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 اسوجی دانشگاه ، یعرب اتیزبان و ادب اریدانش ،1ی در یمحمود ح

 
11/1397/ 24 تاریخ دریافت: 07/1398/ 27تاریخ پذیرش:   

 
 چکیده 

)ناتورالیسم(عتیطب عنوان    گرایی  فلسف  کی به  م  یمکتب  قرن هجدهم  در  وارد    ، یالدیبه طور خاص 

های ماورائی از  ها با حذف جنبهپیوند بسیار نزدیکی با رئالیسم دارد. ناتورالیست وشد  یبنقد اد  ةعرص

زندگی و خلقیات او را    ،زندگی انسان، او را موجودی متأثر از محیط و وراثت دانستند و بر این اساس

  که ع اجتماعی و سیاسی مصر را ثبت کرده است  ماندگار خود وقای ب محفوظ در آثار  تفسیر کردند. نجی

پژوهش داشتهبیشتر  نظر  آن  به  رئالیستی  نگاه  از  پیشها  پژوهش  از اند.  ناتورالیستی  و  نو  رو خوانشی 

القصرین، است    ةگانسه  ةاولین رمان مجموع بین  این   توصیفي-روش تحلیليبا    ونجیب محفوظ؛  به 

با را های ناتورالیستی موجود در رمان را تبیین کند و تفاوت ناتورالیست محفوظ  پرداخته تا مؤلفه  مسئله

های این مکتب  تمامی مؤلفه  های پژوهش حاکی از آن است که تقریباًیافتهغربی آن نشان دهد.    ةنسخ

محیط،  همچون زندگی  وراثت، خون و    تأثیر  بر  بر  ها  انسانمزاج  قاباین  و...  استرمان  تطبیق  به   ؛ل 

ة مهم  نکتاما  توان آن را در شمار معدود آثار ناتورالیستی ادبیات عربی قرار داد.  ای که با جرأت میگونه

در    محفوظهای سنتی و شرقی حاکم بر رمان است که باعث شده ناتورالیست نجیبباره، گرایشدر این

ناتورالیست  با  ماورائی  به مقدسات و مسائل  مؤلفهنگاه  بر وجود  باشد. عالوه  متفاوت  ها و  های غربی 

این رمایهدرون بودن، توصیف دقیق جزئیات و  مان در فرم و ساختار همچون کشدارهای ناتورالیستی، 

 ست.  های رمان ناتورالیستی را داراانگیز داستان نیز ویژگیها و پایان غمصحنه
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 مقدمه

 ة؛ نجیب در دوراستشدهبزرگ مصر به سه دوره تقسیم    ة آثار نجیب محفوظ نویسند

رمان به  بیشتر  نویسندگی  مثل  نخست  فرعونی(  )تاریخ  تاریخی  األقدارهای  ، عبث 

محفوظ توانست همراه با    ،دوم  ةمرحلروی آورد. در  رادوبیس، کفاح طیبة، و مصر القدمیة

ملیجنبش و  فکری  ریشههای  فلسفی  تفکرات  به  توجه  با  و  داشت،  داگرایی  که  ری 

)نوفل، کند و منهج تاریخی را رها کرده و به منهج رئالیستی بپردازد قضایای مصر را دنبال 

را به تصویر کشید و   مصر  ةبرخی از واقعیات جامعو در این راستا  ا  .(103  –  102:  1988

سنت نقد  میبه  نجیب  رئالیستی  مرحلة  را  مرحله  این  آورد.  روی  حاکم  که  های  دانند 

و ثالثیه )بنی القصرین، قصر    القاهرة اجلدیدة، خان اخللیلی، زقاق املدق  هایی همچون  داستان
که    دارددر این دوره ظهور کردند. نجیب محفوظ نیز به این امر اشاره  الشوق والسکریة(، 

دور رمان  ةدر  از  و پس  نویسندگی  مطالعدوم  با  تاریخی،  رمان    ةهای  به  ادبیات جدید 

