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 » الهاويه«هاي ناتوراليستي در داستان  ديدگاه تطبيقي بررسي

  اثر اميل زوال» آسوموار«از مصطفي لطفي منفلوطي و 

  2∗∗∗∗امير مقدم متقي، 1فريبا گلشن

  دانشگاه شهيد مدني آذربايجانكارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي آموختة دانش. 1
  دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان. 2

  10/06/1394 تاريخ پذيرش:      21/10/1393تاريخ دريافت: 

  چكيده
اين مكتب . گذاري شد اميل زوال بنيان وسيلة به 1870مكتب ادبي ناتوراليسم در سال 

پيدايش اين  پس از. كند ميبررسي شناسي و وراثت  مسائل انساني را بر اساس علم زيست
به  توان مياز آن جمله . مكتب برخي از ادبا و نويسندگان عرب نيز از آن متأثر شدند

كه ، »اهلاوية«در داستان  ويژه بهوي در برخي آثار خود . اشاره نمود مصطفي لطفي منفلوطي
هدف از اين . است از اين مكتب تأثير پذيرفته، استزوال » آسوموار« برگرفته از داستان

و  »اهلاوية« هاي در داستان و زوال ناتوراليستي منفلوطي هاي ديدگاه تطبيقي پژوهش بررسي
» آسوموار«و موضوع را از  مايه درون، منفلوطي از ميان عناصر داستاني. است »آسوموار«

كيفيت حضور ، هاوگو ، گفتفضا، لحن ازجملهاما ديگر عناصر داستاني گرفته، 
در داستان آسوموار عوامل . و طرح با آسوموار تفاوت دارد رنگ پيو همچنين  ها شخصيت

در داستان  كه درحالي، شوند ميمعرفي  عامل بدبختي و مشكالت انسانيوراثتي و محيطي 

 تأثيرپذيريهمچنين اميل زوال . استعامل محيط عامل بدبختي و رنج انسان » اهلاوية«
ديده  ندرت بهدر داستان منفلوطي  تأثيرپذيرياما اين ، فلسفي دارد هاي ديدگاهبيشتري از 

چيزي كه در رمان ، ديني در داستان منفلوطي وجود دارد هاي گرايش ،در مقابل. شود مي
 .زوال وجود ندارد

  
 .آسوموار ؛اميل زوال ؛الهاويه ؛منفلوطي ؛ناتوراليستي هاي ديدگاه: ها كليدواژه

                                                                                                                                               

 a.moghaddam@yahoo.com                            نويسندة مسئول ∗∗∗∗



 1394زمستان . 37شماره     مجلة علمي ـ پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي

١٥٤ 

 مقدمه. 1

  مسئلهبيان . 1-1
انعكاس ، اين ادبيات. در ادبيات ناتوراليستي اثر ادبي و جامعه در تقارب با همديگر قرار دارند

مسائل و ، خود هنردر  كوشد ميكه عقايد ناتوراليستي دارد  اي نويسنده. اجتماعي است هاي آسيب
 بندوباري بي، خواري شرابچون  اي اخالقيمشكالت بيكاري و ، چون فقر اي مشكالت اجتماعي

تا اين مسائل و مشكالت انساني و جامعه را به مسائل  كند ميرا بيان كند و سعي  و ديگر فسادها
روگون مكتب ناتوراليسم نيز در مجموعة  گذار بنياناميل زوال . و وراثت ربط دهد محيطي زيست

رفتاري و اخالقي  هاي آسيببه ، مان اين مجموعه استهفتمين ر» آسوموار«كه  ماكار
مصطفي لطفي منفلوطي كه سه دهه با اميل زوال و ادبيات ناتوراليستي . است پرداخته خواري شراب

كساني است كه در آثار خود متأثر  ازجملهدر ميان شاعران و نويسندگان عرب ، او فاصله داشت
آن را  و موضوعكه ايده  است» الهاويه«يكي از آثار وي داستان كوتاه . است بودهاز آثار فرانسوي 

هر دو داستان در مورد مردي است كه گرفتار . است شدهگرفته اميل زوال » آسوموار«از داستان 
همسرش را  كه طوري به. دهد ميو تمام اموال خود را در اين راه از دست  شود مي خوارگي مي

در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ براي سؤاالتي . كند ميران مجبور به كار در خانة ديگ
به سمت ادبيات غرب و  اي دوگانهكه گرايش  اي دورههستيم كه عملكرد منفلوطي در  چنين اين

منفلوطي در داستان كوتاه الهاويه چه گرايشي  چگونه بود؟، ادبيات كالسيك عربي وجود داشت
عناصر داستاني در داستان كوتاه ؟ آناز آسوموار است يا برگرفته از  اي ترجمه الهاويهآيا  دارد؟

اهداف هر دو دارند؟ جهات مشترك و يا متباين اين دو اثر چيست؟  هايي ويژگيالهاويه چه 
   موجود در آن چيست؟ گرايي واقعنويسنده از به كار بردن مكتب ناتوراليسم و 

بر آن شديم تا اين دو داستان را بر اساس  دست  اين ازبه سؤاالتي  گويي پاسخبراي 
آن  جداناپذيرعمدة مكتب ناتوراليسم و برخي از موضوعات  هاي ويژگيخصوصيات و 

و ديدگاه و عقايد  بيني جهان، مايه ويژهدرون بهاز زواياي مختلف ، اجتماعي هاي ازجملهĤسيب
  .و بررسي قرار دهيم موردنقدشاعر 

  

 اهميت و ضرورت تحقيق. 1-2

 ديگران از طرف و، است انساني مشكالت بيان براي ادبي نوع بهترين داستان كه  يآنجاي از
، باشد داشته يجا ناداست حوزة در تواند مي اي گسترده شكل به ادبي نقد گوناگون واعان
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 همچنين و مختلف ملل ادبيات شناخت براي مناسبي مجال آثاري چنين بررسي و نقد بنابراين
  .باشد داشته تواند مي كه است هايي و تفاوت ها شباهت و و تأثّر تأثير

  

 پيشينة تحقيق. 1-3

ديگر تاكنون هيچ مقاله يا كتاب و يا اثر ادبي ، است نموده و تفحصتحقيق  كه نگارنده تا آنجا
اين  بنابراين. است ر الهاويه و آسوموار نگاشته نشدهخصوص تطبيق منفلوطي وزوال در دو اث در

در  شده هايانجام پژوهشاما در ميان . رود مينوين به شمار  يپژوهش در حد خود پژوهش
 نوشتة» ناتوراليستي زوال و صادق چوبك هاي ديدگاهبررسي «عنوان  بااي مقاله، ادبيات فارسي

در اين مقاله به . است چاپ شده 1390در سال  هاشمي و محسني و آقايان فهيم كالمخانم 
 هاي ويژگينوشتار و نيز  و سياقسبك ، زبان انتخابي، اصلي آثار اين دو نويسنده هاي مايه درون

در مورد آثار داستاني منفلوطي نيز تمامي . است پرداخته شده شان هايداستاني شخصيتبرجستة 
با عنوان اي نامه پايان 1393در سال  تازگي به. بودن آثار است مبني بر رمانتيك ها ديدگاه
فاطمه به قلماجتماعي و نقدي مصطفي لطفي منفلوطي در دو كتاب النظرات و العبرات هاي ديدگاه

پژوهشي تاكنون اما . است كردهآن را بررسي  كه آن هم ديدگاه رمانتيكاست شده نوشتهقنبر هراتي
كند،انجام و آن را از جهت ناتوراليستي بودن بررسي ، بپردازد» الهاويه«به داستان كوتاه  كه صرفاً

