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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

آرتمیزصیادچمنی 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت 6869/83/81 :تاریخ پذیرش)6861/87/86 :

چکیده
مکتب ادبی ناتورالیس ،در اواخر قرن نوزده ،با تالش امیل زوال در فرانسه پایگذاری شد .ایان
مکتب رفتار و افکار انسان را برخاسته از امیال طبیعی و غرایز درونی میداند و بر جنبههای توارث،
محیط ،لحظه و مشاهدة زندگی انساان باه دور از آرماانگرایای تأکیاد مایورزد .ناتورالیسا ،از راه
ترجمه وارد ادبیات ایران شد و برخی از نویسندگان معاصر ایرانی ،از جمله بهمن شعلهور را تحات
تأثیر خود قرارداد .در این مقاله ،رمان سفر شب از شعلهور به شیوة تحلیلیا توصیفی از منظر مکتب
ناتورالیس ،ادبی بررسی شدهاست و نتیجة بهدست آمده ،از تجلی شانزده مؤلفاة ناتورالیسا ،در ایان
اثر حکایت میکند .مؤلفههای توصی ،دقیق و شرح جزئیاات ،صادیت باا قراردادهاای اخالقای و
مذهبی ،زشتنگاری ،عنوان بیپردة مسائل جنسی ،شکست حرمت کلمات و مفاهی ،،تأثیر محایط،
زبااان محاااوه ،احساااس یااأس و پااوچی ،پاارداختن بااه طبقااة فرودساات ،و نفاای اراده و اختیااار از
پرتکرارترین مؤلفههای رمان سفر شاب هساتند .دالیلای مانناد سابک نویسانده و فضاای سیاسای و
اجتماعی حاک ،بر دهة  88و  38از علل اساسی بسامد این مؤلفهها به شمار میرود.

واژگانکلیدی :مکتب ا بی ،ناتونالیسم ،نمان ،تفر شب ،بهمن شعل غن.

(نویسندة مسئول) E-mail: a.hasanzadeh@semnan.ac.ir
E-mail: artmiz.sayadchamani@gmail.com
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مقدمه
مکتب ادبی (« ،)Literary Schoolمجموعاة نظریاههاا و خصوصایتهاایی اسات کاه در
اوصاع و احوال فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دورهای ،در ادبیاات یاک یاا چناد کشاور باه
وجود میآید .این خصوصایتهاا و ویژگایهاا معماوالً در آثاار گروهای از نویساندگان و
شاعران مشاترک هساتند و باعاث تماایز آثاار آنهاا از آثاار دیگار نویساندگان و شااعران
میشوند» (میرصادقی .)338 :6877 ،گااهی یااک مکااتب ادباای جانبشاای را باه وجاااود
مایآورد کاه تااأثیر آن در چناااد کشاااور گستاارش مااییااابااد (.)Cuddon, 2013: 638
ویژگیهای هر مکتب معموالً در آثار ادبی بهتدری آشکار میشود .بناابراین ،ظهاور هایچ
یک از مکتبها ،ناگهانی و بیمقدمه نیست و «اغلب نشاانههایی از هر یک را در آثاار ادبی
دورة ماقبال آن میتوان یافت که رفتهرفته بر اثر اوصاع ،احوال و جاوّی کاه در آن امکاان
رشد داشاته ،پارورش یافتاهاسات و خصاایص و ویژگایهاای آن برجساتهتار و نمااایانتار
شدهاست» (میرصادقی .)338 :6877 ،معموالً مکاتب ادبی با جریانات فکری و فلسفی عصر
خود هماهنگ ،و منعکس کنندة روح زمانة خود هستند .اما در باب ناتورالیسا ،بایاد گفات
یک «مکتب ادبی است که در اواخر قرن نوزده ،در اروپا پدید آمد .بنیانگذار ایان مکتاب
ادبی ،امیاال زوال نویسناادة معاروف فرانساوی باود» (داد .)836 :6879 ،فلسافة ناتورالیسا،
معتقد به قدرت محض طبیعت است و طبیعت را محکوم نظ ،و قدرت باالتری نمایشناساد
(ر.ک خدایار .)867 :6817 ،نویسندگان این مکتب بر اساس هماین فلسافه مادعی هساتند
که طبیعت ،حوادث و رویدادهای زندگی را تنها باا تبیاین عوامال علّای طبیعای مایتاوانی،
بشناسی ،و در آثار منعکس کنی ،و علل فراطبیعی هیچ ارزش تبیینکنندهای ندارند.
ناتورالیس ،ادبی شکل توسعهیافتة واقعگرایی است و مانند بسیاری از مکاتب ادبی تحت
شرایط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تاریخی خاصی به وجود آمدهاست و تفکرات فلسفی
عصر خود را در آثارش منعکس میکناد .در قارن ناوزده ،،چهارة کلای اروپاای غربای و
آمریکااای شاامالی باار اثاار انقااالب صاانعتی دگرگااون شااد کااه حاصاال آن از یااک سااو،
پیشرفتهای اقتصادی و از سوی دیگار ،بیناوایی تاودة ماردم باود .ایان آثاار مفیاد و مضار
انقالب صنعتی ،بستر مناسبی را برای خلق آثار نویسندگان مکتب ناتورالیس ،به وجاودآورد
(.)Cuddon, 2013: 462
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در ادبیات ،ناتورالیس ،به معناای توصایح و تشاریح اوصااع کلّای انساان ا شخصایت در
رمانا در بستر شرایط جبری زمان و مکان (محیط) و بر پایاة وراثات اسات (ر.ک ثاروت،
 )698 :6868به عبارت دیگر« ،رمان ناتورالیستی ،رماانی اسات کاه میکوشد این نظر تازه
دربارة انسان را که او موجودی متعیّن از وارثت ،محیط و فشارهای لحظه است ،باا حاداکدر
عینیگرایی علمی به نماایش بگاذارد» (فورسات و اساکرین .)698 :6833 ،در ناتورالیسا،،
«چرایی» مطرح است و نویسنده میخواهد مدالً چرایی فحشا یا اعتیاد قهرمان را با توجاه باه
وراثت و محیط بیان کناد .ناتورالیسا ،زوال ناوعی زیباشاناختی وفاداراناه و بایگذشات باه
حقیقت است و دادن صرورت ادبی به فلسفة تحقیقی (پوزیتیویس 6)،و باألخره ،نوعی انتقال
روشهای تاریخ طبیعی به رمان است (ر.ک سیدحسینی ،6837 ،ج .)863 :6

پیشینه و اهداف پژوهش
تا آنجا که نگارندگان جستجو کردهاند ،تاکنون پژوهش مستقلی دربارة تحلیال عناصار
ناتورالیستی بر رمان سفر شب از بهمن شعلهور انجام نشدهاسات .محماد حقاوقی در کتااب
مروری بر تاریخ و ادبیات امروز ایران از سفر شب به عناوان «رماان مغشاوش و عجوالناه و
جسارتآمیز» (حقوقی )93 :6877 ،یاد میکند و از آن سریع میگذرد و میرعابدینی نیز در
جلد اول کتاب صد سال داستاننویسی اشاره میکند که «سافر شاب فضاایی آشافته دارد و
فصلهای دوازدهگانهاش رابطة محکمی با ه ،ندارناد گاویی هار فصال ،داساتان کوتااهی
است با نظرگاه و سبک نویسندگی متفااوت از فصالهاای پایش و پاس از خاود .در واقاع،
فضای اثر یادآور سالهای قبل از  6838است» (میرعابادینی .)186 :6838 ،وی بعاد از ایان
تحلیل ،خالصهای از فصول دوازدگانة رمان را ارائه میدهد ،اما از اندیشاههاای مکتبای کاه
بر این اثر سایه افکندهاست ،صحبتی نمیکند.
با اینکه مؤلفههای ناتورالیس ،به صورت گسترده در رمان سفر شاب مانعکس شاده ،اماا
تاکنون مورد توجة محققان قارار نگرفتاهاسات .یکای از دالیال احتماالی ایان کا،تاوجهی
میتواند ممنوع شدن این اثر بالفاصله پس از انتشار آن در دوران پهلوی باشد کاه ایان امار
دسترسی پژوهشگران را به کتاب سفر شب بسیار دشوار ساخت .دلیل دیگری که مایتاوان
به آن اشاره کرد ،ناشناخته بودن خود شعلهور به عنوان نویسندة ناتورالیستی است.
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از اهداف مه ،این تحقیق میتوان به این موارد اشاره کارد6 :اا فها ،بهتار مکتاب ادبای
ناتورالیس8 .،ا تشخیص مؤلفههای ناتورالیستی در رمان سفر شب8 .ا معرفی بهمان شاعلهور
به عنوان یکی از نویسندگان ناتورالیستی ایران.

