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 چکیده
محمد مسعود قمی یکی از آثار ارزشمند ادبیات معاصر است که از  نوشته رمان تفریحات شب

زوایاي مختلفی قابل بحث و بررسی است. این اثر به روش رئالیستی و ناتورالیستی نوشته شده 
 شیوه وشروع آن فرانسه است  هاست که نقط یاز مکاتب ادب یکی ستیمکتب ناتورالاست؛ 
گونه جامعه را همانهاي موجود درواقعیتزیرا شود؛یمحسوب ممکتب رئالیستی  گرایانهافراطی

امور مافوق  هاي را نه در حوزفعل و عمل و پدیدهو هر  دهدمورد بحث قرار می ،که هستند
 آرمان ،دهد. این مکتبقرار میطبیعت و غرایز طبیعی حاضر در جامعه  هبلکه در دایر ،طبیعی

به این رسیدن و در  ددهتوارث محیط نسبت می بهنهد و هر امري را رایی را به سویی میگ
توصیفی  -این مقاله با روش تحلیلیکشد.ناخوشایند را به تصویر می وجزئیات پلید  همه،موضوع

حاضر در رمان تفریحات شب را مورد اي عناصر ناتورالیستی و با استفاده از منابع کتابخانه
 هاياست که در آن مؤلفه ياز آثار یکتفریحات شب ی دهد کهو نشان میدهد قرار میبررسی 

روابط  حیصر انیب ،یانسان يسرشت بدو انیاعم از استفاده از زبان محاوره، ب یستیمکتب ناتورال
؛ اما نه تنها ضد و... حضور دارد زانگی غم انینسب، پا يبقا ،گراییعلم ،یاحساس پوچ ،یجنس
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   مقدمه  .1

طبق ایدئولوژي خود و اینکه اثرش متأثر از کدام نگرش و  ،اي در اثر خودهر شاعر و نویسنده
برانگیزترین مباحث نقد هاي ادبی یکی از بحثمکتبگیرد. اي را به دنبال میمکتب است، شیوه

مانند هر گرایش  ادب غربی است که به تدریج با تأثر از ادب غربی در ایران نیز نفوذ کرد و
نتیست، ناتورالیست هاي زیادي ازجمله رئالیست، رماخهدیگري به تدریج گسترش یافت و به شا

هاي رایج و... منشعب شد. شاعران و نویسندگان ایرانی نیز با تأثیر از آنها و با استفاده از مؤلفه
  در هر مکتبی آثار خود را به فعلیت رساندند.

است که در اوضاع و  ییها تیو خصوص ها هینظر همجموع«) Literary School( یمکتب ادب
 نی. ادیآ یچند کشور به وجود م ای کی اتیدر ادب ،يا دوره یاسیو س یاجتماع ،یاحوال فرهنگ

و شاعران مشترك هستند و  سندگانیاز نو یمعموالً در آثار گروه ها یژگیو و ها تیخصوص
در ). 443: 1377 ،یرصادقی(م »شوند یو شاعران م سندگانینو گریها از آثار د آثار آن زیباعث تما

حقیقت این مکاتب ادبی سبب تمایز و ارزش آثار شده و در نقد و ارزشیابی آثار ادبی کاربرد 
کنند که در چندین مکاتب ادبی جنبش خاصی را ایجاد مییابند. در بسیاري از مواقع ویژه می

تأثیر  یابد و گسترش مکتب و تفکر خاص، آثار ادبی را تحتکشور نفوذ کرده و گسترش می
دهد به همین دلیل ایجاد مکاتب به صورت تصادفی و ناگهانی نیست؛ بلکه همواره خود قرار می

ماقبـل آن  هدور یرا در آثـار ادب کیاز هر  ییها اغلب نشـانه«و  گیردبه تدریج شکل می
که در آن امکان رشد داشته، پرورش  يرفته بر اثر اوضاع، احوال و جو که رفته افتی توان یم
معموالً مکاتب ). همان( »است شده تر انیتر و نمـا آن برجسته يها یژگیو و صیو خصا است افتهی

 خود هستند. هروح زمان هکنند هماهنگ، و منعکس عصر خود یو فلسف يفکر اناتیبا جر یادب
      اي در آثار خود آنها را به گونهکنند، گاه نویسندگان از امور رایج در جامعه استفاده می

اند و گزارشگر اي واقع حاضر در جامعه را ترسیم کردهگنجانند که گویا اثر به صورت آیینهمی
ها، کنند و پلیديقدي از امور رایج در جامعه انتقاد میتگاه به عنوان مناحوال هستند و 

 هگذارند که هر یک از این امور در حوزمی ها را در آثار خود به نمایشها و هنجارشکنیناراستی
اند در گرایی حوادث را ترسیم کردهمکتب خاصی قابل بررسی هستند. آثاري که با واقع

هاي جامعه را تصویر کرده اند در مکتب رئالیستی قرار دارند و آثاري که پلیدي همحدود
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یستی برخاسته اند؛ اما فقط مکتب ناتورالیستی قرار دارند؛ که گویا از درون مکتب رئال همحدود
  هاي حاضر در جامعه هستند.ها و پلشتیزشتی گرتصویر

  . بیان مسأله1- 1
اصیل حقایق موجود  هدهنداند و نمایشهاي تاریخی برخاستههاي اجتماعی از بطن رمانرمان

مشروطه به بعد این نوع  هیخ پرفراز و نشیب ایران، از دوردر جامعه هستند. در طول تار
رئالیستی در آثار بسیاري از نویسندگان چون مشفق کاظمی، محمد حجازي، عباس خلیلی و... 

شوند. از داران ادبیات اجتماعی ایران محسوب مینمود یافت؛ این سه تن به عنوان طالیه
واالي رمان اجتماعی که  هکند، نموندا میآنجایی که هر نگرشی با گذشت زمان گسترش پی

پژوهشگر، با است، آثار محمد مسعود است.  دهیانتقاد از جامعه را به طرز ملموسی پیش کش
مواجه  یستیدر مکتب ناتورال جیرا هايبا مؤلفه ،یشب محمد مسعود قم حاتیاثر تفر همطالع

و هم  یستیرئال هرا که هم در حوز ياثر نیدر صدد برآمده است تا ا یو بررس قیشد و با تحق
 نیکند؛ اما در ا یپژوهشگران معرف هقرار گرفته است به جامع یستیمکتب ناتورال هدر حوز

 ،است یسترئالی عناصر از ترملموس در این اثر که یستیناتورال هايپژوهش فقط به مؤلفه
   پرداخته است.

