
 

 هاي ناتورالیسم در داستان بلند حاجی آقابررسی مؤلفه

 
 زاده میرعلیعبداهللا حسن

 عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان -دانشیار 

 آرتمیز صیادچمنی
 دانشگاه سمنان -کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 
 چکیده

اي فلسفی به همین نام در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن گرایی مکتبی است که بر اساس نظریهناتورالیسم یا طبیعت
وجود آمده است. بر اساس فلسفه ناتورالیسم، هرچیزي که وجود دارد، بخشی از طبیعت است، بیستم در غرب به

هاي مادي و طبیعی قابل توصیف و توجیه است. در رمان بنابراین، در حوزه فعالیت علم قرار دارد و به وسیله علت
ناتورالیستی انسان، عادات، اخالق، شخصیت و رفتار و باالخره سرنوشت او تحت تأثیر محیط و قوانین وراثت و لحظه 

ادبی هاي مکتب گیرد. صادق هدایت از جمله نخستین نویسندگانی است که آثاري  مطابق با اندیشهمورد مطالعه قرار می
آقا از منظر نقد ناتورالیستی بررسی گردیده است. نتیجه این ناتورالیسم خلق کرده است. در این مقاله داستان حاجی

نگاري، شکستن حرمت هاي ناتورالیسم در این اثر است. بر اساس این بررسی، زشتپژوهش حاکی از بازتاب مؤلفه
دالتی، پریشانی و فقر و فالکت موجود در جامعه، زبان محاوره، عکاذب کلمات و مفاهیم، به تصویرکشیدن پلیدي، بی
 آقا است.هاي ناتورالیستی در داستان حاجیتوصیف دقیق و شرح جزئیات از پربسامدترین مؤلفه

 آقا، داستانواژگان کلیدي: ناتورالیسم، صادق هدایت، حاجی
 

 مقدمه
ادبی، یکی از مباحث مورد توجه در عرصۀ نقد ادبی غربی است. هاي ) یا همان ایسمLiterary Schoolsمکاتب ادبی (

اي، در هایی است که در اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دورهها و خصوصیتي نظریهمجموعه«مکتب ادبی 
نویسندگان و شاعران ها معموالً در آثار گروهی از ها و ویژگیآید. این خصوصیتجود میادبیات یک یا چند کشور به

: 1377شوند. (جمال و میمنت میرصادقی،ها، از آثار دیگر نویسندگان و شاعران میمشترك هستند و باعث تمایز آثار آن
هاي قبلی و ي بین مکتبرابطه«شود. هاي هر مکتب، معموالً در آثار ادبی، به تدریج آشکار می)از آنجا که ویژگی4-443

» کنند.العمل یا فراط و تفریط و تعادل عمل میمی است، مثالً بیشتر به صورت عمل و عکسبعدي بسیار دقیق و عل
هایی از مقدمه نبوده است و اغلب نشانهها ناگهانی و بییک از مکتب) بدین ترتیب، ظهور هیچ18: 1390(شمیسا، 

اوضاع و احوال و جوي که در آن امکان رشد  توان یافت که رفته رفته بر اثري ماقبل آن میهرکدام را در آثار ادبی دوره
: 1377تر شده است. (جمال و میمنت میرصادقی،تر و نمایانهاي آن برجستهداشته، پرورش یافته و خصایص و ویژگی

) و بینشی که فیلسوفان و 24: 1390شمیسا، »(مکاتب ادبی با جریانات فکري و فلسفی عصر خود هماهنگ است)«443
 شود.ترین عامل ظهور هر مکتب شمرده میاند مهمره، نسبت به هستی و دنیاي اطراف خود داشتههنرمندان هر دو

) و یک Natureکه از نام آن پیداست، از ترکیب یک اسم (طبیعت باشد. چنانیکی از مکاتب ادبی مهم، ناتورالیسم می
ناتورالیسم مکتب «رایی ترجمه شده است. گ) تشکیل یافته و در زبان فارسی به طبیعیismپسوند گرایش به طبیعت (

ادبی است که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا پدید آمد. بنیانگذار این مکتب ادبی، امیل زوال نویسندة فرانسوي بوده 
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مکتبی است معتقد به قدرت محض «شود، گرایی شمرده می)ناتورالیسم که شکل افراطی واقع281: 1375(داد، ». است

اي است که کردار، گرایش و شناسد. ناتورالیسم در ادبیات نظریهیعت را محکوم نظم و قدرت باالتري نمیطبیعت، و طب
ها داند؛ به هیچ رویداد یا پدیدة فوق طبیعی قایل نیست و همۀ واقعیات و پدیدهاندیشه را زاییدة غرایز و امیال طبیعی می

ترین توصیفی که از این ساده«) بنابراین 221: 1382داند. (رضائی، را موجود در خود طبیعت و در دایرة معارف علمی می
 )584: 1368(میرصادقی، » نویسی است.توان کرد، به کار بردن جبرگرایی در ادبیات و به خصوص در داستانمکتب می

خیل را به کلی کنار هایش، تها است و نویسنده باید در نوشتهنامۀ تجارب و آزمایشاز نظر زوال، رمان عبارت از گزارش
رمان ناتورالیستی، رمانی «) به عبارت دیگر، 405-406: 1، ج1387بینی باشد. (سیدحسینی، بگذارد و داراي حس واقع

کوشد این نظر تازه دربارة انسان را که او موجودي متعین از وراثت و محیط و فشارهاي لحظه است، با است که می
) نویسندگان ناتورالیست، اعتقاد به 51: 1388یش بگذارد. (فورست و اسکرین، گرایی علمی به نماحداکثر عینی

و نیز به کارگیري 2، اعتقاد به اسارت بشر در تنگناي غرایز جنسی را از زیگموند فروید1جبربیولوژیکی را از چارلز دارین
 )299: 1، ج1391گرفتند. (پاینده،  3هاي علمی در نقد را از هیپولت تنشیوه

 
 مسئله و اهداف تحقیق بیان

نویسی ایران صورت گرفت، وارد هایی که از صدر مشروطه به این طرف در حوزة داستانناتورالیسم از طریق ترجمه
 20شود، اما تأثیر این مکتب بر ادبیات داستانی و نویسندگان ایران به طور جدي از دهه نویسی فارسی میحیطۀ داستان

نویسندگانی مانند صادق هدایت، صادق چوبک و... آثاري مطبق با اصول این مکتب به رشتۀ نگارش قابل مشاهده است. 
 درآوردند.