 .1ناتورالیسم در ایران
ناتورالیس ،از طریق ترجمههایی که از صدر مشروطه در حاوزة ادبیاات داساتانی ایااران
صورت گرفت ،وارد حیطة داستان نویسی فارسی شاد ،اماا تاأثیر ایان مکتاب را بار ادبیاات
داستانی و نویسندگان ایران به طور جدی از دهة  88مایتاوان مشااهده کارد .نویساندگانی
مانند ،صادق هدایت ،صادق چوبک و ...آثاری منطبق با اصول این مکتب باه رشاتة تحریار
درآوردهاند و آن را به یکی از مه،ترین مکاتب ادبی در ایران تبدیل کردهاند .در اداماة راه
آنها ،بهمن شعلهور در دهاة  ،38رماان سافر شاب را نوشات و در طارح آن از بسایاری از
ویژگیهای ناتورالیس ،،مانند «تأثیر محیط»« ،زشتنگاری»« ،نفی اراده و اختیار» و «احساس
یأس و پوچی» بهره جستهاست .رمان او صرفاً تقلیدی از مکتب ناتورالیسا ،نیسات ،بلکاه او
اصول این مکتب را بر اساس خصوصیات سبک نویسندگی خود بهکار بردهاست .در واقع،
پیرنگ داستان ،شخصیتپردازی ،و نوع فرهنگ حااک ،بار جامعاه موجاب شاده برخای از
عناصر ناتورالیستی در اثر حضور فعالی داشته باشند.

 .2خالصة رمان سفر شب
در آثار شاعران و نویسندگان دهة  ،88شاهد شور و هیجانی هستی ،کاه از آزادی بیاان،
فضای باز سیاسی و فقدان حکومت قوی و مستبد نشأت میگیرد .اما از دهاة  88تاا اواساط
دهة  ،38این شور و هیجان به دلیل سرخوردگی ناشی از کودتای  83مرداد  6888و استبداد
و اختناق حاک ،بر جامعه ،به یأس ،پوچی و سردرگمی در ادبیات ایران بدل میشود .بهمان
شعلهور رمان سفر شب و ظهور حضرت را که بیشتر به نام سفر شب شناخته شادهاسات ،در
همین سالها ،یعنی از  6881تا  6831نوشت .رمان سفر شب بیآنکه مسایر خاود را در ایان
پوچی گ ،کند ،جامعة آشفته ،کدی ،و خسته و نیز بیمباالتیهای افراد و گ،گشاتگیهاای
آنان را تشریح میکند ،به گونهای که «بر سفر شب ،تاأثیر خشا ،و هیااهوی فااکنر (از نظار
صناعت) و ناطور دشت سالینجر (از نظر مضمون) آشکار اسات» (میرعابادینی ،6838،ج :6
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 .)138شااعلهور در ایاان اثاار زناادگینامااهای ،چشاا،انااداز اجتمااااعی و ساالوک جااوانی در
ساالهای پس از  88را به تصویر میکشد که آغاز رهاایی روحای از ناکاامیهاای سیاسای
است و روشانفکار از کساوت نازار و درمانادهاش درآماده ،کوهناورد ،مشاتزن و رفیاق
التهاست! (ر.ک سرانلو.)678 :6816 ،
این رمان در دوازده فصل نوشته شادهاسات و شخصایت اصالی آن ،هاومر ،پسار آقاای
پوالدین است .در ابتدای رمان ،او و دوستانش به خیابانگردی شبانه مشاغول هساتند .عباور
آنان از کنار کافهها و دیدن مناظر زننده ،چش،اناداز تاازهای از زنادگی شابانة تهاران پایش
چشمان خواننده مینهد .رمان ادامه مییابد و در فصل سوم و چهاارم ،تصاویری از زنادگی
رو به زوال پدر هومر (آقای پوالدین) ارائه میشود .در واقع ،راوی به نوعی آیندة هاومر را
پیشگویی میکند .در این فصول ،هومر و پدرش دائ ،با ه ،درگیر میشاوند زیارا مسایری
که هومر میپیماید و آمالی که دارد ،برخالف خواستة آقای پوالدین است .در فصل پنج،،
نویسنده از اوصاع نابساامان روحای هاومر و تارسهاای مساتولی بار او ساخن مایگویاد و
هوشمندانه زندگی پرتنش او را زیر نظر میگیرد .داستان با همین روند ادامه مییابد تا اینکه
شخصیت جدیدی به نام «اکبرشیراز» در فصل هشت ،وارد داستان میشود و نقطة عطفای در
داستان ایجاد میکند .نویسنده از طریق توصی ،،طرز بیان خااص و نیاز گفتگاوی درونای،
شخصیت التمنش اکبرشیراز را برجستهتر میکند ،به گونهای که وقتی اوا صمن اشتباهیا
اعدام میشود ،خواننده نیز به همراه هومر متأثر و مغموم میگردد .ایان غا ،از خااطر هاومر
زدوده نمیشود ،بلکه در فصل یازده ،به هماراه مشاکالت دوران دانشاجویی و خودکشای
دوستش به اوج میرسد و فضای هذیانآلود فصل دوازده ،را رق ،میزند .سرانجام ،هاومر
که اندیشههای متعالی در سر دارد ،در مقابل تأثیر محایط ،جبار محتاوم و شارایط نامسااعد،
خود را به دیوانگی زده ،همه چیز را به مسخرگی برگذار میکند.
شعلهور در این رمان میکوشد تا به دور از هر گونه ایدهآلگرایی به تشریح زشتیهاا و
پلشتیها برردازد .عناصر داستانی این اثر ،مانند توصی ،مکاان و فضاا ،شخصایتپاردازی و
نحوة روایت داستان به ظهور ویژگیهای ناتورالیستی کمک شایانی میکند.
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 .3ویژگیهای ناتورالیستی در رمان سفر شب
3ـ .1توجه به علم فیزیولوژی
ناتورالیست ها معتقد بودند کاه بارای پای باردن باه مشخصاات روحای و اخالقای یاک
شخصیت ،الزم نیست مستقیماً به بیان ویژگایهاای روحای او براردازی ،،بلکاه آنهاا ساعی
میکردند با ارائة مشخصاتی از وصعیت مزاجی شخصیتهاای داستاان ،نتیجاهگیری دربارة
تشخیص حاالت روحی و یا خصوصیات اخالقی قهرمان را به عهدة خواننده بگذارند زیارا
در وهلة اول ،رماننویس را یک آزمایشگر تجربای مایدانساتند کاه مایخواهاد باا فرمولاه
کردن یک سلسله قوانین و تطبیق آن بر ذهن و روح شخصیتهای داستان ،باه نتاای ماورد
نظر خود دست یابد (ر.ک سید حسینی ،6837 ،ج  .)388 :6شاعلهور باا توصای ،حااالت
فیزیولوژیکی شخصیتها میکوشد آنها را پویاتر جلوه دهد .البته این امر به آن معنا نیست
که او در بهکارگیری این مؤلفه زیادهروی میکند ،بلکاه باه جاای ذکار مساتقی ،صافات و
ویژگی های افراد و توصای ،جزئیاات ظااهری چهاره ،قاد و قامات شخصایتهاا ،تارجیح
میدهد آنها را با خصوصیات فیزیولوژیکی و خلقی ایشان معرفی کند.

