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 چکیده

سرخی در نخستین مجموعه داستان خود به نام وزه گلفیر

ها در ، بیشتر به مضامین اجتماعی و روابط آدم

هاي اجتماع و جبر محتوم پرداخته است. یکی از داستان

 لیبه دلبرجستۀ این مجموعه مستأجر است. در این داستان 

ی، شناختبیان مضامین اجتماعی با نگاه منتقدانه و جامعه

تی و ناتورالیستی به موازات هم حضور ـهاي رئالیسمؤلفه

عنوان نویسندة رئالیستی، مشکالت  سرخی بهاند. گلیافته

کند تا راه حلی اجتماعی را در قالب ادبیات داستانی بیان می

هاي رئالیستی که در داستان ترین ویژگیبراي آن بیابد. مهم

هاي ز: توجه به واقعیتا اند عبارتاند، مستأجر جلوه یافته

سازي و واقعی بودن عینی، توصیف و تشریح جزئیات، تیپ

سرخی به روایت ها، توجه به اجتماع معاصر. گلشخصیت

ها را توصیف باکانه زشتیکند و بیگرایانه بسنده نمیواقع

ر جامعه ـم بـن حاکـرخی از سنـب ۀکرده، به شـرح منتقدان

کند که ستان حوادثی را تعبیه میپردازد. او در طرح دامی

ناپذیري به بار شوند و فجایع جبـرانهاي آنی میباعث بحران

هاي ناتورالیستی نیز شود که مؤلفهآورند. این امر باعث میمی

در داستان حضور یابند و آن را از یک اثر صرفاً رئالیستی به 

ترین ناتورالیستی سوق دهد. مهم -سمت اثري رئالیستی

یابند، اي که فرصت حضور میهاي ناتورالیستیفهمؤل

نگاري و شکستن حرمت محیط، زشت تأثیراز:  اند عبارت

ادهاي اخالقی و مذهبی، فشار کاذب کلمات، ضدیت با قرارد

 ةآمیز. در این پژوهش با استفاده از شیوو پایان فاجعه لحظه

ها از طریق مطالعات توصیفی و گردآوري داده-تحلیلی

ناتورالیستی موجود در  -هاي رئالیستیاي مؤلفهخانهکتاب

 ده است.شداستان مستأجر با دیدي انتقادي بررسی 
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Abstract 
Firouzeh Golsorkhi in her first collection of 
stories called I Am a Shadow focuses more on 
social concepts and human relationships in 
society and inevitable determinism. The title of 
one of the highlights stories in this series is the 
Tenant. In this story, due to the expression of 
social themes with a critical and sociological 
point of view have appeared realist and 
naturalistic components in parallel. Golsorkhi 
as a realist writer expresses social problems in 
the form of fiction to find a solution for it. The 
most crucial realistic features that appear in the 
story of the Tenant are attention to objective 
facts, description and explanation of details, 
characterization and normalness and realism of 
characters, notice to contemporary society. 
Golsorkhi does not confine with a realistic 
narrative and audaciously described ugliness 
and critically describes some of the traditions 
that govern society. She embeds events into the 
story plan that cause immediate crises and 
result irreparable catastrophes. This fact allows 
Naturalistic elements to be present in the story 
and change it from a pure realist work to a 
realist-naturalist type. The most basic 
Naturalistic components that are possible they 
attend are the influence of the environment, to 
portray ugliness and the breaking of the false 
sanctity of words, the violation of moral and 
religious conventions, the pressure of the 
moment, and the catastrophic end. In this 
research, the descriptive-analytical method has 
been used and data collection was done through 
library studies. Finally, the realist-naturalistic 
components of the Tenant's story have been 
critically investigated. 
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 مقدمه 

نوین در ایران از دوران  ةنویسی به شیوداستان

عواملی  ۀواسط به ،واقع در .مشروطه آغاز شد

مانند ارتباط ایرانیان با فرهنگ و تمدن غرب، 

آثار ادبی و  ۀترجم ورود صنعت چاپ به ایران،

هاي نگاه ایرانیان به واقعیت ،انقالب مشروطه

اي بر ادبیات صورت گسترده زمانه تغییر کرد و به

گذاشت. تحـولی  تأثیرمخصوصاً ادبیات داستانی 

با پشت کـردن به سنت و جـانشین کـردن «که 

نوع غربی تحقق یـافت. آغـازگر این حـرکت، 

دار و بــاالخره داستـان کوتـاه بـود کـه میـدان

پور، (تقـی .»پردازي شـدداستـان ۀقهرمـان عـرص

ایرانی تنها به تحول ا نویسندگان ) ام186: 1386

 و دگرگونی در نوع ادبی اکتفا نکردند، بلکه در

اندیشه و فلسفه حاکم بر داستان نیز از  ۀزمین

نویسندگان غربی تأسی جستند و بدین واسطه 

ها و مکاتب ادبی غربی در ادبیات داستانی اندیشه

آنجاکه نویسندگان ایرانی  ایران نمود یافت. از

 نند غرب پشت سرمکاتب ادبی را هما

اند، بنابراین گاهی در یک اثر ادبی،  نگذاشته

ده ـتنی  هم چنان در  هاي چند مکتب آنویژگی

شود که تشخیص  مکتب ادبی غالب بر داستان می

عمد  شود. این در هم تنیدگی یا غیردشوار می

بوده یا از روي عمد و با هدف دستیابی به سبک 

. این استن اي برتر در خلق داستاو اندیشه

ویژگی در برخی از آثار نویسندگان همچون، 

 ور، هرمز شهدادي و فیروزه گلبهمن شعله

 سرخی مشهود است. 

خورشیدي  1350 ماه بهمنسرخی فیروزه گل

 1369در تهران دیده به جهان گشود. او در سال 

پزشکی شد و پس از اتمام دندان ةوارد دانشکد

د. در ـگذران نـتحصیل، طرح خود را در ورامی

این مدت تجربیات پزشکی و مشاهدات و 

برخوردهاي نزدیکش با اجتماع و محیط ورامین 

 تقویت کرد شیپ از  شیبنویسندگی او را  ةانگیز

هاي داستانی خود را و باعث شد بسیاري از سوژه

نویسندگانی  ازجملهاز این دوره اقتباس کند. او 

ز کرده و نویسندگی را آغا  80 ۀاست که از ده

ه دارد که تر به مضامینی توجهایش بیشدر داستان

اجتماع و  ها در محیطبعد اجتماعی و روابط آدم

گیرد. با توجه به این جبر محتوم را در برمی

مضامین او براي دستیابی به سبک متعالی و 

هاي مکتب رئالیسم و ، گاهی ویژگیگذارتأثیر

سازد تا ه میناتورالیسم را در یک اثر واحد همرا

تر جلوه کند و هم در ذهن واقعی داستانش  هم

 خواننده ماندگارتر باشد. 

نخستین مجموعه داستان او به نام 

به چاپ  1384در سال » نشر نی«توسط  

این اثر شامل نُه داستان کوتاه است که از رسید. 

 هیما درونبه علت  میان آنها داستان 

شناختی روایت نگاه علمی و جامعه اجتماعی، با

هاي د مؤلفهشوشود. این امر موجب میمی

  بهرئالیستی و ناتورالیستی فرصتی داشته باشند تا 

 هم در آن حضور یابند. موازات

حال و هواي کلی داستان کوتاه 

یک  ةرا در محدود حال آشفتهشهرنشین  ۀجامع

تمام  مجتمع آپارتمانی خالصه کرده و تقریباً

هاي ها و نکبتها، پرروییها، دوروییمزاحمت

اجتماعی و فرهنگی قشر نوکیسه و تازه به دوران 

هاي زباله واقع دردهد که اي را نشان میرسیده



 143           هاي رئالیسم و ناتورالیسمنقد مکتبی داستان کوتاه مستأجر بر مبناي ویژگی

 

برزخی در حال گذار از سنّت به تجدد  ۀجامع

توان به دو است. ساختار روایی داستان را می

ش بلند در بخ«بخش بلند و کوتاه تقسیم کرد: 

اي یک مجتمع مسکونی راوي حال و هو

 ادا و اصول، روشنبا زبانی روان، بی آپارتمانی را

کند. زبان شخصیِ زنی با هویت بیان می و

از همسرش  نکهیاامروزي و کارمند که بیش از 

گوید؛ چون رفتار هایش میحرف بزند از همسایه

کند. اش سنگینی میآنهاست که بر روح و زندگی

کند که خواننده داستان را به شکلی بیان می راوي

کشاند. در این حال و ها میرا با خود به میان زباله

انگیزد، هوا تنها کسی که همدلی راوي را برمی

آزار و تقریباً مظلوم (آقاي کاظمی) مردي تنها، بی

است. در بخش کوتاه پایانی، این مستأجر تنها و 

پسر وقیح  یی کوتاه بابگومگوخاموش پس از 

را از جیب » کلت کمري سیاهی«همسایه، ناگهان 

کند. سپس و مغز پسرك را داغان می آورد یدرم

اي هم در گلوله» رودها باال میاز پله سرعت به«

 -و داستان -اشکند و زندگیدهان خود خالی می

 )20: 1383(اخوت،  .»یابدپایان می

 