  است. نشده
 

 بحث. 2

  ناتوراليسم. 2-1

در كاربرد اين واژه قبل از ادبيات . است گرايي طبيعتدر لغت به معناي 1ناتوراليسم«
كساني است كه طبيعت را به عنوان اصل اوليه قبول  در فلسفه ناتوراليسم نظامِ. است بودهفلسفه

 .)393: 1391، حسيني(سيد » كنند ميرا به آن حمل  چيز همهدارند و 

فلسفي مختلفي  هاي بنيانناتوراليسم ادبي كه توسط اميل زوال مطرح شد و رشد يافت از «
، )2(اومانيستي هاي ديدگاه، (پوزيتيويسم))1(از جملة آنها فلسفة تحققي. است ريشه گرفته

. ) استزدگي علم()5(برگرفته از ساينتيسمي هاي ديدگاه و همچنين)4(ماترياليسم، )3(بيولوژيسم

                                                                                                                                               

1. Naturalism 
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بر ادبيات كارل ماركس و چارلز داروين، آگوست كنت، هيپوليت تنفيلسوفاني چون 
 نويس رمانناتوراليسم زوال از اين فكر سرچشمه گرفت كه . اند بودهناتوراليستي تأثيرگذار 

و ر كند كا و پزشكانشناسان  پاي زيست در كنار و پابه، علمي )6(»ترمينيسمد«با روح  تواند مي
بر اين تلقي و برداشت استوار  روگون ماكارعظيم  هاي داستان طرح كارش در نگارش سلسله

  .)291: 1391، (پريستلي»بود

 
  مصطفي لطفي منفلوطي. 2-2

و بيگانگان و غرب در ميان مردم اشاعه  تأثيرمنفلوطي در شرايطي كه فساد اجتماعي ناشي از 
 هاي داستان بازآفريني روبه، دين و سنت به پايبندي با حفظ،)35: 1366، گيپ(يافته بود گسترش

 هاي رمان موضوعات و مضامين، الگو اقتباس با را كوتاهي هاي داستان؛ وي آورد غربي
  .نوشت فرانسوي

شرايط اجتماعي  در دو فرهنگ وجود دارد مطابق نبودناثر يك  بازآفرينيكه در  اي مسئله
فرهنگ  چراكه، داردبيشترين نمود را  منفلوطي آثاردر  اين مسئله. و فرهنگي دو ملت است

  .داشتاروپايي تفاوت فلسفي  هاي مكتبمتأثر از  و شرقي با فرهنگ اسالمي
وال آثاري را تأليف كند كه به طور انتظار داشت كه منفلوطي مانند ز توان ميبه همين دليل ن

البته وجود شرايط اجتماعي ـ كه . مانند مكتب ناتوراليسم باشد، گرفته از مكتب خاصي كامل الهام
، برود كه از مشكالت اجتماعي هايي داستانذكر شد ـ باعث شد منفلوطي به سراغ ترجمة  تر پيش

  .حاكم است هااز اينكه چه ديدگاهي بر آن نظر صرف، گويند ميفرهنگي و اخالقي سخن 

  
  اميل زوال. 2-3

را منتشر  روگون ماكاربا سقوط امپراتوري دوم فرانسه مجموعة ناتوراليستي  1870زوال در سال 
تا  1871سال شامل بيست رمان است كه از  اي مجموعهعنوان مشترك  روگونماكار. كند مي

و اين مجموعه براي خود مستقل است  هاي رمانهر يك از . است به نگارش درآمده1893
  .)54: 1375، اسكرين، فورست(ارتباط دارد با بقيه حال درعين

، (آن برونسويكبه دست آمد »آسوموار«نخستين موفقيت عمومي بزرگ زوال به دنبال انتشار 

1371 :47.(  
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. فعاليت سياسي خود را انجام داد ترين بزرگ» كنم ميمن متهم «بعد از آسوموار زوال در 
زوال را به مدت يك سال به  مسئلهبه دنبال اين . اعالم كرد گناه بيرا  سروان دريفوساو 

ماجراي سياسي ـ قضايي آن دوران  پرسروصداترين، قضية دريفوس. زندان محكوم كردند
. درگذشت 1902سپتامبر  29زوال بر اثر حادثة غريبي در  مسئلهبه دنبال اين  .)48 ،همان(بود

او را در خواب خفه ، معيوبدودكش يك ماجرا از اين قرار بود كه دود گاز زغال از 
  .)74: 1377، (آلبربدهكرد

  

 »الهاويه«داستان كوتاه  رنگ پيبررسي . 2-4

در طرح فقط رخدادهايي . نقل موجز و فشردة حوادث و رويدادهاي داستان است، يا طرح رنگ پي
بديهي است كه  .)38، ش1388، بابا (كريمي قرهكه نقش اساسي در تعيين مسير داستان دارند شوند ميذكر 

باشد وگرنه داستان به حكايتي ساده بدل  تيعلنقل اين حوادث مهم در طرح داستاني بايد مبتني بر 
و اجزاء  .)39 ،همان(دهد ميروابط عقالني ميان حوادث يك داستان را نظم  رنگ پي. خواهد شد

، ناسازگاري يا ناپايداريكشمكش يا ، آغاز :از به ترتيب عبارتند رنگ پيدهندة  تشكيل عناصر
  .پايان، گشايي گره، نقطة اوج، تعليق، گسترش

  1آغاز .4-1- 2

   :است گونه شروع شدهاين» الهاويه«تان داس
عشــتها فــی هــذا  األعــوام الطـوال الــيت ك! مل أعــش منتلــمـا اکثــر أيــام احليــاة و مـا أقلهــا«

مساء الـدنيا ليلـة واحـدة مث اليـراه  يف يکما مير النجم الدهر   العامل إال عاماً واحداً مر يب
  .)۶۳ :م۲۰۰۰، (منفلوطی)7(»الناس بعد ذلك

هستيم كه نشان  آميزي و عبرتشروع خوبي دارد و ما شاهد جملة كوتاه » الهاويه«داستان 
كه خواننده را براي خواندن  كند ميبه دنبال آن نيز نكتة مبهمي را بيان . از افكار نويسنده دارد
در  خواهد ميكه نويسنده  كند ميمخاطب بعد از اين شروع گمان . كند ميادامة داستان ترغيب 

كه توضيحي در  بينيم مياما با خواندن ادامة داستان ، مورد آن يكسال توضيحات بيشتري بدهد
اري و ناسازگاري در ناپايد با فاصلة خيلي كوتاهي به و نويسنده، است مورد آن داده نشده

كه ادامة بينيم ميي را نخصوص بهحادثه و اتفاق ، در شروع داستان بنابراين. است داستان رسيده
  .آن گسترش يابد تأثيرداستان نيز تحت 

                                                                                                                                               

1. Opening 



 1394زمستان . 37شماره     مجلة علمي ـ پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي

١٥٨ 

  1ناپايداري. 4-2- 2

 اش ادارهكه شخصيت اصلي داستان با رئيس  شود ميناپايداري داستان الهاويه زماني آغاز 
  .كشيده شود خواري شرابكه به سمت  شود ميو اين دوستي باعث ، شود ميدوست 

 ؛ب)ناسازگاري انسان با انسان الف): خورد ميبه چشم اصوالً به سه شكل  ها داستانناسازگاري در 
  .)42و  41، همان(ناسازگاري انسان با خودج) ؛ يا سرنوشت، طبيعت، ناسازگاري انسان با جامعه
 تأثيربه دليل  سو يكيعني شخصيت اصلي از ؛از نوع دوم است، داستانناسازگاري در اين 

ي سوي ديگر با ايجاد هنجارها و از؛ است معتاد شده خواري شرابپذيرفتن از محيط جامعه به 
بگويد كه شخصيت در  خواهد مينويسنده  كه ازآنجايي. است اخالقي جامعه را به فساد كشيده