هاي ناتورالیستی به جهت این که مضمونی رئالیستی دارند، مورد توجه رغم  دارا بودن مؤلفهبسیاري از آثار داستانی علی
گشایی تحلیلی حاضر، راه -صادق هدایت. هدف از پژوهش توصیفیآقا اثر گیرند، مانند: داستان حاجیمحقیق قرار نمی

هاي آن در آثار ادبی ایرانی است. به همین منظور پس از ذکر فهم و درك بهتر مکتب ادبی ناتورالیسم و تشخیص مؤلفه
دربارة فضاي کند، و در خالل آن توضیح مختصري هاي ناتورالیستی، ابتدا هدایت و اثرش را معرفی میترین مؤلفهمهم

هاي ناتورالیستی در اثر مذکور اوضاع حاکم برجامعه آن زمان داده، سپس به صورت مبسوط به تحلیل و بررسی مؤلفه
 پردازد.می

 
 هاي ناتورالیستیهاي داستانترین مؤلفهمهم

شود. گرسنه میبرد، نیاز جنسی دارد و تأثیر محیط: انسان هم نوعی حیوان است و غرایز و عادات را به ارث می -
 گذارد.گیرد و مسائل اقتصادي و اجتماعی (مثالً خانوادگی) بر او تأثیر میاما تحت تأثیر محیط هم قرار می

 توصیف جزء به جزء و دقیق. -
 هاي ناتورالیستی معموالً تراژیک است. پایان داستان -
را وارد ادبیات کردند که بعدها مورد  ها (آلفونس دوده، برادران گنکور) زبان محاورهزبان محاوره: ناتورالیست -

 هاي دیگر هم قرار گرفت.استقبال سبک
 اعتقاد به علم و روش علمی -

1 .Darwin 
2 . Froid 
3 . Taine 
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کند آمیزد زندگی را خرد میاعتقاد به جبر علمی یا دترمینیسم: جبري که رمان ناتورالیستی به آن دست می -

ن جبر یک مضمون بیش ندارد: شود. و ایعوامل ماشینی یک جانبه و یک جهته جایگزین عمل انسانی می
 متالشی شدن تدریجی فالن انسان یا فالن خانواده یا فالن جامعه.

ها و قراردادهاي اخالقی پایبند عدم اعتقاد به اخالقیات: زیرا انسان مسؤل اعمال خود نیست. آنان به سانسور -
 )101-102: 1390نبودند. (شمیسا، 

 ها برابر است با تداوم رنج و عذاب مفرط جسمی.این داستاني حیات در بسیاري از دشواري بقا؛ ادامه -
خواه، اش به صورت موجودي زیادهها انسان بنا به سرشت حیوانیحیوانی بودن طبع انسان؛ در این داستان -

 )307: 1391شود. (پاینده، جو تصویر میران و سلطهشهوت
ي شود که هم نتیجهنظمی مربوط به جسم آدمی میجسم، بیشتر از روح ارزش دارد؛ یعنی هر نوع نظم یا بی -

 توارث است و روح و روان فقط حکم سایه را دارد.
: 1، ج1387شود. (سید حسینی، مشروع می عشق به صورت خواست جسمانی و جنسیتی به عنوان یک تجربه -

409-408( 
 

 آقا صادق هدایت و داستان حاجی
هاي مکتب از جمله نخستین نویسندگانی است که آثاري مطابق با اندیشه -ایراننویسی کوتاه پدر داستان-صادق هدایت 

در شب سه شنبه «خان هدایت، ملقب به اعتضادالملک، قلیادبی ناتورالیسم خلق کرده است. او کوچکترین فرزند هدایت
معروف و ثروتمند  نوادهجوشید در یک خاهنگامی که از خاك ایران آزادخواهی و مشروطه طلبی می1281بهمن ماه  28

پور، (آرین» در تهران چشم به جهان گشود. -ادیب و دانشور عهد ناصري-خان هدایت اشرافی از دودمان رضا قلی
) هدایت فاصلۀ چندانی با کودکی نداشت که به نویسندگی رو آورد. اودر نوجوانی و جوانی از طریق زبان 333: 1379

دید دست یافته بود. آثار داستانی برجستۀ جهان را به دقت خوانده بود و در این میان هاي ادبیات جفرانسه، به سرچشمه
هاي بیمارگون و پو، به دلیل توصیف آدمبا چند تن از آنان که ذهنیت مدرن را ساخته بودند همدلی داشت. ادگار آلن

ایت داشته است؛ ریلکه به دلیل فضاي تیره؛ بودلر شارح جهان شر و شیطانی مدرن؛ نروال که سرانجامی همچون هد
ها باید خیام، شاعر فیلسوف شرق را افزود. تر از همه کافکا را باید نام برد. و بر همه ایننشان دادن ذهن تنها و عمده

 توان به پنج دورة مجزا تقسیم کرد:) در نگاه کلی حیات ادبی هدایت را می52: 1383زاده، (قاسم
 تشار نخستین کتابش تا بازگشت فرانسه؛)، ان1309-1303دورة اولیه ( .1
 هاي بالفاصله پس از بازگشت به ایران تا سفر هندوستان؛)، سال1315-1309دورة آفرینندگی ( .2
 گیري رضاشاه؛)، پس از بازدید ازهند تا کناره1320-1315حاصلی (دروة بی .3
 یجان؛)، از اشغال ایران توسط متفقین تا بحران آذربا1325-1320دروة امیدواري ( .4
 )207: 1384اش در پاریس. (کامشاد، )، پنج سال آخر زندگی هدایت تا خودکشی1330-1325فرجام ( .5

شمسی و در دورة چهارم نویسندگی او منتشر شد؛ در  1324حاجی آقا داستان بلندي از صادق هدایت است که در سال 
حاجی آقا داستان «را در آن مجله چاپ کرد. پرداخت، این اثر واقع هنگامی که هدایت در  مجلۀ سخن به فعالیت می

» اي نیست، نوعی شرح و تفسیر ممتد است؛ افشاگري تاریخ انحطاط اخالقی و تبهکارهاي اجتماع است.پارچهیک
هاي اجتماعی را از طریق زندگی یک فرد تیپیک ) هدایت در این اثر، افسانه را رها کرده تا واقعیت282: 1384(کامشاد، 
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اي است که با وجود افتادن در هاي ضدمردمی، نمایندة طبقهبا امراض مختلف و خواست» ابوتراب«حاجی  بیان کند.