  پژوهش هپیشین. 2-1
شود که دربارة آثار مکتب مورد مبحث مورد نظر، معلوم میهاي صورت گرفته در با بررسی

است که در زیر به برخی از آنها هایی صورت گرفتهناتورالیستی و عناصر موجود در آنها پژوهش
  شود.اشاره می

نقد و تحلیل آثار محمد «اي با عنوان نامهکیا، پایانن، آقاي اسماعیل فروزا1390در سال  -
نویسی او هاي عمومی داستانو در آن ضمن معرفی محمد مسعود، ویژگیاست نوشته» مسعود

  است.بندي کردهرا شناسایی و دسته

اي با عنوان زاده میرعلی و آرتمیز صیادچمنی، مقالهسنحعبداهللا  ان، آقای1397در سال  -
که در آن بعد از  اند؛نوشته» ور در رمان سفر شب از بهمن شعله یستیعناصر ناتورال لیتحل«

ور را هاي ناتورالیستی در رمان سفر شب بهمن شعلهناتورالیست، مولفه همبانی نظري دربار
  .اندبررسی و تحلیل کرده
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تحلیل عناصر «اي با عنوان ، آقایان مهدي شریفیان و فرامرز رحمانی، مقاله1392در سال  -
اند و در آن ضمن معرفی مکتب نوشته» هاي محمود دولت آباديناتورالیستی در داستان

هاي محمود دولت آبادي بررسی و تحلیل ناتورالیستی عناصر مکتب ناتورالیست را در داستان
  اند.کرده

شود که شده، معلوم میهاي نوشتههاي صورت گرفته در پژوهشباتوجه به بررسی
رئالیستی در دربارة عناصر است؛ اما هاي نوشته شدهپژوهش ،عناصر ناتورالیستی در آثارهدربار

  است.اي نوشته نشدهنامه و مقالهد مسعود قمی، تاکنون کتاب، پایانرمان تفریحات شب محم

  . مبانی نظري2

  . ناتورالیست2- 1
تحت  یاز مکاتب ادب ياریاست و مانند بس ییگرا واقع هافتی شکل توسعه یادب سمیناتورال«

عصر  یاست و تفکرات فلسف به وجود آمده یخاص یخیو تار ياقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع طیشرا
 یشمال يکایو آمر یغرب ياروپا یکل ه. در قرن نوزدهم، چهرکند یخود را در آثارش منعکس م

 يو از سو ياقتصاد يها شرفتیسو، پ کیدگرگون شد که حاصل آن از  یبر اثر انقالب صنعت
خلق  يرا برا یبستر مناسب ،یو مضر انقالب صنعت دیآثار مف نیتودة مردم بود. ا یینوایب گر،ید

، به نقل از 1397میرعلی؛ صیادچمنی هزادحسن(» به وجودآورد سمیمکتب ناتورال سندگانیآثار نو
Cuddon, 2013: 462.(  

 ياست که برا يالدیم ستمیقرن ب لیاوخر قرن نوزدهم و اوا یاز مکاتب ادب سمیناتورال
از جمله  ییاروپا يکشورها گریدر اروپا، نخست در کشور فرانسه و سپس در د بارنینخست

 کیبه عنوان  سمی. ناتورالافتیشکل گرفت و رواج  ییاروپا يکشورها گریو د کایانگلستان، آمر
 هجیو اقتصادي همراه بود که در نت یفرهنگ ،یاسـیس راتییبا تغ شه،یاند ولو تح یمکتب ادب

کرده بود شکل گرفت. از جمله  جادیا کایاروپا و آمر یانقالب صنعتکه  ینیادیتحوالت بن
بود به  يو تنازع بقا نیمؤثر بود، تفکرات دارو ستیمکتب ناتورال يرگیکه در شکل یمباحث

که  ي. به طوردادیاز آثار را تنازع بقا به خود اختصاص م ياریبس يکه مضمون و محتوا يطور
خود را به عدم شناخت و  يو عشق و معرفت جا دیجامعه از هم پاش يایو اتوپ یانسان آرمان

  تنزل دادند. یوانیپست ح هانسان را تا مرتب هاستیعشق داد و ناتورال
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قرن نوزدهم به فراهم آوردن  یاخالق ،یاجتماع ،یاسیس ،یعلم ،یفلسف هايشیو گرا دادهایرو
هـاي آن نقش محتوا و روش نییمحدود نماند و در شکل دادن و تع سمیناتورال هاينهیزم

و  افتیزوال بازتاب  لیدر آثار ام یو اجتماع یعلم رهايیبر عهده داشت؛ براي مثال، تأث یمهم
 هپرورد گریخودشان را داشتند و از طـرف د یطرف زنـدگ کیشد که از  دهیآفر هاییتیشخص

تفکر بنا  نی. بر اساس ا)30: 1388 گران،ی(فورست و دودند ب یاجتماع طیو مح یموروث راتیتأث
 هریاساس در دا نیاست و بر ا عتیاز طب یموجود در جامعه، بخش ءینهاده شده است که هر ش

و  فیتوص يماد هايو علت عتیآنها را با مسائل موجود در طب توانیم هک گنجدیتفکر علم م
 يآن به امور ماورا سندگانیو نو ستیادعا کرد که مکتب ناتورال توانیم نیارکرد. بناب نییتب

  .کنندیاستفاده نم یزندگ عیوقا نییتب يندارند و از آنها برا ياعتقاد یعیطب

و  اتیدر ادب ییکرد، به کـار بردن جبرگرا توانیمکتب م نیکه از ا یفیتوص نتریساده«
 يبه معنا سمیناتورال ات،ی. در ادب)584: 1368 ،یرصادقی(م است یسنویداستان در خصوصبه

زمان و مکان  يجبر طیـ در بستر شرا در رمان تیانسان ـ شخص یاوضاع کلّ حیو تشر حیتوض
 ،یستیرمان ناتورال« گر،یبه عبارت د )؛150: 1390(ر.ك؛ ثروت، وراثت است  هی) و بر پاطی(مح
از وارثت،  نیمتع يانسان را که او موجوده نظر تازه دربار نیا کوشد یاسـت کـه م یرمـان
(فورست و » بگذارد شیبه نما یعلم ییگرا ینیلحظه است، با حداکثر ع يو فشارها طیمح

  ).150: 1388 ن،یاسکر

  عناصر ناتورالیستی. 2-2
عناصر طبیعی تحلیل  هناتورالیست، شکل افراطی مکتب رئالیسم است که هر چیزي را در حوز

آرمانی سوق شود به سوي بیاي که سبب میهاي جامعهاین مکتب بر ویژگیکند. و تفسیر می
جمله  ها و فساد رایج در جامعه است. ازملموس زشتی هدهندپیدا کند تأکید دارد و نمایش

ها و اشعار مکتب ناتورالیست که به صورت بارزي در این عناصر ناتورالیستی رایج در داستان
 يبا قراردادها تیضدتأثیر محیط، ارتند از: توصیف نامناسب محیط، است عبآثار بازتاب یافته

، شکستن حرمت نادرست در جامعه میاعتراض به تعلانگاري، ی، زشتمذهب يو باورها یاخالق
، گریکدیدر برخورد با  کیهر  هاياستیزنان و مردان و س یاوضاع اجتماعمفاهیم و کلمات، 

 هبه منزل یمسائل جنس پردة یعنوان بتضاد طبقاتی و پرداختن به طبقات فرودست جامعه، 
، زبان اتیو شرح جزئ قیوصف دقی، و پوچ أسیاحساس ، نفی اراده و اختیار، مشروع هتجرب

ها به آمیز. این مولفه، پایان فاجعهانسان يکردن سرشت بدو برجستهمحاوره، بقاي انسب، 
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ار در آثار وجود دارد که سبب تمایز آنها از آثار دیگر و سبب قرار گرفتن آنها صورت بسیار آشک
  شود.آثار ناتورالیستی می هدر زمر

  ناتورالیسم در ایران. 3-2
هاي گوناگون ادب ایران ایجاد شد، مانند هر گرایش دیگري که تحت تأثیر آثار اروپایی در حوزه

مشروطه به  هاز دور آثار اروپایی و تأثیرپذیري از این آثار شکل گرفت. هناتورالیست نیز با ترجم
نویسی ایرانی وارد شد و با آثار اروپایی و آمریکایی ناتورالیست در داستان هبعد با ترجم

