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تاریخ دریافت 1397/11/19 :
تاریخ پذیرش نهایی 1397/12/25 :

چکیده
ناتورالی سم که به عنوان مکتبی ادبی ،در اوا سط قرن نوزدهم در فران سه سر برآورد دریچهای نو به روی هنرمند
گ شود که در آن قهرمان دا ستانش دیگر نه ان سانآرمانی رمانتیک بود نه حتی ان سان عادی رئالی ستی بلکه ان سانی
پستترو پلیدتر از آنچه حتی در جهان بیرون میتواند باشد؛ یعنی حیوانی در شکل انسان که پلیدی خود را بویژه
در شرایط دشوار بروز می دهد .این مکتب در سراسر جهان پیروانی یافت که در این میان صادق چوبک از مقلدانی
ا ست که در تر سیم ف ضای یاسآلود آکنده از جبر و ستم ،گوی سبقت از دیگران ربوده ا ست .در این مقاله که به
شیوهی تحلیلی به بررسی داستان چوبک پرداختهایم در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان او بودهایم .نتیجه
حا صل از برر سی ن شان میدهد که تقریبا تمامی ا صول این مکتب را در آثار چوبک میتوان دید جبرگرایی ،یاس
وناامیدی وبه دنبال آن پوچگرایی ،استتتتهاده از زبان محاوره ،ضتتتدیت با اخ ق ،بیاعتقادی مذهبی ،بهادادن به
حیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام انسانی در حد حیوان از ویژگیهایی ا ست که در اکثر دا ستانهای او به چشم
میخورد .ولی در این میان دا ستان «مردی در قهس» او ع صاره تمام ویژگیهای مکتب ناتورالی سم ا ست که ما در
این مقال به بررسی این ویژگیها پرداختهایم.

واژه های کلیدی :ناتورالیسم ،مردی در قهس ،صادق چوبک ،داستان.

 .1دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه محقق اردبیلیnedanabizade@yahoo.com //.
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مقدمه
ناتورالیسم یا طبیعیگرایی یا طبیعت باوری در اصل اصطالحی است که از فلسفه به ادبیات راه یافته است« .در فلسفه
براساس این اعتقاد تمام پدیده های هستی ،در طبیعت و در محدودهی دانش عملی و تجربی جای دارند و هیچ چیز در
وراء ماده وجود ندارد .این نوع از اعتقاد فلسفی و حتّی اصطالح آن سابقهی بسیار کهن دارد که در معنای ماده باوری
و ماتریالیسم یا هر نوع اعتقاد به اصالت امور دنیوی مورد بحث اصل فلسفه بوده است؛ کما اینکه در زبان فرانسوی و
انگلیسیییی ،ناتورالیسیییت به معنای پ وهندهی طبیعی اسیییت(».ثروت )121 :1385،این مکتب که از نیمهی دوم سیییدهی
نوزدهم تا اوایل سدهی بیستم میالدی رواج یافت:
«بر پایهی نظریهی فلسفی طبیعتباوری قرارداشت و عصیانی بود در برابر ذهنیگرایی و مکتب واقعگریزی رمانتیسم.
با اندکی تامل در شرایط سدهی نوزدهم به روشنی به عوامل پیدایی این مکتب میتوان پیبرد .این قرن ،دورهی
آشوبهای سیاسی ،تحوالت اقتصادی واجتماعی ،پیشرفتهای سریع در عرصههای گوناگون علمی و صنعتی و از
همه مهمتر انقالب صنعتی بود که چهرهی اروپا وآمریکای شمالی را دگرگون کرد .در کنار نفوذ فیلسوفان مادهباور
 materialistو عقلباور ،rationalistپیشرفتهای نوین علمی آن زمان نیز از دیدگاههای گوناگون بر شکل-
گیری این مکتب تاثیر گذاشتند که از مهمترین آنها باید به نظریههای زیستی داروین،)1809-1882( Darwin
نظریههای اگوست کنت  ،Auguste Comteفیلسوف فرانسوی()1798-1857و نظریههای کلودبرنار Claude

 ،Bernardفیزیولوژیدان فرانسوی ()1813-1878اشاره کرد( ».انوشه.)1331:1381،
این تحوالت و پیشییرفتها ،فکر زوال_ پدر مکتب ناتورالیسییم_ را به خود مشییلوم میکند .از این رو او روش وارد
کردن شیوههای علوم طبیعی به ادبیات و استفاده از اطالعات تازهای که این علوم به دست میدهند را پیشنهاد میکند و
از این طریق تحولی بنیادین در نحوهی تولید و ارائهی آثار ادبی ایجاد میکند .او در بیان کار نویسندگان معتقد است«:
اکنون علم وارد قلمرو ما میشییود .ما رماننویسییان در این مرحله از کارمان تشییری کنندگان وضییع فردی و اجتماعی
بشریم .همانطور که فیریولوژیدان دنبالهی کار فیزیکدان و شیمیدان را گرفته است ،ما هم با مشاهدات و تجاربمان
کار فیزیولوژیدان را دنبام میکنیم( ».ح سینی )404:1376،بنابراین از این زمان به بعد علمیکردن ادبیات و واردکردن
اصوم علمی به دنیای هنر ،وجههی همت همه پیروان زوال قرار میگیردکه در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
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پیشینه تحقیق
در زمینه ناتورالیستگرایی چوبک ،مقاله های مختلفی نوشته شده است که ما به نمونههایی از آنها اشاره میکنیم.