 پیشینۀ پژوهش و اهداف تحقیق

ادبیات داستانی ایران، در  و تحلیل نقد ةدر حوز

اي صورت هاي ارزندهاخیر، پژوهش ۀچند ده

است. براي مثال در کتاب  هگرفت

اینکه مکتب  (حسین پاینده) عالوه بر 

 ،دهـرفی شـق معـسم دقیـاتورالیـرئالیسم و ن

نقد مکتبی  عنوان نمونه مورد  هایی نیز بهداستان

هاي جلوه«ۀ ته است.  همچنین به مقالگرف قرار

» اتوبوس«رئالیسم، ناتورالیسم و کالسیسم در 

پور عالم) نیز باید اشاره (فریبا ولی »آبادي دولت

کرد. پژوهشگران در این تحقیقات به نویسندگان 

ند و از آثار نویسندگان اآشناي ایران پرداختهنام

 80 ۀهاي پس از انقالب مخصوصاً دهنوپاي دهه

اند غافل شده ،هاي ثبات و آبادانی استکه  سال

و همچنین تنها به یکی از مکاتب ادبی رئالیسم و 

ناتورالیسم توجه داشته و از همان منظر به تحلیل 

هاي تنیدگی ویژگی اند. درهمو بررسی اثر پرداخته

مکاتب ادبی مخصوصاً رئالیسم و ناتورالیسم در 

رایج است. با توجه  آثار نویسندگان ایرانی امري

 فورست و اسکرین در کتاب  ۀبه گفت

براي تفهیم نسبت آنها (رئالیسم و ناتورالیسم) با «

یکدیگر، شاید بتوان به دوقلوهاي به هم چسبیده 

شان کرد که هم اعضایی مجزا دارند و هم تشبیه

: 1388(فورست و اسکرین،  .»اعضایی مشترك

16  ( 

اي ) در مقاله1399( ابدینیزاده و عصادق  

هاي رمانتیسم، رئالیسم و پژوهشی جلوه

 ناتورالیسم را در داستان 

بررسی کردند. به زعم نویسندگان محمد حجازي 

 و رئالیسم در این رمان از هر سه مکتب رمانتیسم،

 ادبی مکتب به اام جسته، بهره ناتورالیسم

 در آن هايگیویژ تقریباً تمامی و رمانتیسم

 از که تعریفی به توجه با. است پرداخته داستان

 ازجمله دارد؛ وجود داستان در مکتب موجود سه

را  آن خصائص از بعضی که رمانتیسم مکتب

 به عشق خیالی، و تاریخی موضوعات به تمایل

 وصف تعلّقات عادت، و قیاس از خارج امور

 و احساسات تظاهر قسم یک باالخره و مفرط

 غیره و طبیعت در قبال شوري و هیجان نوع یک
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 خصوصیات تعریف در بالعکس و دانندمی

 و متعارف معمولی، عادي، به امور تمایل رئالیسم

 زیرا شمرند؛می سبک این خصائص از را حسی

 وتابآب پر غالباً رمانتیک زبان که اندازه به همان

 از و هاي بسیارمبالغه شمار،بی استعارات است،

 زبان. است فراوان آن در صفات قبیل نای

 و آمیزو خشونت سخت آن برخالف رئالیست

 کمتر آن در مجاز بوده، تجمل و تفنّن از خالی

 آن ممیزة صفات از و صراحت شودمی دیده

 توجه که ناتورالیسم صفات از همچنین. است

 بیش اتجزئی بیان و است طبیعت بیش ازحد به

 و طوالنی نامتعارف هايمکالمه بیان و معمول از

 .هستند کنندهخسته گاه که

هاي سه ترین مؤلفه) مهم1396رقیه صفري (

مکتب ادبی رئالیسم، ناتورالیسم و سوررئالیسم در 

-هاي کوتاه صادق هدایت را در قالب پایانداستان

نامه کارشناسی ارشد نوشته است. نتایج تحقیق 

 صادق هکوتا هايداستان وي نشان داد که بیشتر

 است شده نوشته رئالیسم مکتب اساس بر هدایت

 گروه تعداد، در حیث ناتورالیستی، از هايداستان و

 هايداستان. گیرندمی قرار او آثار از دوم

 داستانی هايگروه از گروه کمترین الیستیـوررئـس

 دلیل به او شهرت اما ،دهندمی تشکیل را وي

 .است هاداستان از اندك تعداد همین

بررسی همزمان رئالیسم و ناتورالیسم در آثار 

 وهداستانی به فهم بهتر دو مکتب و درك وج

سرخی که گل آنجا کند. ازتمایز آنها کمک می

ازجمله نویسندگانی است که در برخی از آثار او 

هاي رئالیسم و ، مؤلفهمانند داستان کوتاه

ندگان بر رفته است، نگار کار  ناتورالیسم توأمان به

حاصل تحقیقات خود را در تا اند خود الزم دیده

 .نندکتوصیفی ارائه  -صورت تحلیلی این مقاله به

کمبود پژوهش در این زمینه رفع شود  است امید

ادبیات  ۀمطالع ،و با وجود تحقیقاتی از این قبیل

هموارتر  هاي ادبیانی ایران از منظر مکتبداست

 د.شو

 

 چارچوب مفهومی

اهیم و ـالیسم و مفـی رئـب ادبـر  مکتـی بـنگاه

 هاي کلیدي آن ویژگی

به  Real ۀگرایی، از ریشرئالیسم به معنی واقع

معنی واقعی و حقیقی است که این واژه نیز از 

اي از است و برساخته» چیز«به معنی  Res ۀریش

 کار  صورت شزیسم یا چیزگرایی به آن را نیز به

نیاز بدیهی دنیاي خارج  اند. این اشتقاق از برده

با انضباط و امتیاز علم  گرفت و خود رات میأنش

) رئالیسم در 56: 1392(گرانت،  .بخشیددوام می

فلسفه به کار  ةابتدا طرز تفکّري بود که در حوز

هاي مختلف، فراز و ا در طی سده، امرفتمی

هاي بسیاري را پشت سر گذاشت (خاتمی، نشیب

در  1830م در  سال و سرانجا )101: 1385

در انگلستان با معانی جدیدي  1850فرانسه و از 

صورت مکتب ادبی درآمد. متداول شد و به

رئالیسم بر بستري از مفاهیم و عقاید مانند «

هاي آشکار ساختن واقعیت نوین، نفوذ در جنبه

ها، انتقاد این جنبه ةگوناگون آن و پژوهش دربار

و  اخالقیات آن از اصول فئودالیسم وامان بی

 ۀهاي منفی جامعکوتاه نیامدن در انتقـاد از جنبه

 .»بورژوایی رشد و نمو کرد ةیابندتکامل

 )35: 1362(ساچکوف، 
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گرایی و رمزگرایی قد رئالیسم در تضاد با آرمان

رئالیستی هدفش حل  ةنویسند ،واقع در .علم کرد

مشکالت اجتماعی از طریق بیان در قالب ادبیات 

نی است. رئالیسم تالش کرد تا واقعیتی را که داستا

گرفته در آثار  توجهی رمانتیسیسم قرارمورد بی

رئالیسم  ،واقع در .خود کشف، بررسی و احیا سازد

اثباتی حاکم بر روح  ۀبرآیند بستر علمی و فلسف

ان ـرم«ا ـن فضـدر این ـبنابرایخود بود،  ۀزمان

گر با کنار توانست وجود خود را توجیه کند، منمی

 .»گذاشتن وهم و خیال و توسل به مشاهده

 ،دیگر  عبارت  ) به2022 /3: 1384(خزائلی، 

اي در برابر اصول  رئالیسم حرکت عصیانگرانه

هاي آن بر مکتب ادبی رمانتیسیسم بود که شاکله

عقالنی و استفاده از اسناد  ۀفلسف تأثیرعلم،  ۀلسئم

 در مطالعات تاریخی استوار بود. 

لزاك از پیشگامان مکتب رئالیسم فرانسه با

اثري خلق کرد که  بود. او با نوشتن 

شد، هاي فرانسه را شامل میانواع آدم ۀتنها هم نه

بلکه دربردارنده واقعیت عینی سواي امور ذهنی و 

هاي گونه نوول این«عامی عصر رمانتیسم بود. 

رم رئالیستی قرن نوزدهم، شکل الگو و سرمشق ف

زیرا که به بازتاب پذیرفتنی  ؛ادبی را داشت

. »هاي جوامع انسانی دست یافته بودکیفیت

نام رئالیسم و قواعد « )46: 1382باغی،  (قره

در آثار خود در  1مکتب آن را نخست شامفلوري

هاي رئالیسم را مطرح کرد. او اندیشه 1843سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .)Champfleury (1821-1889 :نویس و مورخ هنر رمان

 .فرانسوي

مدون ساخته بود، در  2تکوربگوستاو که   چنان

گرایی را نهضت واقع ۀیات به کار گرفت و بیانیادب

. (رضایی، »دکر) تدوین 1857با عنوان رئالیسم (

1382 :1-280( 

-منعکس فقطباید توجه داشت که رئالیسم 

 ۀبلکه داراي اصول و اندیش ،واقعیت نیست ةکنند

ترین عنوان یکی از مهم خاصی است که آن را به

بیست برجسته مکاتب ادبی در طی قرون نوزده و 

هاي رئالیسم ساخته است. شازترین ویژگی

توجه به اجتماع معاصر، «اند از:  عبارت

سازي، توجه به واقعیت، اهمیت نثر، افراد  تیپ

وع اثر هر چیزي ـرند، موضـرمان اثـادي قهـع

تواند باشد، توجه به تاریخ و جامعه، توجه به می

ین همچن )85-86: 1390(شمیسا،  .»جزئیات

هاي رئالیستی را با توجه به منتقدان، داستان

ه انواع و ـاص، بـاي خهـگرایش آنها به نحل

توان اند که از آن میان میتقسیم کرده یهایشاخه

به رئالیسم بورژوا، رئالیسم سوسیالیستی، رئالیسم 

ی یشناختی و رئالیسم جادوانتقادي، رئالیسم روان

 اشاره کرد.

