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 مقدمه 

باوری، در گرايی يا طبیعتناتورالیسم يا طبیعت

ات راه ت که از فلسفه به ادبیاص  اصطالحی اس

ناتورالیسم در  .(101 :1215يافته است )ثروت، 

های فلسفی مفهوم فلسفی به آن رشته از روش

شود که معتقد به قدرت محض اطالق می

طبیعت است و هرگز طبیعت را آلتی در دست 

شناسد. هولباخ ناتورالیسم را نظم باالتری نمی

دانست که تفسیری معادل يک دستگاه فلسفی می

الی از ماشینی و مکانیکی و تهی از هر معنای متع

داد. در اين معنا ناتورالیسم عالم و آدم ارائه می

 .(13: 1251معادل ماتريالسم بود )زرشناس، 

ناتورالیسم  ۀای که شاکلهای فلسفیانديشه 

و  -زدگی، بیولوژيک عبارت از علم ،سازدرا می

 -3نـو داروي 1ارکـاص آراء المـور خـه طـب

تعريف شناسی اخالقی، ، معرفت2پوزيتیويسم

حیوانی از بشر محصور در رويکرد ناسوتی و 

غريزی، ماتريالیسم و نفی هر نوع حیات 

 (151)همان:  روحانی و غیر مادی است.

اين مکت  با ماهیّتی فلسفی در اواخر قرن 

ات و به ويژه وزدهم و اواي  قرن بیستم در ادبین

ات داستانی و رمان شک  گرفت )مقدادی، یادب

ۀ ناتورالیستی ین کسی که نظرينخست .(052: 1275

در که بود  0ات مورد بح  قرار داد، تِنرا در ادبی

 تاريخ ادبیات انگلستانبا عنوان  پیشگفتار کتابش
( به اين مهم پرداخت )گرانت، 1520-1522)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lamark  

2. Darwin  

3. Positivism  (کندمذه  فلسفی که مابعدالطبیعه را رد می)  

4. Hippolyte Tain 

 0ا بنیانگذار اصلی آن امی  زوال. ام(01: 1213

ريچارد  ۀمعروف فرانسوی است. به عقید ۀنويسند

سنجیده « ايسم»هارلند زوال ناتورالیسم را به اولین 

ادبی به معنای مدرن اين واژه  ۀشده و اولین برنام

 .(122: 1250تبدي  کرد )هارلند، 

ات، ناتورالیسم به معنای توضی، و در ادبی

تشري، اوضاع کلی انسان در بستر شرايط جبری 

وراثت است )ثروت،  ۀزمان و محیط و بر پاي

مطرح است « چرايی»در ناتورالیسم  .(105: 1215

فحشا يا اعتیاد خواهد مثالً چرايی و نويسنده می

ه به وراثت و محیط بیان کند. در قهرمان را با توج

ناتورالیسم، عم ، »فرهنگ وبستر اشاره شده که 

تماي  يا تفکری است که تنها برمبنای طرح و 

 ;Webster New)غرايز طبیعی استوار است 

Collegiate Dictionary, 1997: 755). 

شود که ای اطالق میناتورالیست به نويسنده

کوشد با مسائ  اجتماعی همان برخوردی را می

داشته باشد که دانـشمنـد عــلوم طبیـعی بـا 

: 1257)سیـدحسینی، جـانـورشنـاسی دارد 

زوال و نويسندگان  ،بنابراين .(1/210-212

بعد از آن، مانند فرانک  ناتورالیستی آمريکايی

سعی  5و تئودور درايزر 7، استفان کرين2نوريس

های های آثارشان را با هدفتتا شخصیکردند 

علمی و اسناد و مدارکی که استادانه درست شده، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 .Emil Zola( :1153-1505  )و  نويسنمايشنامه، نويسندهم

 ناتورالیسممکت  ادبی  ۀترين نمايند فرانسوی، مهم نگار روزنامه

  تورالیستی.و عام  مهم در گسترش تئاتر نا

 6. Frank Norris
 
  

 7. Stephen Crane  

 8. Theodore Dreiser  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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های خلق کنند. اکثراً اين اسناد علمی، واقعیت

ها و عملکردهای تعالیف ۀپزشکی را دربار

که پیش از آن در گیرد برمی ای درجسمانی

 (Abrams, 2012: 335)ات ذکر نشده بود. ادبی

اول دست  ۀها در وهلهدف اصلی ناتورالیست

به اين منظور حتی دست به  .يافتن به عینیت بود

مبنای  ند و آثار خود را بردزمستندسازی می

نگاشتند. های فراهم آمده از اجتماع میيادداشت

مايی، به صورت نسازی و حقیقتآنها برای عینیت

های ها و تلخیکردند و پلشتیگزينشی عم  می

ديدنـد و بر جبرگـرايی تر میجـامعه را پررنگ

 ورزيدند.اصـرار مـی

ناتورالیسم مانند بسیاری از مکات  ادبی تحت 

شرايط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خاصی به 

وجود آمده، تفکّرات فلسفی عصر خود را در 

کلی  ۀکند. در قرن نوزدهم چهرآثارش منعکس می

اروپای غربی و امريکای شمالی بر اثر انقالب 

صنعتی دگرگون شد که حاص  آن از يک سو 

های اقتصادی و از سوی ديگر  بینوايی پیشرفت

مردم بود. اين آثار مفید و مضر انقالب  ۀتود

صنعتی، بستر مناسبی را برای خلق آثار ناتورالیستی 

دگاه ـه ناتورالیسم ادبی از ديآورد. البت به وجود

های بیولوژيکی، هـن در نظريـاوت دارويـمتف

شناسی کنت و کاربرد های علمی جامعهکاربرد ايده

پذيرفته  تأثیرات نیز بسیار ۀ جبرگرايی در ادبینظري

  (Cuddon, 2013: 462)است

هايی که پس از ناتورالیسم از طريق ترجمه

داستانی صورت ات ۀ ادبیمشروطه در حوز

د، اما شنويسی ايران داستان ۀگرفت، وارد حیط

ات داستانی و نويسندگان اين مکت  بر ادبی تأثیر

قاب  مشاهده است.  35ايران به طور جدی از دهه 

نويسندگانی مانند صادق هدايت، صادق چوبک و 

 ۀ... آثاری منطبق با اصول اين مکت  به رشت

ترين نگارش درآوردند و آن را به يکی از مهم

 مکات  ادبی در ايران تبدي  کردند. 

-خیر، فیروزه گ اهای از میان نويسندگان دهه

ناتورالیستی و  ۀای است که با شیوسرخی نويسنده

 راام من يک سايههای شهودی برخی از داستان
کند. او در اين آثار مانند نويسندگانِ روايت می

ها و معاي ، پلشتـی پردهبی ، ِ ناتورالیسممکت

 تأثیرهای فقـر را توصیف کرده و مؤلفه ۀچهر

است. در  کار بردهه را ب جز اينها محیط، وراثت و

های های او نگاهی منتقدانه به واقعیتواقع داستان

بار جامعه و افراد است. با گزنده، زشت و تأسف

دگان ـنگارنده، ـات ذکرشبـه خصوصیـ هتـوجـ

ای ـهیـژگـررسی ويـه بـد بـاندهـرورت ديـض

بپردازند و نتايج  اممن يک سايهناتورالیستی کتاب 

توصیفی حاضر ارائه کنند.  -تحلیلی ۀرا در مقال

تحلی   ۀروش تحقیق در اين مقاله مبتنی بر شیو

توان به ای است و از اهداف مهم آن میکتابخانه

 موارد زير اشاره کرد: 