قمالقی و سالمت( )1396در مقاله«تطبیق مولفههای ناتورالی سم با آثار صادق چوبک» کو شیدهاند با رو شی تحلیلی و
تو صیفی تاثیر ناتورالی سم را بر آثار دا ستانی چوبک برر سی کنند .نتیجه حا صل از برر سیهای آنها ن شان میدهد که
ناتورالی ستی که در آثار چوبک نمویافته ا ست با ناتورالی سم زوال و دیگر پیروان این مکتب متفاوت ا ست .نگاه وی ه او
به زنان و کودکان در معرض آسییییب جامعه حائز اهمیت اسیییت .کاربسیییت عنصیییرسییییام ذهن در نمایش ذهنیت
شخصیتهای داستان در ترسیم بیش از پیش سیاهیها و پلیدیهای جامعه بسیار موثر واقع شده است که در نوع خود
بینظیر است.
حیدری و غفاری( )1394در مقاله« آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک» با بررسیهای خود به این
نتیجه رسیدهاند که آنیمیسم در آثار این نویسنده ،از حد آرایهای ادبی فراتر رفته ،زیرساختهای ناتورالیستی اندیشهی
مؤلف را بازگو میکنند .جبرگرایی ،بیپردهگیهای اخالقی ،مذهبسیییتیزی ،بدبینی و سییییاهاندیشیییی و عینتگرایی،
ازجمله مؤلفههای ناتورالیسییم هسییتند که چوبک آنها را با پیوندی ظریف با آنیمیسییم ،به تصییویر میکشیید .او در این
مرحله متوقف نمیشود و با عدوم از برخی از این اصوم ،نثری مخیّل و شاعرانه پدید میآورد.
حسیینزاده و جمعه( )1392در مقاله«ناتورالیسییم و فابل با نگاهی به آثار صییادق چوبک» معتقدند که داسییتانهای چوبک
م ستقیم یا غیرم ستقیم دربارهی احوام حیوانات حرف میزنند.با دقّت در این دا ستانها به اندی شهی چوبک که تحت تأثیر جامعهی
ع صر خویش ا ست ،پی میبریم .جامعهای که مقهور ا ستبداد دهههای بی ست و سی ا ست و ظلم و بیداد ،فقر و نکبت ،ا سارت و
فالکت از زندگی مردمش میبارید.واض است که حیوانات در قصههای این عصر ،حضور فعالی خواهند داشت .هم به عنوان نماد و
تمثیل و هم به عنوان عضوی از جامعه که در کنار آدمها زندگی میکنند و همنشین آنها می شوند و در واقع ،جایگزین انسانهایی
که باید باشند.

حائری و جعفری( )1389در مقاله «صییادق چوبک ،فراسییوی ناتورالیسییم» معتقدند که هر چند در آثار چوبک برخی
وی گیهای ناتورالی ستی همچون :به کارگیری شخ صیتهایی از طبقات پ ست جامعه ،مو ضوعاتی چون فقر و ف ساد و
زبان گفتاری دیده میشود ولی او نوآوریهایی هم در آفرینش داستانهایش دارد که سبک او را فراناتورالیستی جلوه
میدهد.
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در این میان اثری که به بررسی مستقل داستان«مردی در قفس» پرداخته باشد دیده نشد.
بحث و بررسی
ناتورالیسم ادبی
اگر بخواهیم از بعد ادبی ناتورالی سم را برر سی کنیم باید گفت ناتورالی سم تاکنون در عر صهی ادبیات دو معنی پیدا
کرده ا ست :نخ ست معنی واژگانی کلمه ا ست به معنی دو ست دا شتن طبیعت و واب ستگی واظهار ع شق به انواع مظاهر
آن ،این قبیل طبیعتگرایی بهوی ه در کار شاعران در هر دورهای امکان ظهور یافته است .دوّم در معنی و مفهوم مکتبی
ادبی؛ فرهنگ کادن در این مورد آورده ا ست « شای ستهتر آنکه این ا صطالح را در مورد آن د سته از آثار ادبی باید
مورد ا ستفاده قرار داد که از روشهای رئالی ستی به همراه ا شکام فل سفی ناتورالی سم بهره میگیرند .عقیدهای که معتقد
ا ست هرآنچه حیات و وجود دارد جزئی از طبیعت ا ست و میتواند نه به وا سطهی علل ماوراء طبیعی و روحانی بلکه
به علل و اسباب مادی و طبیعی توضی داده شود( ».کادن )261:1380،بنابراین درادبیات ،ناتورالیسم به معنای توضی و
تشری اوضاع کلی انسان در بستر شرایط جبری زمان و مکان (محیط) و بر پایهی وراثت است.
البته باید توجه دا شت که «ح ضور صرف برخی از نکات از قبیل :زاغه ن شینی ،الکلی بودن یا انحطاط جن سی و حتی
ضیییداخالقیگری و الادری گری که غالبا مورد عنایت نویسیییندگان ناتورالیسیییت اسیییت در هر زمان نمیتواند دلیل
برانت ساب آن اثر بدین مکتب با شد ،بلکه ناتورالی سم حقیقی در ادبیات ،د ست کم به همان اندازه که در گرو مو ضوع
است به روش کار نیز بر میگردد .ما تنها موقعی میتوانیم از آثار ناتورالی ستی سخن بگوئیم که نوی سنده با عینیگرایی
یک دانشمند تحلیلگر به موضوع بپردازد( ».حسینی .)122:1376،ناتورالیسم ادبی تاکید وی های برتشری دقیق ،جزئی
و به تعبیرخود «عینی» واقعیت دارد .نوی سنده ،م شاهدهگر طبیعت ا ست که باید به طور دقیق به ثبت م شاهدات خود به
روش علمی ،بپردازد« .ناتورالیسیییم و رئالیسیییم ادبی درتقلیل معنای «واقعیت » به سیییط محبوس و ناسیییوتی اتفاق نظر
دارند(».زر شناس )95 :1389 ،شاید از همین رو با شد که گروهی ناتورالی سم را گونهای از رئالی سم افراطی پندا شتهاند.