با استفاده از  ویسندهدر مکتب رئالیسم ن

اصول مذکور در پی آفریدن تصویري است که 

شباهت زیادش با ادراك عادي ما از  ۀواسط به

نویسنده تصویري «کننده است.  زندگی، مجذوب

-کند و با ترفندهاي روانظریف و عمیق خلق می

هاي گوناگونی را اي، انگیزهکنندهشناختی مجاب

به  ،هاستکه منشأ حرکات و سکنات شخصیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Gustave Courbet (1819-1877) : نقاش و قهرمان

 .سبک رئالیسم در نقاشی
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دهد و این امر با تصویري خواننده نشان می

ها در آن تاي که شخصیپذیرفتنی از جامعه

   )20: 1336. (پک، »کنند، همراه استزندگی می

هاي رئالیستی نویسنده به اجتماع در داستان

نگرد و موجودي زنده و متحرّك می ۀمثاب غالباً به

ناسی شلحاظ زیست پیش از آنکه انسان را از

انسـان اجتماعی و تاریخی  ۀتشریح کند، به مطالع

پردازد. نکتۀ مهم در رئالیسم این است که می

هاي داستانی و تکامل  نویسنده در تحول شخصیت«

بندد و از ها راه را بر عوامل تصادفی میتـسرگذش

کردن انسان در حضیض،  ي تصویرجا بهتر همه مهم

: 1353(میترا،  .»کندود مجسم میـاو را در اوج خ

بر این مبنا شخصیت رمان رئالیستی قبل از هر  )55

گرایی و تالقی تمام عناصر کانون هم«زي ـچی

ة تاریخی شود که در یک دوراي میکنندهتعیین

اساسی  ۀنظر انسانی و اجتماعی، جنب ص، ازمشخ

 ) 101: 1377(پوینده،  .»دارد

آن در نقدهاي مکتبی آنچه یک منتقد باید به 

اي ـهه شخصیتـت کـن اسـای ،دـه کنـتوج

هاي رئالیستی این قابلیت را دارند که در داستان

دو نمودار بررسی شوند. در نمودار عام شخصیت 

ها و مشخصات اجتماعی، طبقاتی، داراي ویژگی

توان آن را به فرهنگی، فیزیکی است که می

 وضعیت طبقه خاصی از جامعه تعمیم داد. در

سازي کند، کوشد تیپیسنده رئالیستی میواقع نو

از چند نمونه واقعی و «ها را او این شخصیت

آمیزد تا زنده گرفته و با هنرمندي در هم می

(جمال  .»نظرش را بیافریند یک موردپیتشخصیت 

) شخصیت در 182: 1377و میمنت میرصادقی، 

هاي نمودار خاص خصوصیات، صفاتی، و ویژگی

فردي دارد که تنها   به منحصرفیزیکی و روحی 

معرف همان شخصیت است و او را در میان 

 سازد.گروهی برجسته می

  

لیتحل و  هیتجز

هاي رئالیستی داستان کوتاه ویژگی

نتایجِ اجتماعی حوادث روزانه و داستان 

رو هوادث روبهایی که با این حهاي آدمویژگی

بنابراین ساختار آن کند؛ شوند را واکاوي میمی

هاي واقعیت جزء جزءبهگرایی و توصیف بر واقع

عینی مانند زمان و مکان و موقعیت قرارگیري 

ها و اشیاء در داستان تکیه دارد. به شخصیت

همین منظور نویسنده از روایت تصنعی و 

-غیرعادي و از هر چیز که با واقعیت و واقعیت

. نویسنده جویدگرایی در تضاد باشد، دوري می

عالوه بر اینکه با روایت وفادارانه وقایع و 

بخشد، رئالیستی اثر را قوت می ۀحوادث، زمین

که  ردیگ یکار مهباي وجه صوري زبان را به شیوه

ترتیب  این  مردم نزدیک باشد. به ةبه زبان محاور

هاي رئالیسم مانند: توجه به ترین ویژگیمهم

ریح جزئیات، هاي عینی، توصیف و تشواقعیت

ها، توجه به سازي و واقعی بودن شخصیتتیپ

یابند. اجتماع معاصر در داستان مستأجر ظهور می

ها در داستان در ادامه به بررسی این ویژگی

 پردازیم.می

 

 هاي عینیتوجه به واقعیت .1

رئالیسم تقلید واقعیت یا بازسازي آن در عنصر 

توان آن را معادل و میر این زمان و مکان است، از

 در نظرارسطو دانست. البته باید » محاکات« ةواژ
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رئالیستی  ةیند تقلید واقعیت، نویسنداداشت در فر

است و افکار و احساسات خود  تماشاگربیشتر «

 ۀخواهد همکند. میرا در جریان ظاهر نمی

اش یک ا در خواننده، امواقعیت را کشف کند

این واقعیت است که احساس را تولید کند که 

) فیروزه 287: 1387، حسینی(سید .»شودظاهر می

سرخی با آگاهی از این ویژگی ساکنان یک گل

دهد. افراد آپارتمان را موضوع داستان قرار می

ان با تمام خصوصیات، صفات، ـن آپارتمـای

هاي محسوس هایشان، در این فضا، صحنهتعامل

تا آورند می به وجودو ملموسی را در داستان 

هاي هاي مختلفی از واقعیتخواننده را با الیه

سرخی با عینی و پیامدهاي آن مواجه سازد. گل

گرایانه، حوادث متنوعی را در فضاي قلمی واقع

ي که عنصر ا گونه  بهکند، داستان تعبیه می

هاي سطحی آنها زدوده شده نظر روزمرگی از الیه

 کند.خواننده را به خود جلب می

ي تجاري دوقلوستان با بیان انفجار برج دا

واقعی  ۀشود. مقدمآغاز می 2002آمریکا در سال 

 تر پرتنشو پرتنش که خبر از داستانی واقعی و 

این  از بعد ،دهد. راوي که زن متأهلی استمی

شود و به روایت چینی وارد اصل داستان میمقدمه

ان ـالی ساختمـود از اهـاهدات خـی مشـعین

ي روایت کند بهدازد. بخش اعظم داستان که پریـم

و  مصائبنموداري از دردسرها،  ،شودمی

اي است که جامعه ةهاي تلخ و گزندواقعیت

نویسنده آن را از نزدیک درك کرده است. 

دهد دید مناسب، به راوي اجازه می ۀانتخاب زاوی

 ع را ـن وقایـاو ایـگزارشگري کنجک ئتیهتا در 

 مانند: .یان سازدبدون جانبداري ب

خوري رفت یک هواپیما مثل یک کارد کیک

انگار کیک  ،ايتوي یک ساختمان سراسر شیشه

... در کمال حیرت دیدم یک کارد  ،بود واقعاً

بري دیگر هم رفت توي ساختمان بغلی، کیک

انگار که یک پفی هم از آن طرفش زد بیرون و 

 ) 138: 1384سرخی، (گل .تمام

ترین یکی از واقعی در داستان 

داده، انفجار برج  بیرون رخ يحوادثی که در دنیا

عنوان بخشی از  دوقلو آمریکاست که راوي به

هاي عینی در مقدمه داستان آورده و به واقعیت

پردازد. مقارنت آغاز تشریح و توصیف آن می

مرکز  هاي دوقلوي برجداستان با فروریزي 

، بسیار حائز اهمیت نیویورك در تجارت جهانی

تر خود هاي عمیقپرتنش در الیه ۀاست. این مقدم

صاد معیوبی تر از زجرِ انسانِ امروزي از اقـخب

دار بوده و به دهد که به نفع اقلیت سرمایهمی

هاي نوین شیوها ـت که بـریتی اسـرر اکثـض

اندوزي اربابان داري، راه را براي ثروتبرده

سازند. این افراد همواره در اقتصادي مهیا می

شان از ـپا زده و روح و  الق فقر دستـبات

هاي اقتصادي زخمی شده است. نویسنده نداري

درك  ةچینی خواننده را آمادبا این مقدمه

 کند، مسائلهاي داستان میمشکالت شخصیت

روحی و جسمی که مستقیم و غیرمستقیم با 

شان مرتبط است. گویی مشکالت اقتصادي

هاي خواهد با شرح فروریزي برجنویسنده می

هاي داستان را افشا قلبی شخصیت ۀدوقلو، خواست

اي مبنی بر فروپاشی نظام اقتصادي کند، خواسته

 معیوب و منحط که جهانِ واقعی را در برگرفته و 

 انسان سالم و ساده زندگی کند.گذارد نمی
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بحث گسترده شده بود و رسیده بود به بازي 