هم بهتر مکت  ادبی ناتورالیسم، معرفی ف

، اممن يک سايه ۀهای ناتورالیستی مجموعداستان

ها، های ناتورالیسم در اين داستانتشخیص مؤلفه

و همچنین  های مذکورلفهؤبسامدترين ماعالم پر

های ناتورالیستی که به دلی  سبک معرفی ويژگی

سازی نويسنده و معیارهای فرهنگی ايران بومی

 اند.شده
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 پیشینۀ پژوهش 

مکت  ادبی  ۀهای بسیاری در حوزتاکنون کتاب

است. همچنین  ناتورالیسم تألیف و ترجمه شده

ات داستانی ايران، ۀ نقد و تحلی  ادبیدر عرص

ه و بسیاری از ای صورت گرفتهای ارزندهپژوهش

ات داستانی ايران برای مخاطبان زوايای پنهان ادبی

های ناتورالیستی آثار يژگیاست. و آشکار شده

داستانی برخی از نويسندگان ايرانی نیز بررسی 

 ۀو نتايج آن در قال  کتاب و مقاله به رشت شده

تحرير درآمده است که ذکر تمام آنها در اين 

توان به کتاب گنجد. اما از میان آنها میمجال نمی

نقد » ۀمقال ،حسین پايندهاز  داستان کوتاه در ايران

مهدی از « های صادق هدايتی داستانمکتب

ناتورالیسم و صادق مکت  » ۀشريفیان و مقال

محمود بشیری اشاره کرد. در هر يک از « چوبک

های ناتورالیستیِ آثار از مقاالت مذکور ويژگی

است.  يکی از نويسندگان معاصر بررسی شده

داستان کوتاه در ايران کتاب  ۀهمچنین نويسند

رئالیستی و ناتورالیستی( به بررسی )داستان کوتاه 

هفت داستان کوتاه ناتورالیستی از صادق هدايت، 

صادق چوبک، اسماعی  فصی، و... پرداخته است 

آشنای ايران هستند. که همه آنها از نويسندگان نام

ها بیشتر آثار شايان ذکر است که در ايـن پژوهش

 کار نقد و بررسی شدهنويسندگان معروف و کهنه

ست و پژوهشگران از تحلی  آثار نويسندگان ا

رغم بهاند. نويسندگانی که متأخر غاف  مانده

های ناتورالیستی خوب معروف و داشتن داستان

-شده نیستند. از جمله اين نويسندگان می شناخته

سرخی اشاره کرد که تاکنون توان به فیروز گ 

وی آثار او انجام ر پژوهش علمی و مستقلی بر

اند تا با انجام است. نگارندگان کوشیده نشده

، عرصه را برای بررسی هايی از اين دستپژوهش

 ات داستانی هموارتر سازند.مکت  ادبی

 

 سرخی شرح حال فیروزه گل

 1205 ماه بهمن نهم شنبه سرخیگ  فیروزه

يک خاندان اصی  و نوگرای  در خورشیدی

 ابتدايی تحصیالت او. گشود جهان به ديده تهرانی

 مدرسه سپس وارد گذراند، مرجان دبستان در را

 مدرسه همان در دبیرستان تا پايان و شد فرزانگان

 طبابت سرخیگـ  خـاندان در. کرد تحصی 

اين  نیز از وی بنابراين شد،می محسوب تسن

 ۀدانشکد وارد 1221 سال سنّت تبعت کرد و در

 پس او گرديد. تهران آزاد دانشگاه پزشکیدندان

گذراند  ورامین در را خود طرح تحصی ، اتمام از

ی به ـشکزپدانـار دنـار کـام در کنـرانجـو س

نويسندگی روی آورد. وی از تجربیات و 

مشاهداتِ محیطِ کار و برخوردهای نزديکش با 

ورامین در نويسندگی بسیار سود  ۀافراد و جامع

هايش را از اين برخی از داستان ۀجست و سوژ

توان به که از آن میان می ،اقتباس کرددوره 

 اشاره کرد.  اممن يک سايهداستان 

سرخی نخستین مجموعه داستان خود را گ 

ام و چند داستان من يک سايهبا عنوان  55 ۀدر ده

 اممن يک سايهمنتشر کرد که بیشتر به نام  ديگر
او در روايت داستان  ۀاست. شیو شده شناخته

ت و با نگاهی منتقدانه معاي ، گراسکامالً عینیت

بیان  مفاسد، زشتی و پلشتی را در قال  داستان

پردازی ذهن کند. او در طرح و شخصیّتمی

هايش عموماً به مضامین خالقی دارد و در داستان



 15         سرخیگل فیروزه از دیگر داستان چند و امسایه یك من ناتورالیستی هایمؤلفه بررسی
 

های ها در جامعه، نابسامانیاجتماعی، روابط آدم

فرودست، فقر،  ۀزندگی شهرنشینی، مشکالت طبق

پردازد. محیط می تأثیروم و فحشا، جبر محت

ه به و توج همچنین توصیفات دقیق، زبان روان

ای به اثر او بخشیده فرهنگ عامه جايگاه ويژه

سبک نويسندگی و گزينش  ،است. بنابراين

مضامین خاص موج  شده که در برخی از 

های مکت  های اين مجموعه، ويژگیداستان

 ناتورالیسم حضور گسترده داشته باشد.

من او پـس از انتشـار مجموعـه داستـان 

داد  چنان به نوشتن داستان ادامههم اميـک سـايه

همشهری « داستان»و « هفت»هايی مانند و با مجله

 به همکاری پرداخت.

 

 اممن یك سایهمعرفی مجموعه داستان 

، توسط نشر نی ام سايهيک من مجموعه داستان 

 121)اين اثر به چاپ رسید. 1250در سال 

های شام  نُه داستان کوتاه است که نام( صفحه

-ها، ظرفاست از: آن ظرف تآن به ترتی  عبار

تابستان؛ من  ۀهای همیشگی؛ رويای بعدازظهر نیم

ام؛ يک صب،؛ وجدان درد؛ غم غربت؛ يک سايه

و مستأجر.  اهللنان شیرمال و پیتزا؛ حاج لطف

ی از های واقعها نمونههای اين داستانتشخصی

شان افراد جامعه هستند و گفتار، رفتار و زندگی

 برای خواننده ملموس است.

های متعددی ها دارای ويژگیاين داستان 

برخی از آنها در هر نُه داستان وجود  که هستند

اده سازی، زبان سمانند توصیفات دقیق، تیپ .دارد

ها و مضامین تو صمیمی نويسنده و شخصی

ر ـاصـد عنـا ماننـی از آنهـرخـا بـوس. امـملم

شود. به ناتورالیستی تنها در چند داستان يافت می

دلی  اينکه محور پژوهشی مقاله، بررسی عناصر 

است،  اممن يک سايهناتورالیستی در مجموعه 

ها بنابراين نگارندگان به تحلی  محتوايی داستان

سه داستان تنها که پرداختند و مشخص شد 

مـن يک »، «تابستان ۀر نیمظهز ا يـای بعدؤر»

ی هادارای مضامین و مؤلفه« مستأجر» و «امسايه

-ناتورالیستی هستند. برای آشنايی بیشتر با درون

ای از آنها ها در ادامه خالصهمايه اين داستان

 آورده شده است.

 

 تابستان ۀظهر نیم از یای بعدؤر

داستانِ کـارمندی است که پس از سـاعتِ اداری 

پردازد. گـذران زندگی، به مسافرکشی میبرای 

افر سوار آغاز ـدن، زن مسـوار شـا سـرا بـماج

پروايش، مرد را وسوسه شود. او با رفتار بیمی

کند. نويسنده غرايز جنسی میکرده، تسلیم 

لحظه، در اصلیِ داستان را تحتِ فشار  تشخصی

دهد که منجر به سقوط اخالقی شرايطی قرار می

 شود.او می

  

 اممن یك سایه

ت اصلی داستان زنی از طبقه محروم شخصی

و پدرش است سواد جامعه است که مادر او بی

خاطر غرايز ه اعتیاد شديد دارد. در نوجوانی، ب

آلود خانه، وارد جنسی و رهايی از فضای نکبت

شود. متأسفانه می -بوسراننده مینی -زندگی ممد

ندارد، زيرا اين امر عاقبت خوشی برای او 

ای مطلـع هنگامی که زن ممد از وجود زن صیله

زن را  ۀکند که صیلشـود، او را مجبـور میمی
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فسخ کرده و او را به همراه کودکش بدون پول 

حاج آقايی  ۀکند. زن از سر اجبار، مجدد صیلرها 

نامشروع  قراری رابطۀشود که او را برای برمی

د. راوی بعد از خواهخود می ۀبرای برادر ديوان

شود که او نیز فسخ صیله، همسر مرد معتادی می

میرد. سرانجام در يک درگیری چاقو خورده، می

 دهد.زن برای ادامه حیات، تن به خودفروشی می

گاه اين داستان دو راوی دارد، راوی اول هیچ

را فراموش  های زنندهیات و واقعیتئتوصیف جز

با  ،است نوندهکند. راوی دوم که بیشتر شنمی

خونسردی تمام به توصیف حاالت زن روسپی 

های ناتورالیستی، پردازد. مطابق با سنّت داستانمی

ای از تصاويرِ درد، فالکت و اين داستان آمیزه

ۀ محرومِ جامعه است. فسادِ اخالقیِ فردی از طبق

جبر شرايط اجتماع  ۀت اصلی تحت سیطرشخصی

 ماند. م محروم میخانوادگی از زندگی سال ۀو طبق

 

 مستأجر

 ۀشهرنشین را در محدود ۀاوضاع پريشان جامع

-يک مجتمـع آپارتمانی خالصه کرده و مزاحمت

دهـد قشر نو کیسه را نشـان میی هاهـا، پررويی

حال گذار  برزخی در ۀهای جامعکه در واقع زباله

توان به دو ت به تجدّد است. داستان را میاز سن

کوتاه تقسیم کرد: در بخش بلند بخش بلند و 

راوی اوضاع يک مجتمع مسکونی آپارتمانی را با 

کند. راوی داستان را به زبانی روان، بیان می

کند که خواننده را با خود به میان شکلی بیان می

کشاند. تنها کسی که همدلی راوی را ها میزباله

آزار )آقای کاظمی( بی و انگیزد، مردی تنهابرمی

در بخش کوتاه پايانی، اين مستأجر تنها و  است.