اي چون صادق هدایت، محمود دولت آبادي، محمود گسترش تدریجی آن نویسندگان نامی
هاي مکتب ناتورالیستی در و... ظهور کردند که اکثر مؤلفهمسعود، صادق چوبک، احمد محمود 

  هاي آنها موجود است.داستان

  یبحث و بررس. 3

  محمد مسعود قمی. 3- 1
در شهر قم متولد  1280مشهور است، در سال » م. دهاتی«محمد مسعود که با نام مستعار 

ضت مشروطیت بود. مسعود شد. پدر او میرزا عبداهللا مردي اندیشمند و آگاه و از طرفداران نه
قم شد. وي بعد از  هعلمی هقمی، بعد از اتمام دبستان براي کسب آگاهی در علوم وارد حوز

 نگاري مشغول شد ویادگیري مقدمات الزم براي ایجاد کسب و کار به تهران رفت و به روزنامه
هاي بسیاري همکاري اطالعات آغاز کرد و به تدریج با روزنامه هکار مطبوعاتی خود را از روزنام

اي که براي را منتشر کرد؛ اما به دلیل زبان تلخ گزنده» مرد امروز« هروزنام کرد تا اینکه خود
او متوقف شد. به دلیل همین انتقاداتی که وي بر  همعه برگزید، روزنامانتقاد از اوضاع جا

کشد مخالفان میاي که به قلم دولتمردان و اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي
  .فراوانی داشت که درصدد برآمدند و او را ترور کردند

و  و قلم غیمناظره ت ای یمخزن معن، و قمر شمسهاي با نام يسه مثنواز آثار منظوم او 
اولین رمان محمد مسعود توان گفت او می آثار منثور هدرباربه جا مانده است و  خایو زل وسفی

هاي در تحریر درآورد و سپس رمان هبه رشت 1311سال  قمی، تفریحات شب است که در
 وریاز شهر بعد يها در سالتالش معاش و اشرف مخلوقات را به دنبال آن تحریر کرد و 
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 چاپ 1324را در سال بهار عمر  ،و جلد دوم آن دیرو یکه در جهنم م ییها گلآثار  1320سال
  .کرد

  رمان تفریحات شبخالصه . 2-3
است، رمان تفریحات شب هجري نوشته شده 1311ز که در سال برانگیبحثهاي یکی از رمان

هاي پرطرفدار ادب فارسی است که با سبک محمد مسعود قمی است. این رمان از رمان
  را به انتقاد  کردگان عصر رضاخانرئالیستی و ناتورالیستی اوضاع و احوال جامعه و تحصیل

کند که عمر پربهاي خود انتقادي احوال جوانان را تبیین می هکشد. وي با زبان تند و گزندمی
هایی ها و پلیديزشتیکنند. وي برند صرف میاداري که راه به جایی نمی هرا به کارهاي بیهود

کند، تا اعمال و روحیات و تر میرا که در جامعه و اشخاص موجود در جامعه ظهور دارد، پررنگ
به هان مانده است، نمایان کند و خوانندگان با آنها آشنا شوند. حوادثی را که از چشم مردم پن

  عنوان مثال در این رمان جوانانی حضور دارند که تحت فشار استبدادي حاکم بر جامعه، به 
کنند. راوي داستان کسی است که هود در داستان بند و باري و خودکشی سوق پیدا میبی

پردازد، فقیر است و در عین ناداري باشی میخواري و خوشحضور دارد و با دوستانش به شراب
ها، بند و بار، اوضاع نامساعد ادارهخواهد اوضاع دوستان بیکند و میبا عزت نفس زندگی می

تاجران و بازاریان کالهبردار و مدارسی که در آنها مطالب ناآشنا با روحیات حاکم بر جامعه بر 
توان ادعا کرد که محمد مسعود قمی با نمایاندن این می. شود، بیان کندجوانان تعلیم می

توانند با اندازد که با وجود تعلیم و و تعقل درست، به درستی نمیوقایع، به جوامعی تیر می
انجامد به جوانان و مردم نشان استفاده از تربیت صحیح، راه درستی را که به سعادت جامعه می

  دهند.

  رمان تفریحات شب . عناصر ناتورالیستی در3-3
ناتورالیسم را که به عنوان یکی از مکاتب ادبی است براي نخستین بار در قرن هفدهم آکادمی 

شروع  هتوان ادعا کرد که نقطادبیات مطرح کرد. بنابراین می ههنرهاي زیباي فرانسه در زمین
 »ییچرا« سم،یناتورالدر «در آمریکا و انگلستان رواج یافت.ناتورالیسم فرانسه است که به تدریج 

قهرمان را با توجه به وراثت و  ادیاعت ایفحشا  ییمثالً چرا خواهد یم سندهیمطرح است و نو
است و  قتیبه حق گذشت یوفادارانه و ب یباشناختیز ینوع زوال سمیکند. ناتورال انیب طیمح

 خیتار يها انتقال روش یو باألخره، نوع) سمیویتی(پوز یقیتحق هبه فلسف یدادن ضرورت ادب
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هایی ناتورالیستی که در رمان مؤلفه ).394: 1، ج 1387 ،ینیدحسی(ر.ك؛ س »به رمان است یعیطب
  شود.تفریحات شب مشهود است، در زیر ذکر می

  توصیف نامناسب محیط. 3-3- 1
رمان تفریحان شب در اولین سطور این رمان که با وصف نامناسب و طشت محیط  هخوانند

برد. محمد مسعود آغاز شده است، پی به انتقادي بودن و تصویرسازي امور معیوب جامعه می
  نویسدقمی در اولین پاراگراف رمان می

ها خانه مملو از جمعیت است، دود غلیظی با تنفس مشتريسالن مهمان«
شده و هواي بسیار کثیف و متعفنی ایجاد نموه است. همهمه و مخلوط 

خراشی در هوا تولید قیل و قال مردم با صداي ارکستر، ارتعاشات گوش
  ).8: 1385(مسعود قمی، » نمایدمی

نویسنده از همان ابتدا از اوضاع و محیط نامساعد داستان که تحت تأثیر محیط واقعی 
از موضوع مورد بحث نویسنده وقوف یابند و آن را در ندگان گوید تا خوانجامعه است سخن می

  هاي رئالیستی و ناتورالیستی قرار دهند.دست رمان

خیابان ها خلوت است جز مستان و گدایان تقریباً عابر دیگري وجود «
جنون آمیز آنها و  هکنند. خندخندند و گداها گریه میندارد. مستان می

 :همان(»یقت تلخ اجتماعات بشر استجگر سوز اینها انعکاسی از حق هگری
16.(  

  ينگار زشت. 3- 2-3

دارند  دهیعق ها ستیکرد، ناتورال انیرا ب ها ییبایفقط ز دیکه معتقد بودند با ها کیرمانت برخالف
در ). 30: 1378(ر.ك؛ ولک، شود  دهیکش ریبه تصو ایو  انیب دیـ با چه زشت با،یچه ز ـ قتیکه حق
 نیعرا  ينگـار زشت ،یواقع فیخود به وظا يبندیپا هیتوج يبرا سمیناتورال روانیواقع، پ

  .)54: 1389زاده،  (ر.ك؛ قاسم دانستنـد یم ییگـرا تیواقع

اند چند نفر به کوچکی که براي رقص اختصاص داده هدر محوط«... 
اند و در میان آنها خانمی که از سر تا سینه شبیه به اندازي مشغولشلنگ
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لک است با جست و خیزهاي شامپانزه و از سینه به پایین مثل لک
» گذاردمضحکی آخرین شاهکار رقص خود را به معرض نمایش می

  ).8: 1385(مسعود قمی، 

ي دهد. وو در معرض دید خواننده قرار می است ها را ملموس کردهمسعود قمی زشتی
  :گویداي که با رفیقانش در منزل او جمع شده بودند میخانم صاحب خانه هدربار

کرد تف کف این کفتار پیر اگر گدا بود آدم محض رضاي خدا رغبت نمی«
       ده اخودشان اف هدستش بیندازد! ولی شش نفر مثل من که به سای

کنند. می فروشند جلو پاي او سیخ شده براي خوش آمدنش نیش وا می
  ).21 :همان(» تدریجا چند زن بدبخت اکبیري هم پیدا شدند.... 

