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ان بر اساس يشي از دروآبشوران و ي ابريها سال يها ل داستانيتحل
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  ران ي مشهد، ا،يات فرانسه دانشگاه فردوسيار گروه زبان و ادبي دانش

   **زادهيالهام عل
  راني تهران، ا،ت مدرسي آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربيتراك دي دانشجو

 )02/03/96: ، تاريخ تصويب07/02/94: تاريخ دريافت(

  دهكيچ
 يتب بر اصول  كن م يا .است قرن نوزدهم در اروپا      ي ادب يهاتبكمن  يگذارتر ريثتأ از   يكي مسيناتورال

ـ در ا  . آن اسـت   يها ن مشخصه يترمهماز   ييگرا عتي و طب  ييگرا ه علم ك است   يمبتن ـ ران ا ي  راتـب  كن م ي
ات يـ البتـه در آثـار ادب   .انـد  شناسـانده  يراني اي ادبمعةبه جاره  يغت و يهدا ،كچون چوب  هم يسندگانينو

 كهم در اروپا مـشتر    و  ران  يه هم در ا   كم اما آنچه    يستيتب ن كن م ي ا ي اصول غرب  يا شاهد برخ  م،  يفارس
 ،ياسـ ي و س  ي اجتمـاع  يهـا اعتـراض  فقـر،  ،يتضاد طبقـات   ،ييجبرگرا: چون هم ي به اصول  يبندياست پا 
ـ  ا 40هة دة  سنديان نو يشياشرف درو  ي عل يها  نوشته .باشد يم...ها و  ي زشت يينمابزرگ ـ شتر ا يـ ران ب ي ن ي

ـ  دو اثر مهـم ا ،ي ابر يآبشوران و سال ها   ن پژوهش بر آن است تا       يدهد لذا ا   يها را بازتاب م    يژگيو ن ي
ـ ن نويرات اكتوان تف يا مي آدنيند تا ببي بنشي به بررسيستيسنده، را از منظر اصول ناتورال ينو سنده را در ي
  ؟ريا خيست، به خصوص زوال، برشمرد يسندگان ناتوراليرات نوكتفمة ادا

 .، زوال، آبشوراني ابريها ان، ساليشي، درومسيناتورال :يديلك يها واژه
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  مقدمه -1
ن حـال  ين و در عـ يثرترمؤ از  يكي. بود ي ادب يها تبكفرانسه در قرن نوزدهم، شاهد تعدد م      

 كتـب بـدون شـ     كن م يـ  ا يگذار  نام يدر چگونگ .  بود ييگرا عتيها، طب  تبكن م ين ا يدارتريناپا
ن شاگردانش بـود    يتر يكل از زوال و نزد    كن گروه متش  يا.  غافل ماند  "مدان"د از نقش گروه     ينبا

م بـر گـروه را   كات حـا ي روح1880ل  ي در آور  1 مدان يها ينينش  به نام شب   يتابك يآور و با گرد  
ق زبان علم و فلسفه ير از طري دور و دراز دارد و نسبتاً د     يخي تار ييگرا عتيطب. ردندكز منتشر   ين

  .شده استات يادبصة وارد عر
ن ياديـ عـت را بـه عنـوان اصـل بن    يه طبكـ  يتبـ كم. ديآ ي به شمار م ي فلسف يتبكسم م يناتورال

 دارد مـاده  يگـر يف ديـ م امـا تعر يقـد فلسفة در . چرخـد  ير امور حول آن مـ    يه سا كرند  يپذ يم
 ي منتقـد نـام    2سنت بـوو  . نديآ يسم به حساب م   ي اصول ناتورال  ييجو  و لذت  يزيگر ني، د ييگرا

 يـي گرا ف مـاده  يسم را در رد   يم دارد و ناتورال   يقدسفة ه به فال  ي شب يز نظر يم فرانسه ن  قرن نوزده 
 از يكـي  ينقاشـ . باشد يز ميبا ني زيسم عالوه بر فلسفه در هنرهايجوالنگاه ناتورال. دهد يقرار م 

. ردكـ  ي خلـق مـ    ي هنـر  يعـت اثـر   ي موجود در طب   يها ق از فرم  يد دق يه نقاش با تقل   كهنرهاست  
ـ  يها هيرامون است و متوسل شدن به آرا      يچه در پ    آن قيدقة مشاهد ص و  يچـون تـشخ     هـم  ي ادب

 ي اجتمـاع، اصـل مهمـ      يها ي زشت يينما  و بزرگ  يات زندگ يدن واقع يشكر  ي به تصو  ياغراق برا 
  .رده استكز ي متماي ادبيها تبكگر ميسم را از ديه ناتورالكاست 

معة  جـا  يعـ يا  محـصول طب    تـب ر  كن م يـ سم اسـت ا   يـ شگامان بـزرگ ناتورال   يـ ه از پ  كزوال  
پـردازد و   يات ميان تجرب يه به ب  ك است   يطبق نظر زوال رمان گزارش نامه ا      . داند ي م يكراتكدمو
سم را يه ناتورالكست  يل ن يدل يلذا ب . ستي ن ي راه ين واد يل را به ا   ين راستا معتقد است تخ    يدر ا 

هـا   ستيـ را نـسل دوم رئال    ز خـود    يـ هـا ن   ستيه خود ناتورال  كم، چنان   يسم بدان ي رئال ينوع افراط 
  .دانند يز مي چيكسم را يسم و ناتورالي رئالي منتقدان حتيبرخ. دانستند يم

گفتنـد فـالن    يه سـابقاً مـ  كـ طـور   همـان ":نـد ك يان م ين ب يل چن يتخة زوال نظر خود را دربار    
 ينـ يب  حـس واقـع  يه داراكـ د  يين پس بگو  يخواهم از ا   ي است، من م   يل قو ي تخ يسنده دارا ينو

متـر از   ك يلـ يدن خ يموهبت د . تر خواهد بود   تر و درست   سنده بزرگ ي از نو  يفين تعر ينچ. است
  ).406 ،1376، ينيد حسيس (" داردكدن، در اشخاص مختلف وجه مشتريموهبت آفر

___________________________________________________________________________ 
1. Les Soirées de Medan 

2. Sainte-Beuve 
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 1چون تـودوروف    داشتند، هم  يا دهين عق يز چن يسندگان و منتقدان بزرگ ن    يعالوه بر زوال نو   
 يبازنمودئة له ارا ياش را به وس    ه بتواند خواننده  كت است   يهمسنده حائز ا  ي نو يبرا":ديگو يه م ك

ن بدان معناست   يا. ندكر  ي رمان درگ  ياي در دن  -ندك يفا م يت را ا  يه نقش خود واقع   ك -تياز واقع 
دهـد؛ در   يت به خواننده ارائه مي از واقع يري، تصو يينما سنده با استفاده از اسلوب راست     يه نو ك
  ).51، 1378، يمقداد("ندك يطن داستان احساس مجه خواننده خود را در بينت

هـا و    ستيـ ولوژيزي و مطالعـات ف    ي منتقـد بنـام فرانـسو      2پولت تن ي ه ي ادب -ينظرات فلسف 
 .سم داشت يتب ناتورال كبخش بر م    الهام يريثتأ 4نيو نظرات دارو  3 لود برنار ك همچون   يانكپزش
 يايـ در دن . نـد ك ي بقا خود نـزاع مـ      ياه بر كداند   يوان م يتر از ح    پست ين انسان را از تبار    يدارو
 يني د يها ن اصل هر چند مخالف آموزه     يرود ا  ين م يف از ب  يآورد و ضع   ي دوام م  ي او، قو  يماد

ـ    . رود ي به شمار م   يستي ناتورال ي رمان ها  ياصلية ما  ماست اما جان   يو اخالق  ، يدر مواقـع بحران
ون و يـ ر افيـ ثتأا تحـت  ي يسجنة زي غريكبه تحر  فشار،يك رمان، تحت يم پرسوناژهايشاهد

ه كـ  بـود    يسكن  يز اول يت تن ن  يپوليه. گردند يش بازم ي نهفته در باطن خو    يوان بدو يل به ح  كال
تـن معتقـد بـه نقـش سـه عامـل            . ات مورد بحث و نقـد قـرار داد        يسم را در ادب   ياصول  ناتورال  

 ي نقـش يستيـ  اصـول ناتورال يريـ گ لكه در شـ كسه عامل مهم .  است "ط و لحظه    يوراثت، مح "
 از يا جـاد سلـسله  ياسيلة عت با تمام لوازم و توابع آن به و        يه طب كتن معتقد است    . عمده داشتند 
ـ جنبة .  دوگانه دارد  يريثتأ انسان   ي و جسمان  يامل درون كن و ت  يوكحوادث در ت   ه بـه   كـ  يدرون

  انـسان بـا مظـاهر   يجـسمان جنبة آورد و  يد ميشه ها را پديشود و اند  يق مرتبط م  يات عم كادرا
 انسان  يها يژگيرد و و  كح  يت انسان را تشر   يتوان تمام ابعاد شخص    يله م ين وس يه بد ك  يخارج
  ).88 ،1373هالل، (رد ك ينيب شيرا پ

، برادران 6 همچون آلفونس دودهيسندگانيان شد و نو ين جر يشگام ا ي در فرانسه پ   5ل زوال يام
 11ا هـاولز يكو در آمر10نگ يسي و جورج گ9، در انگلستان جورج مور   8 دو موپاسان    ي، گ 7وركگن

___________________________________________________________________________ 
1. Todorov 
2. Hippolyte Taine 
3. Claude Bernard 
4. Charles Robert Darwin 
5. Emil Zola 
6. Alphonse Daudet 
7. Goncourt 
8. Guy de Maupassant 
9. George Moore 
10. George Gissing 
11. William Dean Hawells 
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ز يـ ران ن ي ا يادبمعة اج. ان شدند ين جر يه همراه ا  ك بودند   يسندگاني از جمله نو   1زريو تئودور درا  
 هم چـون گلـستان،      يسندگانينوسيلة ست و به و   يبهة  د ي و اجتماع  ياسياتفاقات س حة در بحبو 

ـ   ينا مسم آشيز ناتوراليسم و نياتب رئال ك و آل احمد، با م     ك، چوب يبزرگ علو   يشود و آثـار ادب
بنـد  ي پايگـر يتب دكسم مثل هر م  يناتورال. شود يها  نگاشته م    انين جر يش با الهام از ا    يب و مكز  ين

