میرگهاش شکسته بود وشقیقه. زدزرد می

  .)94:الف 1383، يآباد دولت(»شدندمی

مختار پس از . ه به همراه داردرا براي قص یدهشتناک ، پایانسفرمرگ مختار در داستان 

  .شود میرود و بدنش قطعه قطعه محتوم خود، زیر قطار می سرنوشتفهمیدن 

بـه طـور نـاگواري از     مسیب،، صالح و بابا سبحان، فرزندان سبحانباباۀ آوسندر داستان 

شته شدن برادر که از کـ مسیبشود و روند؛ صالح به دست غالم فسنقري کشته میبین می

  .شودپا میکلّهزند که او هم با موتور چنان به چنار می به جنون رسیده است ـ

بـه دسـت گروهبـان ارتـش،      ،، مرگ عمو قربانعلی، پدر قنبرعلـی جـان  بانگاوارهدر داستان 

  .زندسرانجام تلخی را براي داستان رقم می

ي کـه از پشـت   ا گلولـه محمد به هم درشکست با تکگل«: خوانیم که میکلیدردر رمان 

ی تمام جهان کـه چشـمانش را فـرا    آرام بتابانیدش و در سیاهاز کتف راست گذر کرد، آمد،

فـراز  اي غریب برل را به گونۀ چیزي چون بال پرندهبس توانست سربند سرخ مارا،گرفتمی

.)1363:2506آبادي،  دولت(» یال کوه ببیند

پـدر قـیس،    .رسـد مـی  اي از ابهام به سـر در هاله برزخ خسبه مانند  سلوكپایان رمان 

یـک  . شـود  مـی مواجه  ینامعلوم است که با سرنوشت برزخ خسمار، انگار همان علیشاد سنّ

  .شودنمیپیدا رود و دیگر نشانی از اوروز براي همیشه می

گذاشـت تـا   سواران را باقی مـی «: رسدچنین به پایان میاین یال آن مادیان سرخداستان 

ي را که در نخستین فرودش بـر زانـوان، خـود زریـنش از سـر فـرو       بپوشاند سر و کاکل مرد

نمـود از سـوداي افسـون    شرحه میاش شرحهچهرهها و گردن و کنارهاي افتاده بود و گوش

ه دسـتان و انگشـتان آن بـانوي    چنانچـ  ـ  بـرده در بـه  داشـته و جـان  برطماح ـ آن مـار زخـم   

هـا  آمـد دسـت  و مـی  ،سـیب آمـدن از فـراز ع  چشم که فرو ریختن گرفته بود در فـرود  کبود

. شـد شـد و مـی  وش او هـم در غبـار مـی   حریر آبیۀ و جام بداشته ـ کورمال، کورمال ـ   پیش

»هیچ و هیچدید یادوار شبحی که در روز آشکار شده باشد، با چشمانی که دیگر نبود و نمی

  .)163:الف 1383، يآباد دولت(

  گیري نتیجه

آکادمی هنرهاي زیباي فرانسه در قرن هفـدهم وارد   را ادبییک مکتبناتورالیسم به عنوان 
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ة تزلزل آن در انگلستان و رونق دوبار از و تکامل ناتورالیسم از فرانسه وآغ. کردادبیاتۀ حیط

کـرده  ، مسیر خـود را در قـرن نـوزدهم طـی     امریکادر » یلّسبکی مح«این مکتب به عنوان 

  .است

ارائۀ تصاویر زشـت و  اخالق نیست، بلکه با نه تنها ضد ،دی متعهادبیاتهمچون کتب این م

ـ  لّح صدد یافتن راهجامعه در برابر دیدگان خواننده، در پلید الق اخضـد ۀ ی براي درمـان مقول

  .است

خصـوص   گامان ایـن مکتـب ـ بـه    به تأثیر از آثار پیشـ  ،ناتورالیسم ایرانکه توان گفت  می

هاي خـارج   کردههاي دوران مشروطیت و تحصیل ترجمهراه از و فرانسه ـ   امریکانویسندگان 

  .آثاري چند را به وجود آورده استاز کشور، 

مثابۀچوبک به  .شود ناخته میاعالي ناتورالیسم ایران شۀ صادق چوبک نمون سنگ صبور

ـ  دار این مکتب لمع ـات ای را بـراي خـود در   توانسته است تا کنون جایگاه خاصداسـتانی   دبی