  یمذهب يو باورها یاخالق يبا قراردادها تیضد. 3-3-3
 دانیپا به م یو مذهب یاخالق يو قرادادها ها يداور شیپ هیعل یامیبه صورت ق سمیناتورال

است، درهم  اعمال کرده یو زندگ عتیاز مظاهر طب یرا که جامعه بر بخش ي. سانسورگذارد یم
 یکه تا آن روز در آثار ادب کند یم حیرا تشر يو مناظر دیگو یسخن م ییزهای. از چشکند یم

  ).23: 1388 ن،ی(ر.ك؛ فورست و اسکربود  نکرده دایراه پ

ها عر و تیز غریبی راه انداخته مثل قاطر چند نفر از پسر حاجی«.... 
خواهند خود را ها میلگد پرانیکنند و با این اندازي میچموش جفتک

  ).9 :1385 ،یمسعود قم(» رقص فوکسترت معرفی نمایند هدیپلم

مردم به آنها اهمیت زیادي  هاي حاجیان و بزرگ منشانی وجود دارد که همدر هر جامعه
شود؛ اما مسعود قمی در هاي بزرگ و پراهمیتی یاد میدهند و در هر اثري از آنها با نسبتمی

تفریحات شب این قراردادهاي اخالقی را در هم شکسته است و از نکاتی که در هر جامعه 
  آن در مثال باال ذکر شده است. هپنهان مانده است پرده برداري نموده که نمون

ترین هایی بشّاش دارند، با صمیمیجمعیت عموماً ظاهري خوش و قیافه«
ه، جانم و عزیزم است ترین کلمات یکدیگر را صدا کردحرکات و قشنگ

کنند ولی در عین حال مثل که مثل باران بهاري به صورت هم پرتاب می
اند که کدامیک زودتر تحت مغناطیس این الفاظ هاي گرسنه مواظبگرگ
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! در این منجالب اش را خالی کننداغفال شده، کاله وي را برداشته کیسه
تمام خصایص که مولود تمدن مادي است دوستی، صمیمیت، سیادت 

بازي با ممدوح انسانی به تحلیل رفته، دورویی، مجامله، شارالتانی، حقه
  ).9 :همان(» کندکمال شدت خودنمایی می

چون مارهاي خوش  را ریاکاري افراد جامعه در مثال فوق مشهود است. قمی افراد جامعه
دهد گران آنها را فریب میداند که هر کدام از آنها با زیبایی و محبت الکی به دیخط و خالی می

کند که هر انسان با کنند. هنجار اخالقی جامعه بر خالف این را ادعا میو از راه به در می
  محبتی خیر خواه دیگران است در حالی که در این اثر هنجارها در هم ریخته شده است.

  میشکستن حرمت کلمات و مفاه. 3- 4-3
کرد، شکستن حرمت کاذب کلمات و  اتیبه ادب سمیکه مکتب ناتورال ییها از خدمت یکی

 سندگانیرا که نو ییها کردند و کلمه يرویقاعده پ نیاز ا ستیناتورال سندگانیبود. نو میمفاه
کار گرفتند و مناظر و  به شانیها ها ابا و کراهت داشتند، در داستان از آوردن آن شان،یاز ا شیپ

 شانیها از داستـان یبه کل ایها گذشتـه،  اختصار از کنار آن به سندگـانیرا که نو ییهـا صحنه
 ،یرصادقی(ر.ك؛ مگذاشتند  شیدر آثار خود به نما يزیبرانگ نیحذف کرده بودند، با جسارت تحس

1382 :98.(  

هاي پر هاي خالی شراب را برده بطريها با نهایت زرنگی شیشهپیشخدمت«
    چی قطع خانهوي میز مهمانآورند. صداي جرنک جرنک پول ررا می

شود. مدیر کافه با شکم گنده و قد کوتاه خود مثل خرس سرپا ایستاده نمی
  ....شودکند و از خوشحالی قند به دلش آب میخنده می از ته دل خنده 

ها را فراخ کرده دم به چند نفر از ریش سفیدهاي بازار گوشه و کنار چشم
 ،یمسعود قم(»دهندلوچه را قورت میهاي آبستن آب لک و دم مثل زن

1385: 9.(  

جامعه رواج  فسادي که دربار خود و رفیقانش و همچنین قمی با دیدن اوضاع فالکت
برد تا خواننده خود انتقادي بارها از انسانیت و آدم بودن را زیر سوال می داشت، با زبانی گزنده

ها به صراحت هاي انسانشخصیت هوي درباررا در بطن اثر ببیند و با او همراه و همدل شود. 
  گوید:می
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تا چه درجه موذي، طماع، خودخواه، دانستیم که بشر ما در آن وقت نمی«
  ).40 همان:» (درنده و در عین حال بدبخت و بیچاره است

  اعتراض به تعلیم نادرست در جامعه. 5-3-3
ها در آن رواج دارد. در مدرسه امور بند و بارياي است که بیحاضر در اثر قمی، جامعه هجامع

شود و نویسندگان و معلمان با کتمان حق و ریاکاري الزم براي سعادت بشر آموزش داده نمی
را تحت تأثیر قرار داده محمد مسعود قمی سعی در پوشش افعال دولتمردان دارند. این امور 

درستی که و تعلیم نا ان تفریحات شب، مدرسهدر قسمت هاي زیادي از رماست به طوري که 
  کند.شود، انتقاد میدر آن اجرا می

بشاشی براي پذیرفتن ما آغوش گشوده بود لیکن قبل  هآینده با چهر«
از اینکه به سوي او معبري باز نماییم و به سیر طبیعی عمر ادامه دهیم 
در باتالقی از قیودات و تعلیمات و نظامات که تماماً غلط و مزخرف بود 

  ).41 :1385 ،یمسعود قم(» اي مدرسه کثیف لعنت بر تو! فرورفتیم.

