
 ي بوستان ادب مجله
  1/59، پياپي 1389 پاييزوم، سدوره دوم، شماره 

  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  
  

   صادق هدايتيهانقد مكتبي داستان
  

 ∗∗يومرث رحماني          ك∗دكتر مهدي شريفيان

  دانشگاه بوعلي سينا همدان
  

  چكيده             
شوري اسـت كـه از زوايـاي    ي من صادق هدايت به مثابه  يهاداستان

 مختلف قابـل بحـث و بررسـي اسـت      از ييهـا در آثـار هـدايت رگـه   .
.  رئاليستي، ناتوراليستي و گاه سورآليستي قابل مشاهده اسـت         يهاانديشه

  .صادق هدايت خواهيم پرداخت» ناتوراليستي «يهالذا به برخي از انديشه
 (Real)ايي  گرناتوراليسم، نهضتي ادبي است كه شكل افراطي واقع       

اي است كه كردار، گرايش و       اين مكتب در ادبيات، نظريه     .شودشمرده مي 
دانـد؛ بـه هـيچ رويـداد يـا           مي ،ي غرايز و اميال طبيعي    انديشه را زاييده  

هـا را موجـود   ي واقعيات و پديده  ي فوق طبيعي قايل نيست و همه      پديده
 ،ين ترتيـب  بـد . كنـد ي علـوم طبيعـي تفـسير مـي        در طبيعت و در دايره    

ي زندگي به   مشاهده هاي توارث محيط و بر    ناتوراليسم در ادبيات بر جنبه    
ورزد و در اين راه به ترسيم جزئيـات، ولـو           گرايي تأكيد مي  دور از آرمان  

هـاي  ادبي از طريـق ترجمـه     » ناتوراليسم«. پردازدزشت و ناخوشايند مي   
ايـران شـد و     ي ادبيـات    صورت گرفته در دوران مشروطيت وارد حـوزه       

                                                            
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي ∗
  . پژوهشگاه علوم انساني تهران،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  ∗∗

  7/7/89:  تاريخ پذيرش مقاله       6/4/87: تاريخ دريافت مقاله
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را تحـت   ... نويسندگاني چند، از جمله صادق هدايت، صادق چوبـك و           
در اين مقاله تأثير ناتوراليسم در آثار صادق هدايت مـورد           . تأثير قرار داد  

 .بررسي قرار گرفته است
  .ادبيات داستاني. 4اليسم،  ايده. 3ناتوراليسم، . 2صادق هدايت، . 1: يكليدهاي  واژه

  
  مقدمه. 1

 يـا   (Schools)از مباحث مورد توجه در تاريخ ادبيات و نقد ادبي غربـي، مكاتـب               يكي  
در اين مبحث، آثار ادبي . هاي ادبي است يا به اصطالح، ايسم(Move ments)ها نهضت
گـذاري  بندي و نـام   هاي مشترك، طبقه  ها و ويژگي  هاي مختلف از نظر خصوصيت    دوره
هر دوره يا آثـار هـر نويـسنده يـا  شـاعر، بـه ايـن                  اند و در بحث از تاريخ ادبيات        شده
شود و در حقيقت، اين مكاتب به عنوان يكي از ها توجه ميبندي و خصوصيات آن  طبقه

ها و  ي نظريه هر مكتب ادبي، مجموعه   . روندمعيارهاي نقد و ارزيابي آثار ادبي به كار مي        
ي هـر دوره، در ادبيـات       هايي است كه در شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياس        خصوصيت

ايـن خـصوصيت معمـوالً در آثـار گروهـي از            . يك يا چند كشور به وجود آمده اسـت        
 .شودها از آثار ديگران مينويسندگان و شاعران مشترك است و باعث تمايز آثار آن

، مكتبي فلسفي است كـه در اواخـر قـرن           (Naturalism)مكتب اروپايي ناتوراليسم    
يستم، نخست در فرانسه و سـپس در آمريكـا، انگلـستان و سـاير               نوزدهم و اوايل قرن ب    

ي ناتوراليسم، هـر چيـزي كـه وجـود          اساس فلسفه  بر. كشورهاي اروپايي به وجود آمد    
ي ي فعاليت علم قرار دارد و بـه وسـيله         دارد، بخشي از طبيعت است؛ بنابراين در حوزه       

سندگان مكتـب ناتوراليـسم،   نوي. هاي مادي و طبيعي، قابل توصيف و تشريح است        علت
كننـد و بـه علـت       اساس همين فلسفه، حوادث و رويدادهاي زندگي را تـشريح مـي            بر

. هاي علمي براي توجيه حوادث و رويـدادهاي زنـدگي اعتقـادي ندارنـد              پديده يماورا
توان كرد، به كار بردن جبرگرايـي در ادبيـات و   ترين توصيفي كه از اين مكتب مي      ساده«

  )584: 1368صادقي، مير(» .نويسي است داستانبه خصوص در
هـا  به عبارت ديگر، ناتوراليسم، عمل، تمايل، يا تفكري است كه تنها بر مبناي طرح             

اي كه هرگونه معناي مافوق طبيعي را براي حـوادث          نظريه. و غرايز طبيعي استوار است    
    (Webstrs New. Collegiate Dictionary,1997: P.755). كند انكار مي،و اشيا
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 مـيالدي در رسـتوران      1877 آوريـل سـال      16گذاري مكتب ناتوراليـسم، روز      ظاهراً نام 
 يبر سر ميز شامي كه گوستاو فلوبر، ادمون دوگنكور، اميل زوال و گـروه آينـده               » تراپ«

 عنواني كه از زبان علم و فلسفه و .گرفته است گرد آمده بودند، صورت  (Medan)مدان  
  .ي ادبيات گرديد شده بود و وارد حيطهنقد هنر گرفته

  
   مكتب ناتوراليسمي دهنده عوامل شكل. 2

ي ناتوراليسم به عنوان يك تحول فكري، همراه بـا تحـول اقتـصادي و سياسـي، نتيجـه                 
داري بود كه انقالب صنعتي در قرن نوزدهم در اروپـاي غربـي و    تغييرات سريع و ريشه   

ي زمانه كامالً تغييـر     التي كه با شروع آن، چهره     تحو. دوآمريكاي شمالي به جا گذاشته ب     
 لويي ناپلئون، يكپارچه شـدن      1851، كودتاي سال    1848 و   1830هاي  انقالب: يافته بود 

ي ايـن   نمونه... كشورهاي آلمان و ايتاليا، جنگ فرانسه و پروس، جنگ داخلي آمريكا و           
خـود تـأثير بـسزايي بـه جـا          هـاي فكـري زمـان       ها و نحله  الت بودند كه بر جريان    تحو

  .گذاشتند
هم تـأثير گذاشـت، انتـشار نظـرات         ي قرن نـوزد   از ديگر عواملي كه بر زندگي نيمه      

 عمـده داشـت و      ينظـرات دارويـن در پيـدايي ناتوراليـسم نقـش          .  بود 1859ين در   وردا
تـصويرهاي  . هـاي ناتوراليـستي شـد      مضمون اصلي بسياري از نـوول      ، بقا عي تناز مساله

هـا از او سـاخته      ها از انسان ترسيم كرده بودند و بتي كه كالسيـست          ه رمانتيك آرماني ك 
ها بتوانند انسان را تـا حـد         ناتوراليست  تا ريخت و شرايطي فراهم آمد    بودند، در هم فرو   
  .حيوان تنزّل دهند

هاي فلسفي، علمـي،    البته اين واقعيت را هم بايستي پذيرفت كه رويدادها و گرايش          
هـاي  ي و اخالقي قرن نـوزدهم بـه فـراهم آوردن زمينـه و پايـه و مايـه            سياسي، اجتماع 

ها و سمت و    ناتوراليسم محدود نماند و به تعبيري، در شكل دادن و تعيين محتوا، روش            
ثيرات علمـي و اجتمـاعي در       أمثالً بسياري از ت   ؛   مهم بر عهده داشت    يسوي آن نيز نقش   

فريـده شـد كـه از يـك طـرف زنـدگي             هـايي آ  آثار اميل زوال بازتاب يافت و شخصيت      
 اي  ي تأثيرات مـوروثي و محـيط اجتمـاعي         پرورده ،خودشان را داشتند و از طرف ديگر      

و » قـانون چنـگ و دنـدان      «هـايي همچـون     به مـضمون  . ها را پرورانده بود    بودند كه آن  
ي پرداخته شد و هر اثـري كـه آفريـده شـد، شـكل يـك بيانيـه                 » مبارزه براي تنازع بقا   «
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يـا  ؤهـا در ر   هـا و بچـه    فقط زن :  نوشت 1861اعي را به خود گرفت؛ اميل زوال در         اجتم
 تعريفي براي واقعيـت مـورد نظـر     اواما. كنند؛ مردان بايد به واقعيت بپردازند    زندگي مي 

خواست كه به پذيرش تصويري كه خـود   داد و تلويحاً از خواننده مي     خود به دست نمي   
  )30: 1376فورست و ديگران، .(سنده كندداد، باو از واقعيت به دست مي

  
  ناتوراليسم در ايران. 3

 كه از صدر مشروطه به اين طـرف         ييهاناتوراليسم اروپايي و آمريكايي از طريق ترجمه      
 نويـسي فارسـي    داسـتان ي  هايران صورت گرفت، وارد حيط    » نويسي داستان«ي  هدر حوز 

، تكساني مانند صادق هداي   ي    وسيلهبه  ،   چند  آثاري ، تأثير از اين مكتب     تحت شود و مي
بـه  ... آبـادي و      محمـود دولـت    ، محمود مسعود دهـاتي، احمـد محمـود        ،صادق چوبك 

  .آيد مي در نگارشيهرشت
  

  ات آثار ناتوراليستيمشخص. 4
   ه به علم فيزيولوژي توج.1. 4

بردن به مشخـصات روحـي و اخالقـي يـك         د بودند كه براي پي    ها معتق ناتوراليست
ها سـعي   هاي روحي او پرداخت؛ بلكه آن      الزم نيست مستقيماً به بيان ويژگي      ت،شخصي

گيري در  هاي داستان، نتيجه  ي مشخصاتي از وضعيت مزاجي شخصيت     كردند با ارايه  مي
 خواننـده   ي  مورد تشخيص حاالت روحي و يا خصوصيات اخالقي قهرمان را به عهـده            

در ترزراكن مشخصات اخالقـي و  «: ويسدني كتاب ترزراكن ميبگذارند؛ زوال در مقدمه  
ـ    بلكه به تشريح وضع مزاجـي آن       ؛روحي اشخاص را تشريح نكردم     سـيد  (».رداختمهـا پ

  )243: 1358حسيني، 
  

  ي وراثت مسأله.2. 4
هـاي  ها به امر وراثت تاكيد زيادي داشتند و معتقـد بودنـد كـه ويژگـي                ناتوراليست

ها بر ايـن عقيـده      آن.  به او ارث رسيده است      از پدر و مادرش    ،جسمي و روحي هر فرد    
زند و انسان مقهـور ايـن دو عامـل    بودند كه سرنوشت انسان را وراثت و محيط رقم مي   

 او الهام   »ي وراثت طبيعي  رساله«و كتاب   » لوكا«ي وراثت، زوال از     لهأدر مورد مس  «. است
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 ،را در بيـست جلـد      »ماكارروگون«گرفت و براساس اين نظريه، مجموعه رمان معروف         
در .  نوشت ،»تاريخ طبيعي و اجتماعي يك خانواده در زمان امپراتوري دوم         «تحت عنوان   

اي نامـه  هي كوچك را تشريح كـرده شـجر       ها، زوال زندگي يك خانواده    اين سلسله كتاب  
. هـاي متمـايزي تقـسيم نمـوده       ها را به شاخه   براي فرزندان اين خانواده ترتيب داد و آن       

در نظـر  . هاي اين شـجره اسـت  ن سلسله كتاب، عبارت از رشد و تكثير شاخه     داستان اي 
ها ي محكمي آن   ريشه ، ولي در باطن   ؛توان يافت  شباهتي بين افراد اين خانواده نمي      ،اول

ي نامشروع از   ي رابطه فرزندي كه در نتيجه   . را به يكديگر بسته و شبيه هم ساخته است        
شود و در مورد ديگران نيـز همـين         كار مي كلي و جنايت  آيد، ال مادري بدكاره به دنيا مي    

  )244همان،(» .شرط صادق است
  

   مخالفت با قراردادهاي اخالقي و باورهاي مذهبي.3. 4
شـود كـه    ها، انسان جزيي از نظام مادي طبيعت محسوب مـي          به اعتقاد ناتوراليست  

شـود،  ي مطـرح مـي  هيچ ارتباطي با عالم غير مادي كه در مذهب يـا اعتقـادات اسـاطير        
  .ندارد
  

   ها و فجايع سخن گفتن از زشتي.4. 4
حاكم  كند كه تا قبل از آن، به دليل عرف        هايي را توصيف مي   آثار ناتوراليستي صحنه  

ي ناتوراليست  شدند؛ ولي نويسنده  بر جامعه و به خاطر مسايل اخالقي، در پرده بيان مي          
چـه را بـراي تـشريح     آناز زنـدگي   كنـد و هـر  چيزي را تحت عنوان عفت رعايت نمي      

  .كشدجزييات يك واقعيت الزم بداند، به تصوير مي
  

    شكستن حرمت كاذب كلمات و مفاهيم.5. 4
هايي كه مكتب ناتوراليسم به ادبيات كـرد، همـين شكـستن حرمـت         يكي از خدمت  

نويـسندگان ناتوراليـست از ايـن قاعـده پيـروي كردنـد و              . كاذب كلمات و مفاهيم بود    
 در  ،هـا ابـا و كراهـت داشـتند         از آوردن آن   ،يش از ايـشان   پويسندگان  هايي را كه ن   كلمه