چنان که شمیسا اذعان داشته« :ناتورالیسم دو بحث دارد :یکی همان بحث مکتب رئالیسم است منتها با این فرق که در
ناتورالی سم تکیه بی شتر بر ن شان دادن ز شتیها ا ست و با این اعتبار فلوبر و صادق چوبک را هم ناتورالی ست خواندهاند.
دیگر بحث در روش وعقاید امیل زوال ا ست یعنی ناتورالی سم حقیقی که ده سام بی شتر( )1890-1880رواج ندا شت و
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طرفداران چندانی نیافت»( شمیسا)98:1390،؛ باید توجه داشت که درتشری عین معنای ناسوتی ،رئالیستها عمدتا بر
جنبههای اجتماعی و پرورش شیییخصییییت داسیییتانی درتعامل با محیط اجتماعی تاکید دارند و ناتورالیسیییتها بر وجه
بیولوژیک و زیست شناختی این«واقعیت»و نقش عوامل بیولوژیک و وراثت در پرورش شخصیت داستانی.
نظری اجمالی به دا ستانهای چوبک وی گیهای ناتورالی ستی آن را آ شکار می سازد .هر چند گروهی مخالف چنین
برداشتی از آثار او هستندو معتقدند او نویسندهای رئالیست است نه ناتورالیست .چنان که خانلری میگوید«:این مکتب
ناتورالیسیییم که به غلط چوبک را به آن میبندند یک امتداد مباللهآمیز از رئالیسیییم اسیییت .چوبک را به غلط به این
مکتب(ناتورالیسم)میبندند »(دهباشی)90:1380،یا پیروز معتقد است« :چوبک در آثار خودبه تجسم و توصیف برشها
و مقاطعی ح ساس از زندگی میپردازد .زندگی ان سانهایی که نه بازیچهی جبر فیزیولوزیکی و بیولوژیکی بلکه بی شتر
در چنبر جبر اجتماعی و اقت صادی گرفتار آمدهاند.از این رو باید چوبک را نوی سندهای به تمام معنا رئالی ست دان ست نه
ناتورالیسییت»(پیروز )156:1386،؛ اما نشییانههای پیروی از مکتب ناتورالیسییم در آثار چوبک آشییکارتر از آن اسییت که
بتوان منکر آن شید .باید گفت در هر یک از آثار داسیتانی او میتوان نشیانههایی از ناتورالیسیتی بودنش را یافت اما در
این میان دا ستان «مردی در قفس» او یک تمایز برج سته با دیگر آثار او دارد زیرا به زعم ما این اثر ع صاره ناتورالی سم
اواسیت .تقریبا تمامی اصیوم اعتقادی طبیعتگرایان در این داسیتان جمع شیده اسیت .ما در این پ وهش برآنیم تا یک
یک این نشانهها را آشکار کرده و توضی دهیم.
سبک داستانپردازی چوبک:
مهمتریم مشییخصییهای که در نگاه نخسییت به داسییتانهای چوبک جلب توجه میکند ،گزیدن افراد خاص به عنوان
قهرمان داستان است .چوبک ،قهرمانان داستانهای خود را بیشتراز میان افراد عامی که مشخصهای از طبقه خود هستند
و یا رخ ساره خاص ان سانی دارند برگزیده ا ست .مانند خدیجه درگورکنها .آثاراو شخ صیتهایی را ارائه میدهد که
برای زنده ماندن جدام میکنند .اما «این شییخصیییت های برگزیده یک مشییکل اسییاسییی دارند و آن برآورده نشییدن
خوا ستهها و تمایالت جن سی شان ا ست .تقریبا در تمامی دا ستانهای چوبک ،ان سان یک موجود بدبخت فلکزدهای
اسییت که خواسییت غریزی او هیچگاه_ یا دسییت کم اغلب مواقع_ برآورده نشییده وهمواره این خواسییت به صییورت
عقدهای در وجود او باقی مانده و در مواقعی خاص سیییر بر میآورد و طلیان میکند .از این رو در بیشیییتر قصیییههای
چوبک ،زیبایی و ع شق ،چرکین شده ا ست .پیوند زن و مرد از دیدگاه زی ستی و ت شریحی دیده می شود نه از دیدگاه
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عاطفی آن(».دست غیب )176:1387،اشخاص او تب وتاب خواننده را درهیچ زمینهای به اندازهی تصور جنسی برنمی
انگیزد .یک گرایش تهوعآور به جنبههای پسیییت زندگی دارند« .کلمات وافکارشیییان هیچ نیرویی را در وجود آدمی
برنمیانگیزند جز شهوت و این البد به درد مردان و زنان پیر میآید که با داستانهای او خود را سرگرم و ارضا کنند».