3ـ .2زشتنگاری
برخالف رمانتیکها که معتقد بودند باید فقط زیبااییهاا را بیاان کارد ،ناتورالیساتهاا
عقیده دارند که حقیقتا چه زیبا ،چه زشتا باید بیان و یا باه تصاویر کشایده شاود (ر.ک
ولک .)88 :6873 ،در واقع ،پیروان ناتورالیس ،برای توجیه پایبندی خود به وظای ،واقعای،
زشتنگااری را عین واقعیتگاارایی مایدانستنااد (ر.ک قاسا،زاده .)93 :6836 ،طارح و
مضمون رمان سفر شب که در حقیقت ،منعکسکنندة اوصاع حاک ،بر جامعة دهة  88و 38
است ،موجب شده تا سراسر کتاب پُر از نمونههای زشتنگاری ناتورالیستی باشد .راوی در
فصل اول ،عیاشی شبانة پن جوان را روایت میکند .گفتگوهایی که در این قسامت آماده،
منعکسکنندة واقعیتهای کدی ،جامعه است .نویسنده در توصی ،مکانهای بدنام ،حصار
سانسور را میشکند تا بیپرده زشتیها و پلشاتیهاای ایان محلاههاا را توصای،کناد .ذکار
مواردی از این قبیل ،دست به دست ه ،داده تا ویژگی «زشتنگااری» در رماان سافر شاب
برجستهتر شود.
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همچنین ،شعلهور صحنههایی را در رمان خود توصی ،میکند که کوششی برای واقعی
جلوه دادن صحنهها ،حاالت و شخصیتهاست یعنای او در توصای ،واقعیاتهاا گزینشای
عمل نمیکند و فقط به واقعیتهای پسندیده نمیپردازد ،بلکاه باه خُلاق و خوهاا و عااداتی
اشاره میکند که نکوهیده است مانند« :هیچوقت یادش نیست سایفونو بزناه! مایذاره باوی
گند خونه رو پُر کنه!( »...شعلهور8886 ،م ،.ال.)79 :،

3ـ .3ضدیت با قراردادهای اخالقی و باورهای مذهبی
ناتورالیس ،به صورت قیامی علیه پایشداوریهاا و قرادادهاای اخالقای و ماذهبی پاا باه
میدان میگا ذارد .سانساوری را کاه جامعاه بار بخشای از مظااهر طبیعات و زنادگی اعماال
کردهاست ،دره ،میشکند .از چیزهایی سخن میگوید و مناظری را تشریح میکند کاه تاا
آن روز در آثار ادبی راه پیدا نکرده بود (ر.ک فورسات و اساکرین .)88 :6833 ،ویژگای
صدیت با قراردادهای اخالقی در این اثر چنان بسامد باالیی دارد که برای یافتن نموناهای از
آن ،خواناادن چنااد صاافحه از رمااان کفایاات ماایکنااد ماادالً سراساار فصاال اول شاارح
خوشگذرانیهای شخصیتهای داستان است .این صحنهها بارها و بارها در رمان توصای،
شده که همه صدعرف جامعه است و صبغة ناتورالیستی دارد.
رماننویس در مکتب ناتورالیس ،،ارتباط اثر خود را با امور معنوی و در نتیجه ،خدا قطع
میکند که این امر در رمان سفر شب نیز کامالً مشاهود اسات و شاعلهور آن را باه گوناهای
ال باا عاال ،ماذهبی و غیرماادّی ارتبااطی نداشاته باشاد بارای مداال ،او
خلق کارده کاه عما ً
شخصیت آقای پوالدین را به گونهای میپرورد که بدون هیچ شرمی آشکارا علیه برخای از
سُنَن دیرینه و اعتقادات مذهبی به پا خیزد .او با بیاحترامی نسبت باه ایان سُانَن و اعتقاادات
بنیادین ،چارچوبشان را زیر سؤال میبرد و حرمت آنها را میشکند:
«بدون هیچ نااراحتی وجادان ،داده باود پادرش را در یاک مالفاة رختخاواب
پیچیده بودند و پولی به مردهشور داده بود که او را بدون تشییع جنازهای چیزی ،یاا
حتی بدون آنکه مجلس ختمی برایش برپا کنند ،در مسگرآباد یا هر جای دیگاری
که مردهشور مناسب میدید ،چال کنند!» (همان.)97 :

731

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،77پاییز 7937
 

3ـ .4شکستن حرمت کلمات و مفاهیم
یکی از خدمتهایی ک ه مکتاب ناتورالیسا ،باه ادبیاات کارد ،شکساتن حرمات کااذب
کلمات و مفاهی ،بود .نویسندگان ناتورالیست از این قاعده پیروی کردند و کلمههایی را که
نویسندگان پیش از ایشان ،از آوردن آنها ابا و کراهت داشاتند ،در داساتانهایشاان باهکاار
گرفتند و مناظر و صحنههاایی را که نویسندگاان بهاختصار از کنار آنها گذشتاه ،یا به کلی
از داستاانهایشان حذف کرده بودند ،با جسارت تحسینبرانگیزی در آثار خاود باه نماایش
گذاشتند (ر.ک میرصادقی.)63 :6838 ،
شعلهور به مدابة یک نویسندة ناتورالیستی عملکرده ،فحش و مفاهی ،زشات و زنناده را
از ندرش نمیزداید تا یک نوشتة منزه به خوانندة خود تحویل دهد .او بیشتر شخصایتهاای
رمانش را از میان جوانان شبزندهدار ،التها و داشمشتیها برگزیدهاست .بناابراین ،ورود
انواع فحش رکیک به رمان سفر شب دور از انتظار نیست .شعلهور در بخشهایی که عایش
و نوش جوانان را توصی ،میکند ،یا فصولی که مربوط به اکبرشایراز اسات ،بارهاا از ایان
مؤلفه استفاده کردهاست و قلا ،او باه اقتضاای شخصایتپاردازی ،عفات خاود را از دسات
دادهاست برای مدال ،خواننده از همان ابتدای رمان ،در صفحات  3و  9با کلمات ،جماالت
و اصطالحاتی مواجه میشود که همگی آنها ارزش اخالقی کالم را دره ،مایکوباد و باا
برجستهکردن مؤلفة ناتورالیستی «شکستن حرمت کلمات و مفاهی ،»،رمان سافر شاب را باه
سمت یک اثر ناتورالیستی سوق میدهد .نمونههایی از این مؤلفه را مایتاوان در فصال اول
(صفحات  69 ،68و  )67و فصل دوم (صفحة  )98مشاهده نمود.

3ـ .5پرداختن به طبقة فرودست جامعه
ناتورالیست هاا بسایار بیشاتر از گذشاتگان خاود باه موصاوع فقار ،محرومیات و نکبات
پرداختند (ر.ک فورست و اسکرین .)93 :6833 ،آثار ناتورالیستی از لحاا موصاوع ،چاه
در رمااان و چااه در درام ،تصااویرگر طبقااات زحمااتکااش و «شااعر تهیدسااتان» بااه شاامار
آمدهاست .در نگاهی کلی ،شخصیتهای رمان سفر شب را افراد متوساط باه پاایین جامعاه
تشکیل میدهناد و بعضای از آن هاا مانناد آقاای پاوالدین ،موقعیات اقتصاادی و اجتمااعی
متوسطی دارند و برخی ه ،مانند پدر رصا با عیاشی خود خانوادهاش را برای امرار معاش به
دردسر میانادازد« .حساین دیرلماه» و «اکبرشایراز» ها ،از شاوربختان ایان رماان محساوب
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میشوند که از کودکی به جای درک راحتی و رفاه ،طع ،کار و ساختی را چشایدهاناد .در
ادامه ،با ذکر مدال ،تأثیری را که فقر بر شخصیت ،زندگی و آینادة افاراد گذاشاته ،بررسای
میکنی.،
اکبرشیراز یک بچهنجار بود که پدر و مادرش را در بچگی از دست داده بود .فکار ساه
تا خواهری که باید نان میداد و برایشان خاناه و زنادگی فاراه ،مایکارد ،روی وجادانش
سنگینی کرده بود .برای اکبرشیراز زندگی حسین در ده و در شهر ،بیپدری و درباهدری او
و نیز خفّت و خواریهایی که کشیده بود ،یادآور زندگی خودش بود( ...شعلهور8886 ،م،.
ال.)686 :،
اکبرشیراز از قشر رن دیدهای است که از کودکی با فقر ،محرومیات و نکبات روزگاار
گذراندهاسات و شاعلهور در فصال هشات ،،بخاشهاایی از زنادگی پرمشاقت او را روایات
می کند .راوی رویکارد ناتورالیساتی باه فقار و تنگدساتی اکبرشایراز دارد زیارا اگار او در
خانوادهای زندگی میکرد که نیازهای اولیة آنها ،مانند مسکن ،خوراک و پوشاک تاأمین
بود ،پس از مرگ پدرش برای گذران زندگی اینچنین مستأصل نمیشد و خاواهرانش را از
روی ناداری و فقار باه عمااویش نمایساررد .نشاان دادن استیصااال حاصال از فقار ،و نتااای
فقرزدگی ،مانند روی آوردن اکبرشیراز به کارهایی چون قمار ،شایتیلگیاری و بااجگیاری
نتیجة اجتنابناپذیر شرایط اقتصادی خانوادگی اوست و رنگ ناتورالیستی به اثر میدهد.