خاموش پس از بگو مگويی کوتاه با پسر وقی، 

را از جی  در « کُلتِ کمری»ه، ناگهان ـهمساي

ای کند. گلولهآورد و ملز پسرک را داغان میمی

و  - اشکند و زندگیهم در دهان خود خالی می

 (35: 1252يابد. )اخوت، پايان می -داستان

 

ام من یك سایههای ناتورالیسم در کتاب لفهؤم

 و چند داستان دیگر

 وراثت ۀمسئل

ها معتقد بودند که شرايط جسمی و ناتورالیست

 روحی هر کسی از پـدر و مـادرش به او رسیـده

احساسات و افکار  ۀهمکه گفتند ها میناسـت. آ

مستقیم تلییراتی است که در  ۀها نتیجانسان

شود و وضع ساختمان جسمی او حاص  می

جسمی نیز بنا به قوانین وراثت، از پدر و مادر به 

 .(051 /1 :1257)سیدحسینی،  رسیده استارث 

های اصلی مکت  يکی از مؤلفه« وراثت»با اينکه 

سرخی های گ ناتورالیسم است، اما در داستان

 ترک گ از فصول مشيکی  .حضور فعالی ندارد

 ۀهی به مسئلتوجن بیـک همیـا چوبـی بـسرخ

وراثت، حال  ۀبیشتر از مؤلف ۀ. استفاداستوراثت 

سرخی را های گ و هوای ناتورالیستی داستان

من يک اما او تنها در داستان  ،بخشدقوت می
است. نبايد  هـار گرفتـک هـاين مؤلفه را ب امسايه

داستان نیز در استفاده فراموش کرد که طرح اين 

 از مؤلفه وراثت نقش دارد.

کوچولو  ۀباالی سرش عکس يک دختر بچ»

تر از آرزوی من. گردی بود. شايد دو سال بزرگ

ها را من بود و همون ل  ۀصورتش مث  بچ

ه. يک طوری دل توی دلم بداشت و پیشانی قلم
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-ام میمنو ياد بچه اومد، همنبود. هم بدم می

ر اين د .(00-02: 1250 سرخی،)گ « انداخت

های ارثی و ظاهری نمونه، راوی از طريق شباهت

ۀ درون عکس، بین دختر خودش و دختربچ

شود که آن عکس متعلق به دختر ممد ه میمتوج

 است.

 

 ه به علم فیزیولوژیتوج

ها با کمک فیزيولوژی بر حس ستـورالیـاتـن

راه سان زه به خوبی دست يافتند و بدينـبرتر غري

تلقی علمی، فیزيولوژيکی و ماشینی از حیات 

ها را در يک فرمول واحـد ه انسانـهم و انسان

وراثـت و  ۀيعنی موجـوداتی تحـت سیطـر

دهنـد. محیـط و فشـارهـای لحظـه، جـای مـی

(Pizer, 1955: 24)  از طرفی آنها معتقد بودند

مشخصات روحی و اخالقی بردن به که برای پی

الزم نیست مستقیماً به بیان  ت،يک شخصی

های روحی او پرداخت؛ بلکه آنها سعی ويژگی

ۀ مشخصاتی از وضعیت مزاجی کردند با ارائمی

گیری در مورد تشخیص ها، نتیجهتشخصی

ات اخالقی قهرمان را يا خصوصیحاالت روحی 

/ 1: 1257ینی، خواننده بگذارند )سیدحس ۀبه عهد

ه به توج»ۀ ؤلفم ،«وراثت» ۀبرخالف مؤلف .(033

سرخی پرتکرار است و گ « علم فیزيولوژی

توصیف حاالت فیزيکی و روحی  پیوسته در

در  .های داستان از آن بهره جسته استتشخصی

 کنیم.ادامه دو نمونه از آن را بررسی می

زبانش مث  چوب بود و دهانش خشک »

شده بود. مانند زمانی که برای اولین بار پنهان از 

اش سیگاری را خاله ۀرزمینِ نمورِ خانهمه، در زي

ای که پردههای بیروشن کرده بود، يا عکس

دوستش در دبیرستان به دستش داده بود تا دور از 

چشم ناظم و دبیر با دهان خشک مث  چوب نگاه 

طور که زوال همان .(20: 1250سرخی، )گ « کند

اشاره دارد که  ترز راکنکتاب  ۀدر مقدم

و روحی اشخاص را تشري، ات اخالقی مشخص

بلکه به تشري، وضع مزاجی آنها پرداخته؛  ،نکرده

عم  کرده و در  سرخی نیز مطابق با اين عقیدهگ 

ه جای اينکه مستقیم از شهوت زير ب ۀنمون

ه توصیف حاالت ـد، بـن بگويـت سخـشخصی

زد که بر اثر تحريک جنسی بر پردابیولوژيکی می

 است. ت عارض شدهشخصی

ر ت مرد سرخ شده بود. از تصوصور»

نزديک شدن يک مرد بیگانه به دخترش داغ شده 

آنکه بداند، آتشی را در او افروخته بود. زن بی

گـردن  ۀهای برآمـدبود. مرد با عصبانیت و رگ

هـای به زن خیـره شـده بود و در حالی که گوشه

« زدلبش کفی سفیـد جمع شده بود، حرف می

  .(05: همان)

 

 محیط تأثیر

روی انسان در اجتماع و  تأکیددر ناتورالیسم 

به همین دلی ، توصیف محیط  .دارد محیط قرار

در آثار ناتورالیستی از اهمیّت خاصی برخوردار 

است. زيرا انسان در جهان تنها نیست، طبیعت و 

 ،رواز اين .اندنوعانش وی را احاطه کردهنیز هم

ای ی عرضی و ثانويهوی تمايالتۀ بر تمايالت اولیّ

محیط بر انسان را  تأثیرها شود. ناتورالیستبنا می

علمی وراثت و ۀ گانبه عنوان يکی از عوامـ  سه

محیط و لحظه که به صورت جبری بر انسان 
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 گ  .(05: 1277)تروايا،  دانند، میسیطره دارد

بر « محیط تأثیر»سرخی مستقیم و غیر مستقیم به 

نشان دادن معاي  و  .کندرفتار اشخاص اشاره می

 ۀفساد اخالقی که دلی  آن محیط و طبق

بخش  ،اجتماعی پايین و محروم است -اقتصادی

گیرد. او به های او را در بر میمهمی از داستان

 ۀاز ظهر نیم يای بعدؤراين ويژگی در داستان 

 است، اما طرح التفات کمتری کرده تابستان

 تأثیر» ۀسب  شده تا مؤلف اممن يک سايهداستان 

تری داشته باشد. او در اين حضور پر رنگ« محیط

ی که محیط خانواده و تأثیرکند داستـان سعی می

گذارد را به وضوح نشان دهد. جامعه بر فرد می

هم محیط نابسامان آرپاتمان و  مستأجردر داستان 

 الت روانیای که بر روی افراد و حااثرات منفی

 موضوع اصلی داستان است.  ،گذاردآنها می

گفت حمال کتاب. خودش بابام بهم می»

کرد که ترياکی بود، اما به من خیلی نصیحت می

-اتاق که پای منق  لول می ۀدرس بخونم. از گوش

ام که جز گفت درس بخون...، ننهشد، به من می

هشت  سواد بود از بیخ. واسه همین من بـازد. بیمی

-)گ « کـالس درس خوندن از اون سـر بـودم

سرخی در اين قسمت از گ  .(02: 1250سرخی، 

دهد که چگونه نشان می اممن يک سايهداستان 

 ۀشخصیّت داستان تحت انقیاد محیط خانواده و طبق

های محیطی ويژگی گیرد ومی اجتماعی خود قرار

که در آن پرورش يافته بر زندگی فرد و انتخاب

های حتیگذارد. بديهی است نصمی تأثیرهايش 

-پدری که بر سر منق  و بافور نشسته و خیرخواهی

معنی است. در سواد، برای دختر بیهای مادر بی

 چنین،توصیفاتی اين ۀسرخی با ارائحقیقت گ 

امان خانه ـابسـط نـت را در محیعلّت فسـاد شخصی

 کند.جو میواو جست ۀو خانواد

با کلفتی و قرض و قوله يک يک مدتی »