هـا، فقـر،    يم زشتي، ترسيي، جبرگراييگرا توان به علم يه  از جمله اصول آن م     ك است   يبه اصول 
ن پـژوهش ابتـدا بـه      ي در ا  .ردك اشاره   ي و اجتماع  ياسي س يها ، وراثت، اعتراض  ياختالف طبقات 

ژه فرانـسه و  يـ ات ملل مختلف، بـه و يتب در ادبكن مي و حضور ايريگ لكخچه و عوامل ش   يتار
م و در يدهـ  يسم را مورد مطالعه قـرار مـ      ين ناتورال يادي و بن  يران  پرداخته، سپس  اصول اساس      يا

معاصـر  ة سنديان نويشياشرف درو يه از آثار مهم عل  كرا   ي ابر يها آبشوران و سال  ت دو اثر    ينها
نشئت سم  يـ ه از اصـول ناتورال    كـ م بـر آنهـا      ك حـا  يهـا   اصول و مشخـصه    يران است، بر مبنا   يا
  .ميده ي قرار ميرد، مورد بررسيگ يم

  سميتب ناتورالكاصول م -2
زوال .  اسـت يـي گرا سم علـم يـ ن اصـول ناتورال يتـر  ين و اساسيتر  از مهم يكي: ييگرا علم. 1
ت يه شخـص كـ نـد  ك ي اسـتدالل مـ  ينامـد و  ي دانشمند ميكهنرمند را داند و  يات را علم م يادب

گذارنـد   يشگاه نمـ  يـ ه دانـشمندان در آزما    كـ عت است و همان گونه      يت و طب  يهنرمند تابع واقع  
شان  شيت و آزما  يدهند تا شخص   يز اجازه نم  ينند، هنرمندان ن  كشان تداخل    شيت و آزما  يشخص

  ).93 ،1387، يرعليحسن زاده م( هستند يكي ب هنرمند و دانشمندين ترتيبد. ابديتداخل 
 يراخالقـ ي و غ  يپردگـ  ي به ب  يديل شد يت منتقدان در آثار زوال تما     يثركهر چند ا  : اخالق. 2
 اثـر  يـك ن حال  يد، در ع  ي رمان جد  يعني،  يه اثر علم  كرد  ك يردند اما او ادعا م    ك يشف م كبودن  
شاند كـ سم را بـه ابتـذال روزمـره         يـ الها، ناتور  تيواقعهمة م به برمال شدن     يتصم.  است ياخالق

ن اصـل   يـ هـا بـه ا     ستيناتورالة ديعقسطة  به اخالق به وا    يياعتنا يب). 410 ،1376،  ينيدحسيس(
ن ي ماشـ يك رفتار انسان همچون "ط و لحظهيوراثت ، مح"ر عوامل سه گانه  يثتأه تحت   كاست  

  .گردد يم
ف مفـصل   ي توصـ  يستيـ رال مهـم متـون ناتو     يها يژگي از و  يكي: اتيف مفصل جزئ  يتوص. 3
ن يـ دن بـه ا   يت بخـش  يـ ني ع ين ژانرها برا  ين و بهتر  ي از مناسب تر   يكيهاست، لذا     صحنه يفضا

سم يـ  ناتورال يگـاه عـال    ه رمان جلـوه   كرد  كن اذعان   يتوان چن  يم.  رمان است  ياصل، ژانر نوشتار  
___________________________________________________________________________ 

1. Theodore Dreiser 
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هـا بـه    انكـ  ماء ويق اشيدقينة ق معا يقت تنها از طر   يست، حق يسندگان ناتورال ياز منظر نو  ". است
 "شـود  يده مـ يشـود مهـم اسـت نـه آنچـه شـن          يده مـ  يـ دگاه آنچـه د   ين د يطبق ا . ديآ يدست م 

  ).263 ،1373، يرصادقيم(
 هر فرد از پدر و مـادرش از   ي جسماني و حتيات روحيدن خصوصيبه ارث رس : وراثت. 4

ا كـ  اثـر لو   يعيبرساله وراثت ط  تاب  كن اصل را از     يزوال ا .  است يستيات مهم ناتورال  يآراء و نظر  
ط و لحظـه بـه عنـوان        يپولت تن راجع به  سه عامل مهم وراثت، مح         يد ه يالبته عقا . الهام گرفت 

نقش وراثـت   ة ز دربار يل زوال ن  يام". باشد يتب م كن م ين نظرات بر اصول ا    يگذارتر ريثتأ از   يكي
 ةدي بـه ارث رسـ     ي و روحـ   يات جـسم  يد بـه خـصوص    ي با يل ادب ينش و تحل  يمعتقد بود در آفر   

ه سرنوشـت   كـ  است   يوانين منظر انسان ح   ياز ا .  توجه داشت  ي داستان يها تيننده و شخص  يآفر
  ).27-26 ،1375ن، يركفورست و اس(" نندك ين مييط و لحظه تعياو را وراثت و مح

محور بـودن   رون به انسان، سرنوشتي از بي زندگي از رخدادها  يل بعض يتحم: ييجبرگرا. 5
م سرنوشـت بـودن از   ي بـا تـسل  ي زندگ يها يه بدبخت ي  و توج   يتسي داستان ناتورال  يها تيشخص

ه كـ ن است   ي فرض بر ا   يستين ناتورال ييس در آ  يچ.طبق نظر ر  ". گراست عتيسنده طب ياهداف نو 
شتر در  يـ  ب يستيـ ن قهرمـان رمـان ناتورال     يشود بنابرا  يل م يرون بر شخص تحم   ي از ب  ير گاه يتقد
ـ  لبط است تـا خـودش، در واقـع غـا          يار شرا ياخت  وجـود  يه اصـالً خـود  كـ رسـد   يه نظـر مـ    ب

  ).27 ،1375ن، يركفورست و اس("ندارد
 كنـ ي داسـتان، ا يها و سخنان شسته و رفته پرسوناژها يكبعد از عصر رمانت  : انهيزبان عام . 6

ن انتخـاب   يـ سندگان انتخاب شد ا   ينوسيلة مردم به و  مة ها زبان عا   ستيناتورالسلطة و در عصر    
مردم مة  زبان عا  يزبان نوشتار بر مبنا   . ديفزاي ب يستي آثار ناتورال  ييگرا تيواقعجنبة توانست بر    يم

هـا   تي شخـص  ي درون يان احساسات و زندگ   ي، به ب  يكسندگان رمانت يسنده برخالف نو  ينو. است
ش يان عواطـف خـو    ي از هرگونه اظهار نظر و ب      يت زندگ ي نشان دادن واقع   يه برا كپردازد بل  ينم

 يت خـارج  يـ د واقع ي و تقل  يني ع ييه بازنما كقت، به رسالت خود     يند تا بتواند به حق    ك ي م يدور
  ). 16،همان(است نائل شود 

 يسم شاهد حالت انفعـال    ياصول ناتورال ية در آثار نوشته شده بر پا     :  داستان يها تيشخص. 7
ه كـ روز شدن ندارند چـرا  ي پي برايافك يرويه نك ييت هايشخص. مي داستان هست يها تيشخص

 ي تجلـ يشود برا ي مين عامليست هستند و اكوم به شكه محكاند  ف جامعهياغلب از طبقه ضع 
سندگان يـ  نو ينكشـ   و سـنت   يي نـوگرا  ".يستيـ  ناتورال ي داستان يها  در تم  ييگرا سم و پوچ  يليهين

نش يتــوان در گــز ي را مــين جنــبش ادبــيــدار ا هيــژه زوال بــه عنــوان طاليــست، بــه ويــناتورال
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ه كـ تـوان گفـت      يمـ . ردكـ  خالصـه    ير اجتمـاع  يپـذ  بي آس يها پي فرودست و ت   يها تيشخص
ه از خـود،    كـ ند  يگز ي را بر م   ييها تيست در انتخاب پرسوناژ خود غالباً شخص      يناتورالة سندينو
م يفهـ  ("دهنـد  ي بـروز مـ    يواني ح يچون حرص، شهوت و خو      هم يتر ي قو يواني ح يها زهيانگ
  ).84 ، 1390الم،ك

  سمي و ناتوراليانقالب صنعت -3
ـ     سم در فرانسه هم   يتب ناتورال ك م يريگ لكزمان ش   يهـا  ه انقـالب  كـ  اسـت    يزمان بـا دوران

قـرن نـوزدهم عـصر ظهـور و تعـدد           . رنـد يگ ي قـرار مـ    ي بورژواز يها ومتك مقابل ح  يارگرك
  . استي ادبيها تبكها وم ، انقالبياسي سيها حزب

ـ   ك م يريگ لكدر ش    اروپـا  يتـوان از نقـش مهـم انقـالب صـنعت           يسم نمـ  يـ  ناتورال يتـب ادب
هـا و    هـا، نگـرش    يتـوان بـه دگرگـون      يش م يامدهاين پ يتر قيه از عم  ك يرد، انقالب ك يپوش چشم
ه موجـب  كـ  يبعـد :  دو بعد متفاوت از هم داشـت يانقالب صنعت . ردك جامعه اشاره    يها آرمان
 يدگيد  و ستم  يه شوربخت كگر آن،   يگذار بر علم شد و بعد د       ريث تأيها شرفتيشهرها و پ  سعة تو

ش و سـطح  كـ  ان طبقـات زحمـت  يـ  و فقر م ي اجتماع يها يآرام نا. ا به دنبال داشت   توده مردم ر  
 ي شاهد رشد نوعياقتصادسعة با تو.  عامه مردم بودي براين جامعه از ثمرات انقالب صنعت     ييپا
ه مـدام در حـال    كـ م  يـ ار دار كـ   سرو يبا مردمان . مياروپا هست فتة ايتوسعه  معة  در جا  ياحساس يب

ه زوال  كـ ست  يـ پس دور از ذهـن ن     .  از اموال خود هستند    يبردار و صورت ان  يمحاسبه سود و ز   
شرفت و  يـ مـار پ  يمـا ب  ": ديـ گو يزوال مـ  . داند يشرفت و صنعت م   يمار پ يانسان قرن نوزدهم را ب    