آوردواقع روی  )رئالیستی(  استگرا  نویسندگی،  . (52:  1998)النقاش،   ه  دوران سوم  در 

ذار شدند و او را از سطح دیگر نویسندگان  های او تأثیرگ های فلسفی که بر رماننگرش 

کشیدند.   رماننجیب  باال  نوشتن  به  نویسندگی  سوم  دوران  فلسفی  در  و  رمزی  های 

پرداخت که برخی    أوالد حارتنا، حرافیش، ثرثرة فوق النیل، الشحاذ، اللص والکالبهمچون  

که    برخی معتقدند  .(178:  2010)الشارونی،   نامندگرایی جدید میسوم را واقع  ةاین دور

جامعرمان و  زندگی  محفوظ  نجیب  جامع  ة های  را  دقیقمصر  و  همتر  آثار  از    ة تر 

 . (Barakat: 1993, 210) دان علوم اجتماعی بررسی کرده استدانشمن

و  ناتورالیسم  رئالیسم،  سمبولیسم،  را  محفوظ  نجیب  ادبی  مذهب  نوفل  یوسف 

)نوفل،  بیندقادی میاین مذاهب ادبی را در رئالیسم انتداند و بیشترین شیوع  رمانتیسم می
به طور    -رو استة پژوهش پیشکه یکی از آنها مادّ  –گانه  سه  ةاو دربار  .(108:  1988

کی و  گانه رئالیستی است، گرچه برخی آن را رمانتیگوید: منهج نجیب در سهخاص می

نیز خوانده پژوهش خواهد    .(123  :همان)  اندناتورالیستی  ادبیات نظری  در  آنچه  بر طبق 

به طوری که    ؛های فراوانی دارد، مشابهتبا وجود تمایز با رئالیسمآمد، ناتورالیسم نیز  

 اند.  رئالیسم دانسته ةبرخی آن را دنبال
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مهمی از هنر    ةدادن جنبای و نشاناین پژوهش با هدف گسترش مطالعات بین رشته

 هاست که: رت گرفته است و در پی پاسخ به این پرسش نویسندگی نجیب محفوظ، صو 

 گذار بوده است؟ ب ناتورالیسم بر رمان مذکور تأثیرچگونه مکت  ✓

 اند، کدامند؟ های ناتورالیستی که در این رمان نمود یافتهمؤلفه ✓

در   ✓ ناتورالیستی  آثار  دیگر  با  اثر،  این  در  محفوظ  نجیب  ناتورالیست  تفاوت 

 چیست؟

 پژوهشةپیشین

های متنوع و متعددی انجام شده که این آثار را  او پژوهش  ،نجیب محفوظ و آثار  ةدربار

های فلسفی آثار او و ها به خوانشاین پژوهش  دایرةاند. اگر  کاویده  یهای مختلفاز جنبه

دیگر عبارت  به  محدود    ،یا  او  آثار  بر  فلسفی  مکاتب  چون   شود،تأثیر  مکاتبی  تأثیر 

اگزیستانسیالی و  سورئالیسم  سمبولیسم،  او  سرئالیسم،  آثار  در  خواهد  م  مالحظه  قابل 

 .  استهای فلسفی نویسنده گرایش ةکه این آثار نشان دهندبود

در داستان    سمیسوررئال  یمبان  یبررسدر مقاله »  محمود حیدری و ذبیح اهلل فتحی فتح

  ةشماردانشگاه فردوسی مشهد،    زبان و ادبیات عربیة)مجل«  محفوظ  بی»الشحاذ« اثر نج

داستان  (  1393:  10 در  سوررئالیسم  بررسی  پرداخته  «الشحاذ»به  محفوظ  و    نجیب 

خاص روایت، مخالفت با منطق و تمجید از طغیان،    ةشیو  ة معتقدند که این اثر در ارائ

برخورد بانظم برای رسیدن به آزادی، تاکید بر عشق و    ة مخالفت با ارکان علیت و نحو

آن  تاثیرگذار  و  مثبت  نقش  و  رمانزن  بهترین  با  زیادی  و... شباهت  زندگی  در  های  ها 

 سوررئالیستی دارد.  