(دهبا شی )30:1380،انگیزه فعالیت آدمهای دا ستانی او بی شتر جن سی ا ست .البته در آثار او فقر و رنج خانه بهدو شی نیز
ت صویر شده ا ست؛ اما به گونهای ا ست که درخواننده هیچ انگیزهای برای مبارزه با ف ساد و فقر بوجود نمیآورد« .این
اصییرار بر جنبهی زشییت زندگی او را به پو گرایی میکشییاند .او در بسیییاری ازقصییههای خود ،ما را به دامان تیرهای
میبرد که درآن سیییوی آن نه پرتوی از زیبایی به چشیییم میخورد نه راه رسیییتگاری به چشیییم میآید(».دسیییت
غیب )166:1387،انتقادی که از لحاظ علّی بر دا ستانهای چوبک وارد ا ست اغراقآمیز بودن موقعیت و خ صو صیات
شخ صیتها ا ست .به سختی میتوان مابه ازائی خارجی برای شخ صیتهای چوبک پیداکرد .نوی سنده در ن شان دادن
ز شتی ،تنهایی ،نادانی ،ترسخوردگی و فقرزدگی شخ صیتهایش اغراق میکند تا ح سی را که میخواهد به خواننده
منتقل کند .از سییویی دیگر اکثر داسییتانهای کوتاه چوبک با«برشهای زندگی» سییروکار دارند.این داسییتانها نه تنها
جلوهها و تج سمهای حیات ان سانی ،بلکه زندگی حیوانات نیز میباشند .البته این هم به سبب رویآوردن به تو صیف و
ارائهی گزارشگونهی زندگی در دا ستانها ا ست« .نوی سنده در دا ستانهایش مانند دوربینی عمل میکند که واکنش و
صییدای اقشییارگوناگون مردم را در برابر واقعهای واحد ثبت میکند .در این قطعات هیچگونه حادثه یا اتفاقی جالب و
غیرعادی وجود ندارد و فقط بعدی از زندگی طبقه یا گروهی ،بدون هیچ اظهارنظر و نتیجهگیری خاص نمایش داده
میشیییود .شیییا ید به همین دل یل اسیییت که در ن گاه نخسیییت ،برخی چنین قط عاتی را اصیییال داسییی تان نمیدان ند».
(مشتاقمهر)122:1390،
چوبک ز شتی و ف ساد را م صوّرمی سازد و سپس خود را کنار میک شد .او دیدگاهی یکجانبه به واقعیتها دارد و
منح صرا هراس ،دورافتادگی و ز شتی را ن شان میدهد؛ «او تو صیف میکند اما در تو صیف خود عوامل تباهی را ن شان
نمیدهد .گویا تج سم ف ساد و ز شتی را به خودی خود کافی می شمارد(».د ست غیب )172:1387،باید توجه کرد لحن
بیطرفانه چوبک در ترسیییم رویدادها دام بر واقعگرایی او نیسییت بلکه نشییاندهندهی دیدگاه تک بعدی او اسییت .او
همچنین گاهی با آوردن واژهها و صییحنههای زشییت در قصییهای که به خودی خود دارای جنبهی تراژدیک نیرومندی
است اثر واقعی و فاجعهآمیز آن را از میان برمیدارد« .مثال در داستان گورکنها ،خدیجهی آبستن که از ده رانده شده
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و در تنهایی ،نوزادش را به دنیا میآورد .برای پرهیز از بدنامی بیشییتر ،نوزاد را زنده به گور میکند .در ادامه داسییتان
شیییاهد پیداشیییدن جسییید نوزاد هسیییتیم؛ داسیییتان در اینجا خاتمه یافته اسیییت اما چوبک به این اکتفا نمیکند و ادامه
میدهد«:اف سر...تکمه شلوارش را بازکرد و تو گودام شا شید» .گرایش او به او صاف ز شت سبب شده که او حس
همدردی و همبستگی انسانی را انکارکند(».همان )163:او گاهی از ترسیم این حوادث زشت فراتر میرود و به داوری
ارزشیییی دسیییت میزند اما او در داوری هایش همانند توصییییفاتش یک جانبهنگر اسیییت .چنان که از زبان احمدآقا
میخوانیم«:تموم این شمشیرزنیها و آدمکشیها.....برای به نوارسوندن پایینتنهها بوده(».همان)173:
موارد اشاره شده تقریبا تمامی وی گیهای سبکی چوبک بود .ما در تحلیل داستان منتخب چوبک ،این وی گیها را
بیشتر تشری خواهیم کرد.
بررسی داستان«مردی در قفس»
دا ستان «مردی در قفس» ،زندگی مردی به نام سیّد ح سن را ت شری میکند .مردی اف سرده و گو شهن شین که بعد از
مرگ همسییرش سییودابه ،برای غلبه بر غم از دسییت دادن او ،به تریاو و الکل پناه برده اسییت .تمام داسییتان به شییرح
زندگی این مرد با ماده سگش_راسو_ اختصاص یافته است .سید حسن بعد مرگ سودابه تمام محبت خود را به پای
این سییم میریزد ولی در انتهای داسییتان شییاهد بریدن این سییم از صییاحبش و روی آوردن او به سییم نر ولگرد
میشویم .در واقع تمام این مقدمهچینی و پرحرفی چوبک برای بیان صحنه آخر داستان است و بس؛ یعنی غریزه جنسی
حیوان .اکنون برای بررسی داستان به تکتک آراء ناتورالیستها اشاره کرده و داستان را بر پایه آنها تحلیل میکنیم:
جبرگرایی یا دترمنیسم:
زوال میگفت که «نویسنده باید به اکتشافهای داروین و برنار یعنی نظریهی اصل انواع ،قاطعیت تاثیر محیط و قوانین
وراثت توجه کند و او با در نظرگرفتن آرای این دو دانشییمند چنین فرض میکند که دنیای بشییری نیز تابع همان جبری
ا ست که بر سایر موجودات حکم فرما ا ست و از سویی ،به پیروی از برنار ،همهی اح سا سات و افکار آدمی را نتیجه
مسیتقیم تلییرهایی میداند که در سیاختمان جسیمانی او بوجود میآید که خود سیاختمان جسیمانی نیز بر مبنای قوانین
وراثت ،به او رسیده است(».فورست و اسکرین  )45:1389،از دیدگاه ناتورالیستی «انسان ،حیوان منفعلی است که در