 تأثيراما تحت ، داشتهاخالق خوبي هاي  ويژگيابتدا هيچ مشكلي نداشته وزندگي خوب و 
ناسازگاري از نوع سوم  تواند مين بنابراين، شود ميروابط دوستي نادرست به انحراف كشيده 

چون ، باشد تواند ميهمچنين ناسازگاري از نوع اول نيز ن. يعني ناسازگاري انسان با خود باشد
بلكه جامعه است كه ، دو شخصيت رئيس اداره و شخصيت اصلي با يكديگر ناسازگاري ندارند

  .كشاند ميهر دوي آنها را به انحراف 
  2گسترش .4-3- 2

براي يافتن مندي عالقهكه  شود ميزمان با شروع ناپايداري سؤاالتي در ذهن خواننده ايجاد  هم
  .)42 :1388، بابا (كريمي قرهكند ميپاسخي به اين سؤاالت او را به ادامة خوانش تحريك و ترغيب 

توصيف زن از  واسطة بهيكي؛شود ميمختلف نمايان  هاي صورتبه گسترش ، در اين داستان
و  كند ميتوصيف را شان ماليمشكالت كه وي  است زماني ويژه به، شان زندگياوضاع و شرايط 

و  آمدههمسرش به وجود  هاي گري الاباليواسطة بهكه براي او گويد مي هديدهاييتاز ، تبع به
واوضاع زندگي آنها را  رود ميكه دوست قديمي به دنبال شخصيت اصلي است  زمانيديگري 

  .كه رفيقش را از اين گرفتاري نجات دهد كند ميوسعي  بيند مي

  3تعليق .4-4- 2

و شور و اشتياقش براي دنبال كردن  شود ميكنجكاوي خواننده بيشتر  رنگ پيبا گسترش 
ي داستان اغلب همدردي و ها شخصيتشخصيت اصلي يا يكي از . زيادتر، ماجراي داستان

                                                                                                                                               

1. Conflict 
2. Development 
3. Suspense 
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. شود ميمند عالقهو خواننده نسبت به سرنوشت او  كند مياو را به خود جلب  داري جانب
نگاه  نگراني دلاو را در حالت انتظار و ، نسبت به عاقبت كار آن شخصيت مندي عالقههمين 

به عبارت ديگر . گويند مي» هول و وال«يا » حالت تعليق«و چنين كيفيتي را در اصطالح  دارد مي
كيفيتي است كه نويسنده براي وقايعي كه در شرف تكوين » هول و وال«يا » حالت تعليق«

به ادامه دادن داستان  و كنجكاورا مشتاق  آفريندو خواننده ميدر داستان خود ، هستند
  .)76و75 :1376، (ميرصادقيانگيزد برمياو را  و التهابوهيجانكند مي

كه ببيند شخصيت اصلي از اين  دارد ميخواننده را منتظر نگه  نويسندة داستان الهاويه
؟ و اين تأثيرگذاري گذارد ميتأثيريا نه؟ و آيا سخنان دوست قديمي در او  يابد ميمشكل نجات 

به كجا  درنهايتتا چه اندازه است؟ مخاطب به دنبال ادامة داستان است كه بداند حوادث 
كه نقطة اوج داستان لو نرود و خواننده نتواند  آورد نمي؟ نويسنده سخني به ميان انجامد مي

  .كند بيني پيشحوادث بعدي را 
  1نقطة اوج يا بزنگاه .4-5- 2

نويسنده جهت جذب خواننده در اين  هاي تالشقسمت داستان است كه همة  ترين حساس
تا داستان طي يك  دهد ميسير منطقي حوادث دست به دست هم . نشيند ميقسمت به ثمر 

بديهي است كه نقطة اوج خود . قوس صعودي به اوج توانايي و امكانات خود دست يابد
غالباً هر . دارد برميداستان قوس نزولي ، بعد از اين نقطه تقريباً. حاصل حوادث پيشين است

چه قدر اين نقطة اوج به پايان داستان نزديك باشد به همان اندازه داستان زيبا و هنري خواهد 
آغاز ، حامله شده كند ميدر داستان الهاويه جايي كه زن احساس  .)43: 1388، بابا (كريمي قرهبود

  .رود مي گشايي گرههمان قوس نزولي است كه رو به سمت 
  2گشايي گره .4-6- 2

مد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجه نهايي رشته حوادث است و نتيجة پياگشايي  گره
سرنوشت شخصيت يا ، گشايي گرهدر . ها شدن سوءتفاهم برطرفگشودن رازها و معماها و 

خواه اين ، كنند ميپيدا  خودآگاهيبه موقعيت  هاآنو  شود ميي داستان تعيين ها شخصيت
  .)77: 1376، (ميرصادقيبه ضررشان خواهباشد  هاآنموقعيت به نفع 

                                                                                                                                               

1. Climax 
2. Denouement 
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همسايه  پيرزندر شرايطي كه فقط ، وقتي است كه زن در خانه داستان الهاويه گشايي گره
و پس از مدت  كند ميو براي بهبود وضعيتش طبيبي پيدا نكند ميوضع حمل ، همراهش است

كه زن  بيند مي، تا پولي از زن بگيرد و برود شود ميمرد وارد خانه  كهوقتي . ميرد ميكوتاهي 
به ناگاه ، است كه مرده شود ميمتوجه ، دهد ميوقتي تكانش . است به زمين افتاده هوش بي

در فاصلة بين . ميرد ميو بچه نيز  كند ميو ندانسته بچه را نيز زير پايش لگد  رود ميعقب  عقب
همان نقطة بحران داستان ـ با  كه زن باردار است ـ يعنيشود مياينكه خواننده متوجه 

خواننده بعد از اين اتفاق . دهد ميدر داستان روي  گشايي گره، ناگوار اي حادثهآمدن وجود به
  .مرز بين بحران و پايان قصه است گشايي گرهيعني ؛منتظر پايان قصه است

  1بندي پايان .4-7- 2

و در روشن  آيد گشاييمي گرهپس از  ها داستانقطعة كوتاهي است كه در بعضي از  بندي پايان
به صورت  بندي پاياننويسنده در . رساند ميساختن فضاي عمومي داستان خواننده را ياري 

اعالم  ها شخصيتاجمالي نظر خود را به صورت شفاف يا تلويحي در مورد سير حوادث يا 
را پس از بازة زماني داستان اظهار  ها شخصيتو يا تلخيص گونه سرنوشت  كند مي
  .)43 :1388، بابا (كريمي قرهدارد مي

كه در  گويد ميپايان اين داستان نويسنده به صورت خالصه از عاقبت شخصيت اصلي در 
  .رود ميو عاقبت به تيمارستان  شود ميو پس از يكي دو ساعت ديوانه  آيد ميبه خود  اي لحظه
  

  بررسي آسوموار. 3
 چيزهايمتضمن همة ، اصطالح تر عمومياما كاربرد ؛آسوموار در لغت به معناي ميخانه است

محيط  :از آن جمله؛ كشد ميرا به زير  ژروزاهريمني جامعه است كه شخصيت داستان به نام 
خود شهر كه او را در نيز و ، كند ميدر آن زندگي ژروز كه  اي ستمگرانهاجتماعي و فرهنگي 

  .)109: 1381، (بگليكند ميآنها را حفظ وي كه يزيانبار هاي دوستيتمامي  درنهايتو  كوبد ميهم 

را  لويي بناپارتسلطنت  هاي سالاميل زوال در مجموعة روگون ماكار ماجراي زندگي مردم در 
از خاندان بزرگي هستند كه تحوالتش طي پنج نسل  ها و ماكارها دو تيره روگون. كند ميبيان 

كه در كل مجموعه به صورت  شود ميآنها در قالب وراثتي مطرح » تاريخ طبيعي«. شود ميگيري  پي