 کوشد دیکتاتوري سیاه رضاخان را تجدید و تحکیم کند.سراشیب زوال، هنوز بر مسند قدرت است و می
جهانی دوم، رژیم رضاشاه سرنگون  براثر تحوالت ناشی از جنگ 1320در شهریور ماه «اي خلق شد که، این اثر در دوره

ها عوامل سیاسی برکار بسیاري از شد و ایران، رها شده از بختک یأس بیست ساله، شروع به تنفس کرد...، در این سال
ادبیات به مثابۀ اقدامی » کنندةتوان دگرگون«گذارند...، نویسندگان متمایل به جناح چپ، با تأکید بر نویسندگان تأثیر می

هاي حاکمیت و ستایش از ها، افشاي بیدادگريآورند. موضوع اغلب این نوشتهگرا پدید میهایی آوازه، داستانسیاسی
آقا نیز ) حاجی176: 2و1، ج1380(میرعابدینی، » خواه براي دستیابی به عدالت اجتماعی است.هاي آرمانتالش انسان

 یالتی جناح چپ نوشت.یکی از این  آثار بود، که  هدایت آن را موافق با تما
هاي متفاوت (مثالً رئالیسم، ناتورالیسم و رمانتیسم در یک اثر) و تأثیر ادبیات منحط در بسیاري از آثار زیستی سبکهم

) آثار صادق هدایت نیز از این امر مستثنا نیست.  چنانچه 190: 2و1، ج1380شود. (میرعابدینی، پیشرو این دوره دیده می
 هاي سایر مکاتب را نیز یافت.هاي ناتورالیسم بر آن، مؤلفهاتورالیستی صادق هدایت، سواي غلبۀ خصیصههاي ندر داستان

 
 آقاهاي ناتورالیسم در داستان حاجیمؤلفه

 مسئله وراثت .1
، 1387ها معتقد بودند که شرایط جسمی و روحی هرکسی از پدر و مادرش به او رسیده است. (سیدحسینی، ناتورالیست

زند و انسان مقهور این دو عامل است. ها بر این عقیده بودن که سرنوشت انسان را وراثت و محیط رقم می) آن407: 1ج
) 457: 1378طور گسترده و منسجم مطرح کرد. (زرین کوب، ) اولین بار این نگرش را به1828-1893گویا هیپولت تن (

رسالۀ فلسفی و ر پروسپر لوکا قرار گرفت، که نامش بود: اي از دکتسخت تحت تأثیر رساله 1869-1868زوال در سال 
فیزیولوژیکی دربارة وراثت طبیعی در دستگاه عصبی سالم و بیمار، همراه با کاربرد پیگیر قوانین تولید مثل در درمان 

را در  ر4روگون ماکامجموعه رمان معروف «و بر اساس آن  )26: 1388(فورست و اسکرین، عمومی امراض ناشی از آن 
: 1، ج1387(سیدحسینی، ». بیست جلد تحت عنوان تاریخ طبیعی و اجتماعی یک خانواده در زمان امپراطوري دوم نوشت

) امیل زوال براساس این مقاله معتقد بود که در آفرینش و تحلیل ادبی باید به خصوصیات جسمی و روحی به ارث 407
آقا ) هدایت نیز در داستان حاجی26: 1388(فورست و اسکرین،  هاي داستانی توجه داشترسیدة آفریننده و شخصیت

 شود:با اشاره به مسئله وراثت به اثر خود صبغۀ ناتورالیستی بخشیده است. در زیر به ذکر چند نمونه بسنده می
اهللا ...،دم حجره نشست و موي را از ماست کشید. باالخره سر نود و سه سالگی از شدت پدر حاجی مشهدي فیض

خست و لئامت مرد؛ به این معنی که قولنج شد... [حاجی آقا] در خست و چشم تنگی از پدرش دست کمی نداشت. 
آقا برخی دهد حاجیمی آقا ارائه کرده، که نشان) هدایت در متن فوق اطالعاتی درباره پدر حاجی38-39: 2536(هدایت، 

مثل خصلت خست و  زیرنظر گرفتن دیگران؛ زیرا هدایت در ها را  از پدر خود به ارث برده است. از صفات و ویژگی
وقت از سه نفر  هاي او هیچولیکن  از آنجا که هشتی حاجی چهار نشمین بیشتر نداشت، مهمان«جاي دیگر اشاره دارد: 

 اش است و در اینجاست که همۀاتاق پذیرایی حاجی آقا هشتی خانه«) به عبارت دیگر 38(همان، » کرد.تجاوز نمی
دو فایده دارد: اوالً، مجبور نیست » دفتر کار«پذیرد. این وزیر گرفته تا جاکش معروف شهر را میارباب رجوع، از نخست
) پس هدایت 278: 1384(کامشاد، ». هایش را بکشدتواند کشیک زننوازي کند و ثانیاً از آنجا میاز دیدار کنندگان مهمان

 دهد.در این متن نشان می» زیر نظر گرفتن احوال دیگران را«و » ستخ« به خوبی توانسته ارثی بودن خصلت

4 .RougonMaquqrt 
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» خور و سفلیسی و قمارباز از آب درآمد.پسر اولش آقا کوچک که سر پیري بعد از هشت دختر پیدا کرده بود عرق«

 )43: 2536(هدایت، 
ولوژي آقاکوچک و خصوصیاتی جسمی آقا در هنگام تولد آقا کوچک پیر است، قطعاً از نظر علمی این امر بر فیزیحاجی

هاي زشت آقا کوچک برد، تأثیر دارد. همچنین بیماري سفلیس به یکی از خصلتآقا به ارث میو روحی که از حاجی
شود، پس این بیماري بیانگر روابط اشاره دارد، زیرا سفلیس بیماري آمیزشی است که فرد از طریق نزدیکی به آن مبتال می

توان نتیجه آقا اشاره شده است میپرستی حاجیرانی و شهوتک است. از آنجا که چندین بار به هوسنامشروع آقا کوچ
 گرفت، آقاکوچک شهوت و غریزي جنسی شدید را از پدر خود  به ارث برده است. 