برابر نیروهای طبیعی و محیطی از سیرنوشیت مقدر خود نمیتواند بگریزد .در ناتورالیسیم ،آدمی موجودی اسیت که از
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سییائقهای غریزی قوی برانگیخته اسییت و از فشییارهای اقتصییادی درمانده .به عبارت دیگر ،او زیر سییلطهی نیروهای
بیرونی(اجتماع و طبیعت) و نیروهای درونی(توارث و ناخوآگاهی) است و هرچند در برابر آنها واکنش نشان میدهد،
در مورد آن ها اختیاری از خود ندارد و نمیتواند به میل خود ،آن ها را تلییر دهد(».انوشیییه )1332:1381،به عبارتی
دیگر ،در نگاه علمی به طبیعت ،نوعی قانون از پیش تعیین شییده مالحظه میشییود که تکلیف همه اجزای هسییتی از قبل
روشن شده است .در این دیدگاه هیچ بخش از طبیعت ،قدرت گریز از این قانون را ندارد .به طور طبیعی انسان و مکان
زیسیییت وی یعنی جامعه و تمامی حرکات آن دو خارج از این قانون ازلی و ابدی نمیتواند باشییید ،به این معنی که در
مجموعهی ریخت ظاهری انسیییان ،خلقیات ،رفتارها و اعتقادات وی در همه جا ،جای پای وراثت حضیییور دارد یا در
باب اخالقیات و ارزش ها ،افراد مح صوم اجباری محیطهای خود ه ستند واختیاری از خود ندارند .ر.چیس مینوی سد:
«در آیین ناتورالیسیییتی فرض بر این اسیییت که تقدیرگاهی از بیرون بر شیییخح تحمیل میشیییود .بنابراین قهرمان رمان
ناتورالی ستی بی شتر در اختیار شرایط ا ست تا خودش .در واقع غالبا به نظر میر سد که ا صال خودی ندارد(».فور ست و
اسکرین)27:1380،
نخستین نشانهی جبرگرایی در این داستان در عنوان آن مشهوداست؛ «مردی در قفس» .قفس نماد گرفتاری است و
کسییی که در حبس اسییت طبیعتا فردی محدود و در مضیییقه خواهد بود .او انسییانها و به تبع آن شییخصیییت محوری
دا ستانش را محکوم به زندگی میخواند نه ک سی که فر صت زی ستن یافته ا ست؛ «نیم قرن پیش از این درالهور به دنیا
آمده و زجر کشیده و پای چپش را از باالی زانو بریدهاند سودابه را ازدست داده واکنون هیچ کس را دراین دنیا ندارد
 ...و محکوم است که زندگی کند(».چوبک)38:1385،
او انسان را موجودی مجبور تلقی میکند که در عملکرد خود کامال بیاختیار است؛ و به ازای درد و رنجی که متحمل
می شود بهرهای از زندگی خود نمیبرد؛ «به این قلمتراش عالقه و هم کینه شدیدی دا شت خودش هم نمیدان ست که
چرا آن را دزدیده بود(».همان)39:
« این آدم ناقح الخلقه (تاثیر وراثت ) و واخورده هم مثل تمام مردم درمقابل احتیاجات طبیعی خودش زبون وبیچاره
بود .مجبور بود که به کمک چوب زیربلل کوتاهی که همی شه گو شه م ستراح نکیه داده بود روی یک پا بن شیند و آن
چه را که با لذت و حرص خورده بود با اکراه پس بدهد(».همان.) 39 :
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این احساس زبونی همواره با انسان ناتورالیستی هست و سبب افسردگی او میشود« :من نفرین شده هستم اگه من اقبام
داشتم که سودابه به اون نازنینی از دستم نمیرفت.اگه من اقبام داشتم تو این دنیای گل وگشاد دلم را به تو تنها خوش
نمیکردم که تو هم سر بدر بشی و فیلت یاد هندستون کند(».همان)44:
ضدّیت با اخالق:
که نتیجه طبیعی اعتقاد به جبرعلمی است؛ وقتی ان سان محصوم تکامل انواع ،وراثت و محیط باشد ارزش های اخالقی
مفهوم خود را از د ست خواهند داد« .نوی سنده ناتورالی ست با ت صویر شخ صیتها ،ارزشهای اخالقی حاکم بر جامعه یا
ارزش های دینی را زیر سیییوام میبرد و از همین جا تعارض با اخالقگرایان پدید میآید .ناتورالیسیییت ها پای در
عرصههایی گذاشتند که روزگاری اخالق ورود به آنها را ممنوع میدانست به عبارت بهتر ادبیات پیش از ناتورالیسم،
ادبیاتی باحیا و شرمآلود بود (».ثروت« )132 -139 :1385،ناتورالیسم به صورت قیامی علیه پیشداوریها و قراردادهای
اخالقی و مذهبی پا به میدان میگذارد .سان سوری را که جامعه بر بخ شی از مظاهر طبیعت و زندگی اعمام کرده ا ست
درهم میشییکند .ناتورالیسییتها چیزهای ننمآلود ،مضییحک ،شییرمآور و حقیرشییدن عشییق بر اثر سییودجوییها را به
کرسییی اتهام مینشییانند و نخسییتینبار عشییق به صییورت خواسییت جسییمانی و جنسیییت به عنوان یک تجربهی مشییروع
درآثار شان مطرح می شود(».ح سینی )412:1376،همین بیتوجهی به اخالق و تو صیف صحنههای شرمآور ا ست که
سبب ح ضور افراد پ ست و گاه اخالق ستیز در آثار ناتورالی ستی می شود .ان سانهای مطرودی که بع ضا قهرمان ا صلی
رمانها می شوند« .باید توجّه داشت که مفهوم  Natureدر این مکتب ،تفاوتهایی با مفهوم «طبیعت» در زبان فارسی
دارد .در اینجا  Natureنقطه مقابل cultureاسییت و ناظر بر طبع و سییرشییت بدوی  ،غیرفرهنگی و خالح انسییان
دارد .در واقع آنها به ان سان از مو ضع طبیعتش مینگرند نه از مو ضع فرهنگیش»( شریفیان و رحمانی )154:1392،پس
طبیعتا از چنین انسانی نباید انتظار اخالق و فرهنم چندانی داشت.