                                                                                                                                               

1. Ending 
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 ها حرفهرا » تاريخ اجتماعي«. كند ميخودنماييجسمي و روحي  هاي بيمارياز  آوري شگفتزنجيرة 
به اين  هاواقعاً رماناين . دهد ميتشكيل ، كنند مير بسياري كه اعضاي خانواده اختيا هاي شغلو 

از اين زاويه . پوشانند مياقتضاي ناتوراليستي كه هر اثر هنري بايد يك سند انساني باشد جامة عمل 
دستاورد  ترين بزرگروگون ماكار ، گرايي عينيو از لحاظ تلقي فيزيولوژي از انسان و نيز سعي در 

  .)55و54: 1375، اسكرين، (فورستناتوراليسم در عرصة رمان است
 هاي بر اين باور بودند كه ويژگي اي عدهناتوراليستي اميل زوال  هاي ديدگاه به دليل

اما بايد در . هستندشده   نشانده  شخصيت شده و در تعيين قبل زوال از هاي داستان هاي شخصيت

به عنوان الگويي  درواقعمردم و  رفتارهاينظر گرفت كه اين فرصتي است براي نشان دادن 

است كه در زمان رشد  اي افتاده داستان يكي از كارگران صنعتگر تك، اين داستان .كند ميرفتار 
 ؛اند مانده يخال دستو در مقابل طبقة حاكمه  اند هنشدصنعت هنوز به سالح اتحاديه مجهز 

از طريق ، كارگران شرق پاريس. ندارند آگاهي خود هاي مسئوليتكه هنوز از نيروها و  اي طبقه

نامردمي .است گونه نامردمي افتاده ؛فرزندي كه در صحنة همهگيرند ميجان  ها كوچهاين فرزند 

و كشان  نامردمي بهره، نامردمي النتيه در زندگي زناشويي، كوپوي شريف در برابر وسوسة پياله

در برابر تنها لذتي كه ، نامردمي خود ژروز در برابر جنس مخالف، نگهبانشان هاي سگ

  .در دسترس فرودستان قرار دارد رايگان به

و نه از  شود مينه از اخالقيات نويسنده ناشي ، نقش مهمي كه در اين داستان به الكل داده شده

به اين دليل كه در هفتمين  سادگي بهبلكه ؛ارتباط كارگر با الكل ةساخت شيپو الگوهاي ناشايست 

  .)11 :1361، (زوالتوارث والكل: به موضوع اصلي بازگردد ناچار بايستبه مي، داستان مجموعه

اخالقي ديرين و  هاي ارزشرها كردن  دليلبشريت در تصور زوال به ، از ديدگاه اخالقي
مطلق ديني و متافيزيكي ديگر كاربرد  هاي ارزشكه در آن  شرفتيپ روبهايجاد جامعة صنعتي 

شدن از بهشت به صورت نقص ذاتي علمي و  نفرين رانده. است شده ومرج هرجدچار ، ندارد
روگون  هاي خانوادهشدة الكلي كه جدة  موجود خزان» تانت ديده«اگونه در تحققي با پيكره حو

ممنوع  هاي نوشيدنيممنوع كه با  با ميوة نه )8(جديداين حواي . است متجلي شده، ماكار است
سقوطي ناگزير در عرصة علمي و وراثتي دارد تا در قلمرو  بيشتر و شود مياز بهشت رانده 

به همين ترتيب نجات و بازخريد انسان ازگناه نيز از طريق علم در قلمرو وراثت ممكن  .دين
  .)51: 1373، (رابرتس ولچشود مي
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در جامعه نيز مانند ، حركت اجتماعي شبيه حركت حيات آدمي استسير «: گويد ميزوال 
مختلف را به نحوي به همديگر  هاي اندامپيكر انسان نوعي همبستگي وجود دارد كه اعضا و 

ديگر نيز فاسد خواهد شد و  هاي اندامكه اگر اندامي فاسد شود بسياري از  دهد ميپيوند 
مكانيكي  همانندسازينگرش علمي زوال به  بنابراين؛»شود ميعارض  اي پيچيدهبيماري بسيار 

  .)1374:131، (لوكاچشود ميجامعه و پيكر انسان منجر 
و  زا پسندتوهم عامهو ادبيات ، نويسندگان ناتوراليست در مخالفت با سنت ادبي رمانتيك

 خواستند مي، نظم حاكم است هاي ارزشكه در پي تثبيت  گرا اخالقو ادبيات ، كننده سرگرم
با دقت و ، پاافتاده پيشيا  تأثيرگذارهرچند ، اش هايحقيقي جنبهزندگي را بدون پرده با تمام 

آسوموار . كنند بازنمايي، پوزيتيويست يا پژوهشگر علمي نگار تاريخموشكافي درخور يك 
  .)1381:82 ،(بگلياست آشكارا از چنين اهدافي حاصل شده اي تااندازه

و شدن كلمات  گرفتهكار بودنش و به غيراخالقيبه دليل ، وقتي كه آسوموار منتشر شد
اما از طرف عامة مردم مورد ، شناسان مورد اعتراض قرار گرفت سخنان ركيك از طرف زبان

  .)36: 1377، (آلبربدهاستقبال قرار گرفت

  

  بررسي موضوع دو داستان. 3-1
ا و رخدادهاي داستان به طور مستقيم ي شود ميمفهومي است كه داستان دربارة آن نوشته ، موضوع«

 .)50: 1387، نياز بي(» وجود دارد 1در جهان خارج به صورت عينيو  شود ميغيرمستقيم به آن مربوط 

و  ها آسيبو به دنبال آن  خواري شرابدر مورد  موضوع در رمان آسوموار و داستان كوتاه الهاويه
 خواسته ميبوده و  چيزي كه اميل زوال شاهد آن. است و فقراجتماعي چون فساد اخالقي  مشكالت

ناتوراليستي  هاي ديدگاهروگون ماكار بياورد و بر پاية  هاي مجموعهرا در قالب يكي از  مسئلهاين 
لطفي . ش گنجانده و عاملش را به وراثت نسبت دهدهاي داستانهاي شخصيتخود در يكي از 

  .است را از اميل زوال گرفته» الهاويه«منفلوطي نيز ايدة اصلي و موضوع داستان كوتاه 
  

  دو داستان ةماي بررسي درون. 3-2

نويسنده را نسبت به زندگي و به طور اخص موضوع داستان  گيري جهت، ماية مضمون درون
، هدف بي، هدفمند، با معنا، پوچ، زيبا، زندگي را زشت تواند مينويسنده  رو ازاين. دهد مينشان 

                                                                                                                                               

1. Objective 
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و گاهي چنين مضموني صراحت دارد . يا سامانمند نشان دهد، سامان بي، اميدواركننده، آور يأس
  .)52:همان(پنهان است و داراي ابهام گاهي

ماية ناتواني و انحطاط  به درون توان ميآن داستان منفلوطي  تبع بهاميل زوال و  هاي داستاناز 
چيزي كه حاكم بودن ؛ چنداني ندارد تأثيربه عقيدة آنها انسان در سرنوشت خود . انسان پي برد

  .كند مياعتقادات جبرگرايانهدر دو داستان را آشكار 
 مايه درونكارگيري بهپي به مهارت نويسنده در  زودي به، خواند ميرا كسي كه رمان آسوموار 

رويدادهاي موجود به  واسطة بهمضمون ناتواني انسان در رمان  كه طوري به. برد ميو تم پي 
، كند ميبه اين معني كه نويسنده به صورت آشكار اين ناتواني را بيان ن. شود ميخواننده ارائه 
  .كند ميشخصيت داستان اين مفهوم را ارائه  هاي كنشبلكه در قالب 