جبر محیط و اقتصاد و ۀ فی از دو مؤلّهاي ناتورالیستی ایران به تأس بیشتر داستان .بیابدایران 

آبادي را در  یستی دولتهاي ناتورال داستانبیشتر اند؛ مقوالتی که زیربناي  وراثت نگاشته شده

  .دگیر بر می

ـ ا امـروز ة بـه عنـوان نویسـند   آبـادي  ، محمـود دولـت  اینبا وجود از مکتـب  یرنگـ  ،رانی

، زاده شـعیب امـام ۀ پـاي گلدسـت  ، بند، ادبارهاي  داستان. شودیمدهیدر آثارش دناتورالیسم 

  .داردیستیناتوراليها نه و خصلتیزموي، يها داستاندیگر از  ياریبسو سفر

  منابع

  .یی، تهران، گلشایات کنونیهنر و ادب یت کلّیموقع، )1353(محمود، يآباد دولت

  .چاپ سوم، تهران، پارسی و فرهنگ معاصر، کلیدر،)1363(ــــــــــــــــــــ

  .، تهران، بزرگمهرکارنامۀ سپنج،)1368(ــــــــــــــــــــ

، چـاپ چهـارم،   پایـان جغـد  شدة مردم سـالخورده،   روزگار سپري، )1379(ــــــــــــــــــــ

  .تهران، چشمه و فرهنگ معاصر

ششـم،  ، چـاپ  اقلـیم بـاد  شدة مردم سـالخورده،   روزگار سپري ،)الف 1380(ـــــــــــــــــــ

  .تهران، چشمه و فرهنگ معاصر

، چـاپ سـوم،   بـرزخ خـس  شدة مردم سـالخورده،   روزگار سپري، )ب 1380(ـــــــــــــــــــ

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


11پیاپیةشمار،1392بهار و تابستان ،1شمارة،3دورةفارسی،ادب/ 168

  .تهران، چشمه و فرهنگ معاصر

  .، تهران، نگاهاز خم چمبر، )الف 1382(آبادي، محمود دولت

  .تهران، نگاه ،سفر، )ب 1382(ــــــــــــــــــــ

.، چاپ چهارم، تهران، چشمه و فرهنگ معاصرسلوك)ج 1382(ــــــــــــــــــــ

.، نگاهتهران، یال آن مادیان سرخ، )الف 1383(ــــــــــــــــــــ

.نگاهتهران، . روز و شب یوسف، )ب 1383(ــــــــــــــــــــ

  .، نگاهتهران،نهیادبار و آ،)1384(ــــــــــــــــــــ

، تـا سـقوط سـلطنت    تیمشروطاز  یمعاصر نثر، ادوار نثر فارس اتیادب،)1380(هرمز،انیمیرح

.، سمتتهران

بـا محمـود    وگـو  گفـت (مـا نیـز مردمـی هسـتیم     ،)1373(ن و فریدون فریـاد یرحسی، امچهلتن

  .، چشمه و پارسیتهران ،چاپ دوم ،)آبادي دولت

  .، تهران، نگاهچاپ یازدهم ،هاي ادبی مکتب،)1381(سینی، رضاحدیس

.، مرکزتهران،م، چاپ دوحسن افشارۀ ترجم ،ناتورالیسم،)1376(فورست، لیلیان و دیگران

.، آروینتهران، يآباد دولتنقد و تفسیر آثار محمود ، )1373(رضامحمد ،یقربان

.53ة شمارگلستان،ۀ نشری ،»واژگان فرهنگ جهانی ناتورالیسم«،)1381(اصغرباغی، علی قره

.، اشارهتهران، آور ایران هاي نام نویس داستان، )1382(میرصادقی، جمال 

  . 4ة شمار.سال هفتم ،چیستا ،»ناتورالیسم«،)1368(، میمنتمیرصادقی

.چشمهتهران، اول،چاپ ، رانیا یسینو داستانصد سال ، )1377(حسن،ینیرعابدیم

G. and C. Merriamco (1997), Webstera Now, Collegiate Dictinory.

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/