زشتنگاری وی گی برجستهی این داستان است .استفاده ازکلمات رکیک و ناپسند و اصرار به کاربرد آنها از یک
سو و پرداختن به خواسته ها وتمایل جنسی از سوی دیگر در این داستان به شدت فاحش و آشکاراست .اصرار چوبک
بر ترسیم فضای مستراح -به قوم خودش -چندشآور و تهوع برانگیز است« .او را میدید که دزدانه و با ترس پوزهی
درازش را در مدفوع او فرو میبرد و با ق یا فه تقصییییر کار و گدامنشیییی از آن میخورد وسیییبیلش را حر کت
میداد(».چوبک)50:1385،
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چنین تصور می شود که بیزاری نویسنده از زندگی سبب شده است که او تمام تالش خود را برای زشت جلوه دادن
زندگی به کار بگیرد .توصیف صحنههای تهوعبرانگیز در این داستان نیز یکی از نمونههای این تالش نویسنده است.
پرداختن به م سائل جن سی یکی دیگر از حریم شکنیهای چوبک ا ست .اگر چوبک در دا ستانهای دیگر خود مثل
زیر چراغ قرمز  ،گورکنها و ...میل شدید جن سی ان سانها را با جزئیات ت شری میکند ،در این دا ستان این تمایل در
وجود راسو -سم سیدحسن – جان میگیرد به گونهای که قسمت پایانی داستان با وصف راسو و گرایش او به سگان
ولگرد خاتمه مییابد .او نه تنها تمایل جن سی را مهمترین دغدغهی وجودی آدمی میداند بلکه آن را یگانه عامل تمایز
ان سان از دیگر موجودات میداند«.من نباید حیوونو اذیتش کنم او هم مثه همه آدما شهوت داره اینم کم کم داره آدم
میشه»(همان)50:

فضای یاسآلود داستانها و رنگ باختن عنصر مذهب در آنها:
ت صمیم به برمالکردن همه واقعیت به آنجا میک شدکه فقط ابتذام روزمره تحلیل شود .ت صمیم به دیدن هر آنچه در
انسان هست منجر به این میشود که همهی انسانها را به صورت موجوداتی میبینیم که به قوم هدایت «همه آنها یک
دهن بودند که یک مشت روده به دنبام آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می شد»(هدایت )54:1315،توجه فراوان
به این که تسلیم خرافات نشویم ،حالت افراطیش عبارت از این است که هرگونه ایمان و اعتقادی را خرافات بشماریم.
آزادی انکار می شود ،و زندگی ان سان در جبرتاریخی ادامه مییابد .اعتقاد به جبر و این که سرنو شت فرد از قبل تعیین
شده و عوامل موثر بر سرنو شت او در اختیارش نی ستند و هرگونه تالش برای تلییر شرایط محکوم به شک ست ا ست،
منجر به یاس و ناامیدی می شود .ناامیدیای که خود نوی سنده با تمام وجود به آن اعتقاد دارد و سعی میکند این حس
منفی را به مخاطب خود انتقام دهد.
زندگیای که چوبک توصیییف میکند ،زندگی سییرتاسییر پو و توخالی اسییت که نه شییروع خوبی دارد و نه انتهای
جالبی« :یادگارهای نیم قرن زندگی بریده بریده و محو شییدهاش که از هیچ شییروع شییده وبه هیچ ختم میشیید در آن
فراموشی سربه نیست شده بود(».چوبک)37:1385،
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این دید منفی به زندگی حتّی در آرایهها وتشیییبیهاتی که به کار میبرد هم دیده میشیییود .مثال قفس خالی از پرنده،
زندگی یکنواخت سیدحسن و شکل ظاهری لباس او را چنین توصیف میکند:
« قفسهای خالی آنها که از چنگک آویزان بود مثل جسیید مردگان به دارآویختهای که تازه جانشییان دررفته باشیید،
تکان میخورد(».همان.)41:
«{ک شیدن تریاو}زندگی یکنواخت او را تنوعی میداد ،آنگونه زندگی تاریک و سرپو شیدهای که پیمودن آن مثل
یک راه پیمایی ممتد در گندابی بود که تا زیرگلوی آدم ،سوسمار ،قورباغه و مارآبی ووم بزند( ».همان.)53 :
«آستینهای پوستینیش که سردست آنها ریشه ریشهای ومثل گردن بریده بود که خون ازش میچکید(».همان.)61:
یاس وپو گرایی نوی سنده را میتوان تا حدودی نتیجهی ضعف اعتقادات دینی و مذهبی او دان ست .تنزمدادن ان سان
در حد حیوانی که در بند غریزه اسییت ،جایی برای اخالق و اعتقاد برای او نمیگذارد .نخسییتین نشییانهی بیاعتقادی و
تحقیرمقد سات دینی در برگزیدن نام قهرمان دا ستانش دیده می شود « .سیدح سن» با وجود سید بودن نه اعتقاد مذهبی
در ستی دارد و نه عملکرد شای ستهای ازخود بروز میدهد .این بیاعتقادی را در جای جای دا ستان او میتوان دید که
گاه او را به یاوهگویی وامیدارد .آنجا که در وصف موش چاهک توالت می گوید« :این هم مخلوقی بود که درست
مثل انسییان با ترس ولرز ازخوان نعمتب بیدریغ پروردگار خود متمتع میشیید اما او مثل آدم روزیرسییان خود را نمی
شناخت و او را سپاس و ستایش هم نمیکرد ،شاید از این حیث اقال ازآدم خوشبختتر بود(».همان)50:
همچنین او خالق خود را ستمگر میداند« :راستی که ستم و بیدادگری خالق تو اندازه نداره(».همان)57:
این بیاعتقادی بر قهرمانش هم تاثیر گذا شته ا ست؛ « سید ح سن خان در خانه خودش هرگز م شلوم نماز و روزه نبود
بلکه برعکس ،او صوفی مست اعتقاد و هرهری مذهبی بود که به این جور چیزها بلض وعداوت پرپیله ای داشت .این
آدم از دنیا وآدم ها و مذهبهایش سرخورده بود و به چهاردیوارخانه خود پناه برده بود(».همان)40:
او جسارت به عقاید مذهبی را در پایان داستان به اوج میرساند و خیرالعمل را به کنایه برقراری رابطه جنسی میداند.