يا زماني ، مبارزه كند خواري شراببر اميال نفساني خود غلبه كند و با  تواند ميزماني كه كوپو ن
و يا زماني كه خود شخصيت ژروز نيز براي غلبه بر  شود ميكه همسرش در اصالح او ناموفق 

ماهرانه از عنصرهاي  كارگيري بهاين اتفاقات در ،شود خوارگيمي ميگرفتار خودش نيز ، ناتواني خود
در جريان ، در داستان كوتاه الهاويه. يابد ميجريان ... تصادف و، حادثه، وگو گفتمختلف چون 

بلكه نويسنده از زبان ، كنيم نميرا دريافت  مايه دروناين ، داستان و در قالب عناصر مختلف داستاني
وقتي دوست صميمي شخصيت اول . كند ميان اين مفهوم را بي صراحت بهشخصيت اصلي داستان 

و بني  كبين ليس: قلت«: گويد مياست ـ به او  معتاد شده خواري شرابداستان ـ شخصيتي كه به 
و قد ، إن العزمية أثر من آثار اإلرادة: قال، مها فإذا أنت من الناجنيعزِ صادقة تَ  ةٌ النزوع إال عزم

فدعين يا صديقي و القضاء يصنع يب ما ، ال إرادة يل و ال اختيار، علی أمري مغلوباً  رجالً  أصبحتُ 
  )9(.)1993:94، منفلوطي(»يشاء

از  چراكه؛ به ناتوراليستي بودن داستان داشته باشد اي اشارهتواند مي، مايه دروناما اين 
به نوعي كه انسان را در حل . گري است حاكم بودن جبري، مكتب ناتوراليسم هاي ويژگي

رفتار  اردارياختو اجتماعي را  محيطي زيستو عوامل جبري  داند نميمشكالتش سهيم 
كه اسير جبر  دهد ميمنفلوطي نيز تصويري از شخصيت داستان نشان . داند هامي انسان
تفاوتي كه بين عقايد اميل زوال با منفلوطي وجود دارد در اين است كه منفلوطي . است شده

 ايبررا  وراثتي يمانند زوال جبر كه اي گونه به،است را در داستان وارد كرده داري دينروح 
است  اي نقطهو اين همان ؛ اعتقاد به قضا و قدر الهي دارد بلكه، قائل نيستها داستانشخصيت 
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اعتقادات ديني را در ادبيات  بهكامل از ادبيات غرب و نيز پايبند بودن  تأثيرپذيريكه عدم 
  .دهد ميمنفلوطي نشان 

، كند مييش روايت ها داستاندر  شراب را از ديدگاه وراثت و ميخوارگياميل زوال  درواقع
 براي طرح چنين داستاني خويش را جامعة اجتماعي مفاسد روايتاما مصطفي لطفي منفلوطي 

  .گيرد ميدوري از معنويت شكل  ازجملهكه به داليل مختلف  اي مسئله. دارد مدنظر
نبايد نتيجه گرفت كه همة مردم سرشت «: كند مياميل زوال تأثير محيط اجتماعي را اينگونه بيان 

هستند كه  خبري بيآنها فقط موجودات ، نيستند بدسرشتي من ها شخصيت چراكه، بدي دارند
  .)16: 1361، (زوال» است  كردهتباهشان ، زنند مي وپا دستفقري كه در آن  محيط سخت كار و

  

  در دو داستان پردازي شخصيتبررسي . 4

 و نامند ميشخصيت ، شوند ميظاهر ... را كه در داستان و نمايشنامه و اي شده ساختهاشخاص «
مثل افراد واقعي جلوه  تقريباًي را كه براي خواننده در حوزة داستان هاي شخصيتخلق چنين 

  .)84و 83: 1376، (مير صادقي»خوانند پردازيمي شخصيت، كنند مي
شكل اول آن . گيرد ميشناسايي شخصيت در داستان به دو طريق صورت طوركلي  به

 و مسائلتشريح و تفسير نويسنده و ديگري عمل وكردار شخصيت در برخورد با حوادث 
 تنهايي بههاآناز  هركداماما . شناسد ميخواننده از طريق عملكرد شخصيت او را  اي گونه به، است

  .از آنها استفاده كردبلكه بايد به صورت تلفيقي ، داستان خوبي را ارائه دهد تواند مين
 برخوردارداستان  هاي پردازيĤدم شخصيتاز امتياز وضوح و ايجاز در  تواند ميروش اول 

شخصيت ، اگر داستاني در كار باشد. به كار رود تنهايي بهتواند مياما اين روش هرگز ن، باشد
داستان شكل ، كفايت كند و تفسيربايد عمل كند اگر عمل نكند و نويسنده به همين تشريح 

  .)88 :همان(كند ميپيدا  شو گزارمقاله 
در بيشتر  كه اي گونه به. شاهد آن هستيم است كه ما در داستان الهاويه اي مسئلهاين همان 

با  دهند ميموارد از طريق گزارشي كه دوست قديمي و همسر شخصيت اصلي داستان ارائه 
است كه و در موارد خيلي اندك شويم ميو شخصيت اصلي داستان آشنا  ها آنشخصيت خود 

خواننده » آسوموار«اما در رمان ؛ كند ميخودش را به خواننده معرفي ، رفتار و گفتار شخصيت
  .برد ميست كه به ماهيت آنها پي ها شخصيتاز طريق اعمال وگفتار خود 
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مختلف  هاي جنبهاز  توان ميرا » ...نمايشنامه و، رمان، داستان كوتاه، قصه« هاي شخصيت«
شخصيت . پويا استو ايستا هاي شخصيتگروه ، ها بندي تقسيماز جملة اين . كرد بندي تقسيم
در ، به عبارت ديگر. شخصيتي در داستان است كه تغيير نكند يا اندك تغييري را بپذيرد، ايستا

 تأثيرنكند يا اگر  تأثيرو حوادث داستان بر او  است بودهپايان داستان همان باشد كه در آغاز 
، و مداوم در داستان يكريزشخصيتي است كه ، و شخصيت پويا باشد يكمتأثير، بكند

  .)94-93: 1376، صادقيمير(» باشد و تحولدستخوش تغيير 

، شخصيت رفيق. پويا هاي شخصيت هم و دارد ايستا هاي شخصيت هم داستان كوتاه الهاويه
و شود مياز اول داستان تا پايان تغييري در اخالق او ايجاد ن كه طوري به. شخصيتي ايستا است

شخصيتي پويا است و ، اما شخصيت اصلي داستان. گذارد مين تأثيربر كنش او  اي حادثه هيچ
، داشتن كوينزماني است كه در عين پاك بودن و صفات  اول رييتغ. شود ميو تحولدچار تغيير 

و تغيير آورد ميروي  خواري شراببه  اش ادارهبا رئيس  وبرخاست نشستبه دليل دوستي و 
و  آيد ميدوم زماني است كه در پايان داستان پس از فوت همسر و فرزندش به خود 

و به  شود ميزماني است كه ديوانه  نيز تغيير سوم .شود ميبه كردة خود آگاه  چندساعتي
  .افتد ميتيمارستان 
كوپو بعد از دوران . در رمان آسوموار در شخصيت كوپو و ژروز است ها شخصيتتغيير 

خود ، به مشكالت غلبه كند تواند مين كه وقتيو ژروز  شود ميدچار تغيير ، اش بيمارينقاهت 
  .شود مي خواري شرابو گرفتار  كند مينيز تغيير 

در داستان  هاآناول اينكه هر دوي :است مسئلهنقطة مشترك منفلوطي با اميل زوال در دو 
تغيير شخصيت را از آنها به نحوي اين  هركدامكه طوري به.دارنداذعان ها شخصيتخود به تغيير 