 
 توجه به علم فیزیولوژي .2

شخصیت، الزم نیست مستقیماً به بیان بردن به مشخصات روحی و اخالقی یک ها معتقد بودند که براي پیناتورالیست
هاي داستان، کردند با ارائۀ مشخصاتی از وضعیت مزاجی شخصیتها سعی میهاي روحی او پرداخت؛ بلکه آنویژگی
-ي خواننده بگذارند. زیرا رمانگیري در مورد تشخیص حاالت روحی و یا خصوصیات اخالقی قهرمان را به عهدنتیجه

خواهد با فرموله کردن یک سلسله قوانین و تطبیق آن بر دانستند که میل یک آزمایشگر تجربی مینویس را در وهلۀ او
) هدایت این مؤلفه 422: 1، ج1387هاي داستان، به نتایج مورد نظر خود دست یابد. (سید حسینی، ذهن و روح شخصیت

-هاي اخالقی آنها، خواننده را با ویژگییتآقا به کار برده است تا از طریق وضعیت مزاجی و حاالت شخصرا در حاجی
 ها آشنا سازد. مانند:

) نویسنده در عبارت 10: 2536هاي مثل تغارش را ور درانید و سرش را از روي ناامیدي تکان داد. (هدایت، حاجی چشم
اي، ا ذکر مشخصهبدون این که مستقیماً از نگرانی حاجی سخنی بگوید فقط ب» هاي مثل تغارش را وردرانیدحاجی چشم«

 حالت روحی شخصیت داستان را به عهده خواننده گذاشته است.
حاجی آقا لخت مادر زاد ، به حالت قبض روح پاهاي خود را توي دلش جمع کرده بود و پیشانی را روي دو دست خود 

-می» آیۀ الکرسی« شد. زیر لبگذاشته دمرو روي تخت عمل خوابیده بود. فقط لولۀ دعائی به بازوي چپ او دیده می
کرد. (همان، چکید و از پشت، نورافکن قوي موضع ناخوش بدن را روشن میخواند و آب دماغش روي تخت عمل می

است تا ضمن  را انتخاب کرده» دیدن«کند به همین منظور فعل گر تجربی عمل می) نویسنده همانند یک مشاهده102
ناتورالیسم است، مداخلۀ خود را در توصیف صحنۀ مورد نظر به حداقل که از اصول اصلی  سازي عمل مشاهدهبرجسته
 رساند.

 
 نگاريزشت .3

هاست، وصف یا درج گرا، دخالت نکردن در توصیف امور و پدیدهکه مسؤلیت علمی طبیعتها به دلیل اینناتورالیست
ورزیدند. در  دانستند بلکه بر آن تأکید میهرگونه زشتی یا ناهنجاري اخالقی و اجتماعی در آثار ادبی را نه تنها عیب نمی

-گرایی مینگاري را عین واقعیتبندي خود به وظایف واقعی، زشتواقع، پیروان مکتب ناتورالیسم براي توجیه پاي
آمیز است. کند که بسیار زننده و اکراههایی را توصیف میآقا، گاه صحنه) هدایت در حاجی54: 1389زاده، دانستند. (قاسم

 شود: آقاست، به ذکر چند نمونه بسنده میهاي ناتورالیسم در حاجیین مؤلفه یکی از پرکاربردترین مؤلفها
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رفت؛ به همین جهت تابستان در صحن هشتی همیشه از وقتی که نرخ حمام باال رفته بود، دیر به دیر حمام می«آقا حاجی

» کرد. خورد و دهنش را مسواك میک مشت از آب خزانه میبوي عرق تند ترشیدة حاجی در هوا پراکنده بود. در حمام ی
و  ) هدایت مانند یک نویسنده ناتورالیستی عمل کرده، در خالل بیان واقعیت، به توصیف مسائل زننده44: 2536(هدایت،
 پردازد. می» آقا با آب خزانهمسواك کردن حاجی«و » ي حاجی آقابوي عرق تند ترشیده«آمیزي همچون کراهت

حوطۀ هشتی آب و جارو شده بود. اما چون همسایه لجن حوضش را در جوي کوچه خالی کرده بود، بوي گند تندي م
کشد، که بیشتر در آمیزي از لجن به تصویر میمنظرة اکراه» بوي گند تند«) عبارت 9کرد. (همان، فضاي هشتی را پر می

 آثار ناتورالیستی با آن مواجه هستیم.
 

 ادهاي اخالقی و باورهاي مذهبیمخالفت با قرارد .4
توجهی به اصول اخالقی جامعه است. روشن است انسان ها، بییکی از پیامدهاي نگرش افراطی به توصیف علمی پدیده

االراده تصویر شود، مسؤلیتی دربارة اعمال خود ندارد. نتیجۀ چنین اعتقادي، هرج و مرج و مخالفت با موجودي مسلوب
ذهبی بود. این ویژگی به ویژه با نادیده گرفتن خدا در طبیعت و زندگانی فرد و اجتماعی انسان در هاي اخالقی و مسنّت

هاي یافت شده در ) نمونه54: 1389زاده، یابد. (قاسمگرایی ناتورالیست نمود بیشتري مینگرش دهرگرایانه و ماده
 آقا:حاجی

گفت: کی از آن دنیا برگشته؟ اگر راست باشه! و با خودش میبراي روز مبادا، حاجی  به مذهب هم معتقد بود. اگر چه 
شد حج و نماز و روزه را خرید؟ پس هر کس مثل عقاید سیاسیش به آن دنیا هم اعتقاد محکمی نداشت. مگر با پول نمی

پرداخت. میکرد و به ظواهر دانست و درجامعه تقیه میپول داشت دو دنیا را داشت، اما مذهب را براي دیگران الزم می
آقا دیدگاهی کامالً مادي به مذهب و اعمال مذهبی دارد، اگر او به مذهب معتقد است این ) حاجی46: 2536(هدایت، 

 کشاند.اعتقاد از سر ایمان قلبی نیست بلکه  منفعت مادي، او را به سوي مذهب می
زد یعنی پاسور و تخته نرد. (همان، ، قمار هم مینوشید...ریا میمند بود و در مجالس مهمانی بیبه شراب هم خیلی عالقه

کردند. شراب ها اعتقادي به پرهیز از سانسور نداشتند و واقعیت هر آنچه بود، بی کم و کاست بیان می) ناتورالیست46
آقا مخالف اصول اخالقی جامعه است، زیرا وي منزلت اجتماعی باالیی دارد و به همین نوشیدن و قمار بازي حاجی

 دانند.اسطه مردم او را ایمن اموال و ناموس خود میو
 

 شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم .5
هایی که مکتب ناتورالیسم به ادبیات کرد، همین شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم بود. نویسندگان یکی از خدمت

ها ابا و کراهت داشتند، شان، از آوردن آنهایی را که نویسندگان پیش از ایناتورالیست از این قاعده پیروي کردند و کلمه
ها گذشته یا به کلی از هایی را که نویسندگان به اختصار از کنار آنهایشان به کار گرفتند و مناظر و صحنهدر داستان

) 98: 1382هایشان حذف کرده بودند، با جسارت تحسین برانگیزي در آثارشان به نمایش گذاشتند. (میرصادقی، داستان
شویم شکسته شدن حرمت کلمات و استفاده از رو میآقا مکرراً با آن روبههاي مهمی که در داستان حاجیی از مؤلفهیک

 شود.هاي غیرناتورالیستی معموالً کمتر دیده میکلمات زشت فحش و ناسزا است که در داستان
ه خیلی کاله سر من گذاشته . گمان این مرتیکۀ قرمساق پدر سوخت«حاجی آقا خطاب به یوزباشی حسین سقط فروش: 