3ـ .6نفی اراده و اختیار
سادهترین توصیفی که از این مکتب میتاوان ارائاه کارد ،باهکاار باردن جبرگرایای در
ادبیات ،بهویاژه در داساتاننویسای اسات (ر.ک میرصاادقی .)933 :6813 ،ناتورالیساتهاا
آزادی را فقط برای اینکه یک احساس درونی و خودجوش است ،انکاار مایکردناد و «باه
اعتقاد آنها ،انسانها بیشتر کنشپذیرند تا کنشگر .آدمی مسبّب یاا باانی رخادادها نیسات،
بلکه رویدادها بر او حادث میشوند .از دیدگاه ناتورالیستها ،ارادة فاردی اشاخاص بیشاتر
مقهور جبر اقتصادیا اجتماعی و وراثت اسات» (پایناده ،6866 ،ج 866 :6اا .)888جبار بار
فضای کلی رمان سفر شب حاک ،است و در محیطها و موقعیتهاای مختلفای مانناد خاناه،
رشتة تحصیلی ،دانشگاه ،هنگام اعدام اکبرشیراز و ...سایه افکندهاست و همة افراد ،از قبیال
هومر ،آقای پوالدین ،مادر هومر ،اکبرشیراز و ...مغلوبش میشوند .شاعلهور در طاول رماان
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نشان میدهد که اگر شخصیتی به کار خوب یا بدی دست بزند ،این نتیجة ارادهاش نیسات،
بلکه جبر و قوانین طبیعت او را به این کار وادار کردهاست.
هومر ،شخصیت اصلی داستان ،مجبور اسات فضاای پدرسااالرانة خاناه را تحمال کناد.
همچنین ،تضاد خُلقوخوی او با اندیشهها و عقاید پدر ،جبر را سنگینتر میکناد .سارانجام،
او اتاقی برای خود کرایه کرده ،از فضای خفقانآور خانه فرار میکند .تنها جایی که هاومر
موقتاً از سیطرة جبر رهایی مییابد ،همین یاک ماورد اسات .او تاا پایاان داساتان موجاودی
بیاختیار باقی میماند و از سرِ اجبار پدر ،پزشاکی مایخواناد .همچناین ،علایرغا ،تاالش
فراوان برای تبرئة اکبرشیراز ،در پایان ،تسلی ،جبر قوانین ،و نظارهگر اعادام او مایشاود .در
ادامه ،نمونهای که بر جبر ناتورالیستی داللت دارد ،آورده شدهاست:
«سه ماه تمام به هر دری زد تا بلکه بتواند کاری بکند . ...هرچه الزم باود ،پاول
خرج کردند .شهود شهادت دادند که اکبر آن شب از مستی سر پای خود بند نباود
و نمیدانست چه کار میکند و تنها پس از تیر خوردن به پاسبان حمله کارده باود.
آقااای پااوالدین شخصااً بااه دادسااتان تهااران و وزیاار عدلیااه کااه هاار دو از دوسااتان
قدیمیش بودند ،متوسل شد تا بلکه محکومیت حبس ابد برایش در نظر بگیرند ،اما
فایدهای نکرد» (شعلهور8886 ،م ،.ال.)698 :،

3ـ .7عنوان بیپردة مسائل جنسی به منزلة تجربة مشروع
ادبیات ناتورالیستی ،انتقاد تلخای از مباانی جامعاه اسات .چاون ایان جامعاه ا کاه شاور
صادقانة رمانتیس ،و روحانیت عمیق مذهبی را از دست دادهاساتاا مایکوشاد باا چناگ و
دندان ،به نوعی اخالق ایدئالیستی بچسبد و در برابر این سدشکنیها از خود واکنشای نشاان
دهااد (ر.ک سااید حسااینی ،6837 ،ج  .)386 :6در آثااار ناتورالیسااتی ،بااا فااارغ شاادن از
قراردادهای اجتماعی و با دیدِ علمی پارهای از مسائل ،از جمله عشق ،برای نخساتین باار باه
صورت خواست جسامانی و جنسایت باه عناوان یاک تجرباة مشاروع در آثارشاان مطارح
میشود.
شعلهور با متابعت از این اصل در رمان سفر شب ،صحنههایی حول محور گارایشهاای
جنسی و بیبندوباریهای اخالقی خلق میکند .او در توصی ،این صحنههاا از «محایط» باه
عنوان یک عامل اساسی در برانگیختن امیال بهره بردهاست ،تا فرد در شارایط مناساب قارار
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گیرد و غدد او هورمونهای استروئیدی ترشح کند .شعلهور این تکنیک ناتورالیساتی را در
فصل نُه( ،صفحة  )688بهکارگرفتهاست و شرح مایدهاد کاه چگوناه در شارایط مناساب
صفات و رفتارهای جنسی در شخصیت بروز مییابد و فرد را مجبور میکند تاا باه نیازهاای
فیژیولوژیکی خود پاسخ مدبات دهاد .همچناین ،او در صافحة  73باا توصای ،رفتاار آقاای
پوالدین (پدر هومر) نشان میدهد که انسان میتواند فقط در پی برآوردن امیال جنسی خود
باشد .در این صورت« ،عشق» جای خود را به یک غریزة حیوانی میدهد کاه انگیازههاایی،
همچون «زیبایی» و «دوست داشتن» در آن مطرح نیست.

3ـ .8توصیف دقیق و شرح جزئیات
در کار ناتورالیستها ،توصی ،به صورت هنری خودکفا درمیآید که محصول تحقیق
دقیق برای گردآوری اسناد و مدارک و وص ،جزئیات ،در هر گونه روایتی است و «اغلب
توجه نویسندگان این مکتب معطوف به توصی ،بیپردة صحنههای زنناده و چنادشانگیاز
است» (میرصاادقی و دیگاران .) 898 :6877 ،اسااس ایان ناوع توصای ،بار درسات کاردن
کاتالوگی از حوادث ،آدمها و مناظر است .چنین تکنیکی ،تکنیک ناتورالیس ،است (ر.ک
براهنی .)888 :6878 ،یکی دیگر از خصوصیات نویسندگان ناتورالیستی ،توجه بیش از حاد
به جزئیات صحنهها و حوادث است زیرا حقیقتی کاه آنهاا در نظار دارناد ،تنهاا از طریاق
معاینه و بررسی دقیق اشیاء و مکانهاا مایتواناد باهدسات آیاد (ر.ک میرصاادقی:6813 ،
939ا .)931برای نویساندة پرگاوی ناتورالیساتی« ،توصای »،از واجباات باهشامار مایآیاد.
شااعلهور در توصاای ،بااه آن شاادتی کااه در آثااار درجااة یااک ناتورالیسااتی ماننااد ژرمینااال،
خوشههای خش ،و یا برخی از آثار چوبک دیده میشود ،زیادهروی نمیکناد .او بیشاتر باه
سبب عینیتگرایی و ایجاد «فضای تقلیدی» است کاه زیار و با ،برخوردهاا ،گفتگوهاا ،یاا
ویژگاایهااای زمااانی و مکااانی داسااتان را بیااان ماایکنااد و از ایاان طریااق توصاایفش رنااگ
ناتورالیستی به خود میگیرد و گاهی او را از روند روایت داستان منحرف میساازد« :هاومر
رویش را برگرداند .دسات کارد جیابش .یاک دهتاومنی و یاک پان تاومنی بیارون آورد.
دهتومنی را دوباره کرد توی جیبش و پن تومنی را روی میز گذاشت .گفت :پاونزده تاومن
بیعانه دادم» (شعلهور 8886 ،م ،.ال .)8 :،راوی رفتار هومر را زیر نظر گرفته و جازءباهجازء
حرکات او را بیان میکند .این دقت نظر ناتورالیستی در ذکر جزئیات به این علت است که
به خواننده القاء کند ،شخصیت رمان از افراد جامعه الگوبرداری شدهاست.
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3ـ .9زبان محاوره
اولینبار ناتورالیستها بودند که در نقلقولها و گفتگوهای شخصیتهای آثار خاویش
سعی کردند از جملهها و تعبیرهایی استفاده کنند که در زبان روزمره و عادی ماردم جااری
بود ،چون:
«ناتورالیستها معتقدند که جمالت باید طبیعی و متناسب با شخصیت رماان یاا
بازیگر تئاتر انتخاب شود .بدین سان ،شخصیتهای رمان و تئاتر میتوانند با حرف
زدن و ادای خاص جمالت ،شخصیت خود را غیرمستقی ،باه خوانناده بشناساانند و
همین امر نویسانده را از بسایاری از توصایحات درباارة شخصایت داساتان باینیااز
میکند» (رادفر.)86 :6838 ،