  ).401 ،1376، ينيدحسيس ("مينك ي ميم و غرق در تب زندگيصنعت و علم هست

  يستي آثار ناتوراليها مشخصه -4
نـد، عـدم    ك يسم را دشـوار مـ     يـ تب ناتورال كد و قواعد م   يح عقا ين و تشر  ييه تب ك يمهمنكتة 

دسـت   يـك تـب  ك ميكل يسم به سه دل  يناتورال. تب است كن م يم بر ا  ك حا يپارچگيكوحدت و   
ل ك شـ يريـ گ شور بـا سـرعت چـشم   كـ  درون هـر  يهـا  يبند ه گروه ك شود؛ اول آن يشمرده نم 

ه كـ  نيـ دوم ا.  نبـود ين قاعـده مـستثن   يـ از ا سم هـم    يـ دند و ناتورال  يپاشـ  يگرفتند و از هم مـ      يم
چ زمان  ين خود به ه   يشي پ ي فلسف ي خاص آن و صرف نظر از معان       ير ادب ي با تعب  يسم حت يناتورال
 دهه يكا درست يتالي، در آلمان و ا1870در فرانسه اوج آن در سال  . شود ي محدود نم  يمشخص

 و  ينيسم در هـر سـرزم     ي ناتورال هك نيسوم ا . ل گرفت ك ش 1890 يها بعد و در انگلستان در سال     
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 ، 1389زاده، قاسـم (شـد   ي مـ يا ر و تحـوالت عمـده    يي، دچار تغ  يبر حسب اوضاع و احوال بوم     
اسـتفاده از زبـان     : انـد از    عبارت يستي در آثار ناتورال   ك از اصول مشتر   ين، برخ يبا وجود ا  ). 53
، يديس و ناام  يأاستان،   د يف جزء به جزء فضا    يمردم، توص ة  تود يزندگة ويانه، توجه به ش   يعام
، فقـر، حـضور     يـي گرا  جامعـه، جبـر    يهـا  يز بـه زشـت    يـ آم ، توجـه اغـراق    يمـ يط اقل يان شـرا  يب

  .رهي وغي جاهليها شهي داستان ، خرافه و اندي انفعاليها تيشخص
 به اخـالق  يياعتنا ين بي است ايستيات بارز در آثار ناتورالكعدم توجه به اخالق از جمله ن    

افتن روش يـ بـسط   نتيجة يياعتنا ين ب يا. نما ساخت  ها را زود انگشت    ستيراله ناتو ك شد   يعامل
  ). 64 ، 1385،يرعليرادفر و م( زمانه تا قلمرو اخالق بود يعلم

  سميتب ناتورالكان و ميرانيا -5
. گـردد  يان بـازم يومـت صـفو  كحة ان با اروپا و به خـصوص فرانـسه بـه دور      يرانيتبادالت ا 

ل و ورود صـنعت     يتحصمة  در فرانسه به منظور ادا     يرانيان ا يانشجوس دارالفنون، حضور د   يستأ
 يريپـذ  ريـ ثتأدر امـر  . ات فرانـسه اسـت  يان  با زبان و ادب يراني ا يين عوامل آشنا  يتر چاپ از مهم  

ن آثـار  يشتريـ ب. ده گرفـت يـ د نقش مهـم ترجمـه را ناد      يات فرانسه، نبا  ي از ادب  يرانيسندگان ا ينو
 از يكـي ل زوال يـ ام. سندگان بـزرگ قـرن نـوزدهم فرانـسه بـود       يـ وران، آثار ن  يترجمه شده در ا   

 بـر   ياديـ ر ز يـ ثتأه عالوه بر خوانندگان آثـارش،       كران است   ي محبوب در ا   يسندگان فرانسو ينو
 داشت و   يير بسزا يثتأران  يسندگان ا ي زوال، بر نو   ي نگارش كسب. ران داشت يسندگان معاصر ا  ينو

ر آثـار زوال   يـ ثتأه تحت   ك يسندگانيسم است لذا، نو   يورالتب نات كانگذار م يه زوال بن  ك يياز آن جا  
  .ز قرار گرفتندي او نيرك فير مشيثتأبودند، تحت 

اتـب  كهـا و م  ه مـا دوره كـ  معتقد اسـت  يمانيران سلي به اي غربياتب ادبكدر مورد ورود م 
ست است  ي ناتورال كه چوب كشود   ياگر گفته م  . ميا  را مانند غرب پشت سر نگذاشته      يخاص ادب 

 بـا  يخي از لحـاظ تـار     سندگان واقعـاً  يـ ن نو يـ ه ا كست  ين ن ي ا يست است به معن   ي رمانت يا فالن ي
 در  يلـ كبه طـور    ). 37 ،1368 ، يمانيسل( سم در غرب منطبق هستند      يا رمانت يسم  يتب ناتورال كم

  را يستيـ  از آثار ناتورال   ييها توان نمونه  يران م ي ا يات داستان ي در ادب  20هة  د ياسيس-يآثار انتقاد 
ان، يشيـ ، رضا بابا مقـدم، درو     يابنكم گلستان، تن  يچون ابراه   هم يسندگانيرد در آثار نو   كمشاهده  

). 44 ،1388،يرعلـ يزاده م حـسن ( و جـالل آل احمـد       يزاده، بزرگ علو   ، جمال كت، چوب يهدا
او . ران بـه حـساب آورد     يست ا يسندگان ناتورال ينوة ان را در زمر   يشياشرف درو  يد بتوان عل  يشا

 از  يكـي نم و آن را     كـ  ي نمـ  ي نفـ  ي اثـر هنـر    يـك ل را در خلق     يمن نقش تخ  ":هكند  ك ياذعان م 
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رده كـ طه  ا چنان مرا اح   ي زندگ يها تيدانم اما واقع   يسنده و هنرمند م   ي نو يك عمده   يها ييتوانا
ان يـ ل را در خـدمت ب     يـ  تخ يمـن حتـ    .ام ل نداشـته  يـ  پـرداختن بـه تخ     ي بـرا  يه فرصـت  كاست  
م بـا  يان ارتباط مـستق يشين نظر درويا. )214 ، 1386،يبرك ايعل( "دانم ي مي زندگيها تيواقع

ه كـ م ي بگوئتتوانم به جر ي من است مي از زندگ ييها  برش ي ابر يها رمان سال . نظر زوال دارد  
  ).همان("ه بر من گذشته است ك است يي من و ماجراهاياز زندگ% 90حدود

  سميتب ناتورالكان و ميشيدرو -6
 سـال در    8رمانشاه متولد شد و به مـدت        ك در   1320ور ماه سال    يهرسنده در سوم ش   ين نو يا

 و  يط شـغل  يسـال و محـل تولـد، شـرا        . آباد غرب آموزگـار بـود      النغرب و اسالم  ي گ يروستاها
ه كـ  است   ييها و همان شهرها     همان سال  قيقار بود د  كسنده در آنها مشغول به      يه نو ك ييشهرها

.  مـشغول شـده اسـت   يار معلم كنجا متولد شده و به       در آ  ي ابر يها سال داستان   يپرسوناژ اصل 
ر و ي سـه  بـار دسـتگ   ياسـ ي سيها تيتاب و فعال  ك به علت نوشتن     1357 تا   1350 يها  سال يط

 آغـاز  جهـان نـو  مجلة  در "صمد جاودانه شد"لة  او با چاپ مقا    يسندگيار نو ك. القلم شد  ممنوع
 ،فصل نـان ، تين وال ياز ا : توان يان م يشين آثار درو  يتر از مهم ). گفتار شي پ ،1377،يازرونك(شد  
م ي مـستند ترسـ    يلكع زمانه خـود را بـه شـ        يان وقا يشيدرو.  را نام برد   آبشوران و   ي ابر يها سال
ق او  يـ ف و دق  يگرفته از نگاه ظر   نشئت شتر  ي جامعه در آثارش ب    يها ي زشت يينما ند و بزرگ  ك يم

شـود تـا  دو اثـر         ين بخـش تـالش مـ      يدر ا . التش باشد يده تخ ييه زا ك نيرامونش است تا ا   يبه پ 
 ي مـورد بررسـ  يستي از منظر اصول ناتورال    و آبشوران  ي ابر يها سالان با عنوان    يشيمعروف درو 

  .رديقرار بگ

  1آبشوران -7
 در  يمـا، دو مـاه    نة ؛ خـا  يهـا  وتاه است بـا عنـوان     ك از دوازده داستان     يا  مجموعه آبشوران

، حمام،  يماري، ننه جان چه شده؟، عمو بزرگه، ب       كچوكغچة ها و غازها، با    يالون، ماه ينقلدان، ب 
سم پـر تعـداد   يـ  ژانـر ناتورال  يهـا  چون غالب داستان    داستان هم  يها تيشخص. پاش و صلح   آب

انـد   ه عبارت ك هستند   ي ابر يها  داستان سال  يها تين پرسوناژها همان شخص   يتر هستند اما مهم  
، )شود يده ميها ننه نام ه در داستانك(ر، مادر ه با پدكر يف، بش يف، لط ي شر يها از سه برادر با نام    

___________________________________________________________________________ 
 .باشد ان بستر اصلي اتفاقات داستان مياي محروم در كرمانشاه است كه در اين داست آبشوران در واقع نام محله. 1
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آبشوران محلة  در   يا  اجاره ي در اتاق  ي موس ييو دا ) يب يشوهر ب (ره  ي، عمو پ  )يب يب(مادر بزرگ   
ع ي وقـا ي اصـل يفـضا  آبـشوران  هكها  داستانن ي از ايكدرهر . نندك ي را گذران مي سخت يزندگ

ن و  ينـش  ري فق يا  محله . است  مواجه ها ي و پلشت  يفيثكمملو از    ييم فضا يبا ترس باشد خواننده    يم
شتر يـ توانـد بـه علـت تـسلط ب     ين انتخـاب مـ  يـ ا. سنده استيه زادگاه نوكرمانشاه  كمحروم در   