كه نويسندگان به اختصار از كنـار       را  هايي  يشان به كار گرفتند و مناظر و صحنه       هاداستان
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 بـا جـسارت تحـسين    ،هايـشان حـذف كـرده بودنـد     ها گذشته يا به كلـي از داسـتان        آن
  )98: 1382ميرصادقي، . (يش گذاشتندبرانگيزي در آثارشان به نما

  
ي  مطرح شدن عشق به عنوان يك نياز جسماني و جنسيت به عنوان يك تجربه   .6. 4

  مشروح
 انتقاد تلخي است از     ،ادبيات ناتوراليستي در مجموع   «توان گفت كه    از اين لحاظ مي   

ذهبي را  ي رمانتيسم و روحانيت عميق م     چون اين جامعه كه شور صادقانه     . مباني جامعه 
اليستي بچسبد و در     به نوعي اخالق ايده    ،كوشد با چنگ و دندان    از دست داده است، مي    

حمـالت شـديد بـه زوال و        . العملـي نـشان دهـد      ها از خـود عكـس     برابر اين سدشكني  
» .شـود  از همـين جـا ناشـي مـي         ،ي فلوبر، بودلر و اسـكار وايلـد       طرفدارنش و محاكمه  

  )246 :1358 حسيني،سيد(
  

   عدالتي، فقر و فالكت موجود در جامعه به تصوير كشيدن پليدي، پريشاني، بي.7. 4
كردند وقايع را به صورت  رئاليـستي بـه          ها كه تالش مي   ديدگاه افراطي ناتوراليست  
چـه كـه در آثـار قبـل از ايـشان بـه صـورت رمانتيـك و                   تصوير بكـشند، در مقابـل آن      

هـا و    در آثـار خـود چيـزي جـز زشـتي           هـا شد آن  باعث مي  وآليستي وجود داشت    ايده
 عـشق و محبـت وجـود        ،هاهاي ايشان جايي براي زيبايي    ها را نبينند و در نوشته     فالكت

ها ديدگاهي داشته باشند كـه در       رساند كه آن  همين امر، كار را به جايي مي      . نداشته باشد 
در نتيجـه،  . نـد ي متعـالي روح او را ناديـده بگير   جز زشتي و پستي نبينند و جنبه    ،انسان

ها ي آن همه«: كندي صادق هدايت پيدا مي    انسان در چنين ديدگاهي، تعريفي چون گفته      
شـان  يك دهن بودند كه يك مشت روده به دنبال آن آويخته و منتهي بـه آلـت تناسـلي                  

آميـز،    نـوعي وقاحـت تحريـك      ،نگـرش  بديهي است حاصل ايـن     )246،همان( ».شدمي
  .دهد ميدسته از انسان ب» گرافالكت«نه و قادي، برداشتي بدبيناانت

  
    عدم تسليم در برابر خرافات.8. 4

هـا را   گيـرد و ناتوراليـست     حالت افراطي بـه خـود مـي        ،اين امر نيز مانند مورد قبل     
توجـه فـراوان   «.ي خرافه تلقي كنند ا  گونه ايمان و اعتقاد مذهبي را  گونه       دارد كه هر  ميوا
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گونه ايمـان  ن كه هر  حالت افراطيش عبارت است از اي      شويم،به اين كه تسليم خرافات ن     
  )246،همان(».مو اعتقادي را خرافات بشماري

  
    نفي آزادي و طرد آن.9. 4

دانـستند و معتقـد   ها انسان و سرنوشت او را مقهور محيط و وراثت مـي           ناتوراليست
عوامـل، از   ي   مـسيري كـه همـه      ؛بودند كه انسان در مسير جبر تاريخي قرارگرفته است        

شناسي، او را به سوي يك سرنوشـت محتـوم بـه            جمله اجتماع، وراثت و تكامل زيست     
ها آزادي را تنها براي اين كه يـك احـساس خودبـه خـودي               ناتوراليست« .راندپيش مي 

  )247،همان(».كردنددروني است، انكار مي
  

   د هستندزير فرمان شرايط جسماني خوها  در آثار ناتوراليستي، انسان.10. 4
هـا  وضع مزاجي اشـخاص را مطالعـه كنـيم نـه اخـالق وعـادات آن               «: به قول زوال  

 )247: 1358 ،سيدحــسيني (».هــا زيــر فرمــان اعــصاب و خونــشان قــرار دارنــدآدم...را
هاي مهم اين قرن اين است كـه        يكي از كشف  «: گويدطور كه نيچه در اين باره مي       همان

  در چنـين   )247همـان،    (».م عصبي است  يك سيست انسان عبارت از ضمير نيست، بلكه       
گيرد، جسم و شـرايط جـسماني اسـت و روح در حاشـيه         چه اصل قرار مي    شرايطي، آن 

  . شوداي از شرايط جسماني مييعني تظاهرات روحي، نتيجه. گيردقرار مي
  

    زبان محاوره.11. 4
ت رمـان يـا     ها معتقدند كه جمالت بايد طبيعـي و متناسـب بـا شخـصي             ناتوراليست

هـاي فخـيم و مطـنطن كـه بـه      ها از بـه كـار بـردن جملـه     آن. بازيگر تئاتر انتخاب شود   
ي هر شخص را از     كنند و در آثار خود، مكالمه     خصوص در تئاتر رواج داشت، انتقاد مي      

سـان،  بـدين . گويـد گزيدند كه خود آن فـرد بـدان سـخن مـي           جمالت و تعبيراتي برمي   
اي از  توانند با حرف زدن و اداي خاص جمـالت، جلـوه          ميهاي رمان و تئاتر     شخصيت

همـين امـر، نويـسنده را از        .  به خواننده بشناسانند   ،شخصيت خود را به طور غيرمستقيم     
ناتوراليسم زبـان    «،سان بدين. كندنياز مي خيلي توضيحات، راجع به شخصيت داستان بي      

البتـه از نگـاه     ) 250همـان، (».يـات كـرد    وارد ادب  ، و بعد در تئاتر     را ابتدا در رمان    محاوره
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 بلكـه بـه معنـاي       ؛ استفاده از زبان محاوره فقط شكستن كلمـات نيـست          ،هاناتوراليست
  .بندي زبان محاوره است گوهاي جملهاستفاده از ساختارها و ال

  
    توصيف دقيق و شرح جزييات حوادث و وقايع.12. 4

آيـد كـه محـصول      دكفا در مي   توصيف، به صورت هنري خو     ،هادر كار ناتوراليست  
  .گونه روايتي است در هر،ياتيسناد و مدارك و وصف جزتحقيق دقيق براي گردآوري ا

  
  كردن سرشت بدوي انسان   برجسته.13. 4

هـاي خـود انتخـاب      هايي را براي داسـتان    نويسندگان ناتوراليست معموالً شخصيت   
هـا  وي حيـواني در آن    هاي حيواني چون حرص، شهوت جنسي و خـ        كنند كه انگيزه  مي

هايي بـا مفهـوم      در اين مكتب تفاوت    Natureبايد توجه داشت كه مفهوم      . تر باشد قوي
اسـت و بنـابراين    Culture مقابـل ي ه نقطNatureاين جا . طبيعت در زبان فارسي دارد

هـا بـه      در واقـع آن    ؛»فرهنگي و خالص انسان   بدوي و غير  «ر است بر طبع و سرشت       ناظ
  .نگرند نه از موضع كالچري ميضع نيچري آنانسان از مو

  
   انگيز هستند آثار ناتوراليستي معموالً داراي پاياني غم.14. 4

انگيز تراژدي متفاوت اسـت؛ زيـرا بـرخالف         انگيز اين آثار با پايان غم      البته پايان غم  
رد شـود، در آثـار ناتوراليـستي، فـ    تراژدي كه قهرمان مقهور خدايان يا دشمناني قوي مي      

  .گرددتأثير جبر تاريخي و اجتماعي هالك مي تحت
  

  ناتوراليسم، اخالق و واقعيت اجتماع. 5
كرد كه اثر علمي، يعني رمان جديد، در عين حال يـك اثـر اخالقـي                اميل زوال ادعا مي   «

پردگي و غير اخالقـي  چند كه اكثريت منتقدان در آثار زوال تمايلي شديد به بي       هر ؛است
ي زوال،  بـه عقيـده   . كـرد ردند، زوال روي اين ادعاي خـود اصـرار مـي          كبودن كشف مي  

دهد؛ البته در برابر وضع و مشخـصاتي كـه       نويس كار خالص دانشمند را انجام نمي       رمان
 با  ؛كندي يك دانشمند را مراعات مي     رحمانهطرفي و نفوذ ناپذيري بي    كند، بي تحليل مي 

، زوال هـم  »گر، بـازپرس اسـت  تجربه«ه است گفت» كلود برناد«وجود اين، همان سان كه  
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و اگـر قـرار اسـت    » .هاسـت  و عواطـف آن    ها  نويس بازپرس آدم   رمان« كند كه اضافه مي 
 ».طـرف نباشـد    بـي  ،توانـد در مـورد مـسايل اخالقـي        طرف باشد، چگونه مـي    قاضي بي 

  )248همان،(
اين . بند بوده است   هميشه به اخالق پاي    ،ادبيات ناتوراليستي به عنوان ادبياتي متعهد     

هاي در بند محيط و وراثت و بيان        مكتب به عنوان جنبشي طرفدار اخالق، با ترسيم آدم        
. ي ضـد اخـالق اسـت   ي راه حلي براي درمـان مقولـه      هئزندگي پلشت آنان، درصدد ارا    

ي هاي جامعه، آن را در برابر ديدگان خواننـده        ي ناتوراليست با وقوف بر زشتي     نويسنده
نشاند تا از درون و برون شخصيت افـراد         گذارد و وي را بر كرسي قضاوت مي       خود مي 
  . براي درمان اين زشتي بيابدحلي  راه ،اجتماعي

دو مفهوم رئاليسم و ناتوراليسم مانند دوقلوهايي هستند كه دو جسم و اندام دارنـد،               
 رئاليسم را به هم     آن چه . ها شريكند اند و در يكي از اندام     اما در يك نقطه به هم پيوسته      

 امـري   ؛ تقليـدي اسـت    ،دهد، اين اعتقاد بنيادين است كه هنر در اصل و بنيـان           پيوند مي 
  . بازنمايي واقعيتي ديگر است،عيني است و در واقع

ها را بر آن داشت كه مضمون خود را از ميان زندگي روزمره،           اين اعتقاد ناتوراليست  
ند و تـا جـايي كـه امكـان دارد،     ود، انتخاب كنچه در دسترس بمردم كوچه و بازار و آن   

هـاري  از ايـن ديـدگاه و بـه قـول           . فردي بودن را در تكنيك و محتوا رعايت نمايند        غير
ي فراهم آورد تا بـر مبنـاي        ا شد و زمينه  شمرده مي » گرايش همگاني «لوين، رئاليسم يك    

 .گنجانـده شـود   » يواقعـ غير«و  » گرايانـه واقـع «بنـدي    تمام آثار هنـري در دو طبقـه        ،آن
 )44:1381باغي، قره(

هايي از اين دست بود كه سرانجام پاي تقليدگري بـه ميـان آمـد و                 به سبب تعريف  
 ،ي ديگـر  بـه گفتـه   . ناتوراليسم نوعي گرايش به سوي رئاليسم تقليدگرايانه توصيف شد        

رور فرانسه در ادبيات بـود و ناتوراليـسم معـادل دوران تـ            1789رئاليسم معادل انقالب    «
خواست بـا    اشاره به اين واقعيت است كه ناتوراليسم مي        ،مراد از اين گفته   » . است 1793
  )45همان، ( ..تر بپردازددهنده به مضمون تكان،ترتر و واژگان كوبندهيات دقيقيجز

گرانـه نيـست و      يـاب در نقـد پـژوهش       امروزه ديگر ناتوراليسم فقط يك عبارت كم      
 هم بـه اثـر   ،امروز. د ادبي و هنري را به خود گرفته استشكل يك اصطالح رايج در نق   

شود، هـم ناتوراليـست سـاده و خطـي          شناسانه در برابر اثر ناتوراليستي اشاره مي      زيبايي
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ي هـا نـشانه    و تمـام ايـن     »ناتوراليـسم جـسورانه   «گيرد و هم    مورد بحث و نظر قرار مي     
  )45-44: 1381باغي،قره. (اصالت اين مفهوم قديمي است

  
  هاي صادق هدايتناتوراليسم در داستان. 6

تـرين نويـسندگان ايـران اسـت كـه آثـارش از زوايـاي        صادق هدايت يكي از اسـتثنايي  
 -ايـن ابعـاد اگرچـه هركـدام         . اسـت ابعاد متنوع قابل تعمـق و بررسـي         گوناگون و در    

ـ     و تودر  هاپيچيدگيي   دارا –همچون شخصيت دروني هدايت      ا توهاي عجيبي اسـت؛ ام
 اگر دقّت و نظر كـافي باشـد، مخاطـب را از             ، حاكم است  هامنطقي كه بر اين پيچيدگي    

 ايـن   - اگرچه نه به آساني      –اين تو درتوها عبور خواهد داد و سرانجام          پيچاپيچ تمامي   
  .كالف هزار پيچ را براي او خواهد گشود

نخ  بـرد و سـر  توان ره به جايي     همين منطق دروني است كه به اتكا آن مي         ،در واقع «
به هر حال آثار هدايت     . اساسي نگرش كلّي هدايت به جهان و اجتماع را به دست آورد           

عـشق، تـاريخ، فلـسفه، هنـر و         . ي انساني، اجتماعي، فلسفي و غيره     هاپر است از مقوله   
شناسـي، طبيعـت، درد و رنـج انـسان، مظلوميـت            شناسي، جامعه  ادبيات، موسيقي، روان  