   نویسندگان و محصالن یاد  هوضعیت ریاکاران هی از رمان مسعود قمی دربارقسمتدر 
هاي اجتماعی فقط اند و با ظاهرسازيکند که تعلیم و تربیت ناصحیح را دنبال کردهمی

  کنندمی هاي فاسد را بیانمصالح جامعه، اشراف و رهبران حکومت

خواست آن نویسندگان حساس! پرمدعاهاي اصالح چقدر دلم می«
هاي جفنگ باف که گوش ما ار از پرچانگی طلب! آن جانماز آب کش

هاي مشعشع دائماً سرزنش و مالمتمان نموده، ایده ،اندخود خسته کرده
تا هزارها عمله، حاضر بودند  اینجادر این کشند! خود را به رخمان می

        شاگرد دکان، اعضاي ماهی بیست تومانی ادارات، محصلین بنا، 
آقایان محصلین! شما هنوز  –مان را جلوي آنها سان داده بگویمخانبی

اید بفهمید که براي برانداختن درخت فساد باید نفهمیده یا نخواسته
جهل و فقر را سوزانید. اگر خیلی لوطی هستید دامن همت به  هریش

علم و هنرر تربیت کرده اساس زندگیشان را  هکمر زده اینها را در سای
فراهم سازید بعد اگر یکی از آنها با چنین وضعی دیده شدند شما حق 

   ).30 :1385 ،یمسعود قم( »دارد آنها را زنده زنده بسوزانید
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هاي هر یک در برخورد با عی زنان و مردان و سیاستاوضاع اجتما. 3-3- 6
  یکدیگر

زنان و مردان دو جنس متفاوت اجتماعی هستند که هر کدام از آنها، دیگري را 
این براي حفظ بقا و گذران زندگی الزم و دهند و مکمل هم هستند بنابرتکامل می

فرهنگ جامعه با هم اي متناسب با محیط و ملزوم یکدیگر هستند. اما در هر جامعه
  کنندمعاشرت می

خواهند مردها را فریب داده جیب آنها را ها با نهایت مهارت میزن«
بکنند و مردها کوشش دارند با چاپلوسی و دروغگویی سر آنها را شیره 

  ).10 :همان( »مالیده، بدون صرف پول از معاشرتشان متمتع شوند

هم در راه سعادت و خوشبختی نوع انسان قدم  در جامعه که زنان و مردان باید پا به پاي
بردارند، در این جامعۀ مورد وصف نویسنده هنجارها در هم ریخته است و مردان و زنان به 

   اند.کسب خرج زندگی خود هستند و بویی از انسانیت نبردهدنبال فریب و 

    هاي زیبایی که همیشه در آسمان سعادت پرواز ها همان فرشتهزن«
اند که سموم امیال کردند به حشرات موذي و زهرداري تبدیل شدهمی

پست و خودخواهی و دورویی آنها روح را مسموم و جسم را مضمحل 
  سازد!می

ها بوده براي حفظ حیات و گاه مادي و معنوي زنمردها که تکیه«
   حیثیت آنها پشتیبان قوي و حامی مقتدري بودند به غوالنی مبدل 

براي محو حیات و تخریب شرافت آنها با تمام قوت در تالش و  اند کهشده
  همان).» (اندکوشش

  پرداختن به طبقۀ فرودست جامعهتضاد طبقاتی و . 7-3-3

(ر.ك؛ و نکبت پرداختند  تیاز گذشتگان خود به موضوع فقر، محروم شتریب اریبس ها ستیناتورال
پایین شهري که در  هخانابتدا از وضع قهوهمحمد مسعود قمی در  ).58: 1388 ن،یفورست و اسکر

کنند و در نهایت جمع آنها موجب دعوا و بند و بار حضور دارند و بدمستی میهاي بیآن انسان
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مسیر  هپردازد و در ادامشود، فقرا و افراد فرودست در آنها جمع هستند میآبروریزي می
  گوید:میرسد و یمقشنگی شت قهرمان راوي به خانه به کافه برگ

    اختیار داخل وضع عالی و شکوه مخصوص آن ما را جلب کرده بی«
شویم سالنی مجلل و آراسته است. در اینجا عربده و بدمستی وجود می

 هندارد فقط من و رفیقم مثل نخودي که میان شیربرنج پیدا شود گوش
کشیم.... و خودمان خجالت می هسالن سبز شده ولی از ریخت و قوار

شود از اینکه مبادا تکلیف خوردنی کند که پیشخدمت نزدیک می همین
  ).20 :1385 ،یمسعود قم(» شویم!....مثل موش باریک می

   انگاري باالخره پوست کلفتی ما الکل، القیدي، پررویی، سهل هنشئ«
تواند بر دوییت ما و اینها غلبه کرده با آنها مأنوسمان کند. عیناً مثل نمی

داخل ظرف گالبی شود مورد تنفر و تمسخر همه حتی چغنري که در 
خودمان هستیم. از بودن خودمان در این محل بیشتر از سایرین ،خودمان 

  (همان).» کنیمتعجب می

وجود این تفاوت طبقاتی را حتی خود را وي داستان با حضور در فضاي نامأنوس درك 
  گیرد کهکرده است و این نتیجه را می

ییر کردم تفاوت شغل، اختالف سن، تغبودیم. خیال میما اشتباه کرده «
اخالق و فرق معلومات و اطالعات تولید طبقات مختلفه در مردکم نموده 

یث حتوانیم در میان جوان ها و مردمان تربیت شده که از و ما می
هاي پست برکنار باشند زار تودهاطالعات با ما هم افق بوده و از لجن

فهمم که کامالً در گمان خود انتخاب کنیم. حاال میرفقایی براي خود 
سوم که اکثر آنها  هایم. ما باید رفقاي خود را در میان همان تودخطا کرده

وجو نماییم زیرا مافوق شغل، سن، اخالق، جاهل و دور از تربیتند جست
شود اطالعات چیز دیگري است که طبقات مردم به طفیل آن تشکیل می

   ).21(همان: » و آن ثروت است!
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  اریاراده و اخت ینف. 8-3-3
 ژهیو به ات،یدر ادب ییکار بردن جبرگرا ارائه کرد، به توان یمکتب م نیکه از ا یفیتوص نیتر ساده

 کی نکهیا يرا فقط برا يآزاد ها ستیناتورال ).584: 1368 ،یرصادقی(ر.ك؛ ماست  یسینو در داستان
 شتریها ب ها، انسان به اعتقاد آن«و  کردند یو خودجوش است، انکار م یاحساس درون

بر او حادث  دادهایبلکه رو ست،یرخدادها ن یبان ایمسبب  یتا کنشگر. آدم رندیپذ کنش
و  یاجتماع ـ يمقهور جبر اقتصاد شتریاشخاص ب يارادة فرد ها، ستیناتورال دگاهی. از دشوند یم

  ).300ـ299: 1، ج 1391 نده،ی(پا» وراثت است

گویم: رقصد به رفیقم نشان داده میها میترین خانمکه با قشنگکسی «
اهی به جاي او باشی؟ نگاهی به صورت پر آبله و سر کچل او کرده خومی

شناسم پدرش میلیونر بود. بله گوید: او را میبعد آه طوالنی کشیده می
شود. ارث بردن هم یک لیاقت خداداد است که نصیب هر کسی نمی

اینها هستند که اگر پدرشان مثل پدر من و تو الت بود حاال به خیلی از 
  ).23 :1385 ،یمسعود قم(» خوردنددرد ... هم نمی

     اي است که راوي حتی انتخاب دوستانش را هم نفی اختیار و اراده به گونه
کند که گویا بدبختی آنها را بر اي صحبت میگونه هداند و باختیار خود میبی

  او نگاشته است. پیشنانی

شدیم که یک کلمه با بخت نبودیم حاضر نمیشاید اگر تا این درجه بد«
ها حسابشان کنیم؛ اما فعالً لحیم اینها صحبت کرده اصالً در ردیف آدم

اختیار دست گردن هم بدبختی ما را طوري به هم جوش داده است که بی
  ).34(همان: » کنیمانداخته از صمیم قلب یکدیگر را رفقا خطاب می

  مشروع هتجرب هبه منزل یمسائل جنس هپرد یعنوان ب. 3- 9-3
 هجامعه ـ که شور صادقان نیجامعه است. چون ا یاز مبان یانتقاد تلخ ،یستیناتورال اتیادب

 یبا چنگ و دندان، به نوع کوشد یـ م است را از دست داده یمذهب قیعم تیو روحان سمیرمانت
 دی(ر.ك؛ سنشان دهد  یاز خود واکنش ها یسدشکن نیبچسبد و در برابر ا یستیدئالیاخالق ا