. هاسـت  اتفاقـات مهـم داسـتان     همة ه آبستن   ك ييجا.  رخدادها باشد  يط اجتماع يسنده بر مح  ينو
 داسـتان در واقـع      يق فـضاها  يـ م دق يرسـ ت. ز است يانگ  و غم  يكاه، تراژ يها غالباً س    داستان يفضا
پولـت تـن    ي طبق نظـر ه    . داستان است  ي پرسوناژها يريگ لكط در ش  ي بر نقش عامل مح    يدكيتأ

ط و ذات بـر     يه محـ  كشود   يگونه نشان داده م    نيست وا يط ن يانسان جدا از دو عامل ذات و مح       
ة سنديـ نولة سيم شـده بـه و  يترسـ معة  هـر فـرد در جـا   .سان دارنـد  يكـ ر  يـ ثتأ افـراد    يريگ لكش

هـا و   نشك از وايش نمود يافته و رفتارها  يه در آن پرورش     ك است   يطيسم، محصول مح  يناتورال
  .ها معاشرت دارد  روزمره با آنيه در زندگك است يبرخورد با افراد

  ي ابريها سال -8
 ي شخـص  ي از زنـدگ   يه برشـ  كـ  ياثر. شود ينامه محسوب م   يزندگ  خود يك ي ابر يها سال

 نـه  يها ه در سالك است يمردمانة  روزمريق زندگي از حقاياسكتاب انع كن  يا. ان است يشيدرو
ـ ي داستان مردمان معمـول يها تيشخص. سته اندين مرز و بوم ز  يچندان دور در هم     ي واقعـ ي ول

 يهـا   ازدورانييسنده، خواننده را با نماها   يدر چهار جلد و حدود دو هزار صفحه، نو        . اند جامعه
ران و عراق و    ينجه، جنگ ا  ك، بازداشت، زندان، ش   ي، نوجوان كيودكه  اش از جمل   يمختلف زندگ 

هة شه از د  يـ داورة ن داستان سرگذشت چند نسل از خـانواد       يا. ندك يمسائل بعد از جنگ آشنا م     
 يف پسر بزرگ مـش    ين داستان شر  ي ا يراو. ندك يم م ي را ترس  1357سلطنت احمد شاه قاجار تا      

شه بـه محـض تولـد       يـ داور. شه است ي به نام داور   ي بوچان پسر، بزرگ مرد    يمش. بوچان است 
زده او   يشه را صدا م   يدهد و چون مادرش در لحظه مردن فقط اسم داور          يمادرش را از دست م    

ه مادر  ك يدر واقع اسم  . ردكم فانوس او را بزرگ      ي تنها به نام م    يرا هم به همان نام نهادند و زن       
 رفـع   يه بـرا  كـ ر  يـ  فق يشه بوده، دهقان  ي داور زده نام پدر   يشه به هنگام وضع حمل صدا م      يداور

ـ   ي به  آشپزخانه خـان مـ       كي و هوس زن پا به ماهش دزد       يگرسنگ  از بـد حادثـه او را        يرود ول
دهد زن پا به ماهش را با        يخان دستور م  . ندك يبرند اما او فرار م     ينند، گوشش را م   ك ير م يدستگ

ا يـ ب زن بعـد از وضـع حمـل از دن          يـ ن ترت يـ به ا . نندكابان رها   يسو به دم قاطر ببندند و در ب       يگ
رد و  كـ  يستادگيـ  ستمگر ا  كيشود در برابر ظلم وستم خان و مال        يه بزرگ م  كشه  يداور. رود يم
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ه بوچـان پـسر     كم  يز شاهد يداستان ن مة  و آواره شدن او شد، در ادا       يچارگياش، ب  يستادگياة ثمر
وچ كـ  روستا به شـهر  1288ال ه در سكشود او  يبش مي چون خود او نص    يز سرنوشت ي ن شهيداور

شه پـدر   يـ  داور يشمـس 1288ازدهم سـنبله    ي بوچان مهم است چون در       يخ برا ين تار يا. ندك يم
 -رمانـشاه كها و مستغالت  نين زمكي از ماليكي -بوچان را از درخت توت جلو قصر شامارخان    

ر نگـون  راكـ ز شـاهد ت يـ  فرزند اول بوچان ن   فيشره  كشود   ين مقدر م  يرده بودند و چن   كآونگ  
ه كـ  اسـت  يطلبـ  ف بر خالف پدرش بوچان انسان حـق يها باشد شر  بتيها و مص   ها ورنج  يبخت
 ي محل -ي بوم يبو و رنگ. شه به ارث برده است    يبزرگش داور   را از پدر   يطلب  و حق  ين دادگر يا

ن ي آغاز يفضا.  است ي و يها  نوشته يننده برا ك نيي تع يترهاكاراك از   يكيان  يشي درو يها داستان
  .است دردآلود يي فضاي ابريها سالان داست

آور  اميـ زمـان پ   تواند هم  يه م ك يانگر تحول است، تحول   يم لحظه تولد  ب    يآغاز داستان با ترس   
 روشـن  ي فـضا يـك ن رنج مولد يه حاصل دردها و صبر بر ا كن بعد   ياز ا .  باشد يديا ناام يد  يام

ن شـروع در واقـع   يـ ا. ها باشد ارتگر رنج و مريبخش ظهور د  ديدردها و نو  ة دهند ا ادامه يباشد  
 يهـا  شهيـ ر اند يثتأه به شدت تحت     كر  ي فق يا خانواده.  غالب بر داستان است    يفضاة نندك ميترس
 يدردهـا ة ه عـالوه بـر مـشاهد      كف قهرمان داستان    يتولد فرزند سوم از منظر شر     .  است يخراف

 يبختـ   عوامـل نگـون   ازيكـي توانـد   ين درد مـ يه اك است آغشته به خرافه      ييمادر شاهد دردها  
ل كه خرافه شـ   كثر در داستان است     مؤار  ي از افراد بس   يكيمادربزرگ  . ن خانواده باشد  ي ا ياعضا
شه گرفته است از عامـل  يم بر داستان رك حايفقر و جهل فرهنگ  . ت اوست ي شخص ياصلة دهند
 مطابق تيهر شخص. اند  جامعه ي داستان، افراد واقع   يها تيشخص. ي با عنوان فقر اقتصاد    يبزرگ
ردار و گفتـار  كـ نـد و خواننـده شـاهد تناسـب     ك ي نگـاه مـ  يشه و بـاور خـود بـه زنـدگ      يبا اند 

 و  يت وجود انسان  يسنده از واقع  يف نو يتوص".  خود است  ياجتماعطبقة  داستان با    يپرسوناژها
  ).84، 1389 ،رياصالح پذ( " برهنه استيفي او توصيروابط اجتماع

 ي داستانيف فضاهايتوص -9
از . ديآ يها به دست م    انكاء و م  يق اش ينه دق يق معا يقت تنها از طر   يها، حق  ستيناتورالاز نظر   

ق و  يـ ف دق يتوصـ ). 263 ، 1373،يرصـادق يم(شـود مهـم اسـت        يده مـ  يچه د  ها تنها آن   نظر آن 
د و خواننده در يآ ي به شمار م آبشوران تيات بارز و قابل اهم    ك داستان از ن   يها انكمنة افاكموش

  :باشد ي داستان ميسنده از فضاهايق نويف و دقيفات ظرين اثر شاهد توصياة صفحصفحه به 
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آمـد، بـارش را    ين مييه پاكطور  ني شهر همياز باال. ختندير ي منها را در آشورا   زباله
 يهـا  ل پـل يس. ردك ي ميما خال ة  گرد يبارش را رو  همة . رسد يما م نة آورد تا به در خا     يم

 ).6 ، 1358ان،يشيدرو(رد ك ي را خراب ميچوب

 يف و نامناسـب بـرا     يـ ثك نـامطبوع،    يه مملو از بوهـا    ك ينينش ريفقمحلة ها و    ف خانه يتوص
ـ . نـده اسـت  كه افيها سا   بر آن  يماريبت و ب  كه فقر، ن  ك ييها م محله يترس.  است يزندگ  كشـ  يب

  :هاست يماري از عوامل مهم بيكيت بهداشت يعدم رعا

 يهـا   لولـه ياز رو. داد ي مـ يآغوش خود جـا  ش ما را در     يها  مستراح ي با بو  نآشورا
  ).8 ،همان ( برد  ي مي آجريها ه آب به خانهك يفلز

  يبخش ا جانيص ياستفاده از صنعت تشخ -10
رسـد   ي مـ يسم به حـد ي بر اصول ناتورال يم بر روح آثار مبتن    كن ظرافت و دقت حا    ي ا يگاه

 و يبـار زنـدگ   ت اسفي وضع ازيتر و قي عمك خواننده و در   يشتر رو ي ب يبخش ه در جهت اثر   ك
د نزد  ين صنعت را با   ياوج استفاده از ا   . پردازد ياء م يا اش ي حوادث   يبخش  آن، به جان   يها يسخت
دهـد، آن را     ي را به قطار مـ     ي نقش اصل  يانسان وحش ه در رمان    كجا   رد؛ آن كل زوال جستجو    يام

 از  ياريت عامل مرگ بس   يبرد و در نها    يش م يوران باال يوموتكلوقة بخشد و در حد معشو     ينام م 
ماند و هرجا بـه      ي غافل نم  يبخش ز از جان  يان ن يشيدرو. شود يم) از نظر زوال  (گناه   ي ب يها انسان

  :برد يباشد، از آن بهره م يشتر بر خواننده مي بيبخش دنبال اثر

اط را پر   يح. زد يوار باال م   ها فواره  شد و آب از مستراح     ي پر م  نآمد آشورا  يه م كل  يس
 يده بـاال ي پالسـ يهـا  گـل  هـا و دسـته   اهكـ ده و ي پوسيها رد، چوب ك يچاه را پر م   . درك يم

فقـط زبـان   . ردك يم ميآورد تو اتاق ما و به ما تقد   يگرفت و م   ي دستش م  يها را رو   يشهر
  ).9،همان(ند كه سالم كنداشت 

  يش محلياربرد زبان و گوك -11
 داستان،  ي اصل يها تي عنوان زبان شخص   وچه و بازار، به   كقت، استفاده از زبان مردم      يدر حق 