آباد بری خريدم. تو همون جلی دستگاه رشته

های پیشوا بردم بقالیکردم، میرشته درست می

فروختم. بد نبود. بعد از چند وقتی از بهداشت می

گفتن قدغنه. باز ول نکردم که ديگه اين بار 

ها و من رو پیدا کردن. يعنی بقال ۀاومدن خون

ديگه. دستگاه را بردن و منو جريمه گفتن مردم می

در اين بخش از داستان . (25)همان: « کردن

محیط، همان الزامات حاص  از  تأثیرمنظور از 

شرايط اجتماعی و اقتصادی شخصیّت داستان 

ت از راه معاش شخصی است. جامعه مانع امرار

شود. بهداشت به دلی  غیر بهداشتی سالم می

کرد و رسـت میهايی که زن دنبودن رشته

دارها به سب  منافع اقتصادی خود مانع کار ملـازه

 شوند. او می

اش خشک شده بود و ته گلدان عزيز کرده»

اش هم کدر شده بودند. کنار سیگارهای مانده

دانم توش گلدان يک شیشه نوشابه بود که نمی

های تر بیخ ديوار مجلهطرفبود. کمی آن چی

شده بود و کنارش يک  روی هم تلنبار« ماشین»

 .(101)همان:  «الستیک درب و داغان ماشین بود

 که دهدنشان می مستأجرنويسنده در داستان 

وجود افراد منحط و  ۀمحیط آپارتمان به واسط

افکار مريض، نابسامان و آشفته است. او با نگاهی 

ات اين محیط مخرب را بر روی تأثیرگر تحلی 

 کند.آقای کاظمی واکاوی می
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 زبان محاوره

در ناتورالیسم بنابر اص  نزديکی هرچه بیشتر به 

 ۀاز زبان محاوره در مکالم واقعیت، بر استفاده

اين  .(31: 1252شود )رادفر، می تأکیداشخاص 

ها در يکی از میراث ماندگار ناتورالیست ويژگی

پردازی است که بعد از افول آنهـا داستان ۀعرص

نويسندگـان بعـدی روزبـه روز نیز در میـان 

زاده، رونق گـرفت و همچنـان ادامـه دارد )قـاسم

-هـای گـ داستـان زبـان عـامیانـه .(02: 1251

او در هر سه داستان  سرخی متعادل و پخته است.

برای به تصوير کشیـدن ناتورالیستی  ۀاز اين مؤلف

 سود جستـه بسیارمردم ايران  ۀمرزندگی روزه

گیرد می و از دستور زبان مردم عامیانه بهرهاست. ا

دنیای واقعیِ درونی و برونی تا خواننده را با 

-هداند که برو نمايد. او میهها روبتشخصی

ت را دارد که اين مزيکارگیری زبـان محاوره 

ها مخاط  را با فرهنگ و عقايدی که شخصیّت

 بنابراين، .آشنا سازد ،انددر پرتو آن رشد کرده

 کند. خواننده خود را از اين مزيّت محروم نمی

گفت: چته حاال؟ امش  سرعُبید کَر را »

آوردی مگه! سر ش  که آمدی چپیدی توی 

گیری. نکنه پرسم که قیافه میحمام. از پول می

فکر کردی من رو از صب، يکی مشت و مال 

داده؟ من هم مث  خر جون کندم، تازه دو قورت 

رم پیش رفیقم؟ از فردا من میو نیمت باقیه؟ مگه 

اش رو هـم دی بقیـهشما کـه نـون من رو مـی

انعکاس  .(02: 1250سرخی، )گـ « تـدارک کـن

ها و اصطالحات مردم کوچه و بازار، المث ضرب

دو قورت »، «امش  سرعُبید کَر را آوردی»مانند: 

مراسم »و عقايد فرهنگی همچون « و نیمت باقیه

ها و تۀ اجتماعی شخصیبقبر ط« آش پشت پا

زندگی فردی آنها داللت دارد. در واقع نويسنده 

پردازی افراد بهره تها در جهت شخصیاز آن

 است. جسته

اگه مردی بیا پايین تا تنبونت رو بکشم »

ت کنم. تو به خودت سرت...، بیا تا من تیکه تیکه

گی دبیر؟ من ريدم تو روح اون دبیر که تو می

مردم به من بگین اين دبیر موش  باشی...، آهای

مرده کجاس که هوس شاگرد خصوصی کرده؟ 

  .(101)همان: « کشمکشمت. من تو رو میمی

 

 نفی اراده و اختیار

، به اعتقاد آنها»ناتورالیسم معتقد به جبر است. 

رويدادهـا  ،آدمی مسبّ  يا بـانی رخدادهـا نیست

ها ستشوند. از ديدگاه ناتورالیبر او حـادث می

فردی اشخاص بیشتر  ۀدر خصوص اينکه اراد

اجتماعی و وراثت است،  -مقهور جبر اقتصادی

آيد که اشخاص رمیـه بـن نتیجـن ايـهمچنی

االت ـود )اشکـی خـهای مَنشد نقصانـتوانننمی

رفتارشان( را به میـ  خودشـان يا با تـالش 

-1/255: 1211)پاينده، « فردی برطـرف کـنند

من ت داستان شخصی، از سه داستان مذکور .(311

محیط  -قربانی سیستم جبر اجتماعی ،اميک سايه

شود. بینش ناتورالیستی که معتقد به خانوادگی می

تبعیت انسان از شرايط موجود و عجز او در برابر 

شود. يت میؤجبر است، در داستـان به وضوح ر

خواهد از وضع شخصیّت داستـان اگرچه ابتدا می

تالشش به که اما هنگامی  ،موجود رهايی يابد

انجامد، شوقش را برای خروج از شکست می

دهد و به موجود وضعیت نابسامان از دست می
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های شود. داستان مملو از نمونهمنفعلی مبدّل می

 جبر ناتورالیستی است، مانند:

حاجی آخر ش  گفت مجتبی بماند تا پس »

سبی پسره من رو شیهه ا ۀفردا بیام دنبالش. خند

-ترسوند. جرأت نداشتم بگم نمیبه حد مردن می

شه. خونه مال حاجی، نون مال حاجی، مـن چـه 

: 1250سرخی، )گ « تونستـم بکنـمغلطـی می

03). 

حاجی منو به زور فرستاد همان درمانگـاه »

-باقـرآباد که برو پیش ماما بگو ديگـه بچه نمی

اشتم که ديگه خواهی. من هم... رفتم دستگاه گذ

 .(02)همان: « زا افتادماز زنده

  

 یاتئتوصیف دقیق و شرح جز

ها، به صورت هنری توصیف در کار ناتورالیست

ه نويسندگان اين آيد. اغل  توجخودکفا در می

های صحنه ۀپردمکت  معطوف به توصیف بی

اساس اين نوع »انگیز است. زننده و چندش

از حوادث، توصیف بر درست کردن کاتالوگی 

ها و مناظر است. چنین تکنیکی، تکنیک آدم

-گ  .(235: 1272)براهنی، « ناتورالیسم است

سرخی از آن دسته نويسندگانی است که برای 

مشاهدات خود اهمیّت فراوان قائ  است و 

ف ـگرا توصیعینیت ۀهمواره داستان را به شیو

در توصیف عناصر  ديگر، به عبارت .کندمی

 ها آنتون مکان و زمان و شخصیاستانی همچد

یات دقت دارد که داستان را به ئچنان به جز

  يبدتای در پیش روی خواننده تصـوير زنده

 ۀده مؤلفـ  شـژگی موجـن ويـد. ايـکنمی

از « یاتئتوصیف دقیق و شرح جز»الیستی رناتو

همین امر  پويايی  و های کلیدی آثار او شودمؤلفه

 ده است.آثار او را دوچندان کر

مرد که از گرما هم کالفه بود، با بی » 

حوصلگی بوقی زد و زن جوان سرش را خم کرد 

مرد اشاره کرد بیا جلو. « دربست آقا؟»و گفت: 

آمد و ديد که با تأنی میتوی آينه زن را می

رفت، که زن راه میعصبانی شده بود. همچنان

بازی، شايد يک میمون يا جاسويچی اسباب

-کیفش آويزان بود، باال و پايین می خرس که از

: 1250سرخی، )گ « پريد، مث  کفتری توی قفس

21). 