  ).409: 1، ج 1387 ،ینیحس
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کند ها را خم و راست میها را می پیچاند و انگشت دخترك دست«... 
لذیذ و مطبوعی در هوا پراکنده  هغلتد و رایحاش میها روي شانهزلف
     کند که زیر آب شنا می ها از زیر حریر مانند ماهیکنند. پستانمی
افزاي آن در ذرات وجودم تأثیر نموده، بخش و روحلغزد. لرزش فرحمی

  کند، حس آوري در اعماق روحم نفوذ مییک احساس مطبوع و لذت
نوري  هکرد سرچشمسوزانی که روحم از آن اجتناب می هکنم شعلمی

نموده براي  خواهم خود را به او نزدیکاختیار میشده است که بی
  ).12: 1385 ،یمسعود قم(» همیشه در آغوشش مکان گیرم

بد و پلید  هراوي در رمان تفریحات شب از هر چیز خوب و بد، که غالبا متمایل به سوی
دارد حتی از مسائل جنسی و غریزي که در افراد پنهان است و هر جامعه است پرده برمی

اش به رمان تفریحات از زبان راوي هروزد، نویسنددیگري از بیان آن امتناع می هنویسند
  گویدبراي مثال راوي در بیان مالقات دو عاشق می کند.صراحت بیان می

رود با اینکه خانه خلوت و طبیعت به اختالط و به مالقات جوان می«.... 
اول مالقاتشان خیلی  هالعاده حریص است دفعآمیزش نامشروعی فوق

کم کم رو دروایستی و خجالت اولیه مرتفع شده گیرد. ساده صورت می
خصوصیت به خود گرفته و چندین مرتبه که دیدار  هآمیزش آنها جنب

» شود... دیگر طلسم موضوع شکسته استتکرار شده و خلوت حاصل می
  ).129 همان:(

  اتیو شرح جزئ قیدق فوص. 10-3-3
 قیدق قیکه محصول تحق دیآ یخودکفا درم يبه صورت هنر فیتوص ها، ستیکار ناتورال در
اغلب توجه «است و  یتیدر هر گونه روا ات،یاسناد و مدارك و وصف جزئ يگردآور يبرا
» است زیانگ زننده و چندش يها صحنه پردة یب فیمکتب معطوف به توص نیا سندگانینو
   ).252: 1377 گران،یو د یرصادقی(م

ها است که مثل پتگ روي میزها خورده صداي دمب و دومب آن  مشت«
در فضا انعکاس یافته است. پاها دائماً به زمین کوبیده شده چهره ها 
برافروخته، ابروها کج و معوج شده، چشم ها رنگ خون گرفته است، دهان 
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ها به جوش آمده، ها راست ایستاده، خونکف کرده، موها ژولیده شده، رگ
ی با جمالت فوق مخلوط شده است(بال فوکسترت می خواهیم) فریاد مست

هاي ناموزونی خانه را می شکافد و عربدهتصنیفات رکیکی هواي مهمان
  ).11 :1385 ،یمسعود قم( »این محوطه را مرتعش می سازد هپنجر

 نیها و مناظر است. چن از حوادث، آدم یبر درست کردن کاتالوگ فینوع توص نیاساس ا
  ).320: 1373 ،ی(ر.ك؛ براهناست  سمیناتورال کیتکن ،یکیتکن

یک روز خانه خلوت و جهانگیر براي اولین مرتبه داخل اطاق دختر «
بیند، هاي آبی دارد روي چرخ خیاطی میشده، چادر نماز سفیدي که گل

هاي ها و جزوات درسی دختر را تماشا کرده، جعبهپهلوي آن کتاب
کن و یک تیغ یدکی که در براي پرگار، مداد پاكکیفش را برداشته مداد، 

(مسعود » تراش مداد توي جعبه گذاشته شده همه را به دقّت نگاه کرد
  ).56: 1385 ،یقم

ها و  صحنه اتیاز حد به جزئ شیتوجه ب ،یستیناتورال سندگانینو اتیاز خصوص گرید یکی
و  اءیاش قیدق یو بررس نهیمعا قیتنها از طر د،ها در نظر دارن که آن یقتیحق رایحوادث است؛ ز

   ).586ـ585: 1368 ،یرصادقی(ر.ك؛ م دیدست آ به تواند یها م مکان

  بان محاورهز. 3- 11-3
کردند  یسع شیآثار خو کاراکترهاي يها و گفتگوها قول بودند که در نقل ها ستیناتورال بار نیاول

زیرا بود،  يمردم جار يروزمره و عادمعیار استفاده کنند که در زبان  ییها ریها و تعب از جمله
تئاتر  گریباز ایرمان  تیو متناسب با شخص یعیطب دیمعتقدند که جمالت با ها ستیناتورال«

خاص  يبا حرف زدن و ادا توانند یرمان و تئاتر م يها تیسان، شخص  نیانتخاب شود. بد
 ياریرا از بس سندهیامر نو نیبه خواننده بشناسانند و هم میرمستقیخود را غ تیجمالت، شخص

  ).29: 1383(رادفر،  »کند یم ازین یداستان ب تیشخص بارةدر حاتیاز توض

اي همهمه و قیل و قال غریبی راه افتاد جوان پت و پهن بدقواره«
زند ما پول جمعیت را شکافته صداي کوچکۀ خود را ول کرده داد می

خواهیم: اگر بلدید یا اهللا؛ اگر بلد دهیم؛ ارکستر خوب میحسابی می
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نیستید در.... را چفت کرده گورتان را گم کنید و عقب عنتر رقصانی 
  ).14 :1385 ،یمسعود قم(» بروید! شما کثافت ها را کی اینجا راه داده است؟

خورد به عنوان مثال نویسنده از جامعه به چشم می هدر رمان تفریحات شب زبان محاور
کند که هاي داستانش استفاده میگوجه فرنگی، پکر، اسکلت؛ براي شخصیت هایی چوننام

هاي رایج در زبان گفتار استفاده المثلدهد و یا از ضربسطح پایین فرهنگ جامعه را نشان می
  کند.می

اش به مرحوم عوج امهنگوجه فرنگی از آن لندهورهایی است که شجره«
گاو نه بو دارد نه  هلشش مثل تاپال هرسد و با این تنابن عنق می

خاصیت، نه سواد دارد نه دارایی، فقط رفقا به این دل خوشند که شعور 
دهد، با این وصف چه کاله سازي را ندارد و براي خرحمالی هم جان می

تر ممکن است انتخاب لقبی از لقب گوجه فرنگی براي او شایسته
  ).31 :1385 ،یمسعود قم(» نمود؟

   تأثیر محیط .12-3-3
 یاجتماع هو طبق يو اقتصاد یاجتماع طیهمان الزامات حاصل از شرا طیمح ریمنظور از تأث«

است و  وانیح یانسان هم نوع ها ستیاز نظر ناتورال گر،ید یداستان است؛ به عبارت تیشخص
هم  ـطیمح ری. اما تحت تأثشود یدارد و گرسنه م یجنس ازین برد، یو عادات را به ارث م زیغرا

 سا،ی(شم »گذارد یم ری) بر او تأثی(مثالً خانوادگ یو اجتماع يو مسائل اقتصاد ردیگ یقرار م
1390 :101.(  

هایی که هاي اول است که بدمستی شروع شده، جوانهنوز پیاله«
ها هستند ترکیبی از شهامت جوانی، رذالت محیط، حماقت مدرسه