 در آثـار    ، ديگـر از ايـن نـوع مـسايل         هـا  و ده  هااي اجتماعي و ده   هحيوانات، محروميت 
ي هـا توان گفت داسـتان    ست كه مي  هازنند و البتّه بر اساس همين نشانه       هدايت موج مي  

 :1372قربـاني، (».داستاني ايـران اسـت  ترين آثار ادبيات   يكي از ارزنده   ،اغراقهدايت، بي 
14-15(  
  

   صادق هدايتيهاداستان. 7
ي او را   هاي هدايت به دست داده، داستان     هابنديي كه از داستان    طاهباز در فصل  سيروس  

  .به لحاظ مضمون به پنج گروه تقسيم كرده است
  

  گرا ي واقعهاداستان. 1 .7
كتاب زنده به گور؛  گـرداب، داش         خورها در نند آبجي خانم، حاجي مراد و مرده      ما

تاب سه قطره خون؛ زني كـه مـردش را          ك آكل، طلب آمرزش، الله، چنگال و محلّل، در       
كتاب سايه روشن؛ علويـه خـانم؛ دون ژوان كـرج، بـن              ي ورامين، در  هاگم كرد و شب   
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وجوه ي  ه عموماً دربار  هااين داستان . بست و تجلّي، در كتاب سگ ولگرد و داستان فردا         
ه كـ   گو ايـن   ؛زندگي و عادات و اخالق و رفتار عادي مردمان شهرنشين در زمان اوست            

ي هـا هـا از نـوع گـزارش        يك اثر ادبـي اسـت؛ يعنـي هـيچ يـك از آن              هاهركدام از آن  
هدايت بـا زبـان و      . ي علوم اجتماعي نيست   هايا مشاهدات و شرح و تحليل     اي  هروزنام
ي داستاني، اخالق، عادات، رفتار، عاليق، اعتقادات و مسايل و مشكالت ايـن             هاتكنيك

  .دهد ميمردم را بازتاب
  

  هاي طنزآميزاستاند. 2. 7
در ايـن گونـه     . توپ مرواريد و حـاجي آقـا      ي  هقضي پرست،مانند آب زندگي، ميهن   

ي هـا  و انديـشه   هـا گـرا، حـضور نظريـه     هاي واقع ي هدايت، بر خالف داستان    هاداستان
اين آثار اغلب كوبنده است و هدف آن تعيين         . شخصي نويسنده كم و بيش آشكار است      

ي سياسـي اسـت كـه     ادبي و تسويه حساب با هيـأت حاكمـه     يتكليف با هيأت حاكمه   
  .اعضايشان اغلب يكي بودند

  
  ي ناسيوناليستيهاداستان. 3. 7

 پروين دختـر ساسـان  و   يهاي مغول، آخرين لبخند و نمايشنامه      مانند داستان سايه  
 هم حضور نظرات شخص نويسنده آشكار است و هـم           هادر اين نوشته  . باشد مي مازيار
  .كشدكه گاهي كار به شعار دادن و ناسزاگويي مي اين

  
  تخيلي ي علمي هاداستان. 4. 7

  . ل. ل. گ.  مانند س
  
  )رواني -ذهني(ي انفسي هاداستان. 5. 7

 ،هـا در ايـن نوشـته    .  مانند بوف كور، زنده به گور، سه قطره خون و بسياري ديگـر            
نويـسنده و   » مـن «ايـن دو،    توان بـين    حضور شخص نويسنده كامالً آشكار است و نمي       

 مشهورترين آثار   ،ي هدايت هااين دسته از نوشته   . ل شد ي مرز و حدي قا    ،ي روايت  شيوه
  )47-42 :1376طاهباز،.(ستاو
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) ب ؛ايهبرخورد حرف  )الف: برخورد هدايت با داستان نويسي سه گونه بوده است        «
يـر  ي غ هـا اما با انگيزه  چه هدايت به نام داستان،       آن. برخورد تفنّني )  ج ؛برخورد شخصي 

اش نوشـته    ايران باستاني  هاي   ناسيوناليستي و دلبستگي  داستاني و در پاسخ به احساسات       
نويسي نيـز    است، ناشي از يك برخورد تفنّني است؛ هرچند در اين تفنّن از فنون داستان              

  .است غافل نبوده 
رينگـان و آخـرين     زنـده بـه گـور، آف      ي  هپرست از مجموع  هايي از قبيل آتش   داستان

ي هسـگ ولگـرد و سـاي      ي  هي سايه روشن، تخت ابونصر از مجموعـ       لبخند از مجموعه  
 تخيلـي   -ه به علمي  يي كه به سياقي شبي    هاگيرند و نيز قصه    مي  در اين رديف قرار    ،مغول

يي هـا تالش سايه روشن؛ و نيزي ه از مجموع،ل و پدران آدم. ل. گ. س: ندا نوشته شده
آقا موشـه،   : ي كهن يا بازسازي فرم افسانه به خرج داده است         هاويسي قصه  بازن برايكه  

  .دژ و آب زندگيشنگول و منگول، لچك كوچولوي قرمز، سنگ صبور، گجسته
خورها، حاجي مراد، اسير فرانسوي، داوود گوژپشت، مادلن و آبجي خـانم از               مرده
طلـب آمـرزش، چنگـال،      شكـسته،   ي  هزنده به گور؛ گرداب، داش آكل، آينـ       ي  همجموع

 زني كه مردش را گـم       ؛سه قطره خون  ي  همردي كه نفسش را كشت و محلّل از مجموع        
؛ سـگ ولگـرد،     ي سايه روشن  هي ورامين از مجموع   هاكرد، عروسك پشت پرده و شب     

سگ ولگـرد؛ فـردا و      ي  هپرست از مجموع   بست، كاتيا، تجلّي و ميهن    كرج، بن دون ژوان 
و بـه قـصد خوانـده       اي  ه با يك برخورد حرف    ،خانم و حاجي آقا   هاي بلند علويه     داستان

  .اندهشدن، نوشته شد
كـرج در   ي اسـير فرانـسوي و دون ژوان       ها از ميان اين بيست و پنج داستان، داستان       

گيرنـد و داسـتان فـردا،        مـي   و قلـم انـدازهاي سـطحي نويـسنده قـرار           هـا تمريني  هرد
گـويي درونـي، كـه متكّـي بـه          ر تـك  يـك سـبك جديـد د       ست براي رسيدن به      جهشي
در زنده به گور، سه قطره خون و بوف كـور اسـت و              . ي پيشين نويسنده است   هاتجربه

اي هعيني و بـا انگيـز     ي  هي متفاوت و بر اساس يك زمين      هااين بار با به كار بردن ديدگاه      
ه بـا  در بيست و دو داستان ديگر، نويـسند   . بيستي  هسياسي و متأثر از حال و هواي ده       

 و  هـا  با موضوع، تالش كرده اسـت آدم        ي كامالً ملموس و با رعايت فاصله      هامايه دست
  )24- 23 :1380مدرس صادقي،(» . كندپذير و باوركردني خلقهايي توجيهحادثه

  :ي هدايت به ترتيب تاريخ انتشار عبارتند ازهاداستان
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ي زنده بـه گـور، حـاجي    ها داستان به نام9 شامل ، مجموعه داستان زنده به گور     -1
مراد، اسير فرانسوي، داوود گوژپشت، مادلن، آتش پرست، آبجي خانم، مرده خورهـا و              

  ؛آب زندگي
ي سـه قطـره خـون،      هـا  داستان به نام   10 شامل   ،داستان سه قطره خون    ه مجموع -2

، چنگال، مردي كه نفسش     هاشكسته، طلب آمرزش، صورتك   ي  هگرداب، داش آكل، آيين   
  ؛حلّل و گجسته دژرا كشت، م

ل، زنـي كـه   . ل. گ. ي س ها داستان به نام   7داستان سايه روشن شامل     ه   مجموع -3
ي ورامـين، آخـرين لبخنـد و        هامردش را گم كرد، عروسك پشت پرده، آفرينگان، شب        

  ؛پدران آدم
  ؛خانم داستان بلند علويه-4
  ؛كور داستان بلند بوف-5
ي سـگ ولگـرد، دون      هـا  داستان به نام   8 شامل   ،داستاني سگ ولگرد  ي  ه مجموع -6
  ؛پرست خانه و ميهن كاتيا، تخت ابونصر، تجلّي، تاريككرج، بن بست، ژوان

  ؛آقا داستان بلند حاجي-7
ي ه از مجموعـ   ،مغـول و فـردا    ي  هي كوتـاه حكايـت بـا نتيجـه، سـاي          هـا  داستان -8
  .ي پراكندههانوشته
  
 

  هاي ناتوراليستي صادق هدايتداستان. 8
شناسي هاي ايراني است كه به روان     ترين نويسنده  صادق هدايت يكي از شاخص     واقعبه  

گـرا و    بسيار دارد و همين توجه او را در رديـف نويـسندگان درون             ،هايش توجه داستان
در بعـضي از آثـارش      ي ايرانـي بـود كـه        هدايت نخستين نويـسنده   . دهدنوآور قرار مي  

استاني، به نمايش گذاشت و ساختار غيرخطي و زمـان          ي ادبيات د  مدرنيسم را در حيطه   
گرايانـه  نويسي مدرن را در چنـد داسـتان كوتـاه واقـع            گرايي داستان ريخته و ابهام  به هم 

هدايت از ادگار الن پـو، گـي   .  به كار برد،خود...ئاليستي، ناتوراليستي ور، سو )رئاليستي(
ان بـزرگ قـرن نـوزدهم، آنتـوان     ي معاصرش، كافكا و نويـسندگ پاسان و نويسنده دو مو 

  . اما خود هدايت منكر چنين تأثيري است؛بودمتأثر چخوف و فئودور داستايوفسكي 
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موپاسان، ادگـارالن   ... جا بي... بندند مي مضحك اين است كه اغلب مرا به اين و آن         «
 حتّي  بدون اين كـه خـودم متوجـه           هاها و بعضي وقت   اول. درست است ...پو، چخوف 

ولـي اصـل مطلـب جـاي        ... هست هااين  يك چيزهايي از   ، به نسبت موضوع   ، باشم شده
همان مطلب را همان چيز     . توي گوش است  ...اصل مطلب توي نگاه است      ....ديگر است 

تر از   و شايد كسي كه بيش    ...ي مختلف نقل كرد   هاشود به صورت  همان داستان را مي   ،  را
هـاي  هـا و قـصه    تـو نـوول   ... ي پـي يـر لـويي      باشد يا حتّ   گوبينو   ،همه بر من تأثير كرد    

وقتي معلوماتش را خواندم، ديـدم داسـتان تـو همـين            . به خصوص گوبينو  ...شان  شرقي
انـد و   ها ديده و شنيده   جاييچه خود اين   گذرد، اما چون جور ديگر، غير از آن       نواحي مي 
  )71 :1372فرزانه،(» .اندنقل كرده

ي آثـار   هئيي در ارا  هايري آثارش از ديگران، شباهت    با وجود انكار هدايت از تأثيرپذ     
  )50 :1382،ميرصادقي.(وجود دارد...  و چخوفي ادگارالن پو،هااو با داستان

از ابهامات بود تا نگارنـده بتوانـد بـه          اي  ههدف از ذكر اين مطالب، روشن شدن پار       
 هـا ر پرداخت داستان  هاي ناتوراليستي هدايت بپردازد و تأثيري را كه او د         معرفي داستان 

  .از نويسندگان غربي پذيرفته، به خواننده بشناساند
اي از   ناتوراليستي صرف نيـست و شـمه       ،ي ناتوراليستي نويسندگان ايران   ها داستان

اين خصيصه جدا نيـست و اكثـر         هدايت نيز از  . هر مكتب ادبي را با خود به همراه دارد        
  .گرددرا شامل مي اين مقوله ،هاي ناتوراليستي اوداستان
 سياسي و اجتماعي، آثار او بـه پـنج     ،ل فلسفي ياز لحاظ نگرش كلي هدايت به مسا      «
هايي كه بازتاب مسايل روحي و روانـي         داستان ،اول. شودي مجزا از هم تقسيم مي     دسته

هـايي سرچـشمه گرفتـه از        داسـتان  ، دوم ؛گيرند مي هدايت است و بيشتر از آثار پو الهام       
ي ه دسـت  ؛بيني نيچه و خيـام    هايي است متأثر از جهان     داستان ، سوم ؛د و يونگ  افكار فروي 

ي دسـته  پرستانه و فوق العاده احـساساتي و      هايي است با گرايشات ميهن     داستان ،چهارم
ر گونـاگون مـردم كـشورمان را        هـا و مـصايب اقـشا      هايي كه دردها، رنـج     داستان ،پنجم
 او نشأت   ي  دوستانه فكري هدايت و احساسات انسان    ي  ها از مايه  ،ترگيرد و بيش  ميدربر
  )15-14 :1372قرباني،(».گيردمي

ي ناتوراليـسم بـر     هـا ي خصيصه هاي ناتوراليستي صادق هدايت، سواي غلبه     داستان
داسـتان  . هاي باال نيز تعلّـق دارنـد      ي داستان  به عنوان داستان ناتوراليستي، به دسته      ،هاآن
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 احاطـه   ،عـدالتي فالكـت و بـي     محتوم، وراثـت و فقـر و      پشت كه سرنوست    داوود گوژ 
  .آيدسوم و پنجم به حساب ميي هي دستها داستانو جز،ي آن استكننده

رحمي  حرص و آز و كمال بي  ،)تنازع بقا (ي حيواني   هاخورها كه انگيزه   داستان مرده 
 ،ه پـنجم  هاي گرو ي داستان  از دسته  ،در آن رسوخ كرده   و حس حسادت و بدبيني كامالً       