هايش پشت چشمش را آبی کرده بود و مژه»

ها رشته رشته به هم غرق در ريم  بود. مژه

هايش به سختی باز و بسته چسبیده بودند و چشم

شد، انگار بعد از هر بار باز شدن، قدرت می

ديدنِ اين زندگی نکبت را  دوباره بازشدن و

نداشته باشند. ابروهای سیاه پهنی داشت، ته رنگ 

زد و مث  دو تا زالو سیاه از اين طرف تا آبی می

آن طرف صورتش کشیده شده بود. خالکوبی 

يک آرايشگاه ارزان قیمت. خـط ل   ۀناشیـان

اش دل آدم را آشـوب های تیره ـای و لقهوه

بینیم گونه کـه میـانهم .(07)همان: « کردمی

-دهندهگر و توضی،یات روشنئسرخی بر جزگـ 

کوشد زن را موجودی دارد. او می تأکیدای 

 ۀدهد، مخصوصاً در جمل کننده نشانمشمئز

زد و ابروهای سیاه پهنی داشت، ته رنـگ آبی می»

مث  دو تا زالو سیاه از اين طرف تا آن طرف 

 یات درئبا ذکر اين جز ،«صورتش کشیده شده بود

ت عفونی شخصی»خواننده حس کراهت نسبت به 

 ايجاد کند.« زن
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 شكستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم

ه ـی را کـهايهـورالیست کلمـان ناتـنويسندگ

 نويسندگان پیش از ايشان، از آوردن آنها ابا و

گرفتند و  هايشان به کارکراهت داشتند، در داستان

هـايی را که نويسندگـان به مناظر و صحنه

اختصـار از کنار آنها گذشته يا به کـلی از 

هايشان حذف کرده بودند، با جسارت داستـان

آثارشـان به نمـايش  بـرانگیـزی درتحسین

اين مؤلفه در  .(15: 1253 میرصـادقی،) گـذاشتند

سرخی برای هر سه داستان پربسامد است. گ 

گو و ووعِ گفتهماهنگی زبان محاوره با موض

اجتماعیِ شخصیّت داستان، الفاظ  -فرهنگی ۀطبق

ها شخصیّت ۀزشت و زننده را وارد زبان محاور

پست های کند. او با آگاهی از اينکه شخصیّتمی

هی داشته باشند، توانند و نبايد زبان منزنمی

هـای مطـرود ها را وارد زبان شخصیّتپلشتی

انند زن روسپی هايی مکند. شخصیّتداستـان می

اصالتاً زبان دلچسبی  اممن يک سايهدر داستان 

نیز در  مستأجرهای داستان بیشتر شخصیّت .ندارد

ادبی را به گوهايشان حجم بااليی از بیوگفت

-هر يک از شخصیّت ،گذارند. در واقعنمايش می

شان، خود را برای خواننده ها با نوع سخن گفتن

 ی زير دقت کنید.هابه نمونه .کندمعرفی می

ها و با موی آرزو يک مرتیکه آمده کنار بچه»

اش فهمیدم که کنه...، حـاال من از قیـافهبازی می

هايی خواهد بخورد...، چه کثافتچـه گُهی می

شن به خدا، مـردم حیـوون شـدن، از پیدا می

:  1250سرخی، )گـ « گذرنبچـه و بزرگ نمـی

03).  

به هزار دردسر کم  ش  که شرّ مرتیکه رو»

کردم، رو کردم گفتم کثافت جاکش برای چی اين 

)همان: « گُه رو برداشتی آوردی وسط لنگ من؟

20). 

يادم آمد که باال »ای از داستان مستأجر: نمونه

 .(105)همان: « يک سوئیت کثافت هست

 

 احساس یأس و پوچی

ای زدهو هوايی يأسهای ناتورالیستی، حال داستان

کنند که می بار را تصورو وضعیتی نکبتدارند 

بسیاری از  .شودبه مرگ منتهی می غل ا

-حـالت گم ها درگونه داستانهای اينشخصیّت

 صـادقی) «برنـدمی هدفی بـه سرگشتـگی و بی

-من يک سايهداستـان کوتاه  .(151: 1213 شهپر،

تاريک  ، از اين امر مستثنا نبوده و بر آن فضایام

ت. راوی در ـاس دهـولی شـمست ردهـو افس

روايت داستان به حوادث و شرايط جبرآلود 

کنند که در معناباختگی او و اش اشاره میزندگی

آلود داستان دخی  است. در ای يأسـايجاد فض

اين داستان شخصیّت اصلی با مسائ  زير مواجه 

 شود:می

محیط فقرزده و افیونی خانه، تسلط غرايز 

 و ناموفق، در تعقی  ۀداشتن رابط جنسی بر زن،

جنسی، شکست  ۀگريز زندگی کردن، سوءاستفاد

-در کس  حالل، پااندازی شوهر برای زن، تن

گونه از محیط خانه و اجتماع هیچ ،فروشی زن

چیز در چمبره جبر است. شود، همهحمايتی نمی

کند و سرخی او را با نام خاصی تفرّد نمیگ 

ه ـاو ارائۀ ی و چهرتوصیفی که از وضع ظاهر
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کند می اين ذهنیّت را به خواننده منتق  ،دهدمی

فرقی ندارد و پوکی و پوچی « بود و نبودش»که 

 زند.در کالم زن موج می

احساس خوشی ندارم. يک طورهايی »

م. کالفه شدم از همه چیز، همه کس. کی در بريده

حقم خوبی کرد؟ ننه؟ بابا؟ شوهرهای الدنگم؟... 

ای خوبی کرده يکی را بگو که به من ذرهکی؟ 

باشه. هرکس از کنارم گذشت، کمکم که نکرد 

  .(00: 1250سرخی، )گ « هیچ، با لگد کنارم زد

کنن...، من که بمیرم مث  سگ تو قبرم می»

نماز اگه بمیرم هرچی آدم توی دنیا باشه من بی

دونه!...، من موندم اين خرابه من را نجس می

بچه که کاش خدا هر دومون رو با تهرون و يک 

کرد و اين همه گند و کثافت رو هم هالک می

 .(00)همان: « چشیدمنمی

 

 ۀتجرب ۀل جنسی به منزلئمسا ۀپردعنوان بی

 مشروع

ها کشف کردند رمانی که در آن ناتورالیست

 ۀمطال  وقیحی بیان شود، در خوانندگان طبق

انگیزد و هم شیفتگی برمی تأيیدمتوسط، هم عدم 

آنان برای بیان اين مطال   .(125: 1250 )هارلند،

ای برای توجیه داشتند و غیراخالقی نیاز به وسیله

غرض طرف و بیباالخره آن را در علم که بی

از نظر ايشان پیروان مکت  »است، يافتند. 

نويس هنگامی ناتورالیسم، مسؤلیت علمی رمان

ند. به يابد که از دخالت خودداری کتحقـق مـی

يک رمان برخالف اصول  ۀاگر نتیج ،همین ترتی 

-تـوان رمـاناخالقی جامعه از آب درآيـد، نمـی

. (121-175: نام)ه« نويس را مقصـر دانسـت

ظهر  از يای بعدؤرسرخی در سراسر داستان گ 

 ۀ، در فضايی ناتورالیستی، غلبه غريزتابستان ۀنیم

را  جنسی بر شخصیّت و ارضاء اين حس حیوانی

کرده  ه او سعیکند. البتاز راه نامشروع روايت می

با رعايت شئونات اسالمی، درباره رفع می  تا 

جنسی شخصیّت سخن بگويد، تا از اين طريق 

«   جنسیئمسا ۀپردعنوان بی»ناتورالیستی  ۀمؤلف

در فرهنگ غربی دارد، مطابق با  را که ريشه

 سازی کند.فرهنگ و جامعه اسالمی بومی

انسان در مکت  ناتورالیسم همچون حیوانی 

های درون بدنی مانند است که تحت تسلّط سائق

گیرد. شخصیّت اصلی در امیال جنسی قرار می

، نیز از ين امر مستثنا نبوده اممن يک سايهداستان 

اش برای نهد که غرايز جنسیو در مسیری گام می

اين نگاه پسر همسايه که هر »کند. او مشخص می

رفت باالی پشت بوم بخوابه، دلم را داغ ش  می

 .(07)همان: « کردمی

ش بود. به همیشه هم يک لنگی رو شونه»

فرمون ماشینش يک دستگیره بسته بود که وقتی 

گرفت تو مشتش، همچی ه رو میـد دستـپیچیمی

شد. دل ای دستش قلمبـه مـیـهمحکم که رگ

گفت،  ريخت پايین ... يک بارمن باز هُری می

کرد دستش بشین رو موتـور. دنده که عـوض می

خورد به آرنجم ... نه من خوددار نبودم. يعنی می

ق ـاشـردم عـر کـد؟ فکـشی میـم چـدوننمی

)همان: « ام. عین آتیش بود، عین عین آتیش!شده

ه عنوان عشق ياد ـه از آن بـری کـام .(05-07

غدد شود همان حاالتی است که بنابر ترش، می

شود و داخلی و جنسی بر شخصیّت مستولی می

 براساس قوانین علمی قاب  تشري، است.
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 ضدیّت با قراردادهای اخالقی و مذهبی