خوام صنار سی شایی اونو باال بکشم؟ من اگه یه موي سبیلم رو توي بازار گرو بگذارم، صد کرور تومن کنه من میمی
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، »قرمساق«، »مرتیکه«) به کار بردن کلمات زشتی و کوچه بازاري، مانند: 14: 2536دهند (هدایت، به من جنس می

 شود عفت کالم در هم شکسته شود.موجب می» پدرسوخته«
» ماتحت«و » کثافت«) نویسنده با به کاربردن کلمات 91کشی. (همان، برو هنبونۀ کثافت. تو داري نفس از ماتحت می

 کند.مرزشکنی کرده و جملۀ مستهجنی را خلق می
خواد. (همان، را از من می کنه مثل اینکه ارث باباشناموس تو روي من پرخاش میشرف، بی حاجی آقا: پدرسوختۀ بی

کند، عالوه بر اینکه ماهیت فرهنگی گویندة آن را مشخص می» ناموسبی«و » شرفپدرسوختۀ بی«هایی مانند ) فحش93
 برد.عفت قلم نویسنده را نیز از بین می

 
 پردة مسایل جنسی به منزلۀ تجربۀ مشروععنوان بی .6

اي از مسائل از دادهاي اجتماعی و با اعمالِ دید علمی و مشاهدة عالمانۀ پارهدر آثار ناتورالیستی، با فارغ شدن از قرار
جمله عشق براي نخستین بار به صورت خواست جسمانی و جنسیت به عنوان یک تجربۀ مشروع در آثارشان مطرح «

تحقیرآمیز، به آقا شهوت و عشق جنسی را با حالت ) هدایت در داستان حاجی412: 1، ج1387(سیدحسینی، ». شودمی
ها کامالً متکی بر ترشح غدد خوبی ترسیم کرده است. عشق یا بهتر بگوییم شهوتی که برخالف عشق معنوي رمانتیک

 ایم. داخلی انسان است و جنبۀ بیولوژیکی دارد. در زیر براي روشن شدن این مسئله به ذکر چند نمونه پرداخته
شد. با وجودي که اندرونیش همیشه پر از صیغه و عقدي بود، هر وقت طاقت میحاجی آقا خیلی زود در مقابل زن بی

ها خاله شلخته و چادر نمازي مچ پا کلفت و ابرو پاچه شد و عموماً این زندید که طرف توجه او واقع میزنی را می
زد و خون ه میشد و له لافتاد، آب توي دهنش جمع میشد، نفسش به شماره میهایش کال پیسه میبزي بودند. چشم
دوید؛ تا پارسال چیزي نمانده بود که عاشق خانم باال، زن یوز باشی حسین سقط فروش دم چار سو توي صورتش می

آقا کامالً واضح است، زیرا در برانگیختن عالقه و ي حاجی) غریزي و حیوانی بودن عالقه44-45: 2536بشود. (هدایت،
شود. آن گونه که هدایت خود میکه او تنها با دیدن جنس مؤنث از خود بیحس جنسی او زیبایی زنان مالك نیست، بل

چون اندام زیبا، ابروان کمند، کدبانوگري و سلیقه هستند؛ شناختی همهاي زیباییکند این زنان فاقد ویژگیتوصیف می
ها که تنها جنبۀ جنسیت آن باشند،پا کلفت ابرو پاچه بزي میکمال از رسته خاله شلخته و مچاینان زنانی زشت و بی

 کند.آقا را تحریک میغریزة جنسی حاجی
درمان بود و به هایش سخت نگران بود. پیري که درد بی[حاجی آقا از] پیري و دیگر باد فتق و از همه بدتر از طرف زن

و راهنماي عشرت تهیه هاي: الفیه و شلفیه و ماءالحیوه هایی از روي کتابهمین مناسبت به کمک حجه الشعریه معجون
آقا شخصیتی ناتورالیستی دارد ) از لحاظ جنسی، حاجی41کرد. (همان، برد و اغلب تجدید فراش میکرد و به کار میمی

کند از طریق درمان یا شود و سعی میچنان قوي است که وي تسلیم کهولت نمی زیرا شهوت و غریزة حیوانی او آن
 برطرف کند.تجدید فراش حوایج جنسی خود را 

هایش جدي بود. بیالن زندگی زناشوئی حاجی عبارت بود از شش زن طالق گرفته و چهار زن که سرشان اما موضوع زن
) چند سال پیش که 41دادند. (همان، را خورده بود و هفت زن دیگر که در قید حیات بودند و اهل بیت او را تشکیل می

زد و هایش گاهی به شهر نو هم گریز میرفقاي جان در یک قالب و هم دندان آقا] باد فتق نگرفته بود، باهنوز [حاجی
دهد، آقا ارائه می) هدایت در معرفی مختصري که از زندگی زناشویی حاجی45کرد. (همان، اي را قرق میخانه

 آمده است.هوشمندانه شهوت جنسی  او را زیر نمودار برده تا نشان دهد وي فقط جهت رفع نیاز جنسی به دنیا 
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 عدالتی و فقر و فالکت موجود در جامعهبه تصویرکشیدن پلیدي، پریشانی، بی .7
چه در آثار در مقابل آن -کردند وقایع را به صورت رئالیستی به تصویر بکشندکه تالش می–ها دیدگاه افراطی ناتورالیست

ها و ها در آثار خود چیزي جز زشتیآنشد آلیستی وجود داشت، سبب میقبل از ایشان به صورت رمانتیک و ایده
آمیز، انتقادي انقالبی و یا ها را نبینند و جنبۀ متعالی روح او را نادیده بگیرند؛ حاصل این که نوعی وقاحت تحریکفالکت

ارد آقا در موآید. هدایت در داستان حاجیها به وجود میگرا از انسان در آثار ناتورالیستبرداشتی بدبینانه و فالکت
 شود.را به کار برده است، در زیر به ذکر چند نمونه بسنده می متعددي این ویژگی

هایی که دیده بود، به حرف خودش هم اطمینان نداشت و دنیاي خارجی براي رضا از شدت فقر و بدبختی و ناکامیغالم
انعکاس عجیبی پیدا کرد. (همان،  ها و تعارف چرب و نرم حاجی در کلّۀ اواو معنی خود را از دست داده بود؛ حرف

عدالتی ناشی از جبر جامعه است.او نمونۀ شخصیت مقهوري است که در اکثر رضا، حاصل بی) فقر و فالکت غالم20-19
شوند. بیچارگی، فقر و  تر از خود له میهاي ناتورالیستی مشابه آن وجود دارد که زیر دست و پاي افراد قويداستان