عوامل  تأثيرتحت  ها شخصيت. محيط اعتقاد دارند تأثيرهر دوي آنها به  دوم اينكه. كنند ميبيان 
  .شوند ميتغيير  درنهايتاجتماعي و محيط اجتماعي دچار تعارض و 

اما بيش از آنكه به آنها پرداخته شود به ، هستندالنتيه وكوپو ، بينواي رمان آسوموار قهرمانان

و  ها سختيدر رمان آسوموار ژروز زني است كه پس از تحمل . است توجه شده، شخصيت ژروز
 خواري شرابخودش نيز به  ناتوان شده، درنهايتهمسرش  خوارگي ميبسيار به دليل  هاي مصيبت

اينك گرفتار الكل كه ت اس مرد خانواده، »الهاويه«شخصيت اصلي داستان  كه درحالي. شود ميمبتال 
و براي اصالح همسر و گرم بوده مقيد به اصول اخالقي كامالًكه همسرش زني است  اما، شده
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بتواند  اوكه شايد  واراستو اميدبسته دل، قديمي يبه ياري دوست اش خانوادهكانون  ةشدن دوبار
 براي رهايي از شرايط موجود تنها نههمسرش ولي؛ نجات دهد موجود هاي گرفتاريهمسرش را از 

  .دهد مياز دست نيز در اين راه بلكه حتي جان خود را ، كند تالشي نمي
  

  در دو داستان 1بررسي نقل. 4-1

را به نمايش  مايه درون؛دهد ميرا گسترش  رنگ پي.است» وگو گفت«كي از عناصر مهم ي، نقل«
  .)1376:463،،(ميرصادقي »برد ميو عمل داستاني را به پيش  كند ميرا معرفي  ها شخصيتگذارد؛ مي

بيان ، است شدهخوانده  2»خودگويي«يا  »بازگويي«، نقل يا تلخيص كه در كتاب بوطيقاي ارسطو
خواننده از ، در نقل. است ها شخصيتحالت يا گذشتة ، رخداد، از كنش شخصيت اي فشرده
متن به نحوي كلي و فشرده  واسطة بهبلكه ، بيند ميرا ن ها شخصيتهاي كنشرخدادها مكان و، نزديك

  .)108: 1387، نياز (بينقل يعني گفتن نويسنده و شنيدن خواننده، به بيان ديگر. شود مياز آنها مطلع 
را به خواننده به صورت غيرمستقيم توضيح  رنگ پيدر رمان آسوموار  وگو گفتكيفيت حضور 

در اين رمان ما شاهد ريزبيني و دقت . كند ميرا معرفي  ها شخصيتو  مايه را آشكار درون؛ دهد مي
و رفتاري اخالقي  هاي كنش، وآمدها رفتكه وصف دقيق  صورتي ؛ بهخاصي بر روي جزئيات هستيم

اين در . است را در ذهن خواننده ايجاد كردهشن تصويري رو،  گفتن گفتار و طرز سخن محتوايو 
خواننده به طور يكجا و فشرده از عملكرد و رفتار شخصيت اصلي از  صورتي است كه در الهاويه

وكنش زيادي  ،حادثه، رخداد الهاويه داستان. شود ميآشنا  اش قديميزبان همسر و دوست 
. گيرد ميوجوش جنبو  شود ميوار خارج  يداستان از حالت گزارشاندك بسياردر موارد .تنها ندارد

 يتصادفمانند برانگيز بحثاي  حادثه، بررسي قابل فضاي، خصوص بهمكان و زمان  نبوداين امر باعث 
  .است  و جذاب در داستان شده برانگيز ابهاميي وگو گفتيا  تأثيرگذار

  

  ي اخالقي در دو داستانها ناهنجاريكاربرد سخنان ركيك و . 4-2

. كيفيت حضور اخالق است، از مواردي كه دو داستان با هم در آن اختالف دارند يكي ديگر
چراكه . است كمرنگ، ناتوراليستي هاي داستاناشاره شد حضور اخالق در  تر پيش كه چنان

                                                                                                                                               

1. Telling 
2. Diegesis 
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. اين ويژگي در آسوموار بيشتر وجود دارد. ترسيم مفاسد اخالقي استها  گونه داستان هدف اين
پدر  گر نظارهنانا، فرزندش ،رسد مير ژروز در حالت مستي به خانه سكوپو هم وقتيمثال براي

  :شنود را ميژروز  وگوي او با گفتاست و 
نگاشون كن! با ... !ها يلعنتغذامو بديد . كنم من كوفت يه زهرمار بديد«

، (زوال» ، ...اگه همين االن غـذامو نديـد  ... وپزتون بريد قبرستون اين دك
1361 :335(.  

ن هميشه مورد انتقاد منتقدا، بودن يراخالقيو غ يپردگ يبآثار اميل زوال به دليل همين 
كار خالص  نويس رمان«: گويد ميو  كند ميخود دفاع آثار ويژگي  اين اما زوال از. است بوده

است قاضي  اگر قرارو؛ ستآنها و عواطفها آدمبازپرس  نويس رمان. دهد ميدانشمند را انجام ن
  .)410: 1391، حسيني(سيد» ؟نباشد طرف بياخالقي  مسائلدر مورد  تواند ميباشد چگونه طرف بي

حتي شاهد و وجود ندارد پرده بيسخنان ركيك و  اين در صورتي است كه در الهاويه
آن است كه در رمان  مسئلهعلت اين . هستيمنيز مؤدبانه و سرشار از مهرباني  هاي صحبت

ولي در داستان كوتاه ، شود مينشان داده  ها شخصيتبا هاوگو گفتآسوموار كيفيت روابط و 
وي را به دوستش انتقال  رفتارهايهمسر شخصيت اصلي داستان در قالب گزارشي ، سقوط

اخالقي شخصيت اصلي  هاي ويژگيمانند با  ي گزارشوگو گفتو خواننده در طي اين  دهد مي
  :گويد ميهمسر شخصيت اصلي  مثال براي . شود ميداستان آشنا 
ق oم علَ بأوالده أن يَ  نُّ ضِ الرحيم و الزوج الکرمي الذی کان يَ  األبُ  كو أصبح ذل«

يضرب أوالده  ،أبًا قاسيًا و زوجًا سليطاً ، السماء هلا وجهَ  مَ هَّ جَ تَ و بزوجه أن يَـ ، الذرُّ 
  .)91: 1993، منفلوطي()10(»...، و يشتم زوجته و ينتهرها کلما رآها، منه اکلما دنو 

نيز در رمان آسوموار به صورت  و رفتارياخالقي  هاي پردگي بي، در كنار سخنان ركيك
سانسوري براي بيان برخي از ، ادبي هاي زباندر  رود ميانتظار  كه درحالي،است شدهآشكار بيان 

از خصوصيات  براي اينكه اين جنبهاما در داستان كوتاه الهاويه. انسان حاكم باشد رفتارهاي
  :كند ميگونه بيان  نويسنده اين، شخصيت اصلي ابراز شود

و أصبح ذلك الرجُل الغيور الضنني بِعرضه و شرفه اليُبايل أن يعوَد إلی املنزل فی «... 
بعض الليايل فی مجع ِمن ُعشرائه األشرار فَيصَعد oم إلی الطبقه التی أنام فيها أنا وأوالدي 
وجيلسون يف بعض ُغرفها، وال يزالون يشرَبون و يَقُصُفون حتی يَذهَب بعقوهلم الشراُب 

و يرقصوا و َميألوا اجلَو ُصراخاً و ُهتافاً مث يتعادوا بعُضهم وراء بعض فی األoاء و  فيهتاجوا
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احلجرات حتی يَِلجوا علی باب غرفيت ورمبا َحدق بعُضهم فی وجهي أو حاوَل نزَع ِمخاري 
  .)91: 1993، منفلوطي()11(»علی مرأی ِمن زوجي وَمسمع فاليقول شيئاً 