الة »رد پای ناتورالیسم در سنگ صبور و  مق وحیده نوروززاده چگینی و الهام مریمی  

المدق« شمار  ةفصلنام )  زقاق  تطبیقی،  ادبیات  را  1393:  31  ةمطالعات  آنها ن(    گاشتند. 

عقب محفوظ  نجیب  که  جامعمعتقدند  سیاهی  و  به    ةماندگی  رمان  این  در  را  مصر 

داستانتصویر  نیز شخصیت  را اسیر خود کردهحمیده  ،کشیده و جبر محیطی  با    .است، 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37049/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37049/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10
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مهم  از  که  وراثت  تاثیر  از  نشانی  مقاله،  نویسندگان  مؤلفهاین حال  این  ترین  در  هاست 

 ند.نرمان نیافت

قادری املر »أ  مقالة  فاطمه جمشیدی  و  فاطمه  املدق« عل  ة وایر   ف   أة زمات  ساس  یأ»زقاق 
احملتوي  اجتماع  المعاصرةصلنامف)  «علم  االدب  در  و    نوشته  (1396:  33، شماره  دراسات 

 اند. پرداخته  «های شخصیت اصلی مقاله »حمیدهبه بحرانآن 

نژاد موسویان  خسرو  و  رجبی  در  ن  فرهاد  »تطبیقی    ایمقالهیز  عنوان  تحلیل  با 

و   گوهر  شخصیت  بر  تکیه  با  میرامار  و  صبور  سنگ  رمان  دو  در  زن  شخصیت 

شماره    ةپژوهشنام)«زهره عربی،  ادب  مقایس  ،(1391:  4نقد  داستانی    ةبه  دو شخصیت 

پرداخته میرامار  و  صبور  سنگ  رمان  دو  در  محفوظ  نجیب  و  نتیجه    چوبک  این  به  و 

نتیجرسیده زن  تحقیر  که  افراد جامعه رسوخ    ةاند  ذهن  در  که  فرهنگی است  تابوهایی 

 کرده است. 

پور مدینه کرمی،،سعید حسام  و  کیانی  عنوان  مقاله   حسین  با  و »ای  »سنت«  بازتاب 

در   عربی«)نجیب محفوظ  «قصرالشوق»»تجدد«  معاصر  ادب  ی  شماره،  7  یدوره،  نقد 

تقابل  ونوشته  ( را1396:  13 تقابل مردساالری و حضور و حقوق  ها همچون  برخی از 

آزادی فردی و تقابل  زن در اجتماع، بحران هویت و سرگشتگی روشنفکر، غرب گرایی،

دین، و  بررسیعلم  پوچو    کردهرا  اخالقی،  بیانحراف  و  زندگیگرایی  از   معنایی   را 

تقابل    هایپیامد این  آنها  دانستهمنفی  به  نیز  ناتورالیستی  ادبیات  در  که  موضوعاتی  اند. 

 شود. نگریسته می

 

 نظری پژوهش  ادبیات

به معنای طبیعت گرفته شده است. این مکتب در     natureاز ریشه التینی  1«ناتورالیسم»

طبیعت به  به  فارسی  عربی  در  و  الطبیعي»گرایی  »املذهب  و  است   «عانیةیالطب«    معروف 

المعانی، ماده    )معجم  فلسف طبیعت  .(Naturalismذیل  ماده  ،قدیم  ةگرایی در  گرایی،  به معنای 

دینلذت هرگونه  و  میجویی  کار  به  مکتب    سمیناتورالرفت.  گریزی  یک  عنوان  به 

پرداخ میالدی،  قرن هجدهم  در  به طور خاص  فرانسوی    2«هولباختة»فلسفی  اندیشمند 
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فرانسوی؛   دانشمند  دیگر  توسط  و سرانجام  مقاله3«امیل زوال » بود  در  از  که  دفاع  به  ای 

د  ی نق پرداخت و این کلمه را در آنجا به کار برد، وارد عرصه   4«امپرسیونیست» نقاشان  

 ادبی شد. 