عزيـز  (ترين زن داستاني هـدايت      طلب آمرزش كه شقي   .  هدايت است  سوم و شايد دومِ   
رحمي را به حد اعالي خود رسـانيده        كند و شقاوت و بي    ، رل اصلي آن را بازي مي      )آقا

 ،در ايـن داسـتان    . (شـود هاي هدايت محسوب مـي    ي سوم و پنجم داستان    از دسته ،است
  .)وجود دارد... كشتار وي ه، انگيزي حيواني، ولع جنسيهاانگيزه

 جبـر تـاريخي طبيعـي و تناسـخ را بـه دوش     ، داستان ناتوراليستي چنگال كه وراثت 
  .آيد ميهاي اين مجموعه به شماري سوم و پنجم داستاندسته  از،كشدمي

دژ، وراثت و تناسخ مطمح نظر است؛ تـرس از غـرق            هم گجسته  در داستان خيال و   
ي  ايـن داسـتان را بـه جرگـه         ،شـود ناميده مـي  » ي حيات سخريه« شدن درآب كه همان   

 حـرص و    ،در اين داستان جبر محيط، تنازع بقا      . (دهدسوم پيوند مي  ي  ههاي دست داستان
  .)رحمي نيز وجود داردآز، فقر و فال كت و كمال بي

 كه بـه او ارث  -رحم است  داستان زني كه مردش را گم كرد، بدبين و بي  زرين كاله 
هـاي  ي پنجم داستان   اين داستان را وارد دسته     .ست و زياده از حد شهوتي     -سيده است ر

  .هدايت كرده است
هـاي  تـر مؤلفـه   علويه خانم كه تلفيقي از مكاتب رئاليسم و ناتوراليسم است و بيش           

  .ي پنجم استهاي دسته داستانوناتوراليسم را با خود به همراه دارد، جز
هدايت يعني بوف   ... يسم، رئاليسم، ناتوراليسم، مازوخيسم   رئاليسم، سمبول ررمان سو 

 تمـام   ،گـردد و در آن    هاي هدايت را شامل مي    ي داستان ي چهارم، بقيه   سواي دسته  ،كور
  .استي ناتوراليسم گنجانده شدههامؤلفه

 ودهـد، جـز  بست كه سرنوشتي محتوم همراه وراثت، تم آن را تشكيل مي     داستان بن 
  .شودي اول و سوم محسوب ميهاي دستهداستان

آن يافـت،    هاي ناتوراليـسم را در    پاي مؤلفه توان رد داستان ديگري از هدايت كه مي     
بدبيني همايون و شباهتي كه در هما، دختـر همـايون، بـا بهـرام، دوسـت                 . گرداب است 
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انگيـزي را بـراي داسـتان رقـم         شود و ناشي از وراثت است، پايان غم       همايون، ديده مي  
  .دزنمي

  
  هاي صادق هدايتهاي ناتوراليسم داستانمولفه. 9

  توجه به علم فيزيولوژي.1 .9
خورهـا،   اد، داوود گوژپـشت، مـرده     ي زنده به گور، حاجي مـر      هادر داستان هدايت  

ل، زنـي كـه مـردش را گـم كـرد،            .ل.گ.گرداب، داش آكـل، چنگـال، گجـسته دژ، س         
ور، سـگ ولگـرد، دن      ه خانم، بوف كـ    ي ورامين، آخرين لبخند، پدران آدم، علوي      هاشب

 از اين مؤلّفه بهره بـرده اسـت و بـه      ،مغولي  هپرست، حاجي آقا و ساي     ژوان كرج، ميهن  
ت مزاجـي و حـاالت    و روحي افراد، مشخّصاتي از وضعي     ي اخالقي هاجاي بيان ويژگي  

كـر  براي نمونه به ذ   . دهد مي شان به دست  هاي اخالقي بردن به خصيصه   ها را براي پي   آن
  :شود ميچند مثال بسنده

اول سـنگين   «: گويـد  مـي  ،در داستان زنده به گور، راوي در مواجهه با حـس مـرگ            
 مثل وقتي كه غـذا    ؛تر بود  بيش ،شدم، احساس خستگي كردم، اين حس در حوالي شكم        

يم را  هـا دست.  اين خستگي به سينه و سپس به سر سرايت كرد          ، پس از آن   .هضم نشود 
ام شـد، دهـانم    تـشنه .يم را باز كردم، ديدم حواسم سر جايش اسـت هاتكان دادم، چشم 

كمـي  . شـد  مـي تپش قلـبم كنـد  . دادم ميخشك شده بود، به دشواري آب دهانم را فرو   
تـر از   رفـت، بـيش    مي ي تنم بيرون  كردم هواي گرم و گوارايي از همه       مي گذشت، حس 
      ،در همـان حـال    ...  غيـره    ، تـك بينـي و     هابدنم بود، مثل سر انگشت    ي  هجاهاي برجست 

  )29زنده به گور،  (».خواهم خودم را بكشم ميدانستم كهمي
حالت ترس و دلهره و افكار ماليخوليايي راوي بوف كور به اين صـورت توصـيف                

هوا هنوز تاريك روشن بود، خفقان قلب داشتم، به نظـرم آمـد كـه سـقف                 «: شده است 
خواسـت   مـي اماندازه ضـخيم شـده بـود و سـينه        كرد، ديوارها بي   مي روي سرم سنگيني  

تي به حال وحشت زده به تيرهاي اتاق خيره شـده           مد. بتركد، ديد چشمم كدر شده بود     
همين كه چشمم را بـه هـم   . كردم مي شروع،شمردم و دوباره از سر نو    را مي  هاآن. بودم

  )96و 95، كوربوف (». صداي در آمد، ننجون آمده بود اتاقم را جارو بزند،فشار دادم
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احمـد، شخـصيت      در توصيف حالت صرع و جنون      ،چنگال در داستان ناتوراليستي  
 ؛ربابه دست احمد را گرفت، روي گـردن خـود گذاشـت           «: چنين آمده است    اين ،داستان

.  به لـرزه افتـاد     ،ي سرد احمد مثل ماري كه در مجاورت گرما جان بگيرد          هاولي انگشت 
يش داغ شـده    هاكشيد، شقيقه  مي ه بود، تند نفس    جلو چشمش تاريك شد    ،در اين وقت  

: دست راستش را بدون اراده بلند كرد و گردن ربابه را محكم گرفت، ربابـه گفـت                . بود
هايش را به هم فـشار داد و زيـر لـب دوبـاره              چشم» .ترسم، مرا اين جور نگاه نكن     مي«

ش مانـد، چـون      بـاقي حـرفش در دهـن       »...!شكل بابام شـدي      ... هاچشم... اوه  «: گفت
گرفـت   را ي ربابه ي احمد با تردستي و چاالكي مخصوصي دو رشته گيس بافته          هادست

ربابه فرياد كشيد، ولي احمد گلويش را       . گردنش پيچانيد و به سختي فشار داد       و به دور  
  )126سه قطره خون، (»...گرفت و سر او را به سنگ حوض زد

  
  وراثت. 2. 9

ل، زنـي كـه مـردش را    .ل.گ.رداب، الله، چنگال، س  ي داوود گوژپشت، گ   هاداستان
ناتوراليـستي  ي  هي ايـن مؤلّفـ    برگيرنـده بـست در   گم كرد، بوف كور، سگ ولگرد و بـن        

ي خود دارد و عامـل      اي بازمانده از نياكان كه جسم و روح را در قبضه          خصيصه. هستند
  .ستخوشبختي يا بدبختي آدمي
گفتند، دليل اين شـور بختـي خـودش را    ي م»قوزي« به او    هاداوود گوژپشت كه زن   

شد و يا اقلّـا مثـل     مي كرد كه اين قانون در همه جاي دنيا اجرا         مي آرزو«: داند مي پدرش
كردند تا اشخاص ناقص و معيوب از زناشويي خـودداري بكننـد،             مي اغلب جاها قدغن  

ي هـا هصورت رنگ پريده، گون   .  تقصير پدرش است   هاايني  هدانست كه هم   مي چون او 
ي گود و كبود، دهان نيمه باز و حالـت مـرگ پـدرش را همـان                 هااستخواني، پاي چشم  

پيـر كـه زن جـوان       ي  هپدر كوفت كـشيد   . طوري كه ديده بود، از جلو چشمش گذشت       
يكي از برادرهـايش كـه      . ي او كور و افليج به دنيا آمده بودند        هابچهي  هگرفته بود و هم   

: گفت مي با خودش . حمق بود تا اين كه دو سال پيش مرد        زنده مانده بود، او هم الل و ا       
  )56زنده به گور،  (»!اندهها خوشبخت بودشايد آن

زرين كاله در داستان زني كه مـردش را گـم كـرد، همـان احـساسي را نـسبت بـه                      
رحمي كه تا حـال      دارد كه مادرش در قبال او داشته است؛ حس بي          ،پسرش، مانده علي  
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 هـم يـك وجـودي       ، مانده علي  ،اش بچه«:  خانواده گرديده است   باعث متالشي شدن دو   
همان طوري كه مادر    . كرداي براي او حس نمي    بود كه هيچ انتظارش را نداشت و عالقه       

 ».ولي عجالتاً احتياج به وجود او پيدا كرده بود     . اي نشان نداده بود   خودش براي او عالقه   
  )68سايه روشن، (

يا عمويش كـه دچـار نـوعي مـسخ شـده بـود، مـسخ          راوي بوف كور به مانند پدر       
شدن دارد؛ افكاري ماليخوليـايي     او همان حالت پدر يا عمويش را بعد از مسخ         . گرددمي

  .زنداي كريه و ناخوشايند كه سرنوشتي محتوم را براي او رقم ميبا چهره
اجـداد او در اسـكاتلند      ي  هاين حس موروثي او بود، چه همـ       «: پات در سگ ولگرد   

تـرين   كمي  هاما تنش به قدري كوفته بود كه اجاز       .  آزادنه پرورش ديده بودند    ،يان سبزه م
. احساس دردناكي آميخته با ضعف و نـاتواني بـه او دسـت داد             . داد حركت را به او نمي    

) 12سگ ولگرد،    (».يك مشت احساسات فراموش شده، گم شده، همه به هيجان آمدند          
  .شوددچار مي) مرگ( جنسيت، به سرنوشتي موهوم حس موروثيي هاو به دليل غلب

زند كه پدرش قـبالً مرتكـب   در داستان چنگال، سيد احمد دست به همان عملي مي 
سيد احمد به دليل صـرع و جنـوني كـه از پـدرش بـه ارث بـرده اسـت،                     . آن شده بود  
: كنـد  خفـه مـي    ، را خفه كرده بود    ، صغرا ، را به مانند پدرش كه مادرش      ، ربابه ،خواهرش

ربابه را گرفت   ي  ههاي احمد با تردستي و چاالكي مخصوصي دو رشته گيس بافت          دست«
ربابه فرياد كشيد؛ ولي احمد گلويش را       . و به دور گردنش پيچانيد و به سختي فشار داد         

حـس   آلودي از دهنش بيرون آمد و بي       كف خون . گرفت و سر او را به سنگ حوض زد        
د بلندشد، چند قدم به كمك عصا راه رفـت، سـپس مثـل              بعد احم . روي زانوي او افتاد   

هـر دوي  ي هصـبح مـرد  . قواي او به كار رفته بود، دوباره به زمين خـورد ي هاين كه هم 
  )126، سه قطره خون(». پهلوي حوض پيدا كردند، را در حياطهاآن

  
  مخالفت با قراردادهاي اخالقي و باورهاي مذهبي. 3. 9

پرسـت،  سـه قطـره خـون، گجـسته دژ،            ه به گور، آتـش    هاي زند هدايت در داستان  
ي هاي ورامين، بوف كور و تخت ابونصر، از ايـن خصيـصه           ل، آفرينگان، شب  .ل.گ.س

كه در  -اي كه ارتباط انسان را با عالم غير مادي          ناتوراليسم استفاده كرده است؛ خصيصه    
  .كندي ميف ن-شودمذهب و اعتقادات اساطيري مطرح مي
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: شـنويم  مي  از زبان ارواحي كه ساكن آن دنياي ديگر هستند،         »آفرينگان« در داستان   
گـرديم روي    مي گويند كه دوباره بر    مي زنند، مي حرفهزار جور ... چشم به راه هستيم     «

افسوس، آيا ممكن است؟ روي زمين يـك اميـد فـرار هـست و آن هـم مـرگ        ... زمين  
شـنوي؟ محكـوم يـك    وميم، ميولي اين جا ديگر مرگ هم نيست، ما محك ! است، مرگ 

 آن كنار كـز كـردي، روزهـاي دراز          ها و سال  هاوقتي كه روزها، ماه   . ي كور هستيم  اراده
 ».آوري مـي  ي مرا بـه يـاد     هاآن وقت حرف  ... ي تاريك و سرد زمستان      هاتابستان، شب 

  )106سايه روشن، (
نمنـاك  كـه در رختخـواب گـرم و         زمـاني «: شـنويم  مـي  در بوف كور از زبان راوي     

جوي ارزش نداشت و در ايـن موقـع         ي  هازاند هاين مسايل برايم ب   ي  هخوابيده بودم، هم  
خواستم بدانم كه حقيقتاً خدايي وجود دارد يا اين كه فقط مظهـر فرمانروايـان روي                نمي

 -. انـد هزمين است كه براي استحكام مقام الوهيت و چاپيدن رعاياي خـود تـصور كـرد               
خواستم بدانم كه شب را بـه        فقط مي  - انده به آسمان منعكس كرد    تصوير روي زمين را   

قـدر    چـه  ،كردم كه در مقابل مرگ، مذهب، ايمان و اعتقاد         مي حس. رسانم يا نه   مي صبح
 -جور تفريح براي اشخاص تندرست و خوشـبخت بـود           گانه و تقريباً يك   سست و بچ  