يکی از پیامدهای نگرش افراطی به توصیف 

هی به اصول اخالقی توجها، بیعلمی پديده

انسان موجودی که اگر روشن است . جامعه است

 ۀتی دربارئولیاالراده تصوير شود، مسمسلوب

-چنین اعتقـادی، هرج ۀنتیجـ. اعمـال خود ندارد

مذهبی  های اخالقی وومرج و مخالفت با سنّت

سرخی در هر سه گ  .(00: 1251 زاده،قاسم) بود

ا عرف کند که بهايی را توصیف میداستان صحنه

ت دارد. هدف او از ذکر و سنن اجتماعی مباين

هايی است که ها در واقع نقد رفتاراين صحنه

های جامعه هستند. او خالف هنجارها و سنت

ها، اين گری در روند داستـانبدون مداخله

، سیـاق و . بنابراينکندها را روايت میصحنه

 ۀنويسندگی خود را به عنوان يک نويسند ۀانديش

کند. اين مؤلفه از بسامد میناتورالیستی حفظ 

آن آورده  بااليی برخوردار است که چند نمونه از

 است. شده

 ۀظهر نیم از يای بعدؤرای از داستان نمونه
زن جوان ماتیکی درآورد و با دقّت و : »تابستان

اصرار تمام دوباره ماتیک مالید و توی آينه به 

هايش را به هم های مرد خیره شد و ل چشم

کرد که زن به چه مالید...، مرد در آينه نگاه می

گذاشته و البتّه برايش اش را باز راحتی سینه

  .(23: 1250سرخی، )گ « شدتر میله سنگینئمس

اش را منو صیله کرده بود تا برادر ديوانه»

پدرها ديده بودن نکنه مهمان کند...، حاال اين بی

يکی رو براش بگیرن، يارو جاگیر پاگیر بشه و 

طوری حیوون شان را باال بکشه خالصه اينارث

در اين بخش از  .(03-02)همان: « کردنآروم می

جنسیِ  ۀبه سـوءاستفـاد اممن يک سايهداستان 

ترين شود که يکی از زنندهحاجی از زن اشاره می

های داستان عین حال ناتورالیستی صحنهدر و 

 است. 

شان از اين سر کوچه تا آن برای برگشتن»

سـر کوچه پالکارد زدند...، بازگشت عارفانه و 

الصه من که هرچی خواندم سر در شاعرانه و خ

دانم نیاوردم سرجمله کجاست و ته آن کجا. نمی

آمیز و چاپلوسانه را نهايت اغراقاين انشای بی

-ها يا سوغاتینويسکی رواج داده، پارچه

ی در اين ـرخـس ـ( گ100ان: ـ)هم« ورهـا؟ـخ

از مردم متظاهری که دين را نه برای دين  ،قسمت

 کند.خواهند، انتقاد میبلکه برای تظاهر می

 

 انسان مقهور شرایط جسمانی 

اعصاب و »ها زير فرمان به قول زوال انسان

قرار دارند. در چنین وضعی، آنچه اص  « خونشان

گیرد، جسم و اوضاع جسمانی است و قرار می

سرخی فقط در گـ  گیرد.روح در حاشیه قرار می

، از اين ويژگی اممن يک سايهداستان کوتاه 

ناتورالیستی جهت معرفی شخصیّت شوهرِ معتادِ 

زن، استفاده کرده و رنگ ناتورالیستی به داستان 

 بخشد.خود می

خواست برای اون کوفتی. ديگه همه رو می»

يعنی آنقدر قـافیه تنـگ شده بود که بـرای 

گذاشت. تنها تنها نمیم بسـاط ـدوستـانش ه

رفت کنج آشپزخانه و يک خاکی بر سرش می

ونی ـاه سلمـد مـاه چنـد مـت. چنـريخمـی

باباهه  پول ۀرفت...، عاقبت ديگه اون ته موندنمی

رو هم باال که آورد، شد انگ ِ من. طالهای فزرتی 
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، دونه دونه دزديد و درو که برام خريده بو

نويسنده  .(23-22: 1250سرخی، )گـ « فـروخت

دهد تحت تسلّط مواد مخدّر، سیستم نشان می

ريزد و عصبی و اخالقِ شوهرِ ترياکی به هم می

سازد که افیون آنچنان مرد را مقهور خود می

کند دست به دزدی بزند. به عبارت مجبورش می

او دزدی را معلولِ اعتیـاد دانسته و آن را  ،ديگر

 کند. بین نقـد واکـاوی میزير ذره

يک ش  ديدم منق  گذاشتن و با چه عشقی »

ها رو گذاشته روی گاز تا گر بگیره...، فوت ذغال

دونی چه عشقی!...، چی بگم ترياکی کنه و نمیمی

رفت. ش  تا کم سرکار هم نمیبود ديگه. کم

کشـید و تا لنگ ظـهر سحر فرت و فرت می ۀکلـ

مان: )ه« شددار پا میخوابید و خمـار و کـشمی

23-21). 

   

 نگاریزشت

وصف يا درج هرگونه زشتی يا  هاناتورالیست

ناهنجاری اخـالقی و اجتمـاعی در آثـار ادبـی را 

 تأکیدآن  دانستند، بلکه برنـه تنهـا عـی  نمـی

پیروان آنها برای توجیه  واقع، در. ورزيدندمی

نگـاری پـايبندی خـود به وظايـف واقعـی، زشت

-قـاسم)دانستنـد گـرايی مـیواقعیـترا عیـن 

 از يای بعدؤرسرخی داستان گ  .(00: 1251 زاده،
 کردهکـارانه روايت را محـافظه تابستان ۀظهر نیم

نگـاری است و جز در مـوارد معدودی از زشت

دادن  کند. اين داستان برای نشاناستفـاده نمی

شود و او بـدون اينکه روايت می« لحظه فشار»

هايی از غلبه عفت کـالم را از بین ببـرد، صحنه

کند. اين امر را وصیف میـسی را تـز جنـغراي

-های سبک نويسندگی گ توان از ويژگیمی

سرخی به شمار آورد. زيرا ناتورالیسم در بستر 

کارگیری هقاعدتاً بو سکوالر غربی به وجود آمده 

در « نگاریزشت»های آن مانند برخی از ويژگی

-گ  ،بنابراين. ما قاب  پذيريش نیست ۀامعج

 ۀمؤلفکه کند له سعی میئسرخی با درک اين مس

مذکور را با خصوصیّات جامعه اسالمی و سبک 

سو کند و آن را مطابق با نويسندگی خود هم

من ا در داستان ام سازد.فرهنگ ايرانی بومی می
داستان به  ۀ، بنا بر طرح و درونماياميک سايه

کند که زننده و هايی را توصیف میناچار صحنه

هايی آمیز است. نويسنده با توصیف صحنهاکراه

حاصلی، فقر، فحشا، ترس و دهنده، ابعاد بـیتکان

-زشت» ۀگونه مؤلفکاود و به ايناعتیاد را می

های را به يکی از پرکاربردترين مؤلفه« نگاری

تبدي   امهـک سايـين ـمان ـورالیسم در داستـنات

 مانند: .کندمی

کـرد به من کـه آره اين زن من هی رو می»

خونه و صداش خوبه و فالن هنر رو خـوب می

داره و بیسال کار رو بلده. يک دفعه هم پا شد که 

من برم از اصلر دوستم يک ويديو بگیرم با يک 

فیلمی که خیلی تعريفیه. رفت و ما هم مونديم با 

هار شده تنها...، چی بگم به  ۀدريد اين مرتیکه

 کرد به شـوهرزبون منو تعارف میزبون بی

 .(20: 1250سرخی، )گ « خواهـرش

ما با فهرستی از رفتار  مستأجردر داستان 

زشت مواجه هستیم که توصیف آنها قلم را دچار 

ساختمان  ۀتوی جلس»مانند:  .کندنگاری میزشت

همیشه که همه شد، مث  صحبت از هر دری می

روند و در خفا توی دودکش هم می ۀقربان صدق
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ريزند! و روی ماشیـن نوی همديگر سیمان می

-اندازند و آب کـولر همديگر را بیهم خـط می

کنند و از همه بدتر تا صدايی، زِنگی خبر قطع می

رود توی شان میشنوند، زود انگشتانچیزی می

را خبر  115گیر تلفن تا پلیس سوراخ شماره

همیشه هم از دم درش آب  .(107کنند... )همان: 

طـرف چکه ريخته بود رو زمین تا آنزباله چکه

« کـوچه بوی گند از طـرفش متصاعـد بود

 .(103)همان: 

 

 فرودست جامعه ۀپرداختن به طبق

 ۀاز موضوعات مورد عالق« فقر و بدبختی»