بـان و منتقـدان     ي از اد  ياريرد و البته مورد انتقاد بـس      كباب  ل زوال   يام را   يالديدر قرن نوزدهم م   
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وه بـه عنـوان   ين شياز ا2 و موپاسان 1چون ماالرمه  هميگر برخي دي از سو ي قرار گرفت ول   يادب
د يـ ه نباكـ سم  يـ  مثبـت ناتورال   يهـا  يژگيواز  . ردندكاد  ين و هنر منحصر به فرد زوال        ي نو يروش
ـ   يدر حق . هاسـت  آنة  به زبان محـاور    يك و نزد  يميده گرفته شود، زبان صم    يناد ن بـار   يقـت اول

ردنـد از  ك يش سـع ي آثار خويها تي شخصيها و گفتگوها ه در نقل قول كها بودند    ستيناتورال
ــالت و تعب ــيجم ــتفاده يرات ــد ك اس ــنن ــاد ك ــره و ع ــان روزم ــردم يه در زب ــار م ــود يج  ب

 يه عناصـر اصـل  كـ  ييه خـود در فـضا  كـ ن يان با توجه به ا   يشيدرو). 412 ، 1376،ينيدحسيس(
ش مردمان مـسلط اسـت،   ي به زبان و گويرده و به خوبك يرد، زندگيگ يل مكداستان در آنجا ش  

ن باورهـا را    ياش نمود ا   يرده و در لحظه لحظه زندگ     ك ي داستان زندگ  يها تي شخص يبا باورها 
چـه    هـر  يسم برا ين مشخصه ناتورال  ي هنرمندانه از ا   يلك توانسته، به ش   يرده است لذا و   كتجربه  

طبقة ا يـ  مختص مـردم محـروم       يق زبان گفتگو  يند و با تلف   كرگذارتر شدن اثر خود استفاده      يثتأ
سم يـ  ناتورال يژگين و يآن منطقه و با به نگارش درآوردن  آنها، به ا          ة ژيش و ين اجتماع با گو   ييپا

 يهـا  سنده بـا موضـوع و خواننـده بـه صـورت           يـ لحن طرز برخـورد نو    . تر شود  يكدهر چه نز  
ــاگون اســت  ــ(گون ــان و لحــن گفــت). 104 ، 1387 و ســپهوند، يعطرف اربرد كــگوهــا و  و زب
. دهـد  يتـر جلـوه مـ      ينـ يه داسـتان را ع    كـ  اسـت    ي از عوامل مهم   يرات بوم ياصطالحات و تعب  

در صفحه به   . مردم باشد ة ها و آالم تود    ه بهتر رنج  ان هر چ  ي ب ي برا يكينكتواند ت  ي م يسينو ساده
رهـا  ين اصـطالحات و تعب    يم ا يتوان ي م  و آبشوران  ي ابر يها سال ان، از جمله  يشيآثار درو صفحة 

  : مثاليبرا. مينيرا بب

  ).فرزند: روله) (8، 1358ان،يشيدرو ( ينم الهكروله روله براتان ب
ـ كيار م كـ ن، از صب تـا عـصر        ي قزو يها ن فعله يشد ن يچ نـدار ين و عـصر هـم هـ    ين

  ).ارگرك: فعله) (9،همان(
ش يها آمد و پشت ناخن ي مي خوبير چادرش بويه از زكه يبر با دختر همساكمن و ا 

  ).ه قل دوقلي: قمچان) (11،همان(م يردك يش شده بود قمچان ميش ريالش ركدن ياز چ
  ).مبدقد: جغد، قوشمه: ه غشيبا) ( 12،همان( ها، قوشمه ها  ه غشيبا

  ).ف زدنك: چپ زدن) (51 ،1370ان، يشيدرو( زنند  ي ميچه چپ
  ). يبندان و مهتاب خيشب : انيساق) (53،همان(ان است يرون ساقيب

___________________________________________________________________________ 
1. Mallarmé 

2. Maupassant 
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انات ي از جر  ي و يريرپذيثنتيجة تأه  ك نيان، عالوه بر ا   يشيدروسيلة  به و  كن سب ياستفاده از ا  
ان در آن   يـ  ب يآزاد. ز وابسته بـود   يمان ن  آن ز  يط اجتماع يسم بود، به شرا   يسم و ناتورال  ي رئال يادب

ده يـ د ستمة  تود يدهايها و ام   توانست رنج  يان ساده م  ي به ب  كسنده با تمس  يدوره مجاز نبود و نو    
انه، يالم عام كالبته در بهره بردن از      . ندك "يزبان هم"ها   گر با آن  يند؛ به عبارت د   كان  يماً ب يرا مستق 

ز به شمار  يشرو قبل از خود ن    يسندگان پ ي از نو  ياريراه بس ة ددهن ه ادامه كن نبود؛ بل  يان اول يشيدرو
 .توان نام برد يت را ميزاده، آل احمد و هدا ه از آن جمله جمالكد ي آيم

  فقر -12
ر جامعـه انتخـاب     يپذ بين و آس  يياز طبقات پا  سم  يناتورالتب  ك  م  يها  داستان يها تيشخص

 همة به عنـوان مـسبب    ه  ك داستان است    عاملن  يتر فقر مهم ز  يان ن يشيدرودر هر دو اثر     . اند شده
ـ  ية ما  درون .ندك يجلوه م داستان  قهرمانان  الت  ك ها و مش   يبدبخت  و فـساد،  يعـدالت  يهر دو اثر ب

. ل شـده اسـت  يـ ف جامعـه تحم  يه بر مردم و قشر ضع     ك است   ييها  و ستم  ي و فرهنگ  يفقر ماد 
 مردمـان   ي از زنـدگ   يپوشـ  گونه چشم  چيسنده و نگارش واضح و بدون ه      يق نو ي دق يها فيتوص
ند و تلخ يع ناخوشايباشند، نمود مبرهن از وقا    ي داستان م  ياصلة هستة ل دهند كيه تش ك ي ا يعاد
 و يت فرهنگـ يـ  داستان، فقر و محروم انف چهره قهرمان  يسنده با توص  ي نو فقرزده است و  معة جا
ن ي و جهل را به بهترينار مردمان غرق در خرافه و نادا      ك بر اف  يم فقر و فساد اجتماع    ير مستق يثتأ
  .شاندك ير مين به تصوكل ممكش

 غلـط، اوضـاع     يشود و اعتقاد به خرافات و باورها       ي م يسواد يش ب يوجود فقر موجب افزا   
 ييهـا  شتر خانواده يب. )119 ، 1391 ،يعثمان و غيت جهان يليخل(ند  ك ي افراد را دگرگون م    يزندگ

شـود، درفقـر دسـت و پـا      يبا آنهـا آشـنا مـ   ) ي ابريها سال داستان يقهرمان و راو (ف  يه شر ك
 يان احـساس گرسـنگ    يـ ب. ز هست يرد اشتباه اشخاص ن   كد و عمل  ين فقر معلول عقا   يزنند و ا   يم
ه كـ  ماهرانه نگاشته شده است      ي به قدر  آبشوران قهرمانان داستان    ف  يلط و   فيشراد از زبان    يز
 بـر   يسكـ ة ن احـساس از عهـد     يـ ان ا يب.  از آن بگذرد   يتواند از آن به سادگ     ي م يا متر خواننده ك
هـا را   ن صـحنه يـ رامون خود ايا در پيرده باشد ك سخت را تجربه     يها ن لحظه يه خود ا  كد  يآ يم
 و  ين درد گرسـنگ   يـ تـر ا    و مهارت هر چـه تمـام       ييبايان به ز  يشيه درو ك رده باشد چنان  ك كدر
  :رده استكم ي خواننده ترسي را برايندار

ـ دزد ين م م و از خانه نا    يرفت يآهسته م  فـه شـلوارمان، تـا ننـه        يم ل يگذاشـت  يم و مـ   يدي
ـ داد يان مـ  كهامان را آزادانه ت    م دست يآمد يرون م ي از اتاق ب   يوقت. ندكرمان ن يغافلگ ه كـ م  ي
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ـ د ياگر ننه م. فتديه مبادا نان بكم يداد يان نمك خودمان را ت   يم ول يا  نبرده يزي چ يعني د بـا  ي
نشـست   يزد، مـ  يوار مـ يد، سر خود را به دينال يمرد، ك يبود مكمان را يها ان ران يچنگول م 

ـ موئ يداد و مـ    يان م كرد، خودش را به چپ و راست ت       ك يگوشه اتاق و زانوها را بغل م       د ي
  ).9، 1358ان، يشيدرو(

  ).14،همان(م يه دست به نان نزنكف را قسم داده بود يام بود اما ننه من و لط گرسنه

ف از جملـه    يپـدر شـر   .  مـرد داسـتان اسـت      يژها پرسـونا  ياريك از عوامل مهم فقر، ب     يكي
ر غلـط او در   كـ  و البته طـرز تف     ياريكم بر جامعه و ب    ك حا يالت اقتصاد كه مش ك است   ييمردها

 مطلـوب را فـراهم      ياش رفاه و زندگ     خانواده يه نتواند برا  كاند   الت سبب شده  كبرخورد با مش  
  :ر در آورده استي رشته تحرن بهيالعمل پدر را در مواجهه با فقر چن سكان عيشيدرو. ندك

 را ناتمـام  يپول نـدارم و خرجـ   : گفت   يشه م يآمدند و پدرم هم    يعصرها و فرداها م   
. ديشك ي ميارك كتكار به ك روزها هم يبعض. ار بودكشه بدهيداد و هم يا اصال نميداد  يم

از بند  گرداند و ما     ي م يرسكگرفت و دور     يس ننه را م   ي نبود، گ  يشگيگر آن آدم هم   يبابا د 
ـ دو يرون م يم و به ب   يزد ياد م يفر. ميديشك يغ م يدل ج  مان را بـشنوند و بـه   يم تـا صـدا    يدي

  ).53،همان( م يافتاد ي بابا مي دست و پايم و رويگشت يدوباره بر م. ادمان برسنديفر

 يستي بر اصول ناتورالي مبتني داستانهاياسي و سي اجتماعيوجه اعتراض -13
ـ   سيـ تـب ناتورال  ك م يريگ لكش  يدر رو   رو   يارگركـ  يهـا  ه انقـالب  كـ  اسـت    يم در دوران