  های قابل ساکن جهانی از پدیده  این مکتب دستگاهی فلسفی بود که انسان را صرفاً 

ازدرک می تهی  الهی   دید؛ عالمی  یا  متعالی ماورائی  اسکرین،    نیروهای  و  :  1375)فورست 

ا  (11-13 ادب  دهیا  نیزوال  که  کرد  مطرح    تا   کردتالش  و  باشد  یتجرب  دیبا  اتیرا 

جبرگرا  5«نیدارو»میمفاه و  تکامل  هارلند »  کند.   اتیادب  واردرا    ییاز  معتقد    6«ریچارد 

،به معنای  ادبی  ةاست که زوال نخستین کسی بود که توانست این مکتب را به اولین برنام

 . ( 166  :1385 )هارلند، تبدیل کند  مدرن این واژه

ادبی کرد که تا زمان زوال در ادبیات کاربردی    ةناتورالیسم موضوعاتی را وارد عرص 

اجتماعیناهنجاری  لذا نداشت؛   اخالقی   های  مفاسد  بودکه سخن  و  تابو  آنها  از   ،گفتن 

شد ادبیات  رمان  وارد  ناهنجاریو  این  ناتورالیستی  وجود  های  اجتماع  بطن  در  که  ها 

 پرده تشریح و توصیف کردند. داشت را بی

با   رئالیسم  این کاربرد، همزمان  به رمانتیسم  دوران طالیی  واکنشی  به همین  و  بود. 

مکتب رئالیسم و برخی حتی آن دو را یک  ة  ناتورالیسم را دنبال  ،خاطر بسیاری از ناقدان

های بسیاری است اما وجه  گرچه بین این دو مکتب شباهت  .( 14 -13:همان)چیز دانستند  

عبارت است از بازنمایی عینی و   اساساًمشترک آن دو در این باور بنیادین است که هنر  

ناتورالیست  که  خارجی  واقعیت  بسطتقلیدی  را  بنیادین  گرایش  این  تقویت دادها  و    ه 

ای را بدان افزودند که بیشتر مشتق از علوم طبیعی  عناصر مهم تازه ،کردند و عالوه بر آن

می  ؛بود تالش  مکتب  این  که  یافتهچرا  روشکرد  و  علمیها  در    های  را  نوزدهم  قرن 

کار به  آنها  ادبیات  میبندد.  طبیعت  کردند استدالل  اساساًکه  با  واقع  گرایی  است  گرایی 

اند که رئالیسم یک  در تمایز این دو مکتب همچنین گفته  (19  :همان)  جبرگرایی بدبینانه

گرایشی است که  اما ناتورالیسم    استکه به دنبال واقعیت و توصیف آن    تکنیک است

. برای اطالع بیشتر ر. ک: نقد و  46: 1375)گرانت،  هاست دادن به واقعیتی ماهیت انسانیجویا
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مکتب  کاربردی  تشابه اصول  و  تمایز  و  تحلیل وجوه  رادفر  ابوالقاسم  ناتورالیسم،  و  رئالیسم  ادبی  های 

 . (1381عبداهلل حسن زاده میرعلی، 
های علمی  ناتورالیسم را در الف( پیشرفتگیری  های شکلمهمترین عوامل و زمینه

زمینه  ب(  نوزدهم  فلسفقرن  همچون  فلسفی  ج(  )اثبات  7پوزیتیویسم  ة های  گرایی( 

انقالبزمینه همچون  اجتماعی  وهای  کودتاها  نظریجنگ  ها،  د(  شناختی  زیست   ة ها، 

مبتنی    ةو( نظری  8«آگوست کنت»شناختی  تکامل انسان توسط داروین هـ( عقاید جامعه 

تن»بر حقیقت و جبریت   ثروت،    416:  1380)کادن،    انددانسته   9«هیپولت  ر.ک:  نیز  :  1390و 

های اجتماع  گرا با تأکید بر واقعیتاین عوامل باعث شدند، دیدگاهی