كردم، آن چـه راجـع   مي گدازي كه طيدر مقابل حقيقت وحشتناك مرگ و حاالت جان     
مزه شده بود    به كيفر و پاداش و روح و رستاخيز به من تلقين كرده بودند، يك فريب بي               

 ». هـيچ تـأثيري نداشـت      ،و دعاهايي كه به من ياد داده بودند، در مقابل تـرس از مـرگ              
  )90بوف كور، (

ي  كه منكر دنياي ديگري سـواي ايـن دنيـاي فـان      »ي ورامين هاشب«فريدون داستان   
اين دنيا را «: گويد مي كه سخت معتقد به آخرت است،  ، در جواب زنش، فرنگيس    ،است

دانم كي از آن دنيا برگشته كه خبرش را     ايم، نمي  ايم و فكر موهوم را چسبيده      ما ول كرده  
اين هم . كنيم تا بميريم ميافتيم براي آخرتمان گريه مياز توي خشت كه! براي ما آورده
  )125 سايه روشن،(»زندگي شد؟

  
   و فجايعهاسخن گفتن از زشتي. 4. 9

سيار شديدتر از منـاظر     كند كه شايد ب    مي يي را توصيف  ها گاه صحنه  ،صادق هدايت 
 حـس   ،)چوبـك و دولـت آبـادي      (ي ديگـر نويـسندگان      هاانگيز داستان  زشت و دهشت  
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ليـل عـرف حـاكم بـر        هايي كه تا قبل از آن، به د       داستان. انگيزند ميبيزاري خواننده را بر   
سه قطره خون، گـرداب، داش      . شدندجامعه و به خاطر مسايل اخالقي، در پرده بيان مي         

، محلّل، آفرينگـان، آخـرين لبخنـد، پـدران آدم، علويـه             هاآكل، طلب آمرزش، صورتك   
 هـا اين داستاني ه از دست،ي مغول و فردا   خانم، بوف كور، سگ ولگرد، حاجي آقا، سايه       

  .آميز آمده استيي به واقع اكراهها صحنههاآنهستند كه در 
ي خـال   هـا ي عرب با صورت   هازن«در كربال   :  آمده است  ،در داستان طلب آمرزش   

يكـي از   . شان گذرانـده بودنـد     بينيي  هي واسوخته، حلقه از پرّ    هاچرك، چشم ي  هكوبيد
... رو كرده بود    كثيفي كه در بغلش بود، ف     ي  ه پستان سياهش را تا نصفه در دهن بچ        هاآن

 ،عربي نشسته بود، انگشت در بينيش كرده بود و بـا دسـت ديگـرش               ،ايهخان جلو قهوه 
آورد و صورتش از مگـس پوشـيده شـده بـود و             ميي پايش را در   هاچرك الي انگشت  
  )76 ،سه قطره خون(» .رفت ميشپش از سرش باال

 كـه زربـانو را در آن         در توصيف استودان، قبرستان زردشـتيان،      ،در داستان آفرينگان  
ي بوي گوشت گنديـده و سـوخته، بـوي تنـد و خفـه كننـده           «: آمده است  كنند،دفن مي 

ي سـفيد و بـرّاق      هااستخوان. اجساد تجزيه شده در هواي ماليم شب فروكش كرده بود         
ي كليـد   هـا ي شكسته، دندان  هاسر، قاب و قلم، دنده    ي  هكاس درخشيدند، مي جلو مهتاب 

آخـرين  ي  ه از درد و شكنج    ، كه در حال تشنّج به هم قفل شده بودند         هاييشده و مشت  
  )99سايه روشن، (» .كرد ميحكايت) مردگان( هاجان كندن آني هلحظ

: دارد مـي   از زبان شخصيت داستان، گشواد، اين چنين بيان        ،در داستان آخرين لبخند   
 مـا فـرق دارد و بايـد هـم           ن با  زمين تا آسما   ها و فكر آن   هااصالً نژاد آن  ! ولي افسوس «

ي سـوخته، دسـت كـوره بـسته بـراي         هـا ي درنـده، رنـگ    هـا اين قيافه . طور باشد  همين
افكاري كه ميان شاش و پشكل شتر نشو و نما كـرده، بهتـر از               . گيري درست شده  گردنه

  )144همان، (».شوداين نمي
رسد، بـا چنـين      مي بهرام ميرزا ي  ه زماني كه بر بالين مرد     ،همايون در داستان گرداب   

سفيدي كه روي صورتش انداخته بودند و خـون از          ي  هپارچ«: شود مي روروبهاي  هصحن
ي خون آلود، مغز سر او كه روي بـالش    هامژه. پشت آن نشد كرده بود را آهسته پس زد        

تابي خويشانش مانند صاعقه در او     ي خون روي قاليچه، ناله و بي      هاريخته شده بود، لكّه   
  )26، سه قطره خون(».تأثير كرد
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   شكستن حرمت كاذب كلمات و مفاهيم.5. 9
 از ايـن    ،آقـا و فـردا     هاي داش آكل، محلّل، علويه خـانم، حـاجي        هدايت در داستان  

يكـي از خـدماتي كـه       . ناتوراليسم به نحو بـسيار زيبـايي بهـره بـرده اسـت            ي  هخصيص
ا كـه نويـسندگان پـيش از        هـا و منـاظري ر     كلمـه اين بود كه    ناتوراليسم به ادبيات كرد،     

  .ها ابا و كراهت داشتند، به نمايش گذاشتهدايت از آوردن آن
ي الـدنگ   مرتيكـه ! در كونت را چف كـن     ! برو! برو«:  از زبان علويه   ،در علويه خانم  

 كنه من ازش  گمون مي ! قاپهيه تيكه اخ و تف به كالهش چسبونده، مردوم رو مي          . پفيوز
 نكنـه تـو هـم مزاجـت         -وز اومـده    ومده حـاكم دهـن سـ      ترسم؛ چس رفته و گوز ا     مي
  كني؟ ميخشتي باشه كه پشتي اين ذليل مرده روشير

گـي؟   مـي  بيا، اينم به قولي خودت، دامادت يا پسرت؟ ديگـه چـي           : صاحب سلطان 
  . خوابيدونن بغل يوزباشي ميخوبه كه همه مي

 رفتي با اين زنيكـه      ؟سيد جد كمر زده تو مرو نديدي      !  آهاي -: علويه به آقا موچول   
 »؟بنـدي  مـي  زني، اسناد دروغ به مـن      مي يره رو هم ريختي، به من نارو و بهتون         ...هزار

  )36خانم و ولنگاري،  علويه(
  

ي هتجرب مطرح شدن عشق به عنوان يك نياز جسماني و جنسيت به عنوان يك             .6. 9
  مشروع

حـقّ دوسـت داشـتن و       ي هدايت اين فكر پرورانده شده كه هر كسي          هادر داستان «
عشق ورزيدن و خوشبخت زيستي و تمتّع از موهبات زندگي اين جهـان را دارد؛ ولـي                 

عـشق و   ي  هخوشي و سعادت و همـ     ي  هبدبختانه منبع جوامع بشري چنان است كه هم       
ر است كه قـدرت و مـال و مقـام، هـر سـه را در دسـت                    تنها براي كساني ميس    ،دوستي
  )138: 1380آرين پور،  (».اندهگرفت

ي فكري او ايـن اسـت كـه هرچنـد انـزواي      ها يكي از طرح   ،ي هدايت هادر داستان 
قهرمان داستان تغييرناپذير و نوميدكننده است، اميد وي به عـشق و دوسـتي شـديدتر و                 

 با آن كه با واقعيـت و موقعيـت زنـدگيش و           »سگ ولگرد «مثالً  . تر خواهد شد   گستاخانه
 بـا ايـن حـال       ،روسـت ايي كه گرداگرد اوسـت، روبـه      انگاري دني  تعصب و ستم و سهل    

را كه روزگاري به آن تعلّق داشت، فرامـوش         اي  ه گرمي و پناه و محبت خانواد      دتواننمي
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ي زيادي كه از    ها با وجود لگدها و كتك     ،اشبا وجود بدبختي و بيچارگي جسماني     . كند
 نگاه كند و او را       خورده است، هنوز هم چشم به راه كسي است كه در چشمانش            هاآدم

 از  ،چنين داوود گوژپشت كه به طـرزي دردنـاك         هم. درك كند و مواظب احوالش باشد     
نقص جسماني و گـستاخي و تلـخ كـامي خـود آگـاهي دارد، از همـه چيـز ايـن دنيـا                        

 سـر بـاز زده      هـا ايـن ي  هاي كه ظاهراً از پذيرفتن هم      حتّي در آن لحظه    ؛سرخورده است 
كند كه زني نمايان خواهد شـد و بـه او مهـر و               مي  را اشغال   اميدي بيهوده ذهنش   ،است

  )365: 1379بهارلوئيان و ديگران، (. و حتّي با او ازدواج خواهد كردعشق خواهد ورزيد
توان به اين نكته واقـف شـد كـه بـه جـز در                مي با سيري در آثار هدايت به راحتي      

شـان بـه خـاطر      و زنـدگي   هرگاه تالش    ،ي داستاني او  هاتتر شخصي برخي موارد، بيش  
دست يافتن به جنس مخالف باشد و يا عشق در وجود آنان جاي خـود را بـه شـهوت                    

  )149: 1372قرباني، . (گردند ميبدهد، به مرگ يا سرنوشتي رقّت بار محكوم
زريـن  «: شـود در داستان زني كه مردش را گم كرد، مـشاهده مـي            اين كالم ي  هنمون

يش را به خاطر عشق آميخته به شهوتش نـسبت بـه            هابختي و بد  هاكاله تمام سرگرداني  
د گرد مي از آن جهت محكوم به مرگ     » لكاته«در بوف كور نيز     . كشد مي گل ببو به دوش   

ل، عـشق   .ل.گ.در داسـتان س   « )151همـان، (».كه موجودي شهوت ران و فاسـد اسـت        
فـرو  جنسي تد، او را نيز همچون ديگران بـا اراده و خواسـت خـويش بـه كـام مـرگ                      

  )150همان،(» .كشاندمي
 خودكـشي   ،گرداب نيز، بهرام به خاطر عشق شهوانيش نسبت به بـدري          «در داستان   

آيد و  ميداش آكل به خاطر شكست در عشق جنسيش نسبت به مرجان از پا در             . كندمي
ي زشتش هـيچ مـردي   هآبجي خانم كه به خاطر چهر    . شود مي به دست كاكا رستم كشته    

جز شوهر كردن ندارد، خـود را در     اي  هرود، چون در زندگي انگيز    يش نم به خواستگاري 
  )152همان،(».دهد مياش خاتمهاندازد و به زندگي ميآب انبار حياط

ي زنده به گور، داوود گوژپشت، مـادلن، آبجـي خـانم،            هاصادق هدايت در داستان   
 اللـه،   شكـسته، طلـب آمـرزش،     ي  هآب زندگي، سه قطره خون، گرداب، داش آكل، آين        

ل، زني كه مردش را گم كرد، عروسـك پـشت   .ل.گ.، محلّل، گجسته دژ، س  هاصورتك
هاي ورامين، آخرين لبخند، پدران آدم، علويـه خـانم، بـوف كـور،              پرده، آفرينگان، شب  

ي سگ ولگرد، دن ژوان كرج، بن بست، كاتيا، تخت ابونصر، تجلّي، حاجي آقـا و سـايه      
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آميز و شهوت و عشق جنسي را با         احساس و احترام  عشق را به صورت لحني پر     «مغول،  
  )153همان،(».كند به خوبي ترسيم مي،حالت تحقيرآميز

 بعـد از آن همـه حـسرت و ديـدن            -راوي داستان بوف كور زماني كه به تن لكاته          
هرچند كه ته دلـش از      . يابد مي  دست -رفتند   مي آمدند و  مي يي كه تاق و جفت    هارجاله

  احـساس  توأمـان در خـودش    ،  د، ولي حس عشق و كينه را نسبت بـه او          لكاته اكراه دار  
پيچيد، از   مي تن مهتابي و خنك او، تن زنم مانند مارناگ كه دور شكار خودش            «: كندمي

اش مست كننده بود، گوشـت      ه   عطر سينه  - محبوس كرد    هم باز شد و مرا ميان خودش      
كـردم كـه     مـي  ين لحظـه آرزو   در ا .  گرماي لطيفي داشت   ،بازويش كه دور گردنم پيچيد    

كينه و بغضي كه نـسبت بـه او داشـتم از            ي  ه هم ،زندگيم قطع بشود؛ چون در اين دقيقه      
 ،كه ملتفت شده باشم     بي آن  -ي خودم را بگيرم     كردم كه جلو گريه    مي بين رفت و سعي   

 مـن   -يش پشت گـردنم چـسبيد       هامثل مهرگياه پاهايش پشت پاهايم قفل شد و دست        
تمـام ذرات تـن سـوزانم ايـن         . كردمميراي اين گوشت تر و تازه را حس         حرارات گوا 

 -كـشيد    مـي  كردم كه مرا مثـل طعمـه در درون خـود           مي حس. نوشيدند مي حرارت را 
داد و گـس     مـي  ي خيار احساس ترس و كيف با هم آميخته شده بود، دهنش طعم كونه           

بـوف   (».خود شده بـودم    د بي ريختم و از خو    مي  عرق ،در ميان اين فشار گوارا    . مزه بود 
  )125 و 124كور، 

رونش هميشه اند هبا وجودي ك. شد ميطاقتدر مقابل زن بي«حاجي آقا خيلي زود     
شـد و    مـي  ه او واقـع   ديد كه طـرف توجـ      مي پر از صيغه و عقدي بود، هر وقت زني را         

 بودنـد؛  خاله شلخته و چادري نمازي مچ پا كلفت و ابرو پاچه بـزي               يهاعموماً اين زن  
شـد و    مـي  افتاد، آب توي دهنش جمع     مي نفسش به شماره  . شد مي يش كالپيسه هاچشم