 يـك سم  يـ ه ناتورال كـ شود   ين مالحظه م  يبنابرا. رنديگ ي قرار م  ي بورژواز ي ارتجاع يها ومتكح
اصـالح  ( در فرانـسه شـد       ي مسلط ادب  ك سب 1871-1848 يها ه در سال  ك بود   يان اجتماع يعص
مـردم در   سيلة ه بـه و   كـ  بودنـد    يارگرك يها  بازتاب جنبش  يستيآثار ناتورال ). 76 ، 1389ر،يپذ

 تـا  يستيـ  ناتوراليهـا  قهرمانـان داسـتان  . ردنـد ك ي مـ يستادگيم بر جامعه اكبرابر ظلم و ستم حا 
ن ي از آثار زوال شاهد ا     ياريدر بس . نندك يشان مقدور است در مقابل ظلم مقاومت م       يه برا ك ييجا

 بـه   وورومعـدن   ارگران  كـ راضـات   تـوان بـه اعت     يه از آن جمله م    كم  ي هست يستادگيمقاومت و ا  
 موجـب مـرگ     يستادگيـ ن مقاومـت و ا    يـ ا. ردك اشاره   2نالي ژرم در رمان  1هين النت يات يردگكسر

___________________________________________________________________________ 
1. Etienne  Lantier 

2. Germinal 
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ان يشيـ  درو ي ابر يها ساله در داستان    كشود، چنان    ي داستان هم م   ي پرسوناژها يبار برخ  سفتأ
-ياسـ يراضـات س توجه به اعت. ندك يف م يشه توص يف دارو يرا از زبان شر    »مردان«مرگ  صحنة 
 يهـا  سالو  آبشوران  سم در   ي ناتورال يها  از جمله مشخصه   40 و   30 يها ران در دهه  ي ا ياجتماع

 بـستر  ي ابـر يهـا  سـال  قهرمـان رمـان   شهيف داور يشر يدوران نوجوان . ديآ ي به حساب م   يابر
ـ يامعة جـا مة  عـا  يم فـضا  يف و ترس  يتوص. است است ي او با س   ييآشنا  شـدن   ي درعـصرمل  يران

 ياسـ يس-يخيع تـار ين وقـا يتر ات حزب توده جزء مهم  ك مرداد و تحر   28 يودتاك صنعت نفت، 
ام بر آنها رفتـه     كه از جانب ح   ك است   ي به ستم و ظلم    يارگرك طبقة يها اعتراض. داستان است 

 ي چگـونگ ييبـا يان بـه ز  يشيـ درو.  و ظلـم اسـت     ي اجتمـاع  يعـدالت  يج ب ي از نتا  يكيفقر  . است
شـوم و تلـخ  ظلـم و    ية ه شاهد ساك را   ي در مردمان  يخواه م و انتقا  ياعتراضحية  رو يريگ لكش

  :ن گونه نوشته استيشان هستند ا ي خانوادگيفقر بر زندگ

ـ ها تا ابـد مـرا ب   غين جيا. شه در گوشم خواهد بودي دلخراش اصغر هم  يها غيج« دار ي
مش كشه شيه همك اش آماده است، آن يشه خرجيه همك نگه خواهد داشت و مرا بر ضد آن  

بـر ضـد   .  داشته باشد خواهد شوراند يشه خرج يه هم كند  ك ي نم يارك زالو پر است و      مثل
شـنود، برضـد    ي ننـه را نمـ  يها ناله.  شنودي اصغر را نميها غير است و ج كه گوشش   ك آن
بود بـود،  كام از درد  ر چشم ننهيشه زيه چرا همكد و ندانست و نخواست بداند       يه نفهم كآن
ـ      يشفته و پر درد و هم     ش شانه نزده، آ   يسويشه گ يهم  »مير باشـ  يم سـ  يشه گرسنه بود تا ما، ن

  ).54، 1358ان، يشيدرو(

  يتضاد  طبقات -14
ـ كانگر شـ يـ ه خـود ب ك است يق طبقات اجتماعي از اختالف عمي نماد يتضاد طبقات  ن ياف ب

م كشور و فساد حا   ك يالت اقتصاد كن اختالف بر اثر مش    يا. ر و ثروتمند جامعه است    يمردمان فق 
ف ي داستان و به هنگام توصيي ابتدايها  را در سطرين تضاد طبقات يا. ران است يت وقت ا  بر دول 
ـ  يدوام قـو  . مي شاهد ي داستان به خوب   يفضا  يهـا  غالـب بـر تـم   نكتة ف، ين رفـتن ضـع  ي واز ب

رده كـ م ي گونـاگون ترسـ  يهـا  لك را بـه شـ   ين اختالف طبقات  يان ا يشيدرو. باشد ي م يستيناتورال
 نور ماه را بـه      يندگكسنده پرا ي نو مانة  خا با عنوان آبشوران  عه داستان    از مجمو  ياست، در بخش  

ه يوجود آمـده اسـت، تـشب    فش مناسب بهكاد و نداشتن يار زكه به خاطر   ك ي پسر ي پا يها تاول
  :ندك يم



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 516

ماه . آمد ينفس شهر بند م.  دل شهر نشسته بوديه از سراب برگشتم، شب رو     ك يوقت
 شـهر  يهـا  بـر از دور چـراغ  ك اي پـشت پـا   يها ثل تاول ده بود، م  كي پوست آسمان تر   يرو

شـدند تـا     يزتر مـ  ينورتر و ر   مكدند  يرس ين شهر م  ييه به پا  كطور   زدند و همان   ي م كچشم
  ). 32،همان(شد  ي ميك تاريكه تاركما، محلة 

 ي معمـار ك سبيها  جامعه را با تفاوتياء و فقرا يم اختالف طبقه اغن   يگر ترس ي د يدر بخش 
  :ندك يان مي بساز و و ساخت

خودم روزهـا   . برد ي را م  ي گل يا آب فقط خانه  . بره يا را نم  يه  آب دن   كدانستم   يمن م 
بـرد   ي را آب نمـ ي و آجـر ي سـنگ يهـا  خانـه .  شهر رفته بودميان آشورا تا آن باالها ياز م 

  ).10،همان(

هـا محـدود    سـاز خانـه   و سـاخت ة ويار و شـ كـ ان  كـ ودكچون    هم ين اختالف ها به مسائل    يا
ض ير و ثروتمند تبعـ    يآموزان فق  ن دانش يه در مدرسه هم ب    كشود   يادآور م يسنده  يشود و نو   يمن

  :رده استك يزاده خطاب م ر را حماليآموزان فق  دانشيشده و معلم به راحت يقائل م

ـ  ا يتـو ":گفت يم، م يشد يت م كآمد همه سا   ي سرخ م  يها ه با چشم  كمعلم سرود    ن ي
مان ي امـا ناگهـان از گفتـه خـود پـش     "نندك يه سروصدا مكزاده هستن   حماليا الس عده ك
شه ينن و هم  ك يه سروصدا نم  كزاده هستن     هم آقا  يا البته عده ":گفت   يشد و با عجله م     يم

  ).20،همان ("آرومن

  خرافه -15
ف يـ طبـق تعر . مـردم اسـت  ة  تـود ين عوامل بـدبخت يتر  از مهميخرافه، جهل و فقر فرهنگ    

، تـرس از  ي از نادانيا اعمال ناشيرت است از مجموعه اعتقادات ، خرافه عباديفرهنگ لغت عم  
هـا و ماننـد آن        علـت و معلـول     ي نادرسـت از بعـض     كها، اعتقاد به جادو و بخت، در       ناشناخته

مـان مـادر اسـت،    يف درد زا  يه توص ك ي ابر يها سال داستان   كآغاز دردنا  ). 524، 1373د،يعم(
 سراسـر جهـل   يسنده از فـضا يـ بـه جـزء نو    ق و جـزء     يـ  دق يهـا  فيشـود بـا توصـ      يهمراه مـ  
شـود از جملـه      ي م ي خراف ي به باورها  ي فراوان يها در طول داستان اشاره   .  داستان يها تيشخص

ـ  مكان هنرمندانه توانسته حيشيدرو. رهيو وغ ي، آل، د  ياعتقاد به جن و پر      ي اجنـه بـر زنـدگ   يران
  .شاندكر بيتصوها غالب است را به   بر آنيه جهالت و نادانك يمردمان بدبخت
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زا  را تنها     ه طبق باور عامه، اگر زن تازه      ك يا افسانه-يالي است خ  يا زائو ترسان، موجود   يآل  
توانـد بـا     يانه آل م  ي عام يطبق باورها . رساند يب م يا آس يد و به او آزار      يآ يبگذارند، سراغش م  

ده و اقـدام  يـ در چهل روز را دزين شود، آل نوزادان زين موجب سقط جن   يب رساندن به جن   يآس
 ي سـنت يران در باورهـا ين باور عالوه بر ايهر چند ا. ندك يا بچه جن ميض با بچه خود   يبه تعو 

 منـوط بـر   يعلمية چ نظريه است، اما هي از جنوب روس  ييها انه و بخش  ي م يايمردمان قفقاز، آس  
 ييهـا  ش در بخـ ين باور خرافيا. خرافه استية ن باورها فقط بر پايست و ا يوجود آل موجود ن   

  :شود يده مي دي ابريها سالاز داستان 
 كردن و جفتـ   كـ نـد بـه عرعـر       ك يند شـروع مـ    يب ياالغ تا آل را م    . شود يآل دوباره ظاهر م   

 آدم  يهـا  شهيـ ر اند يـ ثتأ داسـتان تحـت      ين قسمت راو  يدر ا ). 11، 1370ان،  يشيدرو( انداختن  
  . داستان در حال مبارزه با آل استيها بزرگ

  ).426،همان ("د و مردييمرا زا. دنييهنگام زا.  را آل بردمادرم":عمو تراب

د تـا نـوزاد را بـا        يـ آ يد و در لحظه تولد م     يآ يم  مختلف در  يها لكطبق باور عامه آل  به ش      
  :شوند گربه است يه آل را به آن متصور مك ييها لك از شيكي. خود ببرد

نم و زن شادان زرگر با      صورت خا . پرد ينار باغچه م  كوار حصار به    ي از د  ياهيسبة گر
! خود خودشـه  ....خودشه...شتيپ...شت  يپ: نندك يدوند و دنبالش م    ي گربه م  يشتاب به سو  