ما  ةهاي کوچه که عادت داشتند زیر پنجربچه

پا کنند. آخر، این  هاي فوتبالشان را بردروازه

جاها بود. به  ۀتر از بقیقسمت کوچه عریض

اهالی کوچه شده  ۀدانی بقیهمین دلیل هم زباله

کسی که پسربچه داشت،  رها هبود. از همسایه

 و  ا بقیه شاکی و عصبانی خط، امسکوت کرده بود

 )142. (همان: کشیدندنشان می

عنوان بخشی از یک زندگی  آنچه راوي به

ت ـدر این قسمت از داستان روای سروصدا پر

اي است که در حال گذار واقعیت جامعه ،کندمی

از  باشد. نویسنده با پیروياز سنت به مدرنیته می

هاي رئالیستی غالباً در داستان«این اعتقاد که 

هاي گرایش روایت بر آن است که برخی انگاره

: 1379(بلزي،  .»معین را دنبال کند ةتکرارشوند

هاي توجه به واقعیت«) ویژگی رئالیستی 98

کوشد سرخی میکند. گلرا برجسته می» عینی

عینی و دقیقی از واقعیت محتمل را به  ۀتجرب

ار از ـن کـام ایـواننده ارائه دهد. براي انجخ

براي مثال، به  ،بردهاي متفاوت بهره میشیوه

پردازد و همچون یک توصیف تجربیات عینی می

تصویري دقیق در  ،دوربین عکاسی سعی دارد

ا ـب ،نهایت اختیار مخاطب خود قرار دهد. در

ان توهمی از واقعیت ـه داستـد، بـن ترفنـهمی

گرایانه به خود ا رنگ و بوي واقعبخشد تمی

 بگیرد.

چنان در ماشین را باز کرد  پسر بزرگه... آن«

که دنگی خورد به در ماشین آقاي مستأجر یا به 

 چنان فرودر پیکان آن ۀاسم بگویم، کاظمی. لب

رفت توي کمر در جلوي رنوي آقاي کاظمی که 

و کمی  زحمت  بهکنار کوچه پارك بود که 

د درها را از هم جدا کند و در را خشونت توانستن

پدر با عجله نگاهی به در رنو کرد ... دوباره ببندند

و با دستش هی قسمت ناسور شده و فرورفته 

ماشین را دست مالید. انگار با ناز کردن ماشین، 

یافت. اش التیام میزخم روي رنگ و فرورفتگی

چیزي نشده، نه؛ چیزي «گفت: هم می پشت سر

 ) 146: (همان .»نشد

ی و درست  بهراوي کاري  در داستان 

پرهیزد و نادرستی وقایع ندارد و از قضاوت می

پردازد. او در طی می ،بیندبه روایت آنچه می فقط

گو یا توصیف شرایط، به خواننده ویک گفت

 دهد.ها و برآیند آنها میاطالعاتی از رخداد

 

 جزئیات ۀتوصیف و تشریح موشکافان .2

ارائه  منظور بههاي داستان، گاهی یف صحنهتوص

آثار  گونه نیاآگاهی بیشتر است. نویسنده در 

ده ـها، اطالعاتی به خواننضمن تشریح صحنه

 به .دهد تا او فضاي داستانی را بهتر درك کندمی

کوشد تا راوي از این طریق می ،دیگر  عبارت 

تر و فضاي داستان را براي خواننده ملموس

توصیف و کند. در داستان ر میتمحسوس

دهد رئالیستـی داستان را افزایش می ۀتشریح، جنب

 هیما درونها، همچنین و بین خواننده با شخصیت

و روابط علت و معلولی حاکم بر داستان پیوند 

گرایی آن بر واقع ۀکند که شاکلمحکمی ایجاد می

 است.

سرخی از آن دسته نویسندگانی است که گل

راي مشاهدات خود اهمیت فراوان قائل است و ب

شهودي و عینی  ةان را به شیوـهمواره داست
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این مؤلفه در  ةکند. حضور گستردروایت می

واننده ـه خـان را بـن امکـ، ایداستان 

ی درك و تصور راحت  بهدهد تا حوادث را می

 مسائلسرخی با شرح جزئیات در عمق کند. گل

ات تأثیر ةاجزاء و افراد را در دایر شود ودقیق می

 ةیک نویسند ۀمثاب  کند. او بهمتقابل بررسی می

زندگی، تا کند رئـالیستی با ذکر جزئیات سعی می

حوادث و صفات بشري را از منظر سیر تکاملی 

هاي اي از پدیدهسلسله ۀمنزل  نشان دهد نه به

مجزا که با یکدیگر و شرایط تاریخی ارتباطی 

  ندارد.

 آوردم و همینمیهایم را درداشتم جوراب

طوري با صداي بلندم از این اتاق به آن اتاق 

زدم؛ چراغ اتاق را روشن نکرده بودم و حرف می

جا ابهـها را جکورمال لباس  طور کورمالهمان

توانستم کردم. شوهرم توي هال بود و میمی

رود که دارد وا می  حالی حدس بزنم که در

هایش را یکی دکمهکند، یکیرا شل می کراواتش

 .کندد و تلویزیون را هم روشن میـکنباز می

 )137-138: 1384سرخی، (گل

اي از جزئیات زندگیِ روزمره مجموعه

تی است که تکرارشان موجب اهمیبااهمیت و بی

واقعیت  کمرنگ شدن آن و نادیده گرفتن آنها در

کراري و ا این جزئیات هرچند که ت، امشودمی

لوه ج بازگو کردن آنها بر واقعی ،اهمیت باشندکم

گرایی دادن داستـان داللـت دارد و حـس عینیت

طور که در این کند. همانرا به خواننده منتقل می

بینیم، درآوردن لباس و بیان عادات شاهد مثال می

رنگ و لعابی واقعی به  ،روزمره شوهر راوي

کدام از آنها را که هیچ  نحوي  به ؛داستان بخشیده

 توان اضافه دانست.نمی

 اي که وارد پوست پیشانی شد و از آنگلوله

هاي مغز سو با انبوهی از خون و پوست و تکه

) 160(همان:  .خارج شد و به دیوار و زمین پاشید

ر ـوس، تصویـق و ملمـف دقیـوصیـن تـای

کشد آمیز از صحنه جنایت را به نمایش میچندش

د گزارش یک کالبدشکاف دقیق و مستند و مانن

 است.

تابستان به نیمه نرسیده بود که توي راهرو 

یک شب دیدم، آقاي مستأجر ایستــاده و دارد بـا 

زنـد. خـانم روي مـا حـرف میخـانم واحد روبه

شناختمش، با چادر کیپ گرفته از الي در، کـه می

هاي پشت آن پنهان شده بود، جواب که یدرحال

داد. چادرِ شدید اصفهانی می ۀتاهی با لهجکو

هاي درشت سیاه و اش با گل خاکستري ۀزمین

(همان:  .اياي شکل قهوههاي پنجهدودي و برگ

144( 

گري راوي در بیان هخصوصیت مشـاهد

طرح ِچادرِ «و » دادن نوع جواب«جزئیاتی مانند: 

تر برجسته» دیدن«، با آوردن فعل »زنِ اصفهانی

تر شدن ذکر جزئیات عالوه بر ملموس شود.می

زمان داستان، گرایی، به تمیز مکان و عینیت

 رساند. نیز بسیار یاري می پردازي و...شخصیت

 

 هاتواقعی بودن شخصیو  سازيتیپ .3

بیند که وجه لزومی نمی هیچ  رئالیستی به ةنویسند

فرد غیرعادي و یا عجیبی را که با اشخاص 

قهرمان داستان خود  عنوان به ،معمولی فرق دارد
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گرایی مانند هاي واقعانتخاب کند. در داستان

ها افرادي واقعی و از میان مستأجر، شخصیت

 رسند. آنها افرادي عادي هستنداجتماع به نظر می

کند. اعمال نویسنده آنها را قهرمان داستان می که

هاي راوي، ننربک، آقاي کاظمی و رفتار شخصیت

انند رفتار افراد در جامعه است و فقط و...، م

نویسنـده در راه رسیـدن به هدف خود آنان را 

شان را دنبال دهد و مسیر زندگیقرار می مدنظر

قدرت  خاطر  بههاي آنان کند. جذابیتمی

سرخی در بیان حال ایشان است، نویسندگی گل

او «نه انجام کارهاي تخیلی و محیرالعقول. 