گمان آنها نويسندگان ناتورالیستی است. بی

پرداختن به ک  حیات بشری بودند و بر  خواهان

نشینان اطراف کارخانه وقوف کام  بینوايی زاغه

ای سوسیالیستی از خشمـی داشتند. غالباً رگه

داد، اگرچه خود اخالقی به تألیفات آنها الهـام می

شد. انگیزه هر نمايی عینی پنهان میبايد در پس

گان ها بسیار بیشتر از گذشتچه بود، ناتورالیست

خود به موضوع فقر و محرومیت و نکبت 

طـرح  .(05: 1255پرداختند )فورست و اسکرين، 

و  تابستان ۀظهر نیم از يای بعدؤرهای داستان

-ای است که نويسنده ترجی، میگونههب مستأجر

اما  ،متوسط ۀها از افراد طبقدهد شخصیّت

های گرفتـار باشند، بنابراين اين مؤلفه در داستـان

 يابد.مذکور چندان مجال حضور نمی

از  اممن يک سايها شخصیّت اصلی داستان ام
فقر،  قشر پايین جامعه بوده که زندگی در گندآب

سرخی در سراسر کشاند. گ او را به راه فساد می

اين داستان، همانند يک منتقدِ موشکاف، با قلمی 

خانمانی را ات فقر و گرسنگی و بیتأثیرپروا بی

به همین دلی   و کندوی شخصیّت واکاوی میبر ر

به يکی « فرودست جامعه ۀپرداختن به طبق» ۀمؤلف

شود های پربسامد اين داستان تبدي  میاز مؤلفه

 ای از آن آورده شده است.که در ادامه نمونه

هام رفتم و اونتوی اون درمانگاه نکبتیش می»     

بگـم تونستـم دادن. نمیهی بهم قرص آهن می

میرم...، من تا زن بابا من دارم از گرسنـگی می

اون بودم، سیری نفهمیدم چیه. با همون گشنگی 

شدم...، آخرش رفتم با خوابیدم و پا میمی

ی عروس صاح  خونه توی بیمارستان دفترچه

مفتـ، ورامیـن زايیدم. يک دختر زردنبـوی 

نـای زور زدن نداشتـم. اون هم نـای   ريقمـاسی.

 .(05: 1250سـرخی، )گـ « ـريه کـردنگ

  

 انسان به عنوان حیوان  ۀبررسی و مطالع

ها در آثار خود جايگاه قهرمانی را که ناتورالیست

بردند و  سؤالها به انسان داده بودند، زير رمانتیک

انسان را به موجودی بیچاره که در جهان خیلی 

کوچک است و هستی وی به طور جبری تحت 

های حیوانات اولیه است، تنزّل دادند هگنترل گون

آنها هنگامی که به  .(050: 1275)مقدادی، 

در پی کشف  ،پردازندتوصیف حاالت انسان می

های او با حیوان هستند و در نهايت انسان شباهت

دانند. با اينکه مضمون هر سه را از تبار حیوان می

دهد که از سرخی میداستان اين امکان را به گ 

ا او تمايلی ندارد مؤلفه بیشتر استفاده کند، ام اين

، منزلت انسانی «بررسی انسان به عنوان حیوان» با

ای داستان را بیشتر از آنکه بايد، تنزل ـهشخصیّت

  از ترفند ديگری ياری ـن سبـبخشد. به همی
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جويد و آن هم توصیفات و تعبیه حوادثی می

درباره دهد است که به خواننده اين امکان را می

ها قضاوت کند. او از خالل تخصاي  شخصی

ات سوء فقر، فحشا و فسادهای تأثیرتوصیف، 

ارهای اجتماعی را بر روی ـالقی و نابهنجـاخ

شان دهد و خصاي  حیوانیها نشان میشخصیّت

توان نتیجه گرفت کند. میرا کشـف و بررسی می

انسان به عنوان  ۀبررسی و مطالع» ۀاگرچه مؤلفکه 

-طور مستقیم کارايی زيادی در داستانه ب« وانحی

سرخی ندارد، اما او توانسته غیرمستقیم های گ 

با استفاده از توصیفات مؤثر، ايجاد شرايط 

-هايی را خلق کند که ويژگیمناس ، شخصیّت

ای دارد. در های حیوانی در آنها نمود برجسته

آورده  اممن يک سايهای از داستان ادامه نمونه

 شده است. 

شد و های دماغش باز میبر اثر گريه پره»

-کند. گريهاش را جمعتوانست دهان باز شدهنمی

های يک حیوان زخمی زجر کشیده اش مث  مويه

هـا در و هولناک بود. انگاری تمام بـدبختـی

سرخی، )گـ « همـان گـريـه خالصـه شـده بـود

1250 :05). 

 

 اصلی داستان عدم همدردی با شخصیّت

توانند ها مانند پیروان رمانتیسم نمیناتورالیست

عواطف شخصی خود را آزادانه بیان کنند و به 

خوب و بد مسائ  بپردازند، بلکه بايد توالی 

ها جبری پديده ۀرويدادها خود به خود به نتیج

 ۀمؤلف .(313: 1257 زاده میرعلی،بینجامد )حسن

تنها در « عدم همدردی با شخصیّت اصلی داستان»

سرخی به کار رفته، گ  اممن يک سايهداستان 

 که کندناتورالیستی سعی می ۀمنطبق با اين مؤلف

راوی دوم را به دور از هر نوع همدردی به 

 روايت وادارد.

شد تصوّر کرد که او حتی يک زمانی هم نمی»

ه بوده، انگار که زيبا يا تروتازه بوده و يا حتی بچ

با همین ريخت و قیافه و با همین وقاحت و 

دريدگیِ نگاه وارد اين دنیا شده. معصومیتی 

( از 07: 1250سرخی، برايش متصور نبود...، )گ 

ديدن و شنیدن اين همه نکبت خسته شده بودم و 

توانست در من زد، نمـیها که میتمام اين حـرف

نبود  .(01 )همان:« آن تنفر را برطرف کند

احساس شفقت نسبت به شخصیّت اصلی داستان 

های اين داستان از داستـان ۀکننداز عوام  تفکیک

سرخی به ديگر اين مجموعه است. اگرچه گ 

ظلمی که جبر محیط و سرنوشت محتوم در حق 

زن روا داشته اعتقاد دارد، اما با عدسی مقعر به 

جمالتی  پردازد. گواه اين امربیـان زندگی او می

است که با خونسردی تمام مخاط ِ راوی در 

پايان داستان، پس از شنیدن مصائ  و سرنوشت 

 آورد. آلود زن بر زبان مینکبت

 

 دشواری بقاء

های ناتورالیستی حیات در بسیاری از داستان ۀادام

برابر است با تـداوم رنج و عـذاب مفـرطِ 

من داستان  .(257-1/5 :1211)پاينده،  جسمـی
وپاسی هايی فراتر از فقر و آسصحنه ،اميک سايه

کند. کوشش برای زنده ماندن را توصیف می

سرخی با است نه چگونه زنـدگی کردن. گ 

دهد که ای ناتورالیستی به خواننده نشان میشیوه

-اجتناب ۀفروشی، يکی از نتیجروی آوردن به تن
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ناپذير شرايط بد اقتصادی است، شرايطی که حتی 

زندگی با مشک  مواجه  ۀشخصیّت را برای ادام

 سازد.می

-دونی اسکلت چیه؟ مرغ رو که توی مرغمی»

هاش رو همه قلفتی کنن، گـوشتفروشی پاک می

مونه. تازه توی کنـن و اسـکلت میجدا می

-اومدم شهرری، شوش، اون. میآباد که نبودجلی 

 .(07: 1250سرخی، )گ « طرفا

اومد من که شیر نداشتم، از وقتی به دنیا »

کشتم خودمو، سه قطره. پول برای خیلی می

رفتم داد. میها قد نمیشیرخشک هم که ما نفرينی

تر دادن...، تا ريزهدرمانگاه کوپن شیرخشک می

بود که با قنـداب بزرگش کردم. بعد هم که 

-ها رو مید، خـالصه شیر خشـکـر شـتبـزرگ

-لش اسکلت میفروختم به داروخانه و با پو

  .(02)همان: « خريدم

 

 فشار لحظه

ان ـويسـنانـدی داستـول کلیـاز اص «هـلحظ»

-ها، زشتیناتورالیستی است. زيرا معاي  و سقوط

ها و ها و فالکتهای اخالقی، ضرب و شتم، ننگ

...، در داستان نـاتورالیستی به کمک عام  لحظه 

داستانی تحت شود. شخصیّت داده می نبهتر نشـا

تسلط جبر محتوم اجتماعی و فیزيولوژيکی و در 

کلیدی  ۀخاص که ممکن است لحظ ۀيـک لحظ

زند. داستان هم باشد، دست به کار يا حماقتی می

شدن مضمون بلرنج در برجسته ۀوجود آن لحظ

کند. به ناتورالیستی داستان کمک بیشتری می

تا  کندنويسنده شرايطی را مهیا می ،عبارت ديگر

بر شخصیّت فشار آنی وارد شود و رفتار يا عملی 

نادرست انجام دهد و خود را در ورطه مصائ  

 بیاندازد. 