در رمان سفر شب شعلهور برای نیل به این مقصود از زبان محاورة مردم کوچاه و باازار
بسیار استفاده کرده ،به طوری که این مؤلفه در اثر او جایگاه خاصای یافتاهاسات .ایان اثار،
رمانی شهری است که از دیالوگ بهرة فراوانی بردهاست ،بهویژه حااوی ناوعی دیاالوگ و
زبان گفتگوی تهرانی است .گفتگوها در هر فصل با توجه باه ناوع آدمهاا ،محایط و مکاان
ارائه میشود و نویسنده کوشیدهاست ارتباط معقولی باین لحان و گفتاار باا ناوع شخصایت
داستان برقرار کند.
در فصل چهارم این اثر ،شاهد گفتگوی زن چهارم آقای پاوالدین هساتی .،ایان گفتگاو
انعکاسی از مشاجرات آنهاست و بهخوبی فضای خاانوادگی آناان را روشان مایکناد و از
طریق آن ،به سطح فرهنگی ،زندگی زناشویی ،دغدغهها و جوّ متشن خانة آنهاا مایتاوان
پی برد .شعلهور برای نزدیکی هرچه بیشتر کلمات به زبان محاوره ،آنها را در ماتن داساتان
به صورت شکسته مینویسد ،دقیقاً به همان شکلی که افراد در گفتگوهای روزمره آنهاا را
بهکار میبرند .او از عنصر «زبان محاوره» برای آشکار کردن زندگی شخصی شخصایتهاا
استفاده میکند و آن را ابزاری در خدمت شخصیتپردازی قرار میدهد:
«گفت :،حاجعمو ،من نجارم .تیشه بگی ،بلَت ،بزن .،ارّهاَم بگی ،بلَات ،بکشا .،اماا
پادویی دمِ حجره ،به موت قس ،،بلَت نیست . ...،آژاناه مناو ورداره بباره کَلُاومتری،
شب اونجا نیگر داره که شوما ریفیق منی ،نفهمی که من پول یه جفت آبجو دیگاه
جیب ،نبود ...اما آگه خیال میکنی من الت شدم که هر و رئیس کَلُومتری دلاش

ازبهمنشعلهور/عبداهلل حسنزاده میرعلی و آرتمیز صیادچمنی 733

تحلیلعناصرناتورالیستیدررمانسفرشب

درد گرفت ،تا کَلُومتری تجریش یه نَفَاس بادوم ،داشا ،،کاور خونادی!» (هماان:
666ا.)688

فصل هشت ،از لحا ارائة بیک،وکاست زبان خیاباانی یکای از اصایلتارین فصالهاای
کتاب است .در این قسمت از داستان ،گویی نویسنده باا یاک صابط صاوت ابتادا صاحبت
التها و داشمشتیها را صبط نموده ،سرس آن را بیهیچ ک،وکاستی روی ورق میآورد.
شعلهور به نحوة ادای کلمات و منطق گفتگوهای این قشر آشانایی کامال داشاتهاسات و در
بهکار بردن زبان آنها تبحر دارد .اشتیاق او در بهکارگیری «زبان محااوره» باه ایان ویژگای
ناتورالیستی برجستگی بخشیدهاست و رمان سفر شب را از لحا دقت بر زبان عامیانة ماردم
در جایگاه شایستة توجهی قرار میدهد.

3ـ .11تأثیر محیط
در ناتورالیس ،تأکید روی انسان در اجتماع و محیط است .به همین دلیل ،توصی ،تاأثیر
محیط در آثار ناتورالیستی اهمیت خاصی دارد زیرا انسان در جهان تنها نیسات ،ها،نوعاان
وی و نیز طبیعت او را احاطه کرده اند .از این رو ،بر تمایالت اولیة وی تماایالتی عرصای و
ثانویه بنا میشود:
«منظور از تأثیر محیط همان الزامات حاصل از شرایط اجتمااعی و اقتصاادی و
طبقة اجتماعی شخصیت داستان است به عبارتی دیگر ،از نظر ناتورالیستها انسان
ه ،نوعی حیوان اسات و غرایاز و عاادات را باه ارث مایبارد ،نیااز جنسای دارد و
گرسنه میشود .اما تحات تاأثیر محیااط ها ،قارار مایگیارد و مساائل اقتصاادی و
اجتماعی (مدالً خانوادگی) بر او تأثیر میگذارد» (شمیسا.)686 :6868 ،

شعلهور نیز مانند ناتورالیستها معتقد است سااختمان شخصایت افاراد را عاواملی مانناد
«محیط» رق ،میزند .بنابراین ،او شخصیتهای رمان سافر شاب را در محایطهاای مختلا،
قرار میدهد و تغییر و تأثیری را که «محیط» در رفتار و زندگی آنان به وجود مایآورد ،در
داستان منعکس میکند که به ذکر نمونهای از این مؤلفة پربسامد در رمان سفر شاب بسانده
میکنی:،
«وقتای به خانه میرسید ،ساعت ده بود .میدانست کاه دیگار هماة اهال خاناه
خوابند .ایانطوری برایش راحتتر بود .بهتر از آن بود کاه بابااش باا زیرپیارهن و
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زیرشلواری و عیناک ذرهبینی و شک ،بزرگِ پایینافتااده سارِ پلاههاا بایساتد و داد
بزند و فحش بدهد! اینطوری بهتر بود تا آنکه با برادرهایش روبهرو بشاود و فکار
کند که چه قیافهای باید بگیرد و هیچ کادام نتوانناد آنچاه را کاه در مغاز دیگاری
میگذشت ،بخوانند!» (شعلهور8886 ،م ،.ال.)86 :،

در سفر شب ،راوی خواننده را در جریاان خُلقوخوی تند پدر هومر قرار مایدهد .پادر
او مردی خودرأی ،عشرتطلب ،مخال ،دین و مذهب اسات کاه پاس از جادایی از ماادر
هومر ،چندین بار تجدید فراش کردهاست .آقای پوالدین پس از ازدواج با همسر چهارم ،به
علاات چااارهاندیشاایهااای زن ،موفااق نشااد او را ماننااد زنااان سااابقش طااالق بدهااد .باار اثاار
کشمکشهای آنها ،محیط خانه به صحنة جنگ و جدال تبدیل میشود و همین امر فضای
خانه را برای هومر بیشتر تحمالناپاذیر مایکناد .راوی از ناوع ارتبااط هاومر باا بارادرانش
صااحبتی نماایکنااد و ایاان سااکوت ،از سااردی روابااط بااین باارادران حکایاات دارد .بااا ایاان
توصیحات میتوان نتیجه گرفت که چرا در این قسمت از داستان ،هومر برای اینکه باا پادر
خود روبهرو نشود و سنگینی نگاه برادرانش را تحمال نکند ،تا پاسی از شب بیرون از منازل
مایماند .شعله ور حیات اخالقی هومر را برحسب روابط علت و معلولی بررسی میکند باه
عبارتی ،شعلهور به دنبال «چرایی» رفتار هومر میگردد و همان گونه که ناتورالیستها پاس
از گردآوری حقایق به بررسی دلیل علاتهاا مایپردازناد ،او نیاز از زباان راوی ،شارایط و
محیط زندگی هومر را توصیح میدهد تا منشاء رفتار هومر را مشخص کند.
در سراسر فصل نُه ،رمان ،شعلهور از تأثیری که محیط آشفته و کدی ،تهران بر حساین
دیرلمه گذاشتهاست ،سخن میگوید .حسین دیرلمه در چهاردهسالگی از روستا به ایان شاهر
گَلهگشاد میآید و محیط فاسد و آلودة تهران ،ساادگی روساتاییش را باه یغماا مایبارد .او
تحاات تااأثیر واقعیااتهااای محاایط تهااران متوجااه ماایشااود کااه باارای بقااا در بااین آدمهااای
حیوانصفت ،باید مانند خود آنها باشد .بنابراین ،او نیز دست باه سوءاساتفادههاای ماالی و
عاطفی میزند .در نتیجه ،حسین که قبالً تحت تأثیر زنادگی در محایط پااک و بایآالیاش
روستا صفاتی پسندیده داشت ،اکنون تحت تاأثیر محایط کدیا ،تهاران ،ذاتاش باه رذایال
اخالقی آلوده میشود .شعلهور با توصی ،این آثار مخرب ،دلیل تغییر رفتار و رویة زندگی
حسین را بررسی میکند و این تغییر را نتیجة محیط تهران میداند.
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3ـ .11احساس یأس و پوچی
داستانهای ناتورالیستی حال و هوایی یأسآلود دارند و وصعیتی نکبتبار را باه تصاویر
میکشند که غالباً به مرگ منتهای مایشاود .در واقاع« ،بسایاری از شخصایتهاای اینگوناه
داستانها در حالت گ،گشتگی و بیهدفی باه سار مایبرناد» (صاادقی شاهرر.)636 :6868 ،
روحیة یأس و شکست بر کُل رمان سفر شب حکا،فرماسات یأسای کاه ابتادا محادود باه
فضای کوچک خانه و خانواده بود ،اما با رشد شخصیتها ،بهویژه هومر از فضای کوچاک
خانه فراتر میرود و درس ،دانشگاه ،کافههاا ،خیاباانهاا و ...را در بار مایگیارد .ایان یاأس
حاک ،بر داستان ،باا اعادام اکبرشایراز و خودکشای ارژناگ اوج مایگیارد .پیرناگ رماان
شخصیتهاا را همانناد عروساکهاایی بایاختیاار و گای در برابار جبار محایط و شارایط
اقتصادیا اجتماعی نشان میدهد .آنها تحولی ندارند زیرا به حکا ،جبار منفعال هساتند و
این انفعال آنها را مأیوس و دلسرد میکند و به سوی دلخوشیهاای کااذب یااا مسایرهای
فرعی میکشاند:
«حس کرد دلاش فشارده مایشاود و ساعی کارد جلاوی خاودش را بگیارد و
نتوانست و بغضش ترکید! برگشت ،به رو خوابید و صورتش را توی بالش فشارداد
تا صدایش بیرون نیاید .حس کرد که گریستن تسکینش میدهد .همان طور گریاه
کرد تا وقتی بالش خیس شد» (شعلهور ،8886 ،ال83 :،ا.)89