میان مردم و از هر محیطی که  قهرمان خود را از

حال   عین کند و این فـرد دربخواهد گزین می

همنوعان خـویش و وابسته به اجتمـاعی  ةنمـایند

حسینی، (سید .»کنـداست که در آن زندگـی می

1387 :288-89(  

خصوصیات و  ةدهندشخصیت تیپیک نشان

اي از مردم است که او اختصاصات گروه یا طبقه

(جمال و میمنت  .کندگران متمایز میرا از دی

دقیق  ة) با مشاهد182: 1377میرصادقی، 

مانند  هاي داستانشخصیتیابیم که  درمی

هاي بیرونی از واقعیتراوي یا آقاي کاظمی، 

 کنند تامی» تیپ«به آنها را تبدیل برخوردارند که 

. شوند مشابهی در عالم واقع افرادقابل انطباق با 

اي از گفتار و رفتار و خصایل افراد مجموعهاین 

از خود نشان داستان  جریانذاتی و فیزیکی را در 

 هایی از آنهادر دنیاي واقعی نمونه دهند کهمی

 سرخیگل ،گرید  عبارت  . بهشوددیده می وفور به

و کنش و واکنش خاصی را در  فلسفه، نگاه

به تصویر اي این داستان ـهشخصیت دگیـزن

هاي اطراف انسان از برخی در زندگیکشد که می

سازي این دو شود. او در تیپمشاهده میما 

شخصیت از عوامل فردي، اجتماعی و محیط 

. براي مثال راوي کرده استسکونت استفاده 

فرزند و البتّه ، زنی شوهردار، بیداستان 

 ۀکنجکاو است. سیاق روایتگري راوي بر رابط

یکنواخت او با همسرش داللت دارد نسبتاً سرد و 

اش به محیط که کانون توجه او را از محیط خانه

دارد. خواننده الی ساختمان معطوف میـو اه

کند در عوض داند راوي کیست، کجا کار مینمی

او است که از  دقت نظربا کنجکاوي فراوان و 

شود. احوال ساکنان ساختمان مطلع می و  اوضاع

میان روایت داستان، به  همچنین راوي در

نشینی اشاره خستگی زندگی آپارتمانی و پایتخت

ی راوي نیچن نیاسو داشتن خصایل  کند. از یکمی

و از سوي دیگر چون نویسنده تعمداً او را با نام 

شود تا شخصیت کند، باعث میخاصی تفرّد نمی

تعمیم به گروهی از افراد باشد که در  راوي قابل

ي فرهنگ سو بهرهنگ سنتی حال گذار از ف

، کسانی که در این چالش حضور دارند اند تهیمدرن

 آن هستند. ۀهاي ناخواستپیامد ةدهندو بازتاب

دیگر، آقاي کاظمی است.  ۀشخصیت برجست

طلب و او کارمند و نماینده افراد متمدن و صلح

حوصله و  ت که مشکالت را باـزوي اسـمن

یسنده . نوکند یحل مگوي منطقی وگفت

 گذاردمی» کاظمی«هوشمندانه نام خانوادگی او را 

اش پیوند بین خصلت بارزِ او با نام خانوادگی و

هایی زیرا در داستان با صحنه ؛کندبرقرار می

شویم که آقاي کاظمی، بر خشم خود مواجه می

با تدبیر و ، جاي دعوا و مشاجرهه آید و بفائق می
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کند. او توانسته تفکر، غائله را ختم به خیر می

نشین که مملو از رذایل اجاره ۀاست در این جامع

اخالقی است، شأن انسانی خود را حفظ کند. 

 ،دهدتر جلوه میآنچه شخصیت او را واقعی

هاي هولناك پایانی داستان است. ظرفیت صحنه

رسد و از اش به پایان میشکیبایی و صبوري

به آید و دست قالب یک شخصیت مثبت درمی

افرادي  ةزند. او نماینددیگرکشی و خودکشی می

تحمل و شکیبایی خود زیر  ۀواسط است که به

 شوند. فرهنگی دیگران له میي بیها دنده چرخ

 
 توجه وافر به اجتماع معاصر .4

 ۀات رئالیستی طبعاً موضوع خود را جامعادبی 

یعنی  ؛دهدمعاصر و ساخت و مسائل آن قرار می

ي وجود دارد و اثر ادبی را مجبور اچنین جامعه

 .سازد که به بیان و تحلیل آن بپردازدمی

) نویسنده از روح زمانه 280: 1387(سیدحسینی، 

اي عمل خود جدا نیست و آثار او همچون آینه

اش کند که مسائل، مصائب و مشکالت جامعهمی

اد دهد و به بـاد انتقـاس میـود انعکـرا در خ

طور  هاي جامعه خود را بهعیتگیرد. او واقمی

به کند و نقاط مثبت و منفی آن را مداوم نظاره می

دقت آورد، خصوصیاتی که چشمان بیمی دست

 یابند.  آنها را درنمی

 objectiveیا » برونی« ةبه شیو داستان 

 به تشریح و ،هاي رئالیسم استکه از ویژگی

 ن درپردازد. ساکنان آپارتماتحلیـل جامعه می

افراد جامعه هستند و آپارتمـان  ةواقع نمایند

. طبقات استنویسنده  ۀنموداري از جامع

ساختمان، اسکان افراد در این طبقات، همگی 

اي نمادین از جامعه و طبقات اجتماعی نمونه

شخص مفرد است  مردم است. راوي داستان اول

اي ایستاده به جامعه معاصر خود و که در گوشه

اي اجتماعی و فرهنگی و... آن توجه به رخداده

 کافی دارد. 

هاي دوقلوي آمریکـا سرخی به انفجار برجگل

اي کند و به تشریح و توصیف حـادثهاشـاره می

 انـاین امر نش ؛پردازد که ابعاد جهانی داردمی

از  که دنیا نیست  اي تاركدهد او نویسندهمی

د یا ه باشـجهان و وقایع پیرامونش خبر نداشت

عکس در برابر جهان و  تفاوت بگذرد، اتفاقاً بربی

بیند و وقایع را در می مسئولجامعه، خود را 

ک ـآثارش منعکس کرده، مخاطب را شری

کند و یا در مثال زیر راوي با هاي خود میهـدانست

هاي بخشی از رفتار ةلحنی توأم با تعجب دربار

 گوید. افراد جامعه سخن می ۀهنجارگریزان

یک شب عالوه بر صداي ترترترترترترت 

شد، صداي سوت بام بلند میکولرها که از پشت

شوهرم  ... ام کرده بوددیوانه دوردستممتدي از 

نه «بعد از ده دقیقه آمد و گفت:  ،رفت سراغ کولر

 .»کنهداره آنتن ماهواره نصب می ... بابا این آقاي

 وتـرا سـچ«ه هاج و اج بودم، گفتم: ـن کـم

زنه... یکی را آورده که دستگاه داره. وقتی می

  )155-156. (همان: »زنهگیره، سوت مینمی

 

هاي ظهور آن در داستان رئالیستی ناتورالیسم و زمینه

 مستأجر

که از نام آن پیداست، از ترکیب  ناتورالیسم چنان

) و یک پسوند گرایش Natureیک اسم (طبیعت 

که در زبان فارسی ) تشکیل یافته ismبه طبیعت (
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یی ترجمه شده است. ناتورالیسم در گرا عتیطببه 

-فلسفه یک اصطالح کهن است به معناي ماده

باوري یا هر نوع اعتقاد به اصالت امور دنیوي. 

 افتهی  راهاین اصطالح در اصل از فلسفه به ادبیات 

است. از منظر این مکتب فلسفی معارض، جهان 

وق طبیعی ندارد، بلکه احتیاج به سبب و موجبی ف

جهان قائم به وجود خود و عامل به ذات بوده و «

ري ـه و جبـل توجه به هدف وجود نداشتـاص

ها پدیده ۀهدف و غایت وجود دارد و همبی

چون حیات انسانی چه جسمی و چه نفسانی، چه 

ی و ـاخـالقی و چـه معنوي همه از امـور طبیع

 .»باشندی میـیعهاي طبقابل نسبت دادن به رویداد

هاي ارزش نیهمچن) 10: 1337رونس،  (د.

توان برحسب هاي بشري را میاخالقی و فعالیت

اصول طبیعت پنداشت، بدون اینکه به یک تقدیر 

 مافوق طبیعی احتیاج داشته باشد.

ناتورالیسم را  ۀاي که شاکلهاي فلسفیاندیشه 

 -زدگی، بیولوژیک علم«عبارت است از  ،سازدمی

 -طور خاص آراء المارك و داروین  و به

شناسی اخالقی، تعریف پوزیتیویسم، معرفت

حیوانی از بشر محصور در رویکرد ناسوتی و 

غریزي، ماتریالیسم و نفی هر نوع حیات روحانی 

 )92: 1389. (زرشناس، است» يرمادیغو 

در ادبیات، ناتورالیسم به معناي توضیح و 

بستر شرایط جبري تشریح اوضاع کلی انسان در 

(ثروت،  .وراثت است ۀزمان و محیط و بر پای

که ناتورالیسم در بستري از  آنجا ) از150: 1390

گرایی رشد و نمو کرده، جبرگراییِ حاصلِ علم

توان در علت و معلولیِ علمی را نیز می روابط

نخستین کسی که «آثار ادبی این مکتب دید. 