صدای کاظمی با لرزش بسیار ولی هنوز »

توانند اگر مادر پدرت نمی»خوددار باال رفت. 

بازی تو رو ات کنن، مردم مجبور نیستند التادب

بشه با تو تحم  کنن...، حتماً بايد يکی پیدا 

کاظمی  ۀسرشاخ بشه؟...، ناگهان صدای عربد

فراتر از هر صدايی بلند شد. حتی در تصور کسی 

گنجید که اين صدا از حلقوم او دربیايد...، هم نمی

آسا دست به جی  برد کاظمی با يک حرکت برق

 ۀو کلت کمری سیاهی را از جیبش درآورد و لول

ز آنکه آن را روی پیشانی پسر گذاشت و پیش ا

ی حرکتی يا صدايی بکند ـزی حتـا چیـی يـکس

ماشه را کشید. شايد تمام اينها در کمتر از ثانیه 

: 1250سرخی، )گ « داده باشد و يا کمتر از آنرخ

121-101). 

طلبی است که آقای کاظمی فرد صبور و صل،

کند. او با از با ساکنان نابکار و فاسد مدارا می

-مهلکی می ۀزندگی، ضرب ۀدست دادن سرماي

فشار « جبر محیط»خورد. اين ضربه به همراه 

کند تا جايی روانی شديدی را بر وی تحمی  می

که قادر به کنترل آن نیست. سرانجام او در هنگام 

 ۀجر و بح  با همسايه بر اثر فشاری که در لحظ

شود، تعـادل روحی خود را خاص بر او وارد می

لت اول همسايه و سپس دهد و با کاز دسـت می

کشد. اين قسمت از داستان ضرباهنگ خود را می

افتد تا چیز به سـرعت اتفاق میتندی دارد، همـه

فشاری را که بر اثر جر و بح  بر آقای کاظمی 

سرخی با تر کند. گ شود، محسوسوارد می

انتخاب زاويه ديد مناس  و بدون دخالت مستقیم 
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پردازد و مانند آن میحادثه، به توصیف  در صحنه

از ابتدای « لحظه»يک پژوهشگر فشاری که عام  

را زير نظر  کندبر آقای کاظمی وارد می همشاجر

 گیرد.می

  

 آمیزپایان فاجعه

شخصیّت اصلی داستان ناتورالیستی از مقابله با 

اقتصادی  –سرنوشتی که جبر زيستی و اجتماعی

پايان داستان ماند و در برايش رقم زده ناتوان می

شود. آثار ناتورالیستی معموالً در عجز کام  فنا می

 پايان هالبت .انگیز هستندمعموالً دارای پايانی غم

 متفاوت تراژدی انگیزغم پايان با آثار اين نگیزاغم

 مقهور قهرمان که تراژدی برخالف زيرا است؛

سرخی در . گ شودمی قوی دشمنان يا خدايان

با ايجاد  مستأجرو  اميک سايهمن های داستان

-موقعیت مناس  در طرح داستان، شرايط به

را « آمیزپايان فاجعه» کارگیری از عنصر ناتورالیستی

من يک آمیز در داستان آورد. پايان فاجعهفراهم می

از عمق کمتری  مستأجرنسبت به داستان  امسايه

آقای  مستأجربرخوردار است، زيرا در داستان 

به  ،در طول داستان حضور فعّال دارد کاظمی که

دنبال آزار و اذيّت ديگران و ورشکستگی مالی 

پیمانه صبر و تحمّلش لبريز شده، به ديگرکشی و 

 اممن يک سايهآورد. در داستان خودکشی روی می

میرد. اين شوهر معتاد در دعوايی چاقو خورده، می

های اصلی نیست و بنـابراين فرد از شخصیّت

 شوددرنگ رد میاز کنار توصیف مرگ او بیراوی 

کاهد. آمیز بودن آن را میفاجعه ۀهمین امر درج و

 شود.در ادامه از هر داستـان يک نمونه ارائـه می

شرّ اين يکی وامونده ]شوهر معتاد[ رو يکی »

های اطرافش کند. سر پول و بدهی از همون بنگی

چی دعواشون شد. چاقو زدنش.  دونم چیو نمی

شبونه همون توی کوچه جلوی چشمم افتاد کف 

خیابون. انداختیم تو ماشین برديم بیمارستان مفت، 

ريزی کرد. سه روز بعد هم تمام ورامین...، خون

 .(20: 1250سرخی، )گ « شد

ات شو وگرنه خفهمزلوف؛ خفه ۀشو پسرخفه»

منتظرم  ای گفت:کنم...، پسر با صدای خفهمی

چیز در ام کنی. با تمام شدن اين جمله همهخفه

های بعدی را يکی چند لحظه پايان يافت...، گلوله

اصفهانی شلیک کرده بود که  ۀبه کولر همساي

شد و يکی هنوز يک تشت آب زيرش ديده می

هم به شکم سگ زردنبوی پشمالو...، سومی هم 

توی  البتّه به خودش که مستقیم لولـه را گذاشتـه

 .(101-121)همان: « دهـانش

 

 گیرینتیجهبحث و 

 ۀظهر نیم از يای بعدؤرهای سرخی در داستانگ 
به مسائلی  مستأجرو  اممن يک سايه، تابستان

و  اجتماعی -فقر، فحشا، جبر اقتصادی دربارۀ

ه دارد. همچنین دست جامعه توجفرو ۀمصاي  طبق

مشکالت و گرا او با نگاهی منتقدانه و عینیت

های جسمی، روحی، فردی و اجتماعی آشفتگی

اين امور موج   .کندها را توصیف میشخصیّت

های های ناتورالیسم در داستانشود تا مؤلفهمی

ای داشته باشند. برخی از مذکور حضور گسترده

های به دلی  سبک نويسندگی، طرح و مؤلفه

ها از بسامد بیشتری برخوردارند که مضمون داستان
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 ،محیط تأثیر ،ه به علم فیزيولوژی: توجند ازاعبارت

 ،یاتبان محاوره، توصیف دقیق و شرح جزئز

احساس  ،شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم

مسائ  جنسی به  ۀپردعنوان بی ،يأس و پوچی

پرداختن به  و نگاریتـزش ،روعـمش ۀتجرب ۀمنزل

 فرودست جامعه.   ۀطبق

پزشک است و با رغم اينکه دندانبهسرخی گ 

مظاهر علم پزشکی برخورد نزديک دارند، اما به 

ه کمی مبذول داشته توج« وراثت»گرای علم ۀمؤلف

تواند سبک نويسندگی او است که  دلی  آن می

مستقیم و به طور باشد. همچنین او تمايلی ندارد 

، شأن انسانی «حیوانه عنوان بررسی انسان ب» با

های داستان را بیشتر از آنکه بايد، تنزل تشخصی

با توصیفات مؤثر و ايجاد  ،بخشد. بنابراين

شرايط مناس  در طرح داستان  حوادث و

های کند که ويژگیمیهايی را خلق تشخصی

 تر است. حیوانی در آنها قوی

ی هاکارگیری مؤلفههب ۀاو با نوآوری در نحو

«  نگاریزشت»و «   جنسیئمساۀ پردعنوان بی»

آنها را با فرهنگ و معیارهای جامعه اسالمی ايران 

کند، بدون آنکه مضون و حال و هوای سو میهم

 ديگر، ناتورالیستی داستان از بین برود. به عبارت

های او با مهارت توانسته برخی از ويژگی

ناتورالیسم را که ريشه در فرهنگ سکوالر غرب 

 ه نحو مطلوبی بومی کند.دارد، ب
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Abstract 

Literary Naturalism describes general conditions of character in a novel, in context of 

Time, Location and inherited. This doctrine is considered as one of important doctrines 

in Iran's fiction. Firouze Golsorkhi is one the recent writers who narrate stories in 

Naturalism style. Some of her works because of blunt express of obscenities, influence 

of moment and environment and describe disgusting flavor of poverty are known to be 

Naturalist ones. Therefore, the researchers of this study attempted to analyze one of her 

books called "I am a Shadow" and other stories in a librarian. After in-detail scrutiny, it 

was found that the content of these three short stories, "A Midsummer Afternoon 

Dream", " I am a Shadow" and "Tenant", are completely matching the contents of 

Naturalism stories and its factors have a wide presence in these three stories. 

Introducing 18 Naturalism components with an analysis of examples from these 

aforementioned stories, and finding the high frequent components is one of the most 

important achievements of this research. Golsorkhi has also domesticated the contents 

such as "blunt express of sexual issues" and "portraying the ugliness" with cultures and 

standards of Islamic community by aligning them. 

 

Keywords: Naturalism, Short Story, Firoozeh Golsorkhi, A Midsummer Afternoon 

Dream, Tenant, I Am a Shadow. 
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