  

  بودن داستان در ادبيات ناتوراليستي بررسي تراژيك. 4-3

 اين بيشتر كه بينيم مي منفلوطي ادبي هاي ويژگي زمينة در شده  انجام هاي پژوهش مطالعة با
  . دارند اذعان وي منثور ادبيات بودن رمانتيك به ها بررسي
 مسائل از اعم كه خويش وزندگي جامعه بر حاكم شرايط به نسبت منفلوطي هاآن اعتقاد به

 رمانتيسم سمت به را او كهدارد  بدبينانه نگرشي است و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي
، باشد زرمانتيسم را متأث آنكه از بيشتر منفلوطي داستاني آثار كه درصورتي. است  كشانده
  .استه ناتوراليست ازعقايد برگرفته

 بنابراينحاكم است  العبراتي ها داستانبر  زده غماندوهناك و  فضاييچون  اين اعتقاد كه
به عناصر فني  نويسي داستانزيرا اگر در ؛باشد قبول قابلد چندان توان مين، اثري رمانتيك است

د دليلي براي رمانتيك بودن توان ميداشتن ن انگيز غمكه پاياني  بريم ميپي ، آن توجه داشته باشيم
شاهد ، رئاليستي هاي داستانرمانتيك نظير غير هاي داستاناثر باشد و از همين روست كه گاه در 

  .فضا يا پاياني اندوهناك در داستان هستيم
داستان الهاويه. داستان سقوط دليلي بر رمانتيك بودن آن نيست انگيز غمپايان  بنابراين

  .ناتوراليستي است كامالًرماني كه ، كوتاهي است برگرفته از رمان آسوموار
كهاميل زوال در اين رمان از  بايد گفتناتوراليستي  هاي ديدگاهاما در مورد نظرية وراثت در 

مختلف وراثت و محيط را نظام و  هاي نظريه، تن. است تأثير پذيرفتههيپوليت تنعقايد فلسفي 
دهندة يك سازوارة علمي بالضروره  مختلف تشكيل هاي بخشبه اعتقاد او همة . توسعه بخشيد

روگن اميل زوال نيز در مجموعة .)41: 1373، (رابرتس ولچهستندداراي نوعي ارتباط با يكديگر 

پدر و فرزند  ،ناناوراثت باعث مي شود در آسوموار كه اي گونه به؛ داردچنين ديدگاهي ماكار
ر صورتي است كه در اين د. دشو ميمحكوم به ابتال به فسادهاي اجتماعي  ،خوار شرابمادري

ولي اين جامعه و  نظرانساني كامل استشخصيت اصلي در ابتدا از هر ، داستان كوتاه الهاويه
ين نظرية وراثت در ابنابر. كشاند ميي اخالقي ها ناهنجاريكه وي را به سمت  استعوامل آن 

  .كند ميولي نظرية محيط در اين داستان صدق پيدا ، نقشي ندارد الهاويه



  متقي اميرمقدم گلشن، فريبا   ...»الهاويه« داستان در ناتوراليستي هاي ديدگاه تطبيقي بررسي 

١٦٩ 

 گيري نتيجه. 5

ادبي  و علمي هاي انديشهسنتي و  هاي قالبجدال بين  بست بندر شرايطي كه ملت عرب در  �
 هاي سنتبا تركيب را  جديدي توانست ادبياتمنفلوطي ، دچار آشفتگي شده بودند جهان تازة
  .وردغرب به وجود آنوين ادبيات  و بومي ادبي
اجتماعي رنج  هاي نابرابريكه از است  هايي انسانبه دنبال بيان مشكالت  ادبيات ناتوراليستي �

 عوامل هم از سوي وجامعه كه هم از سوي يو تهيدستان ،فقيران، افراد ستمديده؛برند مي
دربردارندة چنين مفهومي  داستان كوتاه الهاويه كه ازآنجايي. بينند آسيب ميبيولوژيكي خود 

  .ناتوراليستي جاي گيرد د در قالب ادبياتتوان مي بنابراين، است
، به شمار آورد آسوموارداستان كامل  بازنويسي توان ميرا ن ويهالهاداستان شكي نيست كه  �

به عنوان تنها رمان آسوموار بايد گفت  بلكه؛ ن كوتاهداستا، آسوموار رمان است و الهاويه زيرا
  .است شدهدر نظر گرفته براي داستان الهاويه الگوي كار 

اما ديگر عناصر ،  گرفتهرا از اميل زوال  داستان الهاويهمنفلوطي موضوع و درونماية  �
پايان داستان ،شروع داستان، ها شخصيتكيفيت حضور ، هاوگو ، گفتفضا، لحن ازجملهداستاني

ناتوراليستي نيز گرچه با  هاي ديدگاهحتي در مورد . با آسوموار تفاوت دارد كامالً... و
اما با عقايد ، اني ناتوراليستي استداست يم بگوييم الهاويهتوان ميهگرفتيي كه صورت ها بررسي
  .داميل زوال تطابق كاملي ندار يستيناتورال

دليل مشكالت و كه زوال شود مشخص مياين دو اثر هاي ديدگاه در بررسي تطبيقي �
تنها عوامل منفلوطي  كه درحاليداند، ي ميو محيط يوارثت ها را عوامل هاي انسان روزي سيه

و  داند هانمي انسانمصائبدخيل در عامل داند و وراثت را  ها مي محيطي را دليل مشكالت انسان
  اين نكته وجه تمايز ديدگاه منفلوطي از اميل زوالست.

.دليل اين شود ديده مينوعي گرايش به اعتقادات ديني  الهاويه برخالف آسوموآر داستان در �
، اومانيسمهاست  امر تفاوت در خاستگاه فكري دو نويسنده است؛ چراكه در ادبيات غرب قرن

اما در ادبيات شرق و  است را گرفتهماترياليسم وساينتيسم جاي اعتقادات ديني ، بيولوژيسم
  .ادبيات عرب، گرايش به دين مشهود است ويژه به
 هاي واقعيتو  ترسيم كنند زده عاطفي و اندوها رفضاي داستان  كوشند ميهر دو نويسنده  �

  .نشان دهند نيز موجود در جامعه را
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  ها نوشت پي
  .پوزيتيويسم) ةذيل واژ: 1363، (معينگرايي تجربه؛ كند مي رد را مابعدالطبيعه كه فلسفي يمذهب. 1

 هاي قابليتو  ها توانمنديدر دوران رنسانس در اروپا شكل گرفت و بر باور  ؛ اين مكتبگرايي انسان. 2
  .)36: 1380، (دادانسان براي دستيابي به زندگي سعادتمند دنيوي در پناه خرد و اخالق تأكيد دارد

 .)Biologism ذيل مادة: 1373، بريجانيان( پرستي شناسي زيست،گرايي شناسي زيست. 3

 ةذيل واژ: 1363، (معينآن هيچ جوهري جز ماده وجود ندارد بر طبقكه  اي نظريه ؛گرايي ماده. 4

 .ماترياليسم)

  .)scientismذيل مادة: 1373، بريجانيان(گرايي علم. 5
  .)Oxford: 417( اسباب خارجي در كارهاي بشر تأثيرة فلسف. 6
هاي طوالني عمرم تنها يك سالش را به معناي  روزهاي زندگي چه بلندند، و چه كوتاه!از آن سال. 7

شود و  سال همانند ستارة سهيل بود كه يك شب در آسمان دنيا ظاهر ميواقعي زندگي كردم و آن يك 
 گردد. آنگاه از ديدة مردم پنهان مي

 .ة خانوادة روگون ماكار استشخصيتي كه جد. است»تانت ديده«شخصيتي به اسم، منظور. 8

عزمي پيشه هايت تنها يك عزم راسخ فاصله است كه اگر چنين  ها و خواسته گفتم: بين تو و گرايش. 9