 بحث مورد ناتورالیستی را در ادبیات ۀنظری

، تن بود در پیشگفتار کتابش، تاریخ قرارداد

) به این مهم 1863-1864( ادبیات انگلستان

 گذار انیبنا ، ام)49: 1392(گرانت، » پرداخت

معروف فرانسوي ة اصلی آن امیل زوال نویسند

زوال ناتورالیسم را «ریچارد هارلند  ةاست. به عقید

ادبی  ۀبرنام سنجیده شده و اولین» ایسم«به اولین 

. (هارلند، »به معناي مدرن این واژه تبدیل کرد

نظریات علمی و  بر اساسزوال  )166: 1385

فلسفی رایجِ روزگار خود بسیار مصمم از سال 

به انتشار مجموعه بزرگ روگون ماکار  1871

پرداخت. این مجموعه شامل بیست جلد رمان 

و  تاریخ طبیعی که زوال نام آن را استجدا از هم 

اجتماعی یک خانواده در دوران امپراتوري دوم 

گذاشته و تمام موضوعات اجتماعی را در آنها 

ن ـتریت. از مهمـبحث قرار داده اس مورد

هایی که در مکتب ناتورالیسم وجود دارند، ویژگی

توان به جبر، وراثت، فشار لحظه، ذکر زشتی و می

ست آمیز، توجه به قشر فرودپلشتی، پایان فاجعه

جنسی، ضدیت با  مسائل ةپردجامعه، ذکر بی

به  ناعتقاد نداشت و قراردادهاي اخالقی و مذهبی

 ماوراء الطعبیه اشاره کرد.

کوشد با مسائل می در این مکتب نویسنده

اجتماعی همان برخوردي را داشته باشد که 

دانشمند علوم طبیعی با جانورشناسی دارد. 

اتورالیستی آمریکایی بنابراین زوال و نویسندگان ن«

آن، مانند فرانک نوریس، استفان کرین و  از بعد

هاي شخصیتتا تئودور درایزر سعی کردند 

هاي علمی و اسناد و مدارکی آثارشان را با هدف

شده، خلق کنند. اکثراً این اسناد  که استادانه درست
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ها فعالیت ةهاي پزشکـی را دربارعلمی، واقعیت

گیـرد که اي در برمیـانیو عملکـردهاي جسم

. »پیش از آن در ادبیـات ذکـر نشده بود

)Abrams, 2012: 335(   

مطرح است » چرایی«در یک اثر ناتورالیستی 

 خواهد مثالً چرایی فحشا یا اعتیادو نویسنده می

قهرمان را با توجه به وراثت و محیـط بیان کند. با 

اسـت که رمـان ناتورالیستی، رمانی «این نگـاه 

انسان را که او  ةکوشد این نظر تازه دربارمی

موجودي متعین از وارثت و محیط و فشارهاي 

گرایی علمی به نمایش لحظه است با حداکثر عینی

 ) 150: 1388(فورست و اسکرین،  .»دبگذار

محور اساسی بسیاري از رویکردهاي فکري 

دهد. و ادبی را اعتراض و انتقاد تشکیل می

طلبانه است و که هم داراي وجه اصالح انتقادي

گیري مکتبِ هم وجه مخرّب. رئالیسم در شکل

از طرفی کرد. اي ایفا ادبی ناتورالیسم نقش ویژه

 ناتورالیسم شد و از طرف شیدایپرئالیسم بانی 

ناتورالیسم، رئالیسم را مکتبی ناکارآمد  دیگر

در ایجاد  نی؛ بنابراکه باید سرنگون شود دانست

رالیسم نوعی اعتراض نهفته است. یک نهضت ناتو

در قرن نوزدهم که ظاهراً با روح «فکري معترض 

[این  و مقتضیات زمان سازش بیشتري دارد،

ي نوعی ناتورالیسم علمی سو بهنهضت] گرایشی 

نویس از خالقیت و سرایی است. رماندر داستان

ق بدل ـی محقنوع بهبرد و همدمی با شعرا می

 بر اساسنکه دیگر رمان را باید شود. ایمی

مندرجات دفترچه یادداشت نگاشت. هر چیز را 

زشت و ناخوشایند  زیهر چکه عمالً به معناي 

دید و وصف کرد.  ،که هست چنان باید آن ،است

پیشروان این نهضت، برادران گنکور هستند که 

(پریستلی،  .»را ابداع کردند» اسناد بشري«عبارت 

ها ناتورالیستکه شد باعث می ) آنچه215: 1391

کـه ود ـن بـد ایـود بداننـخ بـجان  بهحق را 

-ها تصـویر درستتوانستند نسبت به رئالیستمی

دهند. آنها می به دستتري از زندگی تر و واقعـی

  ها را به مطرح کردن مسائل پیشهمواره رئالیست

 نی؛ بنابراکردندافتادة اجتماعی محکوم می پا

هاي علمی غرب، در پی بازسازي از شیوه استفاده

 ۀروش رئالیستی برآمدند. از سوي دیگر با تسوی

ي قصه از ساز پاكبا قصه و » رمانس«هاي حساب

باعث انقالبی در » هاي قشنگدروغ«ایدئالیسم 

اما در ایران از صدر مشروطه از ، نویسندگی شدند

-هاي داستانطریق ترجمه و نشر آثار زوال جریان

ویسی ناتورالیستی پا گرفت. نویسندگان ایرانی ن

هاي مختلف ادبیات معاصر به خلق در دوره

آثاري منطبق با اصول مکتب ناتورالیسم پرداختند. 

سرخی اشاره فیروزه گلبه توان از آن جمله می

هاي متعددي استعدادش را در کرد. او در داستان

ست. پرداختن به مضامین ناتورالیستی نشان داده ا

 هاي او مانند حتی برخی از داستان

 تلفیقی از دو مکتب رئالیسم و ناتورالیسم هستند.

ها، شرح منتقدانه در این داستان توصیف زشتی

برخی از سنن اخالقی و مذهبی حاکم بر جامعه، 

هاي آنی شده و تعبیه حوادثی که باعث بحران

دادن  آورند، نشانناپذیري به بار میفجایع جبران

که جبر محیط بر روند زندگی افراد، موجب شده 

هاي اي رئالیستی، مؤلفهـههـر مؤلفـالوه بـع

ناتورالیستی نیز در آن فرصت حضور یابند. با 

گرایی توجه به اینکه روایت داستان بر مدار واقع
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چرخد، ممکن است خواننده به اشتباه تصور می

اما  ،رو استهکند با داستانی صرفاً رئالیستی روب

هاي ناتورالیستی گرایی ویژگیدر وراي این واقع

را از یک اثر رئالیستی به سمت  داستان 

دهد. ناتورالیستی سوق می -داستانی رئالیستی

 اند عبارتهاي ناتورالیستی داستان ترین مؤلفهمهم

نگاري و شکستن حرمت محیط، زشت تأثیراز: 

با قراردادهاي  کاذب کلمات و مفاهیم، ضدیت

 آمیزاخالقی و مذهبی، فشار لحظه، پایان فاجعه

 ایم.در ادامه به بررسی آنها پرداخته که

 

 جبر محیط بر انسان تأثیر  .1

 تأثیرانسان در مکتب ناتورالیسم موجودي تحت 

شود که متناسب اجتماع و محیط خود پنداشته می

 و رییتغبا شرایط و جبر محیط، زندگی او دچار 

شود. اهمیت این مؤلفه در مکتب می حولت

 تأثیرها ناتورالیست«ناتورالیسم تا حدي است که 

 ۀگانیکی از عوامـل سه عنوان بهمحیط بر انسان را 

 صورت بهعلمی وراثت و محیط و لحظه که 

(تروایا،  .»اندجبري بر انسان سیطره دارد، پذیرفته

1377 :58( 

 کندمیتالش  سرخی در داستان گل

 را زندگی اشخاص ةمحیط بر رفتار و نحو تأثیر تا

بیان کند. از نظر او عوامل محیطی مخصوصاً 

ترین نقش را  در زندگی عوامل اجتماعی، مهم

سرخی در کند. گلهاي داستان ایفا میشخصیت

چارچوب خاصی مدنظرش  ،جبر تأثیرنشان دادن 

است که خصوصیات سبک نویسندگی او را 

جبر  تأثیردهد. وي براي نشان دادن یتشکیل م

هایی آشکار و صریح  ه سراغ نشانهـط بـمحی

جبر محیط را به  ۀرود تا از طریق آن مؤلفنمی

هاي بلکه او در روایت با الیه ،وضوح القا کند

بنابراین اجزاي  ؛پنهایی و مستتر داستان کار دارد

-ر میـه کلی در نظـه مثابـانی را بـو عناصر داست

کوشد روح جبر را بر کل و ژرفاي آن یرد و میگ

و به صورت نامحسوس مسلط گرداند. لذا تنها 

تواند براي درك این آگاه است که می ةخوانند

جبر در وراي حوادثی که در طرح داستان  تعبیه 

شده، آقاي کاظمی را به عنوان انسانی ببیند که 

هایش است. فردي که نه تنها کوشش» مجبور«

ها، ها، نابسامانیرکنار ماندن از آشفتگیبراي ب

 ،شودرو میها با شکست روبهادبیها و بیتنش

او  ها بر او  و حاالت روانیتنش بلکه اثرات منفی

کشد تا زند و وي را به قهقرا مینیز چمبره می

 اي به خود بگیرد. داستان سیر نزولی

 ۀطرفانو بی جزء جزءبهراوي با روایت 

ان ـی را نشـقالي فراوان آقاي کاظمان تـداست

کند همواره منظم، دهد که چگونه سعی میمی

مؤدب بوده و حقوق شهروندي دیگران را رعایت 

کند و با این رفتار خود الگویی براي همسایگان 

اما طرح  شود،خود نیز  ةقاعدافسارگیسخته و بی

تنها نهکه دهد اي است که نشان میگونهه داستان ب

بلکه  ،بوده تأثیرهاي آقاي کاظمی بیالشتمام ت

ات تأثیرچون و چراي سرانجام خود نیز تسلیم بی

شود و تقالي او به عنوان یک محیط نامساعد می

 د. شومصلح اجتماعی محکم به فنا می

 