  ).11 :1385 ،یمسعود قم(» اندهنگامۀ غریبی برپا کرده

کند زیرا دوم براي هر فردي است انتقاد می هراوي بارها از مدرسه که محیط اصلی و خان
شود و بنابراین هر فردي تحت تأثیر در آنجا تفکرات مساعد و سعادتمندانه براي بشر تعلیم نمی

  نهدا میهاي شخصیتی خود را در آن و با تأثیرپذیري از آن بنگیرد و پایهاین محیط قرار می



 61/از محمد مسعود قمی  عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب                              1401)  سال ششم،شماره بیست دوم،پاییز رخسار زبان سابق( مطالعات نقد زبانی و ادبی
   

خواستند ما را براي اولین چیزي که در مدرسه! همان جایی که می«
زندگی مجهز نمایند، ا.لین گوهري که از ما ربودند روح  هفرستادن در معرک

زدند ما هم به ها چهچه میپریدند و بلبلنشاط بود!.... پرستوها در هوا می
     ها خارج لباقتضاي خلقت و طبیعت امواج خود را به شکل خنده از 

منفور و مهیب خود را  هعبوس و هیکل منحوسی چهر هکردیم که قیافمی
نشانمان داده با صداي وحشت آوري گفت: خنده موقوف. این شخص معلم 

  ).43(همان: » ما بود

هایی است که تأثیرات نویسنده در این داستان به دنبال توصیف افکار، موانع و محیط
هاي جامعه به روال داستان به اضر در جامعه دارد و با تأکید بر پلیديهاي حمنفی بر شخصیت

    اي پرورش زند. معلوم است فردي که در چنین جامعهمکتب ناتورالیستی دامن می هشیو
     بیند و به نمایش یابد چه روحیاتی خواهد داشت و در هر چیزي بعد منفی آن را میمی
  گذارد.می

  یو پوچ أسیاحساس . 13-3-3
 کشند یم ریبار را به تصو نکبت یتیدارند و وضع آلود أسی ییحال و هوا یستیناتورال يها داستان

ها در  داستان نگونهیا يها تیاز شخص ياریبس«. در واقع، شود یم یکه غالباً به مرگ منته
  ).189: 1392شهپر،  ی(صادق »برند یبه سر م یهدف یو ب یگشتگ حالت گم

خوریم! ما هیچ چیز خوب نیستیم و به درد هیچ کاري نمیخیر؛ ما براي «
اي هستیم که تحت تأثیر هواي مسموم محیط و تربیت هاي پژمردهعلف

   غلط طراوت و حیات را از دست داده در معرض فنا و اضمحالل واقع 
هایی هستیم که زیر سرپوش جهل و حماقت از نمو مانده، ایم! ما گلشده

  ).43 :1385 قمی، (مسعود» در حالت پالسیدن و پرپر شدن هستیم

هاي شخصیت اصلی داستان که در حکم راوي در درون رمان حاضر است از البه الي حرف
حیرانی کند، پوچی و سرگشتگی و ها را براي خوانندگان معرفی میو اعمال و گفتار شخصیت

داند و این حس را خود را در این پوچی شریک می هپایمردم هم هخورد راوي همبه چشم می
داند که این عواطف و نگرش را در درون نشأت گرفته از محیط موروثی و نامساعدي می

  ها پرورش داده است.شخصیت
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حیات بوده از  هشهامت، جسارت، نشاط، استقامت و هزاران چیزي که الزم«
» اراده، مردد، افسرده و مزخرف هستیم!ایم مردمانی جنون، بیت دادهدس

  ).(همان

شاعران فنویسندگان و فالسفه نیز این حس پوچی را دارد  هوي حتی دربار
اي پیداست کسی که چنین حسی نسبت به ادباي روزگار خود دارد خود در چه مرتبه

  از پوچی قرار دارد.

شعرا، همان فالسفه، همان ادبا که ما خیلی زود ملتفت شدیم همان «
هاي زیادي براي حفظ نمودن اشعار و فهمیدن مطالب آنها خون شب

تر، جگر خوردیم خودشان در میدان زندگانی به مراتب از ما درمانده
  ).46(همان:  »تر بودند!تر و بیچارهگرسنه

  انسب يقاب. 14-3-3
ادعا کرد که انسان از تبار  نیموضوع قرن نوزدهم بود. دارو نیزتریانگ بحث» تکامل« هینظر

 انیجر قیوجود دارد که از طر یوانیح اتیتنازع دائم در ح کیتر است و  پست واناتیح
معتقد  سمیناتورال ).25: 1388 ن،ی(ر.ك؛ فورست و اسکر انجامد یم» انسب يبقا«به  یعیانتخاب طب

ندارند و قانون تنازع بقا در همۀ کارها و اتفاقات به  یخارج ازیگونه امت چیاست فرد و اجتماع ه
با  يشتریسازش ب ییکه توانا ییها افراد، آن انیدر م ،یعیانتخاب طب قی. از طرخورد یچشم م

  . کنند یم دایپ دمثلیبقا و تول يبرا يشتریخود را داشتند، شانس ب طیمح

ا شدند حاال همشغول ولگردي بودند آنهایی که پادوي خوراك پزي«
صاحب مهمانخانه شده، شاگرد نجارها استاد نجارباشی، عمله بناها آقاي 

 ،ی(مسعود قم» اندهاي عمده التجار شدهمعمار باشی و بند تنبان فروش
1385: 46.(  

هاي اجتماعی که در مثال نام برده شد در این محیط ناساز هر کدام از این شخصیت
   اند و براي بقاي انسب خودها را داشتهمشکالت و ناسازياجتماعی توانایی مقابله با 

  اند سطح اجتماعی خود را ارتقا ببخشند.اند که توانستههایی داشتهشایستگی
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باید پول تحصیل نمود، باید خانه داشت، باید خورد، باید پوشید، اما با «
 این اعصاب سست و ضعیف با این مغز فرسوده، با این یأس شدید که از

شکست بزرگی براي ما حاصل شده، با این عضالت شل و شید آیا ممکن 
  ).47(همان: » است تن به کار دهیم؟

گوید که خود راوي نیز بر این توانایی و شایستگی براي بقاي انسب تأکید کرده است و می
برابر اوضاع  با این اوضاع نابسامان توانایی ارتقا و بقاي انسب ندارد و ناچار باید سر خم کند و در

  نامساعد زمانه تسلیم شود.