 اند. از شرایطی است که طبقه مقتدر جامعه براي او به وجود آوردهفالکت او، ناشی 
ترین طرزي در قید لولیم و به ننگینکنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت میما در چاهک دنیا داریم زندگی می

صویر آرمانی از ) هدایت از ارائۀ ت75کنیم بهترین زندگی را داریم. (همان، جاست که تصور میحیاتیم و مضحک آن
گرایانۀ جامعه و افراد آن نیست. در واقع هاي کمالکند، زیرا هدف ستودن ظرفیتانسان و وضعیت زندگی او اجتناب می

او با استفاده از صنعت همانندي، زندگی انسان را در جامعه به لولیدن کرم در چاهک یا همان طاق مستراح، تشبیه 
شود که دون شأن اوست. در این همانندسازي وجوه داده میآور زندگی انسان نشان کند. در این تصویر، شیوه چندش می

 شود. تر میاشتراك انسان و حیوان  نیز برجسته
 

 انسان مقهور شرایط جسمانی .8
ها زیر فرمان اعصاب و خونشان ها را ... آدمبه قول زوال: وضع مزاجی اشخاص را مطالعه کنیم نه اخالق و عادات آن

هاي مهم این قرن این است که انسان عبارت از ضمیر یکی از کشف«گوید: طور که نیچه در این باره می دارند. همان قرار
گیرد، چه اصل قرار می) در چنین شرایطی، آن409: 1، ج1387(سیدحسینی، » نیست، بلکه یک سیستم عصبی است.

اي از شرایط جسمانی نی تظاهرات روحی، نتیجهگیرد. یعجسم و شرایط جسمانی است و روح در حاشیه قرار می
 آقا بهره برده است، مانند:شود. هدایت از این خصیصه در داستان حاجی می

کشی. همۀ حواست توي مستراح و ي کثافت. تو داري نفس از ما تحت میآقا: برو هنبونهالحق خطاب به حاجیمنادي
آن که مستقیماً ) هدایت بی91، 2536ل ملتی هم بشوي. (هدایت، خواهد وکیآشپزخانه و رختخواب است و آن وقت می

کند که الحق بیان میهاي داستان به نام مناديآقا دخالت کند از طریق یکی از شخصیتدر توصیف خصوصیات حاجی
ی هاي جسمانی خودبوده، و دائم به فکر رفع حاجاتی چون خواب و خوراك و نیازهاي جنسحاجی آقا مقهور خواسته

 گیرد.هاي جسمانی فرد است و روح در فرع قرار مییابد جسم و خواستهخود است. در واقع آنچه اصلت می
اندازید. خوابید و بچه پس میدزدید و میزنید و میخورید و عاروق میشما و امثالتان موجودات احمقی هستید که می

و نیستی مقامی براي خودت قائل شدي. هزاران نسل بشر  شوید . حاال هم از ترس مرگمیرید و فراموش میبعد هم می
باید بیاید و برود تا یکی دو نفر براي تبرئۀ این قافلۀ گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط 

ق زدن، ) اعمالی مانند: خوردن، عارو89ها معنی بدهند. (همان، قازورات از خودشان بیادگار گذاشتند به زندگی آن



 
 ٦٦۳/  هاي ناتورالیسم در داستان بلند حاجی آقابررسی مؤلفه

 
هاست، که  بعد جسمی و مادي انسان بر بعد روحی او خوابیدن، تولید مثل و...، همه گویاي این عقیده ناتورالیست

 چیرگی دارد.
 

 نفی آزادي و طرد اختیار .9
حادث  پذیرند تا کنشگر. آدمی مسبب یا بانی رخدادها نیست؛ رویدادها بر اوها بیشتر کنشها، انسانبه اعتقاد ناتورالیست

اجتماعی و -که ارادة فردي اشخاص، بیشتر مقهور جبر اقتصاديها در خصوص اینشوند. از دیدگاه ناتورالیستمی
هاي منشی خود را به میل خودشان یا با تالش توانند نقصانآید که اشخاص نمیوراثت است، همچنین این نتیجه برمی

: 1، ج1391اند. (پاینده، خود هیچ نقشی در به وجود آوردنش نداشته فردي برطرف کنند. آنان قربانی وضعیتی هستند که
 آقا به این مسئله اشاره کرده است. مانند:) هدایت در حاجی300-299

توي دنیا یک فرماندهی گفتند یک فرمانبرداري. پس بروند با قضا و قدر جنگ بکنند، چرا من آقا شدم، مراد نوکر من 
کنم. دنیا نظم داره. همه که شاهی را صنار میکنم یکه من چه؟ از این گذشته، من جان میکه خدا خواسته، بشده؟ چون

هاي ناتورالیستی ترین مؤلفه) جبر از مهم34: 2536شه یکی هم گدا میشه. (هدایت، توانند وزیر بشوند. یکی شاه مینمی
ی باشد خواه جبر محیط و جامعه و یا جبر علمی. است، آنان معتقدند انسان همواره مقهور جبر است، خواه جبر بیولوژیک

 خورد.آنچه مهم است، این است که سرنوشت انسان تحت تأثیر این جبر رقم می
پسند که شما رجل برجستۀ آن پرور و رجالهنواز سفلهدر این محیط پست احمق«گوید: منادي الحق خطاب به حاجی می

کنید، من در اید و از آن حمایت میها و حماقت خودتان درست کردههستید و زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی
توانم منشاء اثر باشم. وجودم عاطل و باطل است؛ چون این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده، نمی

اید و ست کردهکنم در این چاهک خالء که به قول خودتان درشاعرهاي شما هم باید مثل خودتان باشند؛ اما افتخار می
شود و لغات، مفهوم و معنی خود را گم کرده، در این چاهک ها سنجیده میهمه چیز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوس

فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید. این چاهک به شما ارزانی!  اما من محکومم که از گند شماها خفه 
الحق مقهور ) منادي89(همان، » کنیدماها که دایماً دنبال جامعه موس موس میبشوم. آیا شاعر گدا یا متملق است یا ش

 تر و تأثیرگذارتر از خواست و میل فردي اوست.جبر اجتماعی و طبقاتی خود است، که بسیار قوي
 

 توصیف دقیق و شرح جزئیات .10
ها و حوادث است، زیرا صحنهاز خصوصیات دیگر نویسندگان ناتورالیستی، توجه بیش از حد به توصیف جزئیات 