ي کلمات و مفاهیم تابو ریکارگ بهنگاري و زشت .2

 و زننده

  وصف یا درج هرگونه زشتی یا اـهورالیستـنات
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 نهناهنجاري اخالقی و اجتماعی در آثار ادبی را 

 دـتأکیر آن ـه بـد، بلکـدانستنب نمیـعی اـتنه

پیروان آنها براي توجیه  واقع، در. ورزیدندمی

نگاري را پایبندي خود به وظایف واقعی، زشت

: 1389 زاده،قاسم( .دانستندگرایی میعین واقعیت

مین ه حال  شرحخود داستان  )54

المنظر است. راوي هر هاي زشت و کریهواقعیت

 مصائبو  اخالقیهایی از رذایل جا به صحنه

طرفانه و با دقت تمام در بی ،رسداجتماعی می

گوهاي وخالل توصیفات خود یا در گفت

 ۀمؤلف نی؛ بنابراکندها، آن را درج میشخصیت

اي در داستان گسترده صورت  به» نگاريزشت«

البته باید در نظر داشت  ؛شودنعکس میم 

که ناتورالیسم در بستر سکوالر غربی به وجود 

هاي آن ي برخی از ویژگیریکارگ بهآمده قاعدتاً 

ما  ۀغربی، در جامع ةبه شیو» نگاريزشت« مانند

سرخی با درك پذیرش نیست؛ بنابراین گل قابل

هایی کند این مؤلفه را در صحنهاین مسئله سعی می

 که در راستاي معیارهاي جامعه استسازد  رجستهب

را بومی » نگاريزشت« ـۀق مؤلفـطری و به این

 :زیر هايسازد. مانند مثالمی

ساختمان صحبت از هر دري  ۀتوي جلس

م ـه ـۀشد، مثل همیشه که همه قربان صدقمی

روند و در خفا توي دودکش همدیگر سیمـان می

اندازند خط می ریـزند! و روي ماشین نوي هممی

کنند و از خبر قطع میو آب کـولر همدیگر را بی

شنوند، زود همه بدتر تا صدایی، زِنگی چیزي می

گیر تلفن رود توي سوراخ شمارهمی انگشتانشان

: 1384سـرخی، ، (گل...را خبر کنند 110تا پلیس 

چکه ) همیشـه هم از دم درش آب زبـاله 147

طرف کوچه بوي   آنریخته بود رو زمین تا  چکه

 )152. (همان: گند از طرفش متصاعد بود

نگاري نویسندگان ناتورالیستی عالوه بر زشت

پرده حجاب و حیایی که در آثار پیش از خود 

بوده را نیز کنار زدند و راه کلمات، اصطالحات و 

توصیف مفاهیم زننده را به آثار خود گشودند. 

این  ،ار زدندازجمله دالیلی که آنها دست به این ک

خواستند نشان دهند براي ذکر واقعیت بود که می

بازگو کرد، حتی اگر  وکاست کم یبباید آن را 

. آنها دست بدهدکالم عفت و پاکی خود را از 

 اختصار بههـایی را که نویسندگـان مناظر و صحنه

هایشان ی از داستـانکل بهاز کنار آنها گذشته یا 

برانگیزي  سارت تحسینحذف کرده بودند را، با ج

ا ـن مبنـبر ای. به نمایش گذاشتند در آثارشان

سرخی براي هماهنگی زبان محاوره با لـگ

جتماعیِ ا - فرهنگی ۀگو و طبقوموضوعِ گفت

هاي داستان، الفاظ زشت و زننده را شخصیت

زیرا  ؛کندها میشخصیت ةوارد زبـان محاور

وحیات بر حاالت و ر واژگان زبانی هر شخصیت

اجتماعی او داللت دارد. وي با آگاهی از  ۀو طبق

توانند زبان هاي نازل و حقیر نمیاینکه شخصیت

ها را وارد زبان آنها ی داشته باشند، پلشتیمنزه

سـرخی از این مؤلفه براي د. گلـکنمی

پردازي سود جسته است و هر یک از شخصیت

ها را با نوع سخن گفتنشان، براي شخصیت

که باید  چنان  کند. بیان راوي آناننده معرفی میخو

فرهنگی متوسط او  ۀاین امر بر طبق که منزه نیست

یادم آمد آن باال یک سوئیت کثافت «داللت دارد: 

 )140. (همان: »... هست

 ان نیز نوع کلمات از ـن قسمت از داستـدر ای
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هاي میزان خشم و عصبانیت یکی از شخصیت

ناموسی  بر سر مسئله که کند یمداستانی حکایت 

اگه «شود: با یکی از اهالی ساختمان درگیر می

، (همان: ...مردي بیا تا تنبونت رو بکشم سرت

، ...) من ریدم تو روح اون دبیر که تو باشی149

آهاي مردم به من بگین این دبیر موش مرده 

» کجاس که هوس شاگرد خصوصی کرده؟

 )149(همان: 

 

 راردادهاي اخالقی و مذهبیگذاشتن ق پا ریز .3

 ناتورالیسم به دلیل توجه به جهان مادي و قرار

گرفتن بر بستر قوانین علمی به قراردادهاي 

اخالقی و سنن مذهبی اعتقادي ندارد و همواره 

دهد. به در آثار خود آنها را مورد تخطئه قرار می

 انسان«که  است ها روشننظر ناتورالیست

 یتیمسئول شود، تصویر االرادهمسلوب موجودي

 چنین اعتقادي، ۀنتیج. ندارد خود اعمال ةدربار

 و اخالقی هايسنّت با مخالفت وومرج  هرج

 گرفتن نادیده با ژهیو به ویژگی این. بود مذهبی

 انسان اجتماعی و فرد زندگانی و طبیعت در خدا

 ناتورالیست گراییماده و دهرگرایانه نگرش در

 )54: 1389 زاده،قاسم( .»یابدمی بیشتري نمود

استفاده  اگرچه از این مؤلفه در داستان 

ا نویسنده سعی کرده در همان زیادي نشده، ام

موارد اندك با نگرشی انتقادي برخی از سنن 

اخالقی نادرست را با عدسی محقر نشان دهد. 

سرخی از مردم زیر گل ۀبراي مثال در نمون

راي دین بلکه متظاهري که مناسک دینی را نه ب

 کند.خواهند، انتقاد میبراي تظاهر می

از این سر کوچه تا آن سـر  برگشتنشانبراي 

، بازگشت عارفانه و شاعرانه ...کوچه پالکارد زدند

سر درنیاوردم  ،و خالصه من که هرچی خواندم

دانم این کجاست و ته آن کجا. نمی سر جمله

ا کی آمیز و چاپلوسانه رنهایت اغراقانشاي بی

خورها؟ ها یا سوغاتی نویس رواج داده، پارچه

 ) 145(همان: 

د در طول شاي که ذکر سواي از نمونه

هاي باريبندوهاي فراوانی از بیان نمونهداست

ن ااخالقی، از جمله مزاحمت براي ساکن

هاي زیاد، شک کردن به و صدا آپارتمان، سر

 توان یافت که همه بهها و... غیره میخانواده

 .نوعی زیر پا گذاشتن قراردادهاي اخالقی است

نمونه بارز این مطالب در پایان داستان شکل 

گیرد هنگامی که آقاي کاظمی با پسر یکی از می

 ةکند و مشاجرن آپارتمان جر و بحث میاساکن

رسد که آقاي آنها با همدیگر تا به آن جا می

کشد و سپس کاظمی ابتدا با طپانچه جوان را می

 ةاي ایجادشدـههمان اسلحه به دیگر مزاحمتبا 

آپارتمان از کولر حاجی گرفته تا سگ طبقه اول 

به زندگی خود نیز  کند و سرانجامشلیک می

اي گفت: پسر با صداي خفه. «بخشدپایان می

با تمام شدن این جمله ». ام کنیمنتظرم خفه«

همه چیز در چند لحظه پایان یافت. کاظمی با 

آسا دست به جیب برد و کلت یک حرکت برق

کمري سیاهی را از جیبش در آورد و لولۀ آن را 

روي پیشانی پسر گذاشت و پیش از آنکه کسی 

یا چیزي حتی حرکت یا صدایی بکند، ماشه را 

 )159- 160. (همان: »کشید...
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 فشار لحظه. 4