  ).16،همان( رد خور نداره _

ند بـا   كمان  يه زائو قرار است در آنجا زا      ك را   ين باور به هنگام وضع حمل، اتاق      يبر طبق هم  
ف پرسوناژ  يشر. ترسد به آن اتاق وارد شود     ه آل ب  كآورند   ي در م  يلكها، به ش   يرها و نقاش  يتصو

ن فرزند  ير سوم يتولد بش لحظة ه  ك داستان   يها ن صفحه ي در آغاز  ي ابر يها سال داستان   يو راو 
ه در داسـتان ننـه خطـاب     كـ ف اسـت    يزهرا، نام مـادر شـر     (ه مادرش   ك را   يخانواده است، اتاق  

  :ندك يف مين توصيدر حال وضع حمل است چن) شود يم

 اتـاق بـه   ينجـ ك اه در سـه ير سـ ي شمشيك. دوزم ياتاق چشم م  شة  به گو  از پس پرده  
اند   پر آب گذاشتهياسه ذراتكم در ي مشت چنگ مريكر ير شمشيدر ز. زان استيوار آويد

 يككلة . اند دهيشك يب و ترس آور   ي عج يها وار اتاق با زغال خط    ي د ي رو ]...[.تا باز شود  
 يكرون آمده و    يش ب يها ه دو تا از دندان    ك اژدها   يكتنة سر و . چيچ در پ  ي پ يها و با شاخ  يد
  ).6، 1370ان، يشيدرو(ه شاخ و دم دارد كطان يش
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 يختـه شـده اسـت، حـضور جـن در زنـدگ            يه بـا خرافـه آم     كـ  عامه   يگر از باورها  ي د يكي
. ن اسم وجـود دارد   ي در قرآن با ا    يا  سوره يقرآن جن وجود دارد و حت     گفتة بنا به   . هاست انسان

ر و يـ گ ه بـا عنـوان جـن    كـ چـه    ه آن كم شد   ي معتبر قرآن، متوجه خواه    يرهايع به تفس  اما با رجو  
ن يـ ست و افراد سودجو با سوء اسـتفاده از ا         يش ن ي ب يا ج شده است خرافه   ير در جامعه را   يگ فال
م ينـ ك ي مشاهده مـ    و آبشوران  ي ابر يها سالدر داستان   . اند  به دست آورده   يالنك يها ته، پول كن
ه بـه   ك يا چارهير و ب  ي مردمان فق  ين دست، چگونه بر زندگ    ي از ا  ييها د به خرافه  ه جهل و اعتقا   ك

 خـود  يزنـدگ ية  سرمايشود به راحت يگذارد و موجب م ير ميثتأآورند  ي پول به دست م   يسخت
شـود و    يمار م يب) فرزند سوم خانواده  (ر  يبش. ها از دست بدهند    ن خرافه يل اعتقاد به هم   يرا به دل  
  :شود ير مي، دست به دامن فال گك مراجعه به پزشير به جايبشجة ل معايمادر برا

 جن يك: ديگو ي و م]...[شدك ير را دست مي بشيف پاك. ندك ير را نگاه مير بشيگ فال
ـ  خطاب به چ   ]... [.زند يس م ي بچه را ل   يف پا كها   شناسم، شب  يامالً او را م   كه  ك ه كـ  يزي
شـفاعت  .  عاجزانه دارم  يبن جن تقاضا   جن بن جن بن جن       يا: ديگو ير چادر است م   يز
. صـدقه بدهنـد   . از بدهند يه نذر و ن   كنم  ك يشفاعت م . ن بچه بردار  يدست از سر ا   . نمك يم

( اه را آزار نرسـانند      ي سـ  يهـا  گربه. زندين نر ي زم يآب داغ رو  . نندكت ن ي تو را اذ   يها بچه
  ).336،همان

  ييگرا اعتقاد به جبر -16
سندگان يـ  نويهـا  م بـر داسـتان  كن اصـول حـا  يتـر   از مهـم ر بـودن يم تقد ي و تسل  ييجبرگرا

 و جامعـه اسـت   يست به هستيناتورالة سندين جبر محصول نوع نگرش نو     يا. ست است يناتورال
ت يـ مكحا. سم اسـت يـ تـب ناتورال كاعتقاد به جبر و سرنوشت در م    ة نندك نين نگرش تضم  يه ا ك

ه كـ  اسـت  يقتـ يرفتـه از حق   گ  نـشئت  آبـشوران  و   ي ابـر  يها سال داستان   يها تيجبر بر شخص  
هـا را در بـر    ين زشـت يـ  زمـان ا  يهـا  برهـه همة  بشر در    ي ابنا ي زندگ يعنيهمواره پنهان مانده،    

ه در  كـ پـدر،   نة ايـ رات جبرگرا كطرز تف . اند ردن آن داشته  كتمان  ك در   يها سع  گرفته اما انسان   يم
 ي پدر راو  مش بوچان  .ف است ي شر يها  از دغدغه  يكي را دارد،    ين اصل ك ر يراني ا يها خانواده

شفتة اوضاع آ  نتيجة ياريكن ب يه ا ك است   ياريكمرد ب ) فيشر(  ي ابر يها سالو قهرمان داستان    
او ة العمل و راه چـار     سكشود و ع   يشه حقش خورده م   ين پدر هم  يا.  عصر خود است   ياقتصاد

ه ياه تنهـا سـرم    كـ پدر خـانواده، خانـه را       . م محض شدن است   ي ها، تسل  يخور ن حق يدر برابر ا  
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 يلـ ي تنها دل  يارك ن ندانم يه ا يدهد و در توج    ي از دست م   يلوح شان است، با ساده    رانهي فق يزندگ
  ).42،همان( در اصل جن خانه با ما بد شد يعني. قسمت بود: هكن است يآورد ا يه مك

ن يزمـ  ريـ لفـت در ز  ك قد و گردن   نه پوش، بلند  ي نفر پشم  يكه  كدهد   يح م يدر ادامه پدر توض   
ن يـ ر و از ايـ ات را بگ چه زودتر دست زن و بچـه  ه هر كرده  ك يد م يه مدام او را تهد    ك خانه بوده 

 يعقـوب ي يه آقاكنه پوش جن نبوده بليه مرد پشمكاشف به عمل آمد كبعدها . ش و برو كخانه ب 
 اعتقاد به جن، توانسته بود خانـه را بـا   يه با استفاده از جهل و باور خراف   ك بوده   يهوديه  يهمسا
  .مت از چنگ پدر خانواده به در آردين قيتر ارزان
 يهـا  ن لحظه يتر ر در سخت  يتدب يت منفعل و ب   ياش و شخص   انهيرات جبرگرا كن پدر با تف   يا
ع شود بـه  ي از او ضايهر گاه حق. نديگز يعزلت را برمشة ا گو يند  ك ي م ك، خانواده را تر   يزندگ
طـرز  ة ننـد كان يـ  بيه بـه خـوب  ك برد ي پناه مياش به اصطالحات  حق از دست رفته    يفاي است يجا
  :  استي او در زندگير و مشكتف

ـ م هميگلـ ). 47،همـان (گذارد  يدار وا نم شاخ را به شاخ يخدا حق بز ب   شه از طـرف  ي
  ).47،همان(شود  يش پاره مكناز

ن كـ ا غـضبت را از مـا دور   يخدا). 47،همان (يلفتكشود ظلم از   ي پاره م  كيز از ناز  يهمه چ 
ه كـ  ييهـا  ها و ظلـم  يخور  پدر است در مقابل حقيها العمل سكها و ع بتها همه صح  نيا....و

  .شود يدر حقش م
شه دوانـده   يـ ر اغلب پرسوناژها ر   كباً در طرز تف   يه تقر كرات پدر   كن جبر نه تنها در تف     ياما ا 
ز را بـه  يـ خـدا همـه چ  ":ندك ين گونه استدالل مي و فقر خانواده ايه بدبختي در توج  يب يب. است
 " نـشود  ياش عاصـ   گـذارد تـا بنـده      يار را لنـگ مـ     كـ شة  گـو  يـك شه  يهم. دهد يس نم كهمه  

  ).216،همان(

 وراثت -17
ه كـ وراثـت را  مؤلفة سنده يـ ه نو كم  ينك ي مشاهده م  ي ابر يها سال و   آبشوران يها در داستان 

ف پـسر   ي شـر  ي ابر يها سال داستان   يراو. رده است كز لحاظ   يسم است ن  ي از اصول ناتورال   يكي
ه از  كـ  يه در برابر ظلم و سـتم      ك است   يشه مرد يداور. شه است ي بوچان پسر داور   .بوچان است 

ه خـود   كـ رده است هر چنـد      ك يستادگيرود، ا  يدارها به مردم مستضعف م     نيها و زم    خان يسو
ن نام اسـت    ي به هم  يريشه، دهقان فق  يپدر داور . رديگ ينجه و آزار قرار م    كز به شدت تحت ش    ين
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 متعـدد   يهـا  ان در بخش و صفحه    يشيدرو.  داشتند يزيانگ مه همسرش و خودش سرنوشت غ     ك
 خـانواده  يـك  يه ثروت نـسل بـه نـسل بـه دسـت اعـضا      كطور  ه همان كند  ك يداستان عنوان م  

ات و  يـ ن وراثت هم در خلق    يا. رسد ي به نسل بعد به ارث م      يت هم از نسل   كرسد، فقر و فال    يم
  .خورد ي داستان به چشم ميهم در ظاهر پرسوناژها

هـا را از پـدربزرگمان بـه ارث          ن لب يا. يا لفت است و قهوه   كمان  يها سه ما لب  هر  "
 ).171،همان ("ميا برده

ه از كـ افه، بليسم، نه فقط از نظر چهره و ق  ي بر اصول ناتورال   يوراثت مطرح شده در آثار مبتن     
 پـدران و اجـداد      ي داسـتان وارث رفتارهـا     يها تيشخص. باشد يز م ي ن يات رفتار ينظر خصوص 

نـد و   ك يف م يشه تعر يه بوچان از پدرش داور    ك ي، هنگام ي ابر يها سالدر داستان   . د هستند خو
ه كـ ف پـسر بوچـان      يند، شر ك يف م يها تعر   او مقابل ظلم خان    يطلب مبارزهحية ات و رو  ياز خلق 
 :ديگو يز است با خود مي داستان نيراو