كني يقيناً پيروز خواهي شد. گفت: تصميم، نشانة وجود اراده است، اما من فردي مغلوب هواي خويش 
 خواهد با من بكند... اي دارم و نه اختياري. پس بگذار قضا و قدر هرچه مي هستم كه نه اراده

مبادا غبار غمي بر آن پدر مهربان و همسر عزيز و بزرگوار كه پيشتر نگران فرزندانش بود كه . 10
رو با همسرش ديدار كند،  اي عبوس و ترش شان بنشيند و حقيقتاً اكراه داشت از اينكه با چهره چهره

كه هرگاه فرزندانش به او نزديك شوند، آنها را  اي گونه دل و همسري مستبد گشته؛ به امروز پدري سنگ

 .راند هر ديداري او را از خود ميدهد و در  گيرد و به همسرش فحش و ناسزا مي به باد كتك مي

آن مرد غيرتمند كه تا ديروز نسبت به آبرو و شرف خود حساس بود، اكنون با برخي دوستان . 11
آيد و در طبقة باال و در كنار اتاق من و فرزندانم كه در آنجا  ها به منزل مي شرورش در بعضي از شب

كرده، عقل از  شراب، مستشان نكهياپردازند؛ تا  گساري و لهو و لعب مي نشينند و به باده خوابيم، مي مي
گيرد. آنگاه در  جا را فرا مي كنند، تاآنجاكه فريادشان همه ربايد و شروع به رقص و آواز مي سرشان مي

بسا  آيند و چه كنند و حتي تا كنار در اتاق من نيز مي هاي خانه همديگر را دنبال مي هال و ديگر اتاق

ام  در برابر چشمان شوهرم نقاب از چهرهكند  افتد و يا سعي مي چشم بعضي از آنها به صورت من مي

 گويد. كه او نيز چيزي نمي برگيرد، درحالي
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  كتابنامه

  فارسي
  .كهكشان:تهران، چاپ اول، بيگي معصوم اكبر علي: مترجم، اميل زوال،)1377ژان(، آلبربده

  .مركز:تهران، چاپ اول، رضا عليزاده: مترجم، دربارة آسوموار، )1381ديويد(، بگلي

پژوهشگاه علوم :تهران،چاپ دوم،فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعي،)1373(ماري،بريجانيان
  .انساني و مطالعات فرهنگي

  .افراز:تهران، چاپ اول، شناسي و روايت نويسي داستاندرآمدي بر ،)1387(اهللا فتح، نياز بي

  .اميركبير:تهران ،چاپ هفتم، ابراهيم يونسيترجم:م، سيري در ادبيات غرب، )1391بي(.جي، پريستلي

  .سخن:تهران. چاپ اول، ادبي هاي مكتبآشنايي با ،)1385منصور(، ثروت

  .مرواريد:تهران، چاپ چهارم، فرهنگ اصطالحات ادبي،)1380سيما(، داد

، چاپ اول، مهدي افشار: مترجم، نگاهي ديگر بر ژرمينال/ اميل زوال،)1373كارولين(، رابرتس ولچ
  .مهنازكتاب :تهران

  .نيلوفر:تهران، چاپ اول، فرهاد غبرائي: مترجم، آسوموار،)1361اميل(، زوال

  .نگاه:تهران، چاپ هفدهم، ادبي هاي مكتب،)1391رضا(، حسينيسيد

  .مركز:تهران ،چاپ اول، حسن افشار: مترجم،)گرايي طبيعتناتوراليسم(،)1375ليليان(؛پيتراسكرين، فورست

  .اطالعات:تهران، چاپاول، يعقوبĤژند: مترجم، نوين عرب ادبيات، )1366هاميلتون(، گيپ

  .تجربه:تهران، چاپ اول، پوينده محمدجعفر: مترجم، رمان شناسي جامعه، )1374جورج(، لوكاچ

  .اميركبير:تهران، فرهنگ فارسي دكتر محمد معين، )1363(محمد، معين

  .كلبة معرفت:تهران، رمضان رضايي مترجم:، ها اشك،)1384(مصطفي لطفي، منفلوطي

  .نگاه:تهران،چاپ اول،ناصر داورانمترجم:، و نقدادبيات  هاي نظريه،)1389برنا(، موران

  سخن:تهران،چاپ سوم، عناصر داستان،)1376جمال(، صادقيمير
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  عربيمنابع 
دارالکتب  :بريوت ،الطبعة االولیمصطفی لطفی منفلوطی حياته وأدبه، )، ق۱۴۱۳(عويضه، الشيخ کامل حممد  حممد

  .العلمية

  .داراملنال ـ منشورات حبسون الثقافی:الطبعة الثانية، بريوت،العبرات،)م۱۹۹۳منفلوطی، مصطفی لطفی(

  

  منابع التين
Oxford Advanced Learners Dictionary (2005), Seventh Edition,New York: Oxford 

University Press. 

  

  ها نامه پايان

با تأملي بر  1357تا1300شناسي داستان كوتاه ايراني از  شكل،)1388ديگران(سعيدو ، بابا كريمي قره

  .دانشگاه شهيد مدني آذربايجان:تبريز، دكتري نامه پايان،آثار مهم اين دوره
  

  مجالت

، 38شماره ،بهمن، و هنرادبستان فرهنگ ، سيروس سعيدي: مترجم، »اميلزوال«، )1371(آن برونسويك
  .46- 49 صص
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  رواية آسوموار ميل زوال يفإرواية اهلاوية و  منفلوطی يفلالطبيعية لالواقعية اآلراء

  ٢∗∗∗∗أمري مقدم متقي، ١فريبا گلشن

  املاجيسرتيف قسم اللغة العربيةو آداoا جبامعة الشهيد مدين بأذربيجان. ١
  يف قسم اللغة العربية و آداoا جبامعة الشهيد مدين بأذربيجان كأستاذ مشار. ٢

  امللّخص

القضايا اإلنسانية معتمدة علی  عن م علی يد إميل زوال و هي تبحث١٨٧٠نشأت املدرسة الواقعية الطبيعية سنة 
منهم مصطفی لطفي املنفلوطي ؛ تأثر oذا املذهب عدد من األدباء العرب و کّتاoم. الوراثة و القضايا البيولوجية

. من رواية آسوموار أخذهاالقصرية و اليت » اهلاوية«السيما يف رواية ، الذي انتهج هذا املذهب فی بعض آثاره
رواية  ميل زوال يفإو  الواقعية الطبيعية للمنفلوطي يف رواية اهلاوية القصرية اآلراءيلقي هذا البحث الضوء علی 

  .آسوموار
تلف عنه يف استخدام حذو زوال غري أنه خي، روايته هذهي يف استخدام املضمون و املوضوع فی حذا املنفلوط

  .و احلوار و کيفية حضور الشخصيات و حتی البناء الفين أيضاً  ر القصصية األخری کالتعبري و الفضاءالعناص
أّن سبب هذه  فی حنيهذا فإّن ما سّبب شقاوة اإلنسان و مشاکله يف رواية آسوموار هي عوامل الوراثة و البيئة 

اآلراء الفلسفية اليت خريا فإنّه قد ازداد تأثر زوالبو أ. رجع إلی عامل البيئة الغريالشقاوة و املتاعب يف رواية اهلاوية ي
  .رواية زوال اهات دينية يف رواية املنفلوطي ال جندها يفاجت توجدقلما نشاهدها يف رواية املنفلوطي إال أنّه 

  

  .آسوموار؛ إميل زوال؛ اهلاوية؛ املنفلوطي؛ الطبيعية الواقعية: ةالکلمات الرئيس
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