  ییگرا علم. 15-3-3
 يها به علم و روش حیراسـخ و صر مـانیا بخشد، یم یژگیرا و یستیناتورال هشیاند آنچه

 یمتون ادب نشیدر آفر یتجرب يها به اصالت روش مانیا گر،یو به عبارت د ش،یمشاهده و آزما
(ر.ك؛ گرانت، دانست  اتیدر ادب دیفرمول کاربرد علم جد دیرا با سمیآن است. ناتورال لیو تحل
1392 :53.(  

شود که در آن هر فردي باید به سمت علم و در داستان تفریحات شب، فضایی توصیف می
  کردند.ها و جامعه همۀ افراد را مجبور به علم آموزي میعلم آموزي گرایش پیدا کند. خانواده

رفته رفته حس تنفر و انزجاري در  در آن فضاي گرفته و مالل انگیز«
خواستیم بدانیم، بازي بکنیم، بخندیم و جست دوانید میقلبمان ریشه می

کردند لیکن آنها ما را به سکوت ، وقار و آرامش مجبور می ،و خیز نماییم
ها هم به نوشتن تکالیف زیاد و حفظ کردن کردند تا شبو وادارمان می

کردیم زیرا از آنها یروي فرامین آنها عادت میاشعار مشغول باشیم. ما به پ
هاي حیاتی ما را فلج اي که سلولترس داشتیم، ترس همان سم کشنده

  ).44 :1385 ،ی(مسعود قم »کرده و روح شهامت و جسارت را در ما کشت

علم است و هر کسی در وجود خود گرایشی به  هعصر رضاخانی عصر پیشرفت در عرص
او گرایش به علم دارد، مؤظف است در صورت عدم  هکودکی که خانوادآموزي دارد. هر علم

کردگان نیز به پایگاه تمایل نیز به مدرسه برود و تحصیل کند. به راستی در این رمان تحصیل
  باشند.اجتماعی خود معترف هستند که داراي آگاهی می
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شد احساساتمان تقویت ما به همان نسبتی که محفوظاتمان زیادتر می«
مان افرادي گشت. ما براي جامعهتر مییافته و افکارمان بلندتر و عالی

  ).102 :همان( »الیق و اعضاي مفیدي بودیم

  انسان يکردن سرشت بدو برجسته. 3- 16-3
که از خود  نندیگز یخود برم يها داستان يرا برا یمعموالً اشخاص ستیناتورال سندگانینو
(ر.ك؛  دهند یبروز م یوانیح يو خو یچون حرص، شهوت جنس يتر يقو یوانیح يها زهیانگ

 يخود هستند و از سو یترشح غدد داخل انیاشخاص قربان نیسو، ا کیاز ). 505: 1378 ،يمقداد
  ).282: 1375(ر.ك؛ داد،  کنند یعمل م یرونیو ب یاجتماع يفشارها ریاز متغ یچون تابع گر،ید

در مرحله شیرین و سکرآور  ها بلکه ماه ها و سال هاکسی که هفته«
جوانی قدم گذاره گرسنگی و فقر به او اجازه نداده است که هم بالینی 

زن را بر قلب او  هبراي خود انتخاب کند و در عین حال رویاي شباب اله
هاي پشت او را از تهییج اعصاب نخاع لرزانده است، نشان داده و مهره

شب ما افسار خود را به دست ماتفت خواهد شد که براي چه در این نیمه 
امیال حیوانی داده در محلی که عادتاً از شنیدن اسم آن شخص مشمئز 

  ).30 :1385 ،یمسعود قم(» ایمشود قدم گذاردهمی

داستان  رنگیتوجه دارد و در پ عنصر مکتب ناتورالیستی نیبه ا زین محمد مسعود قمی
مثال، نشان  يشود؛ برا انینما ها تیشخص يبدو لیتا ذات و خصا کند یم ایجاد یطیشرا

راوي داستان و رفیقش به دلیل نامساعد بودن وضعیت مادي و عدم فراهم آوردن که  دهد یم
گذرانی با جنسی به دنبال عیش و نوش و خوش هزندگی زناشویی براي خود و چیره شدن غریز

بند و باري ها سبب بیبند و بار هستند. عنصر بنیادینی که در این شخصیتزنان فاحشه و بی
اي است که با غلبۀ شهوت در شخصیت خودي شود، حرص و شهوت جنسی و خوي حیوانیمی
  شود.نمایاند و سبب تنزل مقام واالي انسان به مرتبۀ پست حیوانی میمی

حقیقتی، در دنیایی که در دنیاي مادي، در دنیاي تنازع بقا در دنیاي بی«
اند، در دنیاي بشري که تعاون به عالقهیهمه نسبت به هم بیگانه و ب

طبیعی  هخواست از غریزشود، او میحداقل حیوانات هم یافت نمی هانداز
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(تمایل جنسی) که حتّی در حیوانات هم با کمال قوت وجود دارد 
  ).66 :همان(» استفاده کند

  زیآم فاجعه انیپا. 17-3-3
دارد.  زیانگ غم یانیاست که آثارشان معموالً پا نیا یستیناتورال سندگانینو يها از سنّت یکی

که  يبرخالف تراژد رایمتفاوت است؛ ز يتراژد زیانگ غم انیآثار با پا نیا زیانگ غم انیالبته پا
     هاي ناتورالیستی درهاي داستانشخصیت شود، یم يقو یدشمنان ای انیقهرمان مقهور خدا

  شوند.راهی و حیرت خود سرگردان میبی

آه! من اینها را دوست دارم! اینها مانند فرزند مسلولی در چشم باز خود «
توانم از اینها صرف نظر کنم فروغ من عزیز است. من نمیدر دیدگان بی

.... من اینها کاغذ و مرکب نیست، اینها بیست سال عمر و آمال من است
یم روي اختیار خم شده آرام و مالهرگز از اینها جدا نخواهم شد. سرم بی

دار ها فرود آمده و قطرات اشکم جلدهاي مقوایی و چرمی آنها ار لکهکتاب
زند، رفته رفته خورد و قلبم به شدت میهایم تکان میسازد، شانهمی

» شود....هایم شل و سرم یک وري میشود، دستتر میتنفسم ضعیف
  ).185: همان(

 ـ یو اجتماع یستیکه جبر ز یبا سرنوشت بلهاز مقا یستیداستان ناتورال یاصل تیشخص 
داستان معموالً در عجز کامل فنا  انیو در پا ماند یاست، ناتوان م رقم زده شیبرا ياقتصاد

  ).304: 1، ج 1391 نده،ی(پا شود یم

  گیرينتیجه
اند که از این میان هاي گوناکونی مطرح شدهها و گرایشهمواره در طول تاریخ بشر، مکتب

مکتب ناتورالیستی  به حضور مکتب ناتورالیستی و رواج آن در قرن نوزدهم اشاره کرد.توان می
از بطن مکتب رئالیستی برخاسته است به طوري که در مکتب رئالیستی واقعیات موجود در 

ها و ها در کنار هم نمود دارند؛ اما در مکتب ناتورالیستی فقط پلیديها و بديجامعه، خوبی
نمایی این واقعیات در جامعه حضور دارد و نویسنده در صدد است تا با بزرگ هاي موجودزشتی

رمان تفریحات شب آقاي محمد مسعود مذموم از اوضاع نامساعد موجود در جامعه انتقاد کند. 
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اعم از استفاده از زبان هاي مکتب ناتورالیستی قمی، یکی از آثاري است که در آن مؤلفه
گرایی، بقاي علماحساس پوچی، انسانی، بیان صریح روابط جنسی، محاوره، بیان سرشت بدوي 

این عصر از اوضاع نامساعد موجود در  هحضور دارد و خواننده با مطالعانگیز و... انسب، پایان غم
معاصر با استفاده از انتقاد تند اجتماعی فرهنگی،  هکند. نویسندرضاخان آگاهی پیدا می هجامع

پنهانی را که نویسندگان بسیاري توان بیان آنها را نداشتند و همواره در زیر نکات سیاسی و... 
را  ايدهیهر فعل و عمل و پد این مکتب کند.هاي اجتماعی پنهان بود، تبیین میریاکاري هپرد

حاضر در جامعه قرار  یعیطب زیو غرا عتیطب هریبلکه در دا ؛یعیامور مافوق طب هنه در حوز
  نسبت  طیرا به توارث مح يو هر امر نهدیم ییرا به سو ییمکتب آرمان گرا نی. ادهدیم
  .دکشیم ریرا به تصو ندیو ناخوشا دیپل اتیجزئ هموضوع هم نیبه ا لیو در ن دهدیم
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