تا پارسال چيزي نمانده بود كه عاشق خـانم         . دويد مي زد و خون توي صورتش    له له مي  
  )45 -44حاجي آقا، (». بشود،باال، زن يوزباشي حسين سقط فروش دم چارسو

  
  عدالتي و فقر و فالكت موجود در جامعه ي، بيتصوير كشيدن پليدي، پريشان  به.7.  9

برابري اين همـه نـا  رسد كه هدايت چندان تمايلي براي به تصوير كشيدن    مي به نظر 
. تر در بند درون است تـا بيـرون        ندارد و بيش  زمان خود   ي  هو پريشاني موجود در جامع    

صـادق  . شـد زنـدگاني خـود هـدايت با      ي  هتواند نشأت گرفته از پيشين    اين طرز فكر مي   
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مند بـوده،   امكانات زندگي بهره  ي  همرفّه است كه از هم    اي  هخانوادي  ههدايت بزرگ شد  
توان گفت اصالً طعم تلخ سختي و فقر را نچشيده است؛ چنان كـسي هـيچ         مي كسي كه 

برابري اجتماع را بفهمد و لمس كند تـا بـراي آن تـصويري قابـل                تواند درد نا  وقت نمي 
 امثـال داوود گوژپـشت، داسـتان        ،هـاي هـدايت    چندتا از داستان   سواي. قبول ارائه دهد  

تمثيلي آب زندگي، چنگال، گجسته دژ، زني كه مردش را گم كرد، علويه خانم، حـاجي        
 تهي ،ي اجتماعي مهمي آثار صادق هدايت از اين مقوله     تماعي فردا، بقيه  آقا و داستان اج   

  .هستند
، همه از او گريزان بودند، رفقا عارشـان         دست مانده بود  اكنون تهي «داوود گوژپشت   

تـر او را از جـا        ايـن بـيش    »!قوزي را ببين  «: گفتندها به او مي   آمد با او راه بروند، زن     مي
ها او را مـسخره  چند سال پيش دو بار خواستگاري كرده بود، هر دو دفعه زن          . كردميدر

  )57زنده به گور، (».كرده بودند
هايي كـه ديـده بـود، بـه         شدت فقر و بدبختي و ناكامي     غالمرضا از   «: در حاجي آقا  

حرف خودش هم اطمينان نداشت و دنياي خارجي براي او معني خود را از دست داده                
از . ي او انعكـاس عجيبـي پيـدا كـرد         ها و تعارف چرب و نرم حاجي در كلّه        حرف. بود

م در فقـر و  كنـيم و مثـل كـر   ما در چاهك دنيا داريـم زنـدگي مـي     ... پدرش شنيده بود    
ترين طرزي در قيد حياتيم و مضحك آن جاست         لوليم و به ننگين   ناخوشي و كثافت مي   

  )75  و20-19آقا،  حاجي (»!كنيم بهترين زندگي را داريمكه تصور مي
  

   عدم تسليم در برابر خرافات.8. 9
ي خرافـات تلقـي   گونـه ايمـان و اعتقـاد و مـذهبي را از گونـه            هـا هـر   ناتوراليست

ي هاي زنده به گور، آبجـي خـانم، سـه قطـره خـون، آينـه               هدايت در داستان  . دندكرمي
 ل، زنـي كـه مـردش را گـم كـرد،           .ل.گ.شكسته، طلب آمرزش، محلّل، گجسته دژ، س      

هاي ورامين، آخرين لبخند، پدران آدم، علويه خانم، بوف كور، سگ ولگرد، تخـت              شب
  .گير استفاده نموده است چشمي از اين مؤلّفه به نحو،ابونصر، تجلّي و حاجي آقا

گيس خديجـه دزديـدم، بـردم       از كرك   «: گويدآقا مي  عزيز ،در داستان طلب آمرزش   
ي راه چمان به نام بود، برايش جـادو كـردم، نعـل             ابراهيم جهود كه توي محلّه    براي مالّ 

مـن  گداز بكنـد، بـه     توي آتش گذاشتم، ملّا ابراهيم سه تومان از من گرفت كه او را دنبه             
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اما نشان به آن نـشاني كـه يـك مـاه            . ميردكشد كه خديجه مي   قول داد كه سر هفته نمي     
خانم، من اعتقادم از جـادو  ! ... شدتر ميگذشت، خديجه مثل كوه احد روز به روز چاق     

  )83سه قطره خون،  (».جنبل و اين جور چيزها هم سست شد
وده است و از روابـط خـود        قلي خدا بيامرز ب   ي نجف سال پيش صيغه  علويه كه يك  

هر كـار  «: گويدشود و قصد طالق دارد، ميهاي او خسته ميقلي و قربون صدقه با نجف 
ي كنيـز سـيا     كردم كه طالق بگيرم، قبول نكرد، رفتم دم مرده شورخونه، آب غسل مرده            

 استغفرال، خاك براش خبر نبره،      -رو گرفتم، به خوردش دادم تا مهرش به من سرد بشه            
  )47علويه خانم و ولنگاري،  (».وم، دو ماه بعد تخته بند شد، عمرش رو داد به شماخان

  
   نفي آزادي و طرد آن.9. 9

محكوميت ابدي، جبر محيط و طبيعت به عنوان يك اصل انكارناپـذير، همـواره در               
كه انسان در مسير جبر تاريخي قرار گرفته اين. شودآثار نويسندگان اين مكتب مطرح مي

شناسي، او را به سـوي يـك        جمله اجتماع، وراثت و تكامل زيست     ي عوامل، از    مهو  ه  
هايش از ايـن مـسأله غافـل نبـوده          هدايت در داستان  . رانندسرنوشت مكتوم به پيش مي    

زنده به گور، داوود گوژپشت، داسـتان تمثيلـي         : هاي اين نويسنده نظير   در داستان . است
ش را گم كرد، آفرينگان، علويه خانم، بـوف كـور،           آب زندگي، الله، محلّل، زني كه مرد      

 پاي نفي    و داستان اجتماعي فردا، رد     خانه، حاجي آقا  بست، كاتيا، تاريك  سگ ولگرد، بن  
  .توان دنبال گردآزادي را مي

تـوانم از سرنوشـت خـودم       نمـي «: شـنويم ه به گور از زبان راوي مي      در داستان زند  
 آيـا   ،آيدهاي گذرنده كه برايم مي    ساسات، اين خيال  بگريزم، اين فكرهاي ديوانه، اين اح     

آيد تـا افكـار     تر ساختگي به نظر مي    تر و كم  حقيقي نيست؟ در هر صورت خيلي طبيعي      
ترين ايـستادگي    توانم كم كنم آزادم، ولي جلو سرنوشت خودم نمي      گمان مي . منطقي من 

پـستي،  . كـشاند  مـي  افسار من به دست اوست، اوست كه مرا به اين سو و آن سو             . بكنم
تواننـد نبـرد    توانند فرياد بكشند، نمي   توانند از دستش بگريزند، مي    پستي زندگي كه نمي   

  )35زنده به گور،  (»!زندگي احمق. بكنند
 تأثير وراثت و جبر حاكم، چنـان داوود را تحـت فـشار          ،در داستان داوود گوژپشت   

  .انجامدگ ميدهد كه سرانجام زندگي او به مرجسمي و روحي قرار مي
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نـه كتـاب بـود، نـه     «تابـان   در كـشور مـاه     ،در داستان تمثيلي آب زندگي آمده است      
ها از اين سرزمين گريخته بودند و يك مشت مـردم           پرنده. روزنامه و نه ساز و نه آزادي      

. كندنـد دان خودشان جـان مـي     ي جال لوليدند و زير شالق و چكمه     و الل در هم مي    كر  
  )135همان،  (».لبكش را درآورد و يك آواز غم انگيز زداحمدك دلش گرفت، ني

كنـي، مگـر روي      عـادت مـي   «: از زبان ارواح سرگردان داستان آفرينگان آمده اسـت        
. زديـم زمين چه اميد و انتظاري داشتي؟ فقط به يك مشت افسانه خودمان را گـول مـي                

  )108يه روشن، سا(» .ايموقت كسي رأي ما را نپرسيده بود، هميشه محكوم بودههيچ
هاي داستاني علويه خانم در بند زندگي و زيـر فـشار محـيط قـرار               تمامي شخصيت 

لولنـد و راه    چوبـك در هـم مـي      » قفس«هاي داستان   اينان به مانند مرغ و خروس     . دارند
قـسمت رو   : سرش را تكان داد و گفـت      ... فزّه باشي   «: كنندنجاتي براي خود چاره نمي    

  )13علويه خانم و ولنگاري،  (». هم بزنهتونه بهسيمرغ هم نمي
انتري كـه لـوطيش مـرده       «مايه  داستان سگ ولگرد هدايت كه از نظر محتوا و درون         

هم پات، سگ ولگـرد     . ي اسارت است  هايي دارد، قصه  صادق چوبك با آن شباهت    » بود
 كـاهي  و نيز مخمل، انتر لوطي جهان، بعد از به دست آوردن آزادي، دچار اسارت جـان               

كه در پي نيازهاي جنسي خـود صـاحبش را گـم     پس از آن ، سگ ولگرد  ،پات. شوندمي
هاي كه سه كالغ منتظر در آوردن چشم      كند، سرانجام كار به طرز دهشتناكي، در حالي       مي

 نيز بعد از مرگ لوطي هر چند براي مـدتي           ،مخمل، انتر لوطي جهان   . ميرداو هستند، مي  
 با زنجيـري كـه      -راند كه آخرسر   محيط چنان بر او حكم مي      شود، اما جبر  كوتاه آزاد مي  

  .گردد تا در كنار او جان دهد نزد صاحبش برمي-ي اسارت، همراه اوست نشانهبه 
ايـن سـوراخ بـه اون سـوراخ تـوي           شش سـاله كـه از       « :خوانيم مي در داستان فردا  

ي  كار دست پاچـه  اون هم-. هاي بدهوا ميان داد و جنجال و سر و صدا كار  كردم       اتاق
حاالم دسـتم   ! چسبيدشد زمين به آسمان مي    كه اگر دير مي    مثل اين  »!د زود باش  «فوري  

پارسال كه تو زندان خوابيده بودم، يكي پيدا شـد          . شايد اين طور بهتر باشه    . خالي است 
  )196 پراكنده،يهانوشته( »ابولي خرت به چنده؟«: كه ازم بپرسه
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  .  شرايط جسماني خود قرار دارد انسان زير فرمان.10. 9
ي ناتوراليسم در آثارش بـه وفـور        رسد كه صادق هدايت از اين خصيصه      به نظر مي  

 ؛ي اين مؤلّفه بايد گفته شود كه انسان عبارت از ضـمير نيـست             درباره. بهره جسته است  
گيـرد، جـسم و     چه اصـل قـرار مـي      در چنين شرايطي، آن   . استبلكه يك سيستم عصبي   

گيـرد؛ يعنـي تظـاهرات روحـي        ي آن قـرار مـي     ست و روح در حاشيه    اسمانيشرايط ج 
 كامالًًً تحت   ،در داستان زنده به گور، راوي داستان      . شود مي از شرايط جسماني  اي  هنتيج

 - بارها به انواع مختلـف     -است كه او   كنترل اعصاب خود قرار دارد و اين سببي گرديده        
 اگر حرص و حسادت آبجـي خـانم را          ، خانم در داستان آبجي  . دست به خودكشي بزند   

ناشي از سيستم عصبي او بدانيم، در واقع همين مسأله است كـه او را بـه دسـت مـرگ                     
  .سپاردمي

هاي رواني افراد داخـل تيمارسـتان، همگـي         العمل عكس ، در داستان سه قطره خون    
ون نسبت به   در داستان گرداب، بدبيني كاذب هماي     . هاستي اعصاب بر آن   ناشي از غلبه  

. شود مي ،ها و سرانجام مرگ دخترش، هما     زنش، بدري، باعث از هم پاشيدن زندگي آن       
ي شكسته، زير فرمان همين شرايط جسماني دست بـه خودكـشي            اودت در داستان آينه   

ي خجـسته، همـسرش، بـا       ها، منوچهر زمـاني كـه از رابطـه        در داستان صورتك  . زندمي
با انـداختن   شود كه   ، چنان افكار او از هم گسيخته مي       كندشخص ديگري اطالع پيدا مي    

شدن ربابـه بـه دسـت    كشته. زندميدست به خودكشي، همراه زنش،    ،ماشين به قعر دره   
صرع و  (ي همين شرايط جسماني      ناشي از غلبه   ،برادرش، سيد احمد، در داستان چنگال     

، زيـر فـشار شـرايط       حسينعلي در داستان مردي كه نفسش را كشت       ميرزا.  است) جنون
  .گردد از دين بر مي)ي جنسياحتياجات طبيعي و غريزه(جسماني 

  
   زبان محاوره.11. 9

خورهـا، آب زنـدگي، داش       هاي حاجي مراد، آبجي خـانم، مـرده       هدايت در داستان  
آكل، طلب آمرزش، چنگال، محلّل، زني كه مردش را گم كرد، علويه خانم، بوف كـور،                

 از ،ي مغول و داستان فـردا خانه، حاجي آقا، حكايت با نتيجه، سايه    كرج، تاريك دن ژوان 
البتّه اكثر آثار داستاني هـدايت داراي زبـان         . زبان مردم كوچه و بازار استفاده كرده است       

كـه ايـن   ... خاصي غير از زبان نويسنده هستند؛ زبان ادبي، زبان اهل مذهب و تـاريخ و         
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هـدايت بـرخالف تعـدادي از       . ن محـاوره گنجانـد    تـوان در قالـب زبـا      نوع زبان را نمي   
هـا و تعبيرهـاي     المثـل ها و لغات و ضرب     در استعمال اصطالح   ،نويسندگان قبل از خود   