دا بـه همـه خـواهم       فر. شه هستم يمن نوه داور  . [...]  هستم كيه پسر   كفهمم   يحاال م 
  ).205،همان(شه هستم يمن پسر داور. گفت

 بـه  يبعد از سه پسر حـاال دختـر   . داستان آبشوران با تولد فرزند چهارم بوچان همراه است        
 بچـه  يدان عمـو يـ  گيامده اسـت و حتـ  ي از مردان خانواده خوش ن    يه به مذاق برخ   كا آمده   يدن

مسئلة ن گفته اسـتناد بـه   يدان از ايه گيتوج. ستا آمده حرامزاده ايشود طفل تازه به دن  ي م يمدع
  :ديگو ياو م.  و وراثت استيكژنت

مـا  ة ه در تخم خانواد   ك معلوم است    ]...[م  ي ندار يم و خواهر  يخود ما، چهار تا برادر    
  ).631،همان( جا آمده است؟  كن دختر از يحاال ا. ستي دختر ناصالً

 است و از پـدر      ي هم ارث  ي و ستمگر  ي قلدر هكند  ك يز اشاره م  يگر از داستان ن   ي د يدر بخش 
  .ده استيومت رسك به حيه محمدرضا شاه پهلوك يزمان. رسد يبه پسر به ارث م

ـ ]...[انـد    او نـشانده ي پسرش را به جا ]... [رهي جز يكاند تو    رضا شاه را برده   "  ي وقت
  ).203،همان (اوردير بيه چه بر سر مردم فقكداند  يمسلط شد خدا م
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   زنيها تيشخص -18
ان موجـود   يـ تقابـل م  مسئلة ت و   يسم، توجه به جنس   يتب ناتورال كاز جمله مباحث مهم در م     

ست و از زمـان  يـ  نيا نـو و تـازه  نكتة ر بر مونـث،  ك جنس مذير برتركتف. ر و مونث است   كمذ
هـا بـا     ستيناتورال. انده است ي متفاوت خود را نما    يلك به ش  يا نون و در هر دوره    كها تا    اسطوره

داننـد و   ي مـ يقـدرت و برتـر  نة ر بودن را نـشا كعت، مذ ي طب ينش برگرفته از قانون بقا    ين ب يهم
داننــد  يت از آن مــيــش، ملــزم بــه تبعيكولــوژيزي و فيعــيجــنس دوم را بــه ســبب ضــعف طب

  ).163 ، 1391،يرانيا(
 پـست  يارهـا كه بـه  كـ  ژنده پوش،   ييها ، معموالً آدم  يستي زن در آثار ناتورال    يها تيشخص

 حمـام و  ك نـه در قالـب دال  يستي ناتوراليها ت زن داستان ي مواقع شخص  يدر بعض . مشغول اند 
ر يخانه هـا مـشغول اسـت بـه تـصو      ه در فاحشه  ك ي روسپ يكه در قالب    كان، بل يلفت خانه اع  ك
 يا غهيشود عنوان زن ص    ي امرار معاش خود مجبور م     ي موارد زن برا   يا شود و در پاره    يده م يشك

ران و اروپــا يــسم در ايــ ناتورالك مــشتريهــا تــهكگــر از ني ديكــي. را بــه همــراه داشــته باشــد
  تعـداد  آبـشوران  و   ي ابـر  يهـا  سـال در داسـتان    .  پرسـوناژ زن داسـتان اسـت       يپرداز تيشخص

ننـد و بـار     ك يار مـ  ك  يه به سخت  ك اند   ييها تيها شخص  آنهمة متعدد است و      زن يپرسوناژها
 يا ا درآمدشان به اندازهيار هستند يكا بين ه شوهرانشاكشند چرا   ك ي را به دوش م    يسخت زندگ 

از جملـه   شـراف  انة در خايارگرك و ييرختشو  حمام،كيدال.  را بدهد يفاف زندگ كه  كست  ين
ـ  ك هستند   يمشاغل ـ  يه ب ـ . انـد  ره بـه آنهـا مـشغول      يـ ، ننـه وغ   يب ـ  يب ن يرگـذارتر ي از تاث  يكـي  يب
 سـخت و    يارهـا كاسـت   ، مجبـور    ي زندگ يل فقر و سخت   يه به دل  ك داستان است    يها تيشخص
 سـخت بـا     يهـا  ن تجربـه  ي مختلف داستان از ا    يها  در بخش  يب يب. ندك را تجربه    ييفرسا طاقت

  :ديگو ير خاطرات نه چندان خوب سخن مكذ

ل حمام آنهـا    يوسا.  مردم يها رفتم به خانه   يم. ردمكها را بزرگ     ، بچه يبا هزار بدبخت  
ن سر  ياز آن زمان ا   . بردم به حمام   ي م گرفتم و  ي سر م  يرو. گذاشتم ي م ي طاس مس  يرا تو 
ـ درو(زآب صـابون بـدنم را سـوزاند       يت. ش حمام شدم  ك سهكي. هنه دچارم شد  كدرد   ان، يشي

1370 ،37.(  
گار و توتون گرفتم و بـه خانـه         ياغذ س كنم، رفتم از بازار     ك يشك سهكي نتوانستم   يوقت
زدم و لولـه     يار را قلم مـ    گياغذ س ك. ردمك ي به اسم برماخ درست م     ييگارهاي س ]...[آوردم  

  ).38،همان(ختم ير يدر آن توتون م. ردمك يم
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 ياالكـ  يـك ، در حـد     يستيم شده در آثار ناتورال    ي ترس يي زناشو ين زن در زندگ   شأنقش و   
ه كـ دار هـر زمـان      يـ شود و خر   ي ارزان فروخته م   يمتي با ق  يابيامك يبرا. دار است   مدت يمصرف

ن بـاور   يند زنان به ا   ك يف م يان توص يشيه درو ك يمردساالرمعة در جا . ندك يبخواهد او را رها م    
ن نانوشته اما   يه طبق قوان  كب شده است چرا     ك مرت يند گناه كه اگر مرد به زن سالم       كاند   دهيرس

  :ندكد سالم يه اول باكن زن است يمرسوم، ا

: ننـه . تـرم  كوچـ ك، چون من از تو      ينكد به من سالم ب    يف تو نبا  يشر: مي سل ييزن دا 
ند، گنـاه  كد به زن سالم بيم، مرد نبايه باشكسن هم  هم: مي سل ييزن دا . ديسن هست   هم البته
  )156،همان! (دارد

  جهينت -19
رگـذار  يثتأسم  يـ چـون رئال   ز هم يران ن يات ا يات جهان، در ادب   يه در ادب  كچنان   سم، هم يناتورال

جـا   امـا از آن   . اند  گرفته سم الهام يتب رئال ك م ك از سب  يرانيشرو ا يسان پ ينو ثر رمان كا. نبوده است 
ن يـ  ا يسندگان به سـو   ي نو ينند، برخ ك ي محسوب م  يسم افراط ي رئال يا سم را به گونه   يه ناتورال ك

ـ        ه از آن جملـه    كـ اند   سم جذب شده  ينوع از رئال    و  يآبـاد  ا دولـت  يـ ،  كانـد بـه خـصوص چوب
 يظه را از زندگط و لحيها، مح ستيچون رئال ه هم كم  ي دانست يا سندهيان را نو  يشيدرو. انيشيدرو

امـا در   . رده اسـت  ك از تبار خود انتخاب      يها را مردمان   في خود و نژاد منتخب در توص      يشخص
 از  يكـي ط و لحظه به عنـوان       ير سه عامل مهم وراثت، مح     يثتأه بر   كپولت تن   يبر نظر ه   ادامه، بنا 

 خـود  ييسرا تانن سه عامل را در داسيز اي نيد دارد، وكي تأيستيعوامل مهم شناخت آثار ناتورال   
ات يـ او در تالش است تـا بـا واقع        . ستي ن ياركل  يست را به تخ   يناتورالة سندينو. ندك يلحاظ م 

 يه گـاه كـ  است، هر چنـد  يتر از هر اصل  او مهميق برا يار داشته باشد و نشان دادن حقا      ك و سر
 آبـشوران   و ي ابـر  يها سالدر دو اثر    . شود يق متوسل به اغراق م    ي نشان دادن حقا   يها برا  وقت
 يها سال.  داستان پرداخته است   ي و فضاها  يها تيق شخص يف دق يسنده به توص  يه نو كم  يشاهد

 زبـان   يمردم از ورا  مة  عا يتر باورها  قي دق يه در چهار جلد نگاشته شده است به گونه ا         ك يابر
ز يـ  ن آبـشوران . ده اسـت  يشكـ ر  ي داستان اسـت بـه تـصو       يها تيه متعلق به شخص   ك ي ا يگفتار

 يهـا  سـال  يها همـان پرسـوناژها   تيوتاه است و شخصكل از دوازده داستان   ك متش يا مجموعه
 انـد  يه مردمـان ك نام آشنا، بليها  هستند نه انسان  يه نه قهرمان مل   ك ييها تيشخص.  هستند يابر

ه ك است چرا ك آحاد مردم قابل دريه براك دارند ياز جنس اغلب اقشار جامعه و دردها و آالم        
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 ييهـا  از جنبـه  ...  جهـل و خرافـه و      يدن زشـت  يشكر  يدشان است، به تصو    خو ياز جنس دردها  
 و  يشـناخت   جامعه يتوان گفت اثر   ي م ي ارزشمند و حت   ي را به اثر   يستي اثر ناتورال  يكه  كهستند  

ن كـ ل مم كن شـ  يشود و بـه بهتـر      يان مشاهده م  يشيه در هر دو اثر درو     كند  ك يل م ي تبد يخيتار
ه در  كـ م  ينـ ك يان اذعان م  يدر پا . ندك يت م يمان روا ي را برا  ن مان ي مردمان سرزم  ي از زندگ  يبرش
 بـا نمونـه آثـار       يات فارسـ  يـ ان آثـار ادب   ي م يا  عمده يها ، تفاوت يستي اصول ناتورال  ين برخ ييتب

قـات  يمنـد در تحق    ه مد نظر محققان و پژوهشگران عالقـه       ك آن وجود دارد     ييايك و آمر  يياروپا
  .رديشان قرار گي ايآت
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