ان ـنویسانـدي داستـول کلیـاز اص »هـلحظ«

سد اخالقی، ضرب ناتورالیستی است. معایب، مفا

ها ...، در ها و سقوطها و فالکتو شتم، ننگ

بهتر » لحظه«داستان نـاتورالیستی به کمک عامل 

شخصیتی تحت جبر محتوم «شود. داده می ننشـا

اقتصادي و فیزیولوژیکی در یک  -اجتماعی 

 .»زندکار یا حماقتی می  به  خاص دست ۀلحظ

 )205: 1397ه میرعلی و صیادچمنی، زاد(حسن

شدن مضمون  بغرنج در برجسته ۀوجود آن لحظ

کند. در ناتورالیستی داستان کمک بیشتري می

و  آقاي کاظمی فردي صبور داستان 

طلب است و با ساکنان رذل و فاسد مدارا صلح

 ۀزندگی، ضرب ۀکند. او با از دست دادن سرمایمی

» جبر محیط«خورد. این ضربه به همراه مهلکی می

کند تا فشار روانی شدیدي بر وي تحمیل می

جایی که قادر به کنترل آن نیست. سرانجام او در 

ناخلف همسایه کاسه  بحث با پسر و طی جر

، با کلت »فشار لحظه«صبرش لبریز شده بر اثر 

کشد. این اول پسر همسایه و سپس خود را می

چیز قسمت از داستان ضرباهنگ تندي دارد، همـه

 افتد تا فشاري را که بر اثر جرفاق میسرعت ات به

تر شود، محسوسبحث بر آقاي کاظمی وارد می و

بدون  سرخی با انتخاب زاویه دید مناسبکند. گل

حادثه، به توصیف آن  ۀصحن دخالت مستقیم در

پردازد و مانند یک پژوهشگر فشار حاصل از می

آورد تا را بر آقاي کاظمی وارد می» لحظه«

در خالل مشاجره نمایان سازد. واکنشش را 

گونه است که خواننده را از نتیجه هولناك آن  این

ان ـسرخی نشسازد. در حقیقت گلخبر می با

خطر و صبور ظاهر بی حتی فردي بهکه دهد می

مثل آقاي کاظمی هم اگر در شرایط خاصی قرار 

ممکن است دست » فشار لحظه« تأثیرتحت  ،گیرد

 اي بزند.دهندهبه حماقت و کار تکان

ولی هنوز  ،صداي کاظمی با لرزش بسیار

خوددار باال رفت. (آقاي کاظمی گفت:) اگر مادر 

توانند ادبت کنن، مردم مجبور نیستند پدرت نمی

بازي تو رو تحمل کنن...، حتماً باید یکی پیدا الت

را و بشه با تو سرشاخ بشه؟ (ننربک گفت:) حاال ت

خیلی زپرتیه...،  به خدا تو یکی نشو که شاخت

صداي خنده اطرافیان بلند شد. ناگهان صداي 

کاظمی فراتر از هر صدایی بلند شد. حتی  ةعربد

گنجید که این صدا از در تصور کسی هم نمی

ک حرکت ـا یـحلقوم او دربیاید...، کاظمی ب

آسا دست به جیب برد و کلت کمري سیاهی برق

شانی آن را روي پی ۀرا از جیبش درآورد و لول

پسر گذاشت و پیش از آنکه کسی یا چیزي حتّی 

ماشه را کشید. شاید تمام  ،حرکتی یا صدایی بکند

. داده باشد یا کمتر از آن اینها در کمتر از ثانیه رخ

 )159-161: 1384سرخی، (گل

 

 آمیزپایان فاجعه. 5

و محصـور  يسـتیزرویکرد جبرگرایی، اخـالق

دیــدگاه  کـه ماحصـل واقعیات دربـودن 

جهان و انسـان  ةها دربـارفلســفی ناتورالیسـت

به  يرا تا حدود زیاد شانیها مســیر داستان ،است

از مـاتم و انـدوه پیش  مملـو يها یکیسـمت تار

ناتورالیسمِ ) «85: 1396زاده و نامدار، (حسن .دبر

 ةکنند میعنوان یک مکتـب ادبـی ترس ادبی به

بستی که ریشه در بن ؛بست استنـوعی بن
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 ۀانحطاط تمدن غربِ مدرن و زوالِ اندیش

توان ) می105: 1389(زرشناس،  .»اومانیستی دارد

هاي این داستان در سرگشتگی شخصیتکه گفت 

ور هستند تا هاي معنوي غوطهروحی، تالطم

جایی که بر زندگی آقاي کاظمی و ننربک ماهیت 

 د و سرانجام با مرگیشوم میـار حاکـبغم

روند. آمیز و زودرس از میان میفاجعه

ناتورالیستی شدن فرجام داستان و فرجام این دو 

ه ـک تـی اسـرح داستانـشخصیت، مدیون ط

کند تا سرخی با زیرکی آن را طراحی میگل

به » آمیزپایان فاجعه«بستري مناسب براي ویژگی 

وجود آورد. حضور فعال آقاي کاظمی در طول 

کشی که خواننده از لحظه اسباب نحوي داستان به

آقاي کاظمی به ساختمان تا مرگش همراه اوست، 

شود پایان هولناك زندگی آقاي این امر باعث می

ار حیرت و وحشت ـده را دچـی خواننـکاظم

مثبتی بر  تأثیرکند. آقاي کاظمی که نتوانست می

ساکنان مجتمع بگذارد، سرانجام خود قربانی 

تارهاي پست و حیوانی شرایط نامساعد و رف

 نویسنده با قرار ،واقع . درشودساکنان مجتمع می

داستان را تا کند سعی می» آمیزپایان فاجعه«دادن 

هاي سطحی دور کند و به واکاوي هـاز الی

شناسی، مسائل و مشکالت شناختی و روانجامعه

متقابل فرد و  تأثیربپردازد و ذهن خواننده را به 

ي آن متوجه سازد. در ادامه جامعه و پیامدها

ان ـایجاد فشار لحظه که منجر به پای ۀصحن

خالصه آورده شده  صورت به ،شودآمیز میفاجعه

 است.

مزلوف؛  ةشو پسر(آقاي کاظمی گفت:) خفه

کنم...، پسر با صداي ات میشو وگرنه خفهخفه

ام کنی. با تمام شدن اي گفت: منتظرم خفهخفه

، ... چند لحظه پایان یافت چیز در این جمله همه

اصفهانی  ۀهاي بعدي را یکی به کولر همسایگلوله

شلیک کرده بود که هنوز یک تشت آب زیرش 

شد و یکی هم به شکم سگ زردنبوي دیده می

، سومی هم البتّه به خودش که مستقیم ... پشمالو

: 1384سرخی، (گل .لوله را گذاشته توي دهانش

161-159( 

 

یريگنتیجهبحث و  -3

به مضامین اجتماعی و روابط   داستان

ها در اجتماع و جبر محتوم توجه دارد. آدم

کند تا اوضاع نویسنده در این داستان تالش می

 ةحال را در محدود شهرنشین آشفته ۀکلی جامع

انی نشان دهد. وي تمام یک مجتمع آپارتم

ماعی و فرهنگی قشر هاي اجتو نکبت هامزاحمت

هاي واقع زباله اي را که دررسیدهدورانتازه به 

برزخی در حال گذار از سنّت به تجدد  ۀجامع

 کند. توصیف می دقت بهاست، 

یک داستان صرفاً رئالیستی نیست. 

شناختی در این داستان موجب نگاه علمی و جامعه

-هاي رئالیستی، ویژگیشده در کنار ظهور مؤلفه

یابند. ساختار داستان بر  هاي ناتورالیستی نیز ظهور

هاي واقعیت جزء جزءبهگرایی و توصیف واقعیت

منظور نویسنده از  نیبه هم و عینی تکیه دارد

جوید و با روایت تصنعی و غیرعادي، دوري می

حلی براي  بیان مشکالت اجتماعی در داستان راه

هاي عینی، دادن واقعیت آن بیابد. با محوریت قرار

-سو و سوي دیگر تیپ یکتوصیف جزئیات از 

ها و توجه به اجتماع سازي عادي شخصیت
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ان را قوت ـالیستی داستـوب رئـمعاصر، چارچ

گرایانه راوي بخشد. همچنین روایت واقعمی

اي فضاي داستان را ترك اي است که لحظهمؤلفه

 ماند. کند، همواره در خدمت داستان باقی مینمی

که استفاده از ي ا گونه به طرح داستان 

شود از یک داستان ها باعث میبرخی ویژگی

 -رئالیستی به سمت یک داستان رئالیستی

اتورالیستی متمایل شود. اعتالي طرح و بیان نهایی ن

گذرد بر قامت رئالیستی آنچه در ذهن نویسنده می

-کشد. تالش گلداستان روکشی ناتورالیستی می

دانه برخی شرح منتق ،هاسرخی براي نمایش زشتی

نگاري، ضدیت با م بر جامعه، زشتـن حاکـاز سن

اي است که ضمن  گونه مفاهیم اخالقی و مذهبی به

اشاره به این موارد موازین اخالقی و سنتی جامعه 

بنابراین توانسته  ؛اسالمی را زیر پا نگذارد-ایرانی

هاي مذکور آنها را ضمن استفاده از مؤلفه

یق در میان نویسندگان سازي کند. از این طر بومی

ناتورالیستی صاحب جایگاه و مبدع سبک خود 

سرخی هوشمندانه در طرح داستان باشد. گل

هاي آنی کند که باعث بحرانحوادثی را تعبیه می

آورند. او در ناپذیري به بار میشده و فجایع جبران

جبر محیط را بر روند  تأثیر ،هاي مختلفموقعیت

دهد تا ذهن خواننده را زندگی افراد، نشان می

هاي درگیر کرده، آن را از  ظاهر داستان به الیه

 پنهانی و روابط علت و معلولی ارجاع دهد.
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