تواند به دست آید. (میرصادقی، ها میها در نظر دارند، تنها از طریق معاینه و بررسی دقیق اشیاء و مکانحقیقتی که آن
ها. بنابراین، بسیاري از منتقدان  شود، مهم است نه شنیدهچه دیده میتنها آن«ها ) از نظر ناتورالیست6-585: 1368

». زیباشناسی ناتورالیستی به خاطر حذف تخیل از کارآفرینش، سطح هنر و ادبیات را تنزّل داده استمعتقدند که 
 آقا، از این مؤلفه پربسامد هوشمندانه استفاده کرده است. مانند:) هدایت در داستان حاجی263: 1373(میرصادقی، 

: 2536ارد شد و تعظیم غرائی کرد. (هدایت، کال و کت شلوار کثیف ماشی از در ومرد کاسب کاري باریش کوسه، شب
شود، فرد مذکور از شود خواننده بدون قضاوت راوي متوجه ) ذکر جزئیاتی درباره شخصیت داستانی باعث می23-22

 ي پایین جامعه است.طبقه

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٦٦٤

 
هاي تنک رنگ و هایی چاق وپرخون، فرق طاس و موقیافۀ او [حاجی آقا] باوقار و حق به جانب بود: کلۀ مازوئی، گونه

حنا بسته داشت و همیشه ته ریش سفید و زبري مثل قالیچۀ خرسک به صورتش چسبیده بود. سبیل کلفت صوفی منشانه 
هاي خون در آن دویده بود زیر ابروهاي هاي مثل تغار که رگهاش مثل چنگک آویزان بود و چشمزیر دماغ تک کشیده

شد و غبغب کالنی زیر گذاشت، کلۀ او شبیه گالبی میکاله بسر میشب که در خانهزد. وقتیپرپشت او غل و غل می
هاي گوشش که همیشه زیر کاله چسبانید. باالي پركزد که سرش را بدون میانجیگري گردن به تنش میاش موج میچانه
افتاد، قیافه ن میپارچه طالي چرك بیروخندید یکهاي عاریه که هر وقت میگذاشت، صاف و نازك شده بود و دندانمی

 کرد.او را تکمیل می
رفت کوتاه جلوه که راه میکه نشسته بود میانه قد و زمانیباال تنۀ حاجی بلند و پاهایش کوتاه بود. به همین جهت وقتی

هاي خپله و پشمالود او کرد؛ اما از پشت سر کمی خمیده بود و قوز داشت...، آستین پیرهنش دگمه نداشت، دستمی
شد. در حال افتاد و از درز یخۀ پیرهنش تا زیر غبغب او پشم زمخت خاکستري به ریشش پیوند میبیرون می همیشه

که باد فتق گرفته اش را نوازش بدهد...از وقتیانداخت عادت داشت که با دو دست شکم گندهکه تسبیح نمینشسته وقتی
) در توصیف چهره و هئیت 36-37رفت. (همان، می گرفت و گشاد گشاد راههم دستش می بود، یک عصاي سر نقره

گرایانه ترین تصویر داستان است. راوي به طرزي کامالً عینیتترین نکات توجه شده، وصف او دقیق آقا به جزییحاجی
آقا را موصوف به صفاتی کرده که چهرة او را تا حد ممکن مشهود کند، یعنی مشخصات ظاهري حاجیاو را توصیف می

 سازد. وس میو محس
 

 زبان محاوره .11
در «شود، توجه به مکالمۀ اشخاص داستان به زبان محاوره است. نکتۀ دیگري که در شیوة ناتورالیسم مشاهده می  

هاي آثار خویش سعی کردند از وگوهاي شخصیتها و گفتها] بودند که در نقل قولبار آنان [ناتورالیست حقیقت، اولین
در ) «412: 1، ج1387(سیدحسینی، ». فاده کنند که در زبان روزمره و عادي مردم جاري بودجمالت و تعبیراتی است

». شود از زبان محاوره در مکالمۀ اشخاص تأکید می ناتورالیسم بنابر اصل نزدیکی هرچه بیشتر به واقعیت، بر استفاده
یکی از میراث  تان خود بیفزایند. این ویژگیگرایی داسکوشیدند بر جنبۀ واقع) گویا بدین وسیله می29: 1383(رادفر، 

ها نیز در میان نویسندگان بعدي روزبه روز رونق پردازي است که بعد از افول آنها در عرصۀ داستانماندگار ناتورالیست
نیست. آقا خبري از جمالت مطنطن و کلمات ثقیل ) در داستان حاجی56: 1389زاده، چنان ادامه دارد. (قاسمگرفت و هم

ها انتخاب شده است. زبان مردم کوچه و بازار خاصیت واقعی بودن داستان را جمالت طبیعی و مناسب با شخصیت
اي از شخصیت خود را به طور غیرمستقیم ها با حرف زدن و اداي خاص جمالت، جلوهتر کرده است. شخصیتبرجسته

کند.  نیاز میهاي داستان بیرخی توضیحات راجع به، شخصیتشناسانند؛ همین امر، نویسنده را از ذکر ببه خواننده می
 ایم.آقا است. در زیر به ذکر چند نمونه بسنده کردههاي ناتورالیستی در حاجیاین مؤلفه از پرکاربردترین مؤلفه

آینۀ که نوة اترخان  شان را تماشا کن! مثلها سر سفرة باباشان نان نخوردند. اما بیا بادو بروت و فیس و افادهدانی اینمی
اش اش صدتمن زندهکه ورچین هستند...حاال همه چیز از میان رفته: عرض، شرف، آبرو، ناموس! هر چی باشه فیل مرده

اش اش صدتمن زندهفیل مرده«المثل و ضرب»ها سر سفرة باباشان نان نخوردنداین«) عبارت 12صدتمنه. (همان، 
 ها، فرهنگی عامیانه دارد.داللت دارد که گویندة آن» شانفیس و افاده«و » تبادو برو«و کلماتی مانند » صدتمنه



 
 ٦٦٥/  هاي ناتورالیسم در داستان بلند حاجی آقابررسی مؤلفه

 
هرکسی میان این معرکه باید کاله خودشو دو دستی نگهداره. ما باید یک نان بخوریم و صدتا خیر بکنیم؛ چون  

هرکسی میان ) «32 الشأنمان سپرده شده. (همان،خوشبختانه در چنین موقع باریکی سرنوشت مملکت در کف قائد عظیم
 بر فرصت طلبی گوینده آن داللت دارد.» این معرکه باید کاله خودشو دو دستی نگهداره

 حاجی آقا خطاب به مراد: این ناخوشی منو تراشاند، آب کرد. امروز تو آیینه که نگاه کردم خودمو نشناختم. 
آقا مبین این امر است که او فردي جان ) جمله حاجی57تراشونه. (همان، آقا! آدم آه و دمه. ناخوشی بد چیزیه آدمو می-

 دوست است. و جملۀ مراد بازگوکننده سطح پایین فرهنگی و طبقاتی اوست.
 