 اثـر ديگـر امثـال آبجـي          و يكي دو   »علويه خانم «كند، به جز در     روي نمي عاميانه، زياده 
 افت و خيزهاي بياني     ها و  از اين نظر، ناهمواري     ....خورها، طلب آمرزش و      خانم، مرده 

هـا و    از سـستي   ،گـذرد زمـان مـي   تـر دارد و هرچـه        نثر داستاني نويسندگان قبل را كـم      
به چند نمونه توجـه     . شودتر مي هاي نخستين كاسته و نثر طبيعي     هاي بياني داستان   خامي
  :كنيم

ن، هـا  در ديزي باز است، حياي گربه كجاسـت؟    «: خورها آمده است  در داستان مرده  
همـه  ! تراش بيـار زيـر ابـرويم را بگيـر    كشند، حاال ميان هيز و ويز قلم     خورها بومي همرد

اين . خواهد گوش من زن بيچاره را ببرد      ها به كنار، دو به دست آشيخ افتاده، مي        بدبختي
 هفـت   الها نيامد اق  يكي از دوستان جون جونيش، از هم پياله       . پول مال بچه صغير است    

يوزباشـي ديـر آمـده بـود        !  راه برود، همه مگس دور شيريني بودند       قدم دنبال تابوت او   
اش چرا شله . ها فرع پرستاري است   همه اين : گفتمي. كردسوز و بريز مي   . پرسي احوال

نپخته است؟ چرا حكيم خوب نياوردند؟ امروز فرستادم خبرش كـردم تـا مـا كـه مـرد                   
بـه  . (ه در عدليـه مرافعـه دارد   بهانـه آورده بـود كـ      . نداريم به كارهايمان رسيدگي بكنـد     

  )94زنده به گور،  (»گويد؟خوب بگو بيايد ببينم چه مي) نرگس
يـك روز   . دست بر قضا زد و توي شهرشـان قحطـي افتـاد           « :در داستان آب زندگي   

كندش اينه كـه     راس پوس  »دونين چيه مي«: دوز پسرهايش را صدا زد و بهشان گفت        پنبه
شهر هم گروني افتـاده، شـماهام ديگـه از آب و گـل در               گرده، تو   كار و كاسبي من نمي    

دس خدا به همراهتون، برين . تره، پونزه سالشهتون كوچك اومدين و احمدك كه از همه     
من اين گوشه واسـه     . روزي تونو در بيارين و هر كدوم يه كار و كاسبي هم ياد بگيرين             

 گرفـت و دمـاغتون چـاق        اگه روز و روزگاري كار و بارتون      . كنمخودم يه كروكري مي   
خودم يه لقمه نون داريم با هم       شد كه چه بهتر، به منم خبر بدين و گرنه برگردين پيش             

  )105همان،  (».خوريم مي
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   توصيف دقيق و شرح جزييات حوادث و وقايع.12. 9
 بـه شـرح ظـاهر و بـاطن          ،دهـد  ميت تا جايي كه فضاي داستان اجازه        صادق هداي 

 كـه اكثـر      اسـت   توانمنـد  اينويـسنده او  . پـردازد مـي ... ن و   ها، مكـان و زمـا     شخصيت
ي ايــن نمونـه . تـأثير او قـرار دارنــد   نويـسي ايـران تحــت  ي داســتان نويـسندگان حيطـه  

  .بينيم به عينه مي،آبادي تأثيرگذاري را در آثار صادق چوبك و محمود دولت
 و نـيم     يك روز حساب كردم، ديـدم سـه سـاعت          ]راوي داستان زنده به گور    [من  «
زدم بعد روي ميز يـك ورق از رو و پـنج            مياول بر . گرفتمت سر هم با ورق فال مي      پش

يدم، آن وقت روي ورق دومي كه از پشت بود يك ورق از رو              د  ورق ديگر از پشت مي    
كه روي ورق ششمي هم      گذاشتم، به همين ترتيب تا اين      مي و چهار ورق ديگر از پشت     

يدم كه يك خال سياه و يـك خـال سـرخ فاصـله بـه      ميآمد، بعد طوري  مي ورق از رو  
هر خانه كه بـاز     . بي، سرباز، ده، نه و غيره      بي شاه،: هم قرار بگيرد به ترتيب    فاصله روي   

بعـد  .  بهتر بـود   ،شدتر مي  گذاشتم و اگر پنج خانه يا كم       ورق زير آن را از رو مي       ،شدمي
گذاشتم و اگر ورق مناسبي     ي هم مي  ها كه در دستم بود سه تا سه تا رو         از آن باقي ورق   

  )16زنده به گور، ص(» .يدمدها مي روي خانه،آمدمي
  

  .تر استها قويهاي حيواني در آنهايي كه انگيزه شخصيت.13. 9
ند كـه   شـو هاي ناتوراليستي معمـوالً از كـساني انتخـاب مـي          هاي داستان  شخصيت

. تـر اسـت   هـا قـوي   در آن ... هاي حيواني چون حرص، شهوت، خوي حيواني و         انگيزه
در داسـتان  . بـه پيـروي از ايـن مؤلّفـه نوشـته اسـت      هايش را   تعدادي از داستان  هدايت  

 يعنـي منيـژه و نـرگس        ،بازي دو شخـصيت زن داسـتان      خورها كه رياكاري و سياه     مرده
رو اسـت  شمئز كننده و در عين حال مضحكي روبه   هاي م مطرح است، خواننده با صحنه    

كه حرص و ولع اين دو شخـصيت زن را بـر سـر دارايـي بازمانـده از مـشدي رجـب                       
  .گذارد به نمايش مي)شوهرشان(

 ؛نويـسد را مـي » پيـراهن زرشـكي  « بعدها صادق چوبك با اقتباس از همين داستان،     
اي شـورخانه راي آن در مـرده    اي كـه مـاج    هاي دو زن بر سر پيراهن زرشكي مرده       حرف
است، حـرص و     ي بشري اي از جامعه  در داستان تمثيلي آب زندگي كه نمونه      . گذردمي

هـا را   تابان، سرزمين آن   رهبر كورهاي زرافشان و حسيني، رهبر كرهاي ماه        ،طمع حسني 
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ديد كه بارهاي شـتر مملـو از بغلـي      سر راه، احمدك مي   «: به گند و كثافت كشانده است     
رفـت  ي ترياك و زنجيرهاي طال بود كه از كشور ماه تابان به زرافشان مي             هاق و لوله  عر

-وارد كشور ماهكه باالخره بردند تا اينتابان ميو از آن طرف هم خاك طال به كشور ماه         
جا همه بـدبخت و فقيـر        احمدك ديد اهالي آن    ،لين شهري كه رسيدند   به او . تابان شدند 

 مردم به درد كري و اللي گرفتـار بودنـد، زجـر             ي   بود و همه   بودند و شهر سوت و كور     
خوردنـد  ها را مي   دسترنج آن  ،دار و ارباب   احمق پول  دسته كر و كور و    كشيدند و يك  مي
  )124زنده به گور، ( »...

عزيزآقاي داستان طلب آمرزش كه كامالً اميال حيواني در او رسوخ كرده اسـت، دو               
 را به دليل غالـب بـودن   ،)گدا علي(ه، زن دوم شوهرش    هاي هوويش و خديج   تا از بچه  

گـاه بـراي    رسـاند و آن    بـه قتـل مـي      )حس حسادت و كشتن   (هاي پست حيواني    انگيزه
  .شودكه ميزيارت عتبات عاليات و اتباع متبربخشوده شدن گناهانش راهي 

 اسـت كـه تـد و        )شهوت و كـشتن   (هاي حيواني   ل تأثير انگيزه  .ل.گ.در داستان س  
ات را در   ام و مـرده   ام كـه تـو را كـشته       خواب ديده «: سپارد را به دست مرگ مي     سوسن

اين همان خوابي است كه ديده بودي، خوابي كه مرا خفه كرده بـودي             ... آغوش كشيدم   
 سوسن، ببين عشق در من كشته شده، شايد شهوت مانـده            -! و در آغوشم كشيده بودي    

بـاز هـم    . م، روح تـرا دوسـت دارم      دوسـت دار  كنم كه تـرا     باشد؛ ولي باز هم تكرار مي     
ل، دوسـت داشـتم و      .ل.گ. من هم تـرا پـيش از س        -. گويم كه براي شهوت نيست     مي

كردم؛ ولي حاال   ي تو كيف مي   كنم كه از شكنجه   اقرار مي . دادممخصوصاً ترا شكنجه مي   
 شـهوت   االن من ترا بـراي    . ي روح را كنار بگذار    افسانه. ها برايم قديمي شده   اين حرف 

سـايه  (».كنم كه منطق، احساسات و تمام هستيم عـوض شـده          حاال حس مي  . خواهممي
  )40-23روشن، 

رحمي و بدبيني مفرطـي      گرفتار بي  ،زرين كاله در داستان زني كه مردش را گم كرد         
  .ستهاي حيوانياست كه منشعب از وجود انگيزه

چـول،  وب سـلطان، آقـا م      يوزباشي، علويه، صـاح    ؛هاخانم، تمام شخصيت   در علويه 
... هاي حيواني، ولع جنسي، حرص و آز، نفرت و بـدبيني و      همگي انگيزه ... مراد علي و    

 مبادا از وجود شريرشان كاسته      ؛برند مي از جايي به جاي ديگر    آن را   را بر دوش دارند و      
  .شود
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در اين دفعه ديگر ترديد نكردم، كارد دسته استخواني كه          «: گويد مي راوي بوف كور  
ل لباس سياه نازكي كه مثل تـار عنكبـوت          اتاقم داشتم، آوردم و خيلي با دقت او       پستوي  

او را در ميان خودش محبوس كرده بود، تنها چيزي كـه بـدنش را پوشـانده بـود، پـاره                     
بود؛ چون بلندتر از معمول برايم جلوه كـرد، بعـد            مثل اين بود كه او قد كشيده         -كردم  

سـرد از گلـويش بيـرون آمـد، بعـد           ي  هي خون لخته شد   هاه چك –سرش را جدا كردم     
اعضايش مرتـب در چمـدان جـادادم و         تن او را با   ي  هها و پاهايش را بريدم و هم      دست

 در چمدان را قفل كـردم و كليـدش را در            -لباسش، همان لباس سياه را رويش كشيدم        
  )33، بوف كور(»... . نفس راحتي كشيدم ،كه فارغ شدمجيبم گذاشتم ـ همين

 
  انگيز  پايان غم.14. 9

زنده به گور، حاجي . رو نيستندپذير روبه  دل يي صادق هدايت با پايان    هااكثر داستان 
ها، ي شكسته، الله، صورتك   مراد، داوود گوژپشت، آبجي خانم، گرداب، داش آكل، آينه        

ل، زني كه مردش را گم كـرد،        .ل.گ.چنگال، مردي كه نفسش را كشت، گجسته دژ، س        
 كـور، سـگ     هاي ورامين، آخـرين لبخنـد، پـدران آدم، بـوف          روسك پشت پرده، شب   ع

 ،ي مغـول  پرست و سايه  خانه، ميهن بست، كاتيا، تجلي، تاريك    ولگرد، دن ژوان كرج، بن    
  .ها هستنداز اين دست داستان

مـراد،   در پايان داستان حاجي   . كند راوي زنده به گور در پايان داستان خودكشي مي        
ي جـانوران را در     نـواي همـه   « و تنهايي را بر داشتن زني كـه          دهد   مي ا طالق او زنش ر  

دانـد،  كه خود را از همه رانده شده مـي        داوود گوژپشت زماني  . دهد ترجيح مي  »آورد مي
در داستان آبجي خانم، . برد تا شريك سرنوشت مضحك او باشد  اي پناه مي  به سگ مرده  

شـب  در  كنـد،    پناه بردن بـه مـذهب پرمـي        خودش را با  ) زشتي(آبجي خانم كه ضعف     
: سـپارد عروسي خواهرش، ماهرخ، از سر حسادت و تنفّر، خود را به دسـت مـرگ مـي                

اي رخ نداده بود، وقتي برگـشتند برونـد بخوابنـد، ننـه             العاده چيز فوق  ،جا را گشتند  هر«
 بردند، چراغ را جلو. انبار افتادهي آبحسن ديد كفش دمپايي آبجي خانم نزديك دريچه

ي سـياه او ماننـد مـار بـه دور           ديدند نعش آبجي خانم آمده بود روي آب، موهاي بافته         
گردنش پيچيده شده بود، رخت زنگاري او به تنش چسبيده بود، صورت او يك حالـت       
باشكوه و نوراني داشت، مانند اين بود كه او رفته بود به يك جايي كه نـه زشـتي و نـه                      
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جا وجود  در آن،وهاند هزا، نه خنده و نه گريه، نه شادي و نخوشگلي، نه عروسي و نه ع    
  )85زنده به گور،  (»!او رفته بود به بهشت. نداشت

 بـه دنبـال     ؛رو نيـستيم  در داستان گرداب، با پايان خوشايندي از طرف نويسنده روبه         
ها، هما كـه    جاي همايون نسبت به زنش، بدري و جدايي آن         بي ظنبدبيني كاذب و سوء   

كند، بعد از فرار پنج روزه از منزل و مبتال شدن به سـينه پهلـو،                تابي مي ز دوري پدر بي   ا
از سـوز   . راه را گم كرده بـود     . مان آوردند  را به خانه   ]هما[سر شب بود كه او      «: ميردمي

ديـروز او را بـرديم   . زداش شما را صدا ميتا آن دمي كه مرد، همه     . سرما سينه پهلو كرد   
خـون،   قطـره  سـه (»...يم، همان پهلوي قبر بهرام ميرزا او را به خاك سپرديم          شاه عبدالعظ 