سفر شب حکایت آدمهای زخمای و شکسات خاورده اسات .باا توجاه باه اینکاه رماان
مذکور محصول فضای پس از کودتای  83مرداد سال  6888است ،جای تعجب نیسات کاه
روحیااة شکساات حاصاال از کودتااا در آن ماانعکس شااده باشااد .در ایاان رمااان ،پااوچی و
معناباختگی مربوط به یک طبقة خاص نیست ،بلکه امری فراگیر و جاامع اسات کاه ها ،در
افااراد عااامی ،ماننااد اکبرشاایراز و حسااین دیرلمااه ،و هاا ،در شخصاایتهااای روشاانفکر و
تحصیلکرده ،همچون هومر و ارژنگ (دوست هومر) دیده میشاود .هار دو قشار در برابار
شرایط طاقتفرسا ،جبر محتوم جامعه ،جبر محیط خانواده ،فقر و ...قرار مایگیرناد و چاون
قادر به تغییر آن نیستند ،روحیة شکست و پوچی در آنها به وجود آمادهاسات و سارانجام،
موجب مایشاود برخای از آنهاا مانناد ارژناگ دسات باه خودکشای بزنناد ،برخای مانناد
اکبرشیراز تسلی ،بی قید و شرط قوانین گردند و برخی نیز مانند هومر تن به رخوت و سُستی
دهند.
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3ـ .12بقای انسب
نظریة «تکامل» بحثانگیزترین موصوع قرن نوزده ،بود .داروین ادعا کرد که انساان از
تبار حیوانات پستتر است و یک تنازع دائ ،در حیاات حیاوانی وجاود دارد کاه از طریاق
جریان انتخاب طبیعی به «بقای انسب» میانجاماد (ر.ک فورسات و اساکرین.)89 :6833 ،
ناتورالیس ،معتقد است فرد و اجتماع هیچ گونه امتیاز خارجی ندارند و قاانون تناازع بقاا در
همة کارها و اتفاقات به چش ،میخورد .از طریق انتخاب طبیعی ،در میان افراد ،آنهایی که
توانایی سازش بیشتری با محیط خود را داشتند ،شانس بیشاتری بارای بقاا و تولیادمدل پیادا
میکنند .طرح رمان ،فرصت ظهور این ویژگی را تنها به عفریته ا زن چهارم آقای پوالدینا
میدهد و سایر افراد شکست میخورند ،میمیرند ،خودکشی میکنند و یاا مانناد هاومر باه
امید نجات به غربت سفر میکنند ،اما سفر نیز مشکلگشای او نیست که در پایاان ،از خاود
بیخود شده ،هذیان میگوید.
هنگامی که زن چهارمش علت اصلی ازدواج آقای پوالدین با او را میفهمد ،درمییابد
که برای حفظ زندگی خود نباید مانند سه زن قبلی صعی ،و بیدست و پا باشد .بنابراین ،با
اصرار فراوان بچهدار میشود .او از این مزیت به عناوان اهرمای بارای حفاظ زنادگی خاود
استفاده میکند .زن با اخالق تند و تیزش «گربه را دم حجله کشته» ،به آقای پوالدین اجازة
حرکت اصافی نمیدهد .در جریان داستان ،هنگامی که راوی چنادین ساال بعاد را روایات
میکند ،ب ه تداوم حضاور زن در زنادگی آقاای پاوالدین اشااره دارد .بناابراین ،زن چهاارم
برعکس سه زن قبلی آقای پوالدین ،توانساته در زنادگی او جایگااه خاود را حفاظ کناد و
نسبت به زنان سابق همسرش به بقای انسب برسد.

3ـ .13علمگرایی
آنچااه اندیشااة ناتورالیسااتی را ویژگاای ماایبخشااد ،ایماااان راساااخ و صااریح بااه علاا ،و
روشهای مشاهده و آزمایش ،و به عبارت دیگار ،ایماان باه اصاالت روشهاای تجربای در
آفرینش متون ادبی و تحلیل آن اسات .ناتورالیسا ،را بایاد فرماول کااربرد علا ،جدیاد در
ادبیات دانست (ر.ک گرانت .)98 :6868 ،پیشرفت خیرهکنناده و ساریع علاوم تجربای در
قرن نوزده ،،بیگمان یکی از دالیل توجه ناتورالیستها به عل ،بود.
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شعلهور «عل »،را وسیلهای برای پذیرش واقعیت میداند و معتقد است که واقعیاتهاا را
باید از طریق آن شناخت و با آنها مواجه شد .البته نباید نادیده گرفت که او پزشاک اسات
و این امر در تمایل او به عل،گرایی میتواند نقش مؤثری داشته باشاد .ایان عقیادة شاعلهور
باعث نشده که ویژگی «عل،گرایای» ویژگای غالاب و پربساامد رماان باشاد ،بلکاه هار جاا
صرورت ایجاب کرده ،این ویژگی را بهکار بردهاست .گاهی با یک نگاه طنزآلود به توجیه
علمی امری میپردازد و گاهی غیرمستقی ،و با توصی ،حاالت روحی و جسمی ،رابطههای
علمی امری را برجسته میکند .او با این شیوه به سطح معتدلی از عل،گرایای در سافر شاب
میرسد .وی برخالف برخی از رماننویسهای ناتورالیستی غربی ا که در آثارشان مساتقی،
یا غیرمستقی ،اصول علمی را مطرح مایکننداا تنهاا در ماوارد الزم ایان ویژگای را باهکاار
میگیرد تا رمانش کسالتآور نباشد و به یک جزوة علمی تبدیل نشود .با اینکه عل،گرایای
در رمان سفر شب کارایی کمتری نسبت به دیگر ویژگیهای ناتورالیس ،دارد ،اماا شاعلهور
توانسته این مؤلفه را از یک مکتب ادبی غربی به عاریت بگیارد و باا خصوصایات فکاری و
سبک نویسندگی خود ه،رنگ و همسو کند .در ادامه ،دو نموناة باارز از رماان سافر شاب
آورده شدهاست.
یکی از این تئوریها آن بود که ماست سبب ک ،شدن کلسای ،بادن مایشاود.
دلیل او در این مورد آن بود که دندانهاای پسر دومش گشاادگشااد درآماده باود
و تنهاا دلیالی که او ماایتوانسات در ایان ماورد پیادا کناد ،آن باود کاه در سانین
چهارسااالگی بااه او مقااادیر زیااادی ماساات خورانااده بااود ...مااداوای او در مااورد
بیماری های سااده از قبیال سارماخوردگی ،رودل ،تاب و تقریبا ًا هار ناوع بیمااری
دیگری خیلی ساده بود .بچه را با آب داغ و روغن زیتون تنقیه میکرد» (شاعلهور،
8886م ،.ال.)18 :،

در این قسمت از داستان ،راوی با رگاههاایی از طناز باورهاا و تجربیاات علمای ،آقاای
پوالدین را در چهار چوب روابط علّی روایت میکند:
«شبها سهتایی توی اتاق میخوابیدی ،و همچی که نی،ساعتی میگذشت ،من
شاش ،میگرفت و جرأت بیرون رفاتن نداشات ،،چاون از آن ذغالادانی کاه گوشاة
حیاط بود ،میترسیدم و همیشه مطمئن بودم یکی آنجا قای ،شده .همانجاا باود کاه
یک شب سیا یک حوله دور سرش پیچید و با نصرل دوتاایی قاای ،شادند و وقتای
زن بابام و کلفتمان با سینیهای غذا داشتند ،از مطبخ مایآمدناد ،پریدناد بیارون و
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توی شکمشان پِخ کردند و هر دو سینیهای غذا از دستشان افتاد و نزدیک باود از
ترس غشکنند» (همان.)68 :

شعلهور روانپزشک است و به اصول روانشناسی آگاهی دارد .بناابراین ،مایکوشاد از
طریق گفتگوی ذهنی هومر ،از احوال درونیاَش پردهبرداری کند و به کُنه ترس او برسد.