 تر استها قويهاي حیوانی در آنهایی که انگیزهشخصیت.   12
زیر سوال بردند و انسان را به ها به انسان داده بودند، ها در آثار خود آن جایگاه قهرمانی را که رمانتیکناتورالیست

هاي حیوانات اولیه است، موجودي بیچاره که در جهان خیلی کوچک است و هستی وي به طور جبري تحت کنترل گونه
) این تصویر مأیوس کننده باعث محرومیت انسان از هرگونه اختیار و مسؤلیت در برابر 505: 1378تنزل داد. (مقدادي،

 شود: آقا بکار رفته، به ذکر چند نمونه اکتفا میه در حاجیشود. این مؤلفاعمالش می
اش  آید، چهرهکه صحبت از خوراکی به میان میحاجی آقا به چند چیز بود که از ته دل ایمان داشت: اول به خوردن وقتی

و حلوا  هاي شیرین مانند خرماشد. مخصوصاً خوراکیداد و حدقۀ چشمش گشاد میشکفت، آب دهنش را غورت میمی
هایش به شد و شقیقههایش در موقع خوراك لوچ میداشت...، چشمو باقلوا و پلوهاي چرب و شیرین را زیاد دوست می

زد...، بعد هم حاجی آقا حمام ومشت و مال را خیلی دوست انداخت بعد عارق میافتاد و ملچ و ملوچ راه میجنبش می
شد. با وجودي که اندورنش همیشه پر از صیغه و عقدي بود. (هدایت، ت میطاقداشت...، اما حاجی در مقابل زن بیمی

-آقا به عنوان شخصیت اصلی داستان، براساس جبر فیزیولوژي مقهور نیازهاي جسمی خود می) هستی حاجی2536:44
ي داد و حدقهآب دهنش را غورت می«آقا از اشتیاق بیش از به غذا باشد، و در حد یک حیوان تنزل یافته است. حاجی

-افتاد ملوچ و ملوچ راه می هایش به جنبش میشد و شقیقههایش در موقع خوراك لوچ میشد... چشمچشمش گشاد می
آقا مشهود است. عالوه در این توصیف کامالً چیرگی غریزة حیوانی بر وجود انسانی حاجی» زد.انداخت بعد عارق می

اش آکنده از زنان گوناگون باشد و با این حال با دیدن هر جنس ندرونی خانهآقا موجب شده، ارانی حاجیبراین شهوت
 گردد. این موارد بر فصل مشترك خصایل او با غرایز حیوانی دارد.  خود میدهد و از خود بیمؤنثی عنان از کف می

تر بکنی. مکان طوالنی زنی که این زندگی ننگین که داري در زمان وتو تنها اسیر شکم و زیر شکمت هستی. حرص می
) این تصویر مربوط به بعد حیوانی انسان 91تري، تو پستی را با شیر مادرت مکیدي. (همان، از کرم، از خوك هم پست

کنند. غلبۀ ها از انسان با غرایز حیوانی در آثار خود ترسیم میاست ودر حقیقت همان تصویري است که ناتورالیست
آقا و تالش براي ادامۀ زندگی حیوانی که تنها مادیات در آن ی بر دیگر نیازهاي حاجیبارگشهوت، هوسرانی و شکم

 اصالت دارد و براي روح و نیازهاي معنوي بهایی قائل نیست.
 

 گیرينتیجه
هاي ترین نویسندگانی است که  آثاري  مطابق با اندیشهنویسیِ ایران یکی از شاخصکوتاه صادق هدایت پدرِ داستانِ

مکتب ادبی ناتورالیسم خلق کرده است. هدایت از کودکی پا به عرصۀ نویسندگی گذاشت، و دانستن زبان فرانسه، او را 
آقا شود. که حاجیهاي ادبیات نوین غربی یاري رساند. حیات ادبی هدایت به پنج دوره زمانی تقسیم میدر آشنایی با افق
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در مجلۀ سخن منتشر گردید. در این دوره فضاي سیاسی حاکم بر جامعه  1324مربوط به دورة چهارم آن بوده و در سال 

هاي اجتماعی، اخالقی و سیاسی بسیار مساعد بود. و از آنجا که  هاي دردناك، مشکالت، نابسامانیبراي بیان واقعیت
هدایت نیز با توصیف و  کند، پسنویسنده ناتورالیستی با انعکاس این گونه مسائل، غیر مستقیم به اصالح جامعه قیام می

آقا و بیان مشکالت جامعه مانند نویسندگان ناتورالیستی بهبود و اصالح جامعه فاسد آن دوران را تصویر اعمال حاجی
 خواستار است.

هاي  اي نیست، نوعی شرح و تفسیر ممتد است؛ افشاگري تاریخ انحطاط اخالقی و تبهکاريپارچهحاجی آقا داستان یک
هاي اجتماعی را از طریق زندگی یک فرد تیپیک بیان کند. در برخی از آثار هدایت در این اثر، واقعیتاجتماع است. 

ها آن شود. از جملههاي متفاوت (مثالً رئالیسم، ناتورالیسم و رمانتیسم در یک اثر) مشاهده میزیستی سبکهدایت هم
 هاي ناتورالیستی نیز بهره جسته است.رقم صبغۀ رئالیستی از مؤلفهآقا است که علیداستان حاجی

نگاري؛ آقا عبارت است از: مسئله وراثت؛ توجه به علم فیزیولوژي؛ زشتهاي ناتورالیستی موجود در داستان حاجیمؤلفه
پردة مسائل جنسی مخالفت با قراردادهاي اخالقی و باورهاي مذهبی؛ شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم؛ عنوان بی

عدالتی، فقر و فالکت موجود در جامعه؛ انسان مقهور ربۀ مشروع؛ به تصویر کشیدن پلیدي، پریشانی، بیبه منزلۀ تج
هاي هایی که انگیزهشرایط جسمانی؛ نفی آزادي و طرد اختیار؛ توصیف دقیق و شرح جزئیات؛ زبان محاوره؛ شخصیت

 تر است. ها قويحیوانی در آن
نگاري؛ شکستن حرمت کاذب کلمات و آقا عبارتند از: زشتدر داستان حاجی پربسامدترین این مؤلفه ناتورالیستی

عدالتی و فقر و فالکت موجود در جامعه؛ زبان محاوره؛ توصیف دقیق و مفاهیم؛ به تصویرکشیدن پلیدي، پریشانی، بی
 شرح جزئیات.
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