«کشش حی علی خیرالعمل خوابآلود و خفتهای از دور به گوش میرسید .سید حسنخان پشت در باغ خودش مچاله
شده بود  ...راسو با قیافه کتک خورده و قابل ترحم با سم غریبه ته به ته به هم قفل شده بودندب(...همان.)63 :
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کاربرد زبان محاوره در داستان:
ناتورالیسم ،زبان محاوره را نخست در رمان و بعد در تئاتر وارد ادبیات میکند .نویسندگان ناتورالیست میکوشند تا در
نقل مکالمه هرکس ،همان جمالت و تعبیراتی را به کار ببرند که خود او اسیییتعمام میکند و این یکی از مهمترین
جنبههای واقعگرایی ناتورالیسیییتها اسیییت .کاربرد این نوع از زبان «یعنی مطابقت واقعی زبان با خاسیییتگاه اجتماعی
شخح در جامعه ،لهشدهها و پابرهنههای جامعه را با زبان واقعیشان وارد ادبیات کرد(».ثروت)150:1385،
در دا ستان مورد برر سی نوی سنده هرکجا که به عنوان راوی حا ضر می شود زبان ر سمی وادبی به کار میگیرد ولی
هرجا از قوم قهرمان دا ستان مطلبی را مینگارد ،زبان او زبان محاورهای و عامیانه می شود .ا صرار او برای به کارگیری
زبان عامیانه گاه زبان او را از فرم خارج می سازد به گونهای که میتوان ادعا کرد زبان عامیانه شخصیتهای او در عالم
واقع ،کارایی ندارد و چوبک در شکستن کلمات برای ساختن واژههای عامیانه دچار افراط شده است.
«ا مان از دس این ق لب .م ثه این که روز به روز بدتر میشییییه .یه و خت د یدی وایسییییاد  .یعنی همچی روزی
میاد؟»(چوبک)48:1385،
«تا تو باشی دیگه به کسی دم نبندی تا چشمت کور شه(».همان.)59 :
دقت در جزئیات:
یکی از وی گیهای آثار ناتورالیستی دقت در جزئیات و شرح جزء به جزء حقایق داستانی است .البته این توصیف جزء
به جزء در رئالیسیم هم بود« .میگویند زوال طوم و عرض اطاق نانا(یکی از شیخصییتهای داسیتانش) را اندازه گرفته
بود (».شمی سا )101:1390،در این زمینه هولتس ،مهمترین نظریهپرداز ناتورالی سم آلمانی معتقد بود« :تخیل ا صال نق شی
در بازآفرینی هنری ندارد و بر این باور بود که وظیفهی هنر ،بازنمایی دقیق یا عکسبرداری از انسان در محیط پیرامونش
ا ست .بر این ا ساس باید همهی جزئیات با امانت کامل ثبت شود .برای نمونه در گفتگوها جزئیاتی چون تردید ،مکث
برای پک زدن به سیگار یا سرفه مشخح شوند(».انوشه )1334:1381،این دقت در جزئیات اغلب با توصیف برشوار
وقایع توام اسییت« .ناتورالیسییم میخواهد واقعیت خارجی را به صییورت برشییی از زندگی ،وفادارانه ،بیطرفانه و بدون
ق ضاوت اخالقی بازنمایی کند(».همان)1333:این وی گی سبب شده گاه آن را به عنوان شکلی از رئالی سم ت صور کنند
اما اصوم دیگر این مکتب آن را از رئالیسم متمایز میکند.
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کوتاهی دا ستان چوبک و ارائه برشوار ماجرا از یک سو و کمبهرگی آن از وقایع متعدد از سویی دیگر این فر صت
را برای نویسیینده فراهم کرده اسییت تا داسییتانی را که نقل میکند به صییورت هر چه مشییروحتر ارائه دهد .نویسیینده با
حوصلهی تمام جزء به جزء زندگی کسالتبار سیدحسن را تشری کرده است؛ از بساط صبحانه و تریاو او گرفته تا
نقش سقف خانه و خرت و پرتهای انباری او .مثال درتو صیف ت صویری که بر سقف خانهاش نقش ب سته مینوی سد:
«گلاندام ،توی سییقف ،دختر چارقد به سییر تپل مپل لب قرمزی بود که پیراهن اطلس و شییلیته سییفید پفکرده به تن
داشییییت و گییاو از خود بزرگتر اخمویی را کییه زبییانش از گوشییییه دهنش بیرون جسیییتییه بییه دوش گرفتییه
بود(»...چوبک )44:1385،یا در وصف بساط ناشتائی سید حسن را چنین میخوانیم« :یک جفت قوری شللمی فیروزهای
رنم «گردنر» مثل دو دختر دوقلو و  ...کنار منقل گذاشته شده بود( ».همان )51:که این وصف نه سطر از صفحه را به
خود اختصاص داده است بدون آن که لزوم چندانی به تشری این جزئیات باشد.