3ـ .14برجستهکردن سرشت بدوی انسان
نویسندگان ناتورالیست معموالً اشخاصی را برای داستانهای خاود برمایگزینناد کاه از
خود انگیزههای حیاوانی قاوی تاری چاون حارص ،شاهوت جنسای و خاوی حیاوانی باروز
میدهند (ر.ک مقادادی .) 989 :6873 ،از یاک ساو ،ایان اشاخاص قربانیاان ترشاح غادد
داخلی خود هستند و از سوی دیگر ،چون تابعی از متغیر فشارهای اجتماعی و بیرونی عمال
میکنند (ر.ک داد .)838 :6879 ،شعله ور نیز به این مؤلفه توجه دارد و در پیرنگ داساتان
شرایطی تعبیه میکند تا ذات و خصایل بدوی شخصیتها نمایاان شاود بارای مداال ،نشاان
میدهد که آقای پوالدین (پدر هومر) در جوانی به تهران میآید و به دلیل اینکه از نظاارت
سختگیرانه پدرش آسوده شده ،بیش از آنکاه درس بخواناد ،مشاغول خوشاگذرانی اسات.
آقای پوالدین زمانی کاه ازدواج مای کناد ،باه بهاناة اینکاه زنادگی نااموفقی دارد ،رواباط
نامشروع خود را حفظ میکند و یا حتّی آن را حقّ مسل ،خود مایداناد .همچناین ،شاعلهور
حرص و آز را در آقای پوالدین به حد اعالی خود میرسااند تاا انساانیت او را زیار تسالط
انگیزههای بدوی قراردهد .او نشان میدهد کاه چگوناه زیاادهخاواهی ماانع تصامی،گیاری
درست آقای پوالدین شده و وی را در ورطة قرض و نزول میانادازد باه عباارتی ،بختاک
سقوط حاصال چیرگای غرایاز بادوی و مهارنشاده آقاای پاوالدین اسات کاه باعاث زوال
زندگیش میشود.
اما حرص او روزبهروز زیادتر میشد .دیگر به داشاتن خاناة تهاران و بااغ شامیران قاانع
نبود .یکیدو تا خانة دیگر در تهران نقد و نسیه خریده بود و آنها را اجاره داده باود .یاک
تکه زمینِ دعوایی را در دماوند به قیمت ارزان خریده بود تاا در آن بااغ میاوه بساازد .یاک
ماشین جیپ و بعد یک ماشین دجِ آمریکایی و پس از آن ،یک فاورد آلماانی خریاده باود
(ر.ک شعلهور8886 ،م ،.ال13 :،ا.)16
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3ـ .15فشار لحظه
«لحظه» از اصول کلیدی داستاننویسان ناتورالیستی اسات .معایاب و ساقوطهاا ،مفاساد
اخالقی ،صرب و شت ،،ننگها و فالکتهاا و ...در داساتان ناااتورالیستی باه کماک عامال
«لحظه» بهتر نشاان داده مایشاود .شخصایت تحات جبار محتاوم اجتمااعیا اقتصاادی و یاا
فیزیولوژیکی ،در یک لحظة خاص که اتفاقاً لحظة کلیدی داستان است ،دسات باه کاار یاا
حماقتی میزند .وجود آن لحظة بغرن در برجسته شدن مضمون ناتورالیستی داستان کمک
بیشتری میکند.
شعلهور در فصل ده به بررسی خوی جنایتکارانة اکبرشیراز میپردازد و با قرار دادن او
در شرایط نامساعد و تنشآمیز مانند «مستی»« ،مورد توهین و تحقیر واقاع شادن» و «تهدیاد
جانی» ،مانند یک فیزیولوژیست واکنشهای عصبی او را که تحت تسالط غادد و اعصااب
رخداده بررسی میکند .شرح این صحنه نشان میدهد که چگونه تحت تأثیر «فشاار لحظاه»
خوی حیوانی نهفته در اکبرشیراز آشکار میشود.

3ـ .16پایان فاجعهآمیز
یکی از سنّتهای نویسندگان ناتورالیستی این است که آثارشان معموالً پایانی غ،انگیاز
دارد .البته پایان غ،انگیز این آثار با پایان غ،انگیز تراژدی متفاوت اسات زیارا بارخالف
تراژدی که قهرمان مقهور خدایان یا دشامنانی قاوی مایشاود« ،شخصایت اصالی داساتان
ناتورالیستی از مقابله با سرنوشتی که جبر زیستی و اجتماعیا اقتصادی برایش رق ،زدهاست،
ناتوان میماند و در پایان داستان معموالً در عجز کامل فناا مایشاود» (پایناده ،6866 ،ج :6
 .)883در رمان سفر شب با دو پایان فاجعهآمیز روبهرو میشوی :،یکی قتل اساتوار و اعادام
اکبرشیراز و دیگری ،خودکشی ارژنگ ،دوست و ه،دانشگاهی هومر است.
کُل فصل ده نمونة مناسب برای پایان فاجعهآمیز است .بنابراین ،برای پرهیاز از تطویال،
خالصهای از این فصل به همراه تحلیل آن ارائه شدهاست .فصل ده با جملاة اصاطربآلاودِ
«آن شب خواب به چش ،هیچ یک از بچههای شمران نرفت» (شعلهور8886 ،م ،.ال)636 :،
آغاز میشود .راوی در این فصال درگیاری باین اکبرشایراز و اساتوار را روایات مایکناد.
سیاهمستی اکبرشیراز موجب میشود که باه درخواسات اساتوار مبنای بار «تعهاد دادن» تان
درندهد و درگیری لفظی بین آنها به تیراندازی میانجامد .شلیک تیر هوایی و تیر باه شاانة
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اکبرشیراز و فحشهای رکیاک از سوی اساتوار« ،فشاار لحظاه» را بار اکبرشایراز افاازایش
مایدهد تا جایی که با چاقو باه اساتوار حملاه مایکناد .شاعلهور اکبرشایراز را در «شارایط
خاص» قرار میدهد تا از خود عکسالعمل نشاان دهاد .ایان عکاسالعمال تلاخ کاه باعاث
کشتن استوار و اعدام خودش میشود ،با مؤلفة ناتورالیستی «پایان فاجعهآمیز» مطابقت دارد،
بهویژه چیرگی جبر در روند اعدام ،پایان فاجعهآمیز را پررنگتر جلوه میدهد:
همان طور که روزنامه روی میاز باود ،صافحه حاوادث جلاوی چشام ،باود و
عکس ارژنگ را شش در دوازده چاپ کارده بودناد .مایدیادم . ...بااالی صافحه
درشت نوشته بودند :در آستانه اخاذ دیارل ،دکتارای پزشاکی خاود را کشات،...».
دانشجوی سال آخر در آساتانة فاارغالتحصایلی ،یاک تفناگ شاکاری روی کلاة
خودش بگذارد و هر دو لوله را با ه ،خالی کند» (همان.)693 :

از آنجا که در داستانهاای ناتورالیساتی ،انساان موجاودی مجباور و بایاختیاار اسات و
دخالتی در سرنوشت و تغییر مسیر زندگی خود ندارد ،پس فضای داستان ،فضایی یأسآلود
است و شخصیتها از این منظر تیره و تاریک به محیط پیرامون خاود ماینگرناد .بناابراین،
خودکشی شخصیتها امری دور از تصور نیست .ارژنگ نیز مانند این شخصیتها به پوچی
رسیدهاست تا جایی که تحصیل در رشتة پزشکی او را از این پوچی نجات نمیدهاد ،حتّای
او را بیش از پیش دچار ناامیدی و دلسردی میکند ،به طوری که خطاب باه دوساتان خاود
میگوید« :میرم سر ترة الهیه میشین .،تفناگ شاکاری باباامو میاذارم روی شاقیق ،و هار دو
گلوله رو با ه ،خالی میکن( »،همان .)613 :سرانجام ،این ناامیدی تا آنجا اوج میگیرد که
او طبق گفتهاش ،خود را با گلولة تفنگ شکاری پدرش میکشد و از این زندگی یأسآلود
رهایی مییابد.