41(  
 كاكارستم ناجوانمرد از پاي     ي با قمه  ، بعد از تحمل بار گران عشق مرجان       داش آكل 

ي شكـسته كـه در تنهـايي خـودش          اودت در داسـتان آينـه     . شـود آيد و كشته مي   در مي 
هاي مـرگ   هايت موج  را ندارد؛ در ن    )ويرا(سرگردان است، تحمل دوري عشق جمشيد       

  .كشند مياو را در آغوش
زحمـت بـزرگ كـردن اللـه را بـه دوش            بـار   در داستان الله، خداداد كه چهار سال        

در كنـار مـرد     او را   دهـد و    كشيده است و عاشق اوست، به آساني الله را از دسـت مـي             
و خيزان از همـان راهـي كـه    افتان . كردخداداد از غم و شادي گريه مي   «: يابدجواني مي 

روي خودش بست و ديگـر كـسي او را   ه آمده بود برگشت، رفت در آلونكش و در را ب    
  )98همان، (».نديد

 را با ماشين بـه      ، خجسته ، سرانجام خودش و نامزدش    ،هامنوچهر بدبين در صورتك   
تان مردي ت داسشخصي. زندرا براي داستان رقم ميانگيزي  اندازد و پايان غمقعر دره مي  

اي  خواننده با صحنه   ،در داستان چنگال  . كند آخر قصه انتحار مي     در كه نفسش را كشت،   
 مواجه است؛ سـيد احمـد زيـر فـشار شـرايط             گذاربسيار دهشتناك و در عين حال تأثير      

 را خفه   ، ربابه ، خواهرش ،كه از پدرش به او ارث رسيده است       ) صرع و جنون  (جسماني  
 در پي به دسـت آوردن سـه قطـره خـون دختـر               ،ان گجسته دژ  خشتون در داست  . كندمي

در . كـشد اي مـي  ي اكسير طال، دخترش روشنك را بـه طـرز وحـشيانه           باكره، براي تهيه  
 بـه مـرگ      مرمـوز  ي سرانجام زندگي تد و سوسـن بـه نحـو          ،ل.ل.گ.داستان تخيلي س  

وسن شدند، هـواي    ها در را شكستند و وارد كارگاه س       وقتي پنج نفر از لختي    «: انجامد مي
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انگيـز    شهوتي ماليمي مترنّم و عطر شهوتساز. جا با روشنايي سرخ رنگ روشن بود    آن
 جلـو   Ephemereي دمـدمي    ي حـشره  مجـسمه . اي در هوا پراكنـده بـود      و ديوانه كننده  

كـاري شـده    درخشيد و جلو آن تابوت بزرگ منبت      ي خاكستري خواب و بيدار مي      پرده
ها جلو رفـت و روي      يكي از لختي  . »خواب عاشق «: ش نوشته بود  گذاشته بودند كه روي   

ـ      .  فشار داد  ،اي كه كنار تابوت بود    دگمه گ زد و درش خـود بـه        تابوت آهسته سه تـا زن
انگيز كه در هوا پراكنده بود، بيرون         و بوي عطر تندي از همان عطر شهوت        خود باز شد  

 يـك زن و مـرد       ،در ميـان تـابوت    چون ديدند كه    . ها با تعجب به عقب رفتند     لختي. زد
ي لطيفي مثل بخار، در آغـوش هـم   ي حشرات، ميان پارچهلخت، شبيه صورت مجسمه   

هـا چنبـر زده     هايشان به هم چسبيده بود و مار سفيدي دور كمـر آن           خوابيده بودند، لب  
  )43سايه روشن،  (».بود

و گل ببو و رهـسپار   ي زرين كاله     پايان داستان زني كه مردش را گم كرد به متاركه         
مهرداد در داسـتان عروسـك پـشت        . انجامدشدن زرين كاله دنبال سرنوشتي محتوم مي      

ناگـاه   « مهرداد .كشد زير بار فشار شرايط جسماني، دخترعمويش، درخشنده را مي         ،پرده
دسـت بـه كمـرش زده بـود،          هـاي شـمرده كـه يـك       در همين وقت ديد مجسمه با گام      

 ولـي  ؛ها حركتي كرد كه فرار بكنـد      مهرداد مانند ديوانه  . شدك مي خنديد و به او نزدي     مي
اراده دست كرد در جيـب شـلوارش، رولـور را            بي .وقت فكري به نظرش رسيد     در اين 

اي ناگهـان صـداي نالـه     . بيرون كشيد و سه تير به صورت مجسمه پشت هم خالي كـرد            
ا ايـن          مهرداد هراسان بلند شد و      . شنيد و مجسمه به زمين خورد      سر آن را بلند كـرد، امـ

  )96همان،  (»!خوردمجسمه نبود، درخشنده بود كه در خونش غوطه مي
  

  گيرينتيجه. 10
شناسـي  هـاي ايرانـي اسـت كـه بـه روان          ترين نويـسنده  صادق هدايت يكي از شاخص    

گـرا و   هايش توجه بسيار دارد و همين توجه، او را در رديـف نويـسندگان درون              داستان
در بعـضي از آثـارش      ي ايرانـي بـود كـه        هدايت نخستين نويـسنده   . دهدآور قرار مي  نو

ات داستاني، به نمايش گذاشت و ساختار غيرخطي و زمـان           ادبيي  مدرنيسم را در حيطه   
گرايانـه  نويسي مدرن را در چنـد داسـتان كوتـاه واقـع            گرايي داستان ريخته و ابهام  به هم 

هدايت از ادگار الن پو، گـي       . خود به كار برد   ...اليستي و ئاليستي، ناتور ر، سور )رئاليستي(
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ي معاصرش، كافكا و نويـسندگان بـزرگ قـرن نـوزدهم، آنتـوان      پاسان و نويسنده دو مو 
  . اما خود هدايت منكر چنين تأثيري است؛بودمتأثر چخوف و فئودور داستايوفسكي 

مـاعي، بـه پـنج       سياسـي و اجت    ،ل فلـسفي  ي به مـسا   وي لحاظ نگرش كلي     ازآثار او   
هايي است كـه بازتـاب مـسايل         داستان ،لي او  دسته :شودي مجزا از هم تقسيم مي     دسته

هايي است سرچشمه گرفته از افكـار        داستان ،ي دوم  دسته ؛روحي و رواني هدايت است    
ي ه دست ؛بيني نيچه و خيام   هايي است متأثر از جهان     داستان ،ي سوم دسته. فرويد و يونگ  

ي دسـته  العاده احساساتي و   پرستانه و فوق   ميهن هاي  هايي است با گرايش   ان داست ،چهارم
هـا و مـصايب اقـشار گونـاگون مـردم كـشورمان را              هايي كه دردها، رنـج     داستان ،پنجم

دوسـتانه او نـشأت      ي فكري هدايت و احساسات انـسان      هاتر از مايه  گيرد و بيش  دربرمي
  .گيردمي

ي ناتوراليـسم بـر     هـا ي خصيصه دايت، سواي غلبه  هاي ناتوراليستي صادق ه   داستان
  .هاي باال نيز تعلّق دارندي داستانها به عنوان داستان ناتوراليستي، به دستهآن

 ،عـدالتي  پشت كه سرنوست محتوم، وراثت و فقر و فالكت و بـي           داستان داوود گوژ  
  .آيدسوم و پنجم به حساب ميي هي دستها داستانو جز،ي آن استاحاطه كننده

رحمي  حرص و آز و كمال بي  ،)تنازع بقا (ي حيواني   هاخورها كه انگيزه   داستان مرده 
 سـوم و  ،هاي گروه پـنجم   از داستان  ،در آن رسوخ كرده    و حس حسادت و بدبيني كامالً     

  .شايد دوم هدايت است
 اصلي آن را بازي     نقش،  )عزيز آقا (ترين زن داستاني هدايت      طلب آمرزش كه شقي   

ي سـوم و     از دسـته   ،رحمي را به حد اعالي خود رسانيده اسـت        و شقاوت و بي   كند  مي
ي حيـواني، ولـع     هـا  هدر اين داستان انگيـز    . (شودهاي هدايت محسوب مي   پنجم داستان 
  ).وجود دارد... كشتار وي هجنسي، انگيز

 جبـر تـاريخي طبيعـي و تناسـخ را بـه دوش     ، داستان ناتوراليستي چنگال كه وراثت 
  .آيد ميهاي اين مجموعه به شماري سوم و پنجم داستاندسته  از،كشدمي

دژ، وراثت و تناسخ مطمح نظر است؛ ترس از غـرق شـدن     گجستهدر داستان خيال    
 اين داستان را بـه      ،شودناميده مي  )86: 1378 پرويز،(» ي حيات سخريه«درآب كه همان    

 ، جبـر محـيط، تنـازع بقـا        ،استاندر اين د  (دهد  هاي دسته سوم پيوند مي    ي داستان جرگه
  .)رحمي نيز وجود داردحرص و آز، فقر و فال كت و كمال بي
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كه بـه او  چه  آن -زرين كاله داستان زني كه مردش را گم كرد، بدبين و بيرحم است    
هاي ي پنجم داستان  در دسته  اين داستان    .است و زياده از حد شهوتي     -ارث رسيده است  
  .هدايت قرار دارد

هـاي  تـر مؤلفـه   خانم كه تلفيقي از مكاتب رئاليسم و ناتوراليسم است و بيش          علويه  
  .ي پنجم استهاي دسته داستانواه دارد، جزناتوراليسم را با خود به همر

رمان سورئاليسم، سمبوليسم، رئاليسم، ناتوراليسم و مازوخيسم هدايت، يعني بـوف           
گـردد و تمـام    را شـامل مـي  هـاي هـدايت   ي داسـتان  ي چهـارم، بقيـه     سواي دسته  ،كور
  .استگنجانده شدهدر آن ي ناتوراليسم هامؤلفه

 ودهـد، جـز  بست كه سرنوشتي محتوم همراه وراثت، تم آن را تشكيل مي     داستان بن 
  .شودل و سوم محسوب ميي اوهاي دستهداستان

 هاي ناتوراليـسم را درآن يافـت،      توان رد پاي مؤلفه   داستان ديگري از هدايت كه مي     
بدبيني همايون و شباهتي كه در هما، دختـر همـايون، بـا بهـرام، دوسـت                 . گرداب است 

انگيـزي را بـراي داسـتان رقـم         شود و ناشي از وراثت است، پايان غم       همايون، ديده مي  
  .زندمي

 سـواي تعـداد   -هاي اوگرا كه اكثر داستان كاو و درون  ست روان  ا ياهدايت نويسنده 
ي  به تأثير از ديگران و يـا شـايد غلبـه           ،يش دارد؛ با اين وجود     به رئاليسم گرا   -معدودي

ست  ا گرارسد هدايت كامالً جبر   به نظر مي  . افكار خود، به ناتوراليسم هم نقبي زده است       
ترين  بيش. گذارده است هاي ناتوراليستي او را بنيان     اكثر داستان  ؛و اين حتميت سرنوشت   

 هـا، انگيز و وحشتناك داستان    پايان غم  ،بارتند از  ناتوراليستي صادق هدايت ع    يهامايه بن
 وراثـت و محكوميـت      ، داسـتاني  يهابدوي و حيواني بر اكثر شخصيت     ي  هانگيزي  هغلب

 يهـا جدي با خرافـات و انگيـزه      ي  همبارزو  جبر محيط    ،انسان و عدم آزادي انتخاب او     
  .ديني

  
  منابع

  فارسي) الف
 .زوار: تهران. صادق هدايتزندگي و آثار  )1380(. پور، يحيي آرين
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:  تهـران  .ي صـادق هـدايت    نامه شناخت )1379(. فتح اهللا ،  بهارلوييان، شهران و اسماعيلي   
 .قطره

 .نثر سالي: تهران. بيدار ياد )1378(. داريوش، پرويز
 . كتاب زمان: تهران. هاي ادبيمكتب )1358( .سيدحسيني، رضا

دانـشگاه  :  همـدان  .ناتوراليسم ايرانـي   ،)زير چاپ ( كيومرث،   مهدي و رحماني   ،شريفيان
 .بوعلي سينا

 . زرياب: تهران. درباره زندگي و هنر صادق هدايت )1376( . سيروس،طاهباز

 .مركز: تهران. آشنايي با صداق هدايت )1372( .ف.فرزانه، م
 .مركز :ي حسن افشار، تهرانترجمه. ناتوراليسم )1376( .فورست، ليليان و ديگران

ژرف: تهران. نقد و تفسير آثار صادق هدايت )1372( .درضاقرباني، محم . 

 ، گلـستان ي نـشريه  .»ناتوراليـسم : واژگان فرهنـگ جهـاني    «)1381( .اصغر باغي، علي قره
 .53ي شماره

 .نشر مركز :تهران .نويس صادق هدايت داستان )1380( .جعفر مدرس صادقي،
 . نشر اشاره: تهران. رانآور ايهاي نامداستان نويس )1382( .ميرصادقي، جمال

 .4ي  شماره،، دي ماه7، سالچيستا .»ناتوراليسم« )1368( .ميرصادقي، ميمنت
 .انتشارات جاويدان: تهران. حاجي آقا )2536( .هدايت، صادق
 . سينا: تهران. سه قطره خون )1330(.هدايت، صادق

  . سينا: تهران .بوف كور )1331(.هدايت، صادق
 .سينا: تهران. سايه روشن )1331( .هدايت، صادق
 .انتشارات اميركبير:  تهران.سگ ولگرد )1332( .قهدايت، صاد

 . اميركبير: تهران. خانم و ولنگاري علويه )1338( .هدايت، صادق

 . اميركبير: تهران .هاي پراكندهنوشته )1344( .هدايت، صادق

 .نشر جامعه داران: تهران. زنده به گور )1383( .هدايت، صادق
 
  يسيانگل) ب
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