حضور حیوانات در داستانها:
«ح ضور حیوانات در دا ستان ،یکنواختی ح ضور شخ صیت ان سانها را از بین برده و باعث تنوع و جذابیت می شود .در
میان نویسندگان شاید بیشتر از همه ناتورالیستها به حیوانات اهمیت دادهاند(».درویش)69:1390،
حضور حیوانات در این داستان بسیار پررنم است« .حیوانات در نگرش چوبک مانند انسانها با نیازها و غرایز خاص
خود و همچون آدمهای فروشکستهی طبقات پایین جامعه مورد توجه قرار گرفتهاند»( همان« )69:راسو» سم محبوب
سیدحسن را میتوان از شخصیتهای داستانی به حساب آورد که مایه سرگرمی او و طرف درد دمهای او است.
گاهی این حیوانات با وجود زندگی فالکت بار شان بر ان سان ترجی دادهمی شوند و از این طریق حقارت ان سانها در
نظر نویسنده بیش از پیش به تصویر کشیده میشود یعنی سقوط انسان از مقام واالی خود به پستترین مراتب حیوانی.
«چنین تصییوری از بشییر ،مسییتقیما وابسییته به تصییویر داروینی از پیدایش انسییان از حیوانات پسییتتر اسییت .برعکس
آرمانپردازی رمانتیکها دربارهی انسیییان ،ناتورالیسیییتها تعمدا او را تا سیییط حیوان پایین میآورند و از همه آمام
متعالیش محروم میکنند .از نظر آنها انسان ،حیوانی است که سرنوشت او را وراثت و محیط تعیین میکند(».فورست
و اسکرین)25:1380،
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«این موش ساعت ها توی سوراخ عقب چاهک مستراح چرت میزد ،بچه های خودش را میلیسد و هر روز سه موقع
رزقش کف دستش بود ...از این حیث اقال ازآدم خوشبخت تر بود(».چوبک)50:1385،
«را سو بهتر از یک آدم رنج و شادی و ترس را حس می کرد .او در برابر پیشآمدها بیاعتنا و باگذ شت بود .هیچگاه
عکسالعملی شبیه به آدما را از خود نشان نمی داد .ادا و اصوم آدمیزادها را نداشت ،خودش بود»(همان .)42:وصف
زندگی یکنواخت قناریهای فرفری در قفس آنها نیز مثالی دیگر برای این وی گی سبکی چوبک محسوب میشود.
نتیجه
صادق چوبک یکی از مقلدان سبک ناتورالی ستی ا ست که در تر سیم ف ضای یاسآلود آکنده از جبر و ستم ،گوی
سبقت از دیگران ربوده ا ست .تقریبا تمامی ا صوم این مکتب را در آثار او میتوان دید .جبرگرایی ،یاس و ناامیدی و
به دنبام آن پو گرایی ،ا ستفاده از زبان محاوره ،ضدیت با اخالق ،بیاعتقادی مذهبی ،بهادادن به حیوانات و در مقابل
تنزم دادن مقام انسانی در حد حیوان از وی گیهایی است که در اکثر داستانهای او به چشم میخورد.
به عنوان نکته پایانی باید افزودکه این مکتب ،با تمامی ضییعفها و تخطی از اخالقیاتش ،در عرصییهی اجتماع ،خالی
از فایده نبوده اسییت .زیرا «زوال با آثارش خوانندگان بورژوازی خود را ناگزیر میسییاخت تا با زندگی نکبتبار طبقه
کارگر آشنا شوند ،کارگران را نیز با وضع رقتبار خویش آشنا میساخت و این امر عواقب دیگری خواه اصالحطلبانه
یا ارتجاعی به دنبام داشت(».ثروت )148:1385،ناتورالیستها با افشای اخالقیات ریاکارانه و بیدادگریهای اجتماعی،
«نخ ستین طلیعهداران ادبیات متعهد قرن بی ستم بودند(».همان )150:ولی به نظر میر سد آثار چوبک بهعلت افراط او در
رعایت اصوم این مکتب بوی ه زشتنگاری و تاکید بر غرایز جنسی به عنوان اصل اسا سی زندگی انسان چنین تاثیری
در مخاطب ندارد .زیادهروی او در زشیییتنگاری بیش از آن که رقت و عاطفهی مخاطب را برانگیزد و او را به
چارهگری وادارد باعث گریز و دلزدگی او از چنین شرایط ننگین میشود.
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A man in Cage summarizes naturalism
Neda nabizadeh ardebili1
Abstract
As a literary school, in the middle of the nineteenth century, naturalism opened up
a new hinge to the artist in France, where the hero of the story was no longer a
romantic man, not even a realist man, but a more humane, more subtle human being
than that It can even be in the outside world; that is, an animal in the form of a human
being that manifests itself in particular in difficult circumstances. This school has
come to be found all over the world, among which Sadegh Chubak is one of the
emblems who have been kidnapped by others in drawing up a jade-filled atmosphere
from Jabrust. In this article, which analyzes the style of Chubak, we sought to
discover the naturalistic elements in Chubak's story. The result of the study shows
that almost all the principles of this school in the works of Chubak can be seen as
determinism, Yas and Vanamidi, followed by absurdism, the use of colloquial
language, anti-morality, religious unreliability, the cost of living animals And in
contrast to the degradation of a human-animal-level human being, he is one of the
characteristics that he finds in most of his stories. But in the meantime, the story of
"Man in a Cage," he extracts all the features of the school of naturalism, which we
have examined in this article
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