نتیجهگیری
بهمن شعلهور در رمان سفر شب ،چشا،اناداز اجتمااعی و الگاوی رفتااری هاومر را در
سالهای پس از  88به تصویر میکشد .ادبیات این دوره با توجه باه بساتر روانایا اجتمااعی
فضای جامعه ،ادبیات شکست و گریز از واقعیت موجود است .این پوچی و سرگشاتگی بار
جوّ رمان سفر شب نیز حاک ،بودهاست .در سفر شب ،شعلهور اوصاع بیسامان و مشاکالت
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حاک ،بر جامعه و افراد را بیان میکند .به همین علات ،بسایاری از مؤلفاههاای مکتاب ادبای
ناتورالیس ،در این اثر حضور یافتهاند.
با تحلیل رمان سفر شب ،شانزده مؤلفة ناتورالیس ،در آن یافت شد که عبارتند از :توجاه
به عل ،فیزیولوژی ،زشتنگاری ،صدیت با قراردادهای اخالقی و باورهای مذهبی ،شکستن
حرمت کلمات و مفاهی ،،عنوان بیپردة مسائل جنسی به منزلة تجرباة مشاروع ،نفای اراده و
اختیار ،توصای ،دقیاق و شارح جزئیاات  ،زباان محااوره ،تاأثیر محایط ،پارداختن باه طبقاة
فرودست جامعه ،احساس یأس و پوچی ،بقای انسب ،عل،گرایای ،برجساته کاردن سرشات
بدوی انسان ،فشار لحظه ،پایان فاجعهآمیز.
مؤلفههای «توصی ،دقیق و شرح جزئیات»« ،صدیت با قراردادهای اخالقای و ماذهبی»،
«زشتنگاری»« ،عنوان بیپردة مسائل جنسای باه منزلاة تجرباة مشاروع»« ،شکسات حرمات
کلمات و مفاهی« ،»،تأثیر محیط»« ،زبان محاوه»« ،احساس یأس و پوچی»« ،توجاه مفارط باه
جزئیات»« ،پرداختن به طبقة فرودست جامعه»« ،نفی اراده و اختیار» ،پرتکرارترین مؤلفههای
رمان سفر شب هستند.
در مکتب ناتورالیس ،،توصی ،مناسبترین وسیله برای تشریح جزئیات زنادگی فاردی
شخصیتهای داستان است .بنابراین ،دامنة بهکاارگیری ایان مؤلفاه در سافر شاب گساترده
است و نویسنده از آن برای بیان دقیق احوال ،رفتار و وص ،مکان و محیطهای گونااگونی
که زندگی روزمرة شخصیتها در آنجا سرری میشود ،استفاده کاردهاسات .بساامد بااالی
مؤلفههای «زشتنگاری» و «عناوان بیپردة مسائل جنسی به منزلة تجربة مشروع» نیاز نتیجاة
انعکاس فضای حاک ،بر جامعه ،عقاید ،دلخوشیها و تفریحات رایجی است کاه حکومات
پهلوی اشاعه دادهاست .نوع شخصایتهاایی کاه نویسانده بارای رماان سافر شاب انتخااب
میکند ،باعث بسامد باالی مؤلفة «شکست حرمت کلماات و مفااهی »،مایشاود زیارا ایان
شخصیتها یا جوانانی از طبقة متوسط جامعه میباشند که به شابگردی عاادت دارناد یاا از
التهای تهران هستند که زبانشان منزه نیست .همچنین ،تأکید شعلهور بر «تاأثیر محایط» در
نحوة شکلگیری شخصیتها ،به اثرش هویت ناتورالیستی میبخشاد و نشاان مایدهاد کاه
وجود و ماهیت انسان امروزی متأثر از محیطی است کاه در آن زنادگی مایکناد .شکسات
آرمانهای آزادخواهانه ،جوّ اختناقآمیز حاک ،بر جامعه پاس از کودتاای مارداد  ،88دلیال
حضور فراگیر مؤلفة «احساس یأس و پوچی» است .نویسانده باا کماک مؤلفاههاای «توجاه
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مفرط به جزئیات»« ،توجه به عل ،فیزیولوژیکی»« ،پرداختن به طبقة فرودست جامعه» و «نفی
اراده و اختیاار» وجهاة نااتورالیستی اثر خود را قاوت میبخشد.
ناتورالیس ،شعلهور در رمان سفر شب با ناتورالیس ،غربایهاا متفااوت اسات .او باا بیااان
صریح زشتیها و پلشتیها ،بیان بیپردة روابط نامشروع ،بررسی منتقدانه محایط ،و اساتفادة
گسترده از الفا رکیک به اثارش وجاة ناتورالیساتی مایبخشاد .همچناین ،باا بیاان صاریح
واقعیتها و معایب موجود ،حضور برخی از ویژگیهای ناتورالیس ،را در اثر خاود افازایش
میدهد ،حال آنکه برخی از ویژگیهاای نااتورالیاستی مانند جبر بیولوژیکی ،علا،گرایای،
جبر علمی کمتر استفاده شدهاست.

پینوشت
 .6بر اساس این دیدگاه در علوم طبیعی و اجتمااعی ،تنهاا دادههاای برگرفتاه از «تجرباة
حسّی» [و تلقی منطقی و ریاصی از این دادهها] ،منبع همة معرفتهای معتبر است.
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داد ،سیما .)6879( .فرهنگ اصطالحات ادبي .چ  .8تهران :مروارید.
رادفر ،ابوالقاس« .)6838( .،نقد و تحلیل وجوه تمایز و تشابه اصاول کااربردی مکتابهاای
ادبی رئالیس ،و ناتورالیس .»،فصلنامة پژوهشهای ادبي .د  .6ش  .8صص86ا.38
سرانلو ،محمدعلی .)6816( .نویسندگان پیشرو ایران .تهران :نگاه.
سیدحسینی ،رصا .)6837( .مکتبهای ادبي .ج  6و  .8چ .69تهران :نگاه.
شعلهور ،بهمن8886( .م .).ال .،سفر شب و ظهور حضرت .چ .8فیالدفیا :کانکورس.
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ااااااااااااااااااا 8886( .م .).ب .بيلنگر .فیالدفیا :کانکورس.
شمیسا ،سیروس .)6868( .مکتبهای ادبي .تهران :قطره.
صادقی شاهرر ،رصاا و سایما پاورمرادی« .)6868( .یاک گاام باه ساوی باومیگرایای :نقاد
داستانهای اسماعیل فصیح حرکت از ناتورالیس ،باه ساوی رئالیسا .»،پـژوهش زبـان و
ادبیّات فارسي .ش .86صص 678ا.666
فورست ،لیلیان و پیتر اسکرین .)6833( .ناتورالیسم .ترجمة حسن افشار .چ  .9تهران :مرکز.
گرانت ،دیمیان .)6868( .رئالیسم .ترجمة حسن افشار .چ  .1تهران :مرکز.
میرصادقی ،میمنت« .)6813( .ناتورالیس .»،چیستا .ش .13صص 933ا.933
اااااااااااااااااااااااا  .)6878( .واژهنامة هنر شاعری .تهران :مهناز.
میرصادقی ،جمال .)6838( .داستاننویسهای نامآور ایران .تهران :اشاره.
میرصادقی ،جمال و میمنت میرصادقی .)6877( .واژهنامة هنر داستاننویسي .تهران :مهناز.
میرعابدینی ،حسن .)6838( .صد سال داستاننویسي 8 .ج .چ  .8تهران :چشمه.
مقدادی ،بهرام .)6873( .فرهنگ اصطالحات نقد ادبي .تهران :فکر روز.
ولک ،رنه .)6873( .تاریخ نقد جدید .ترجمة سعید ارباب شیرانی .ج .3تهران :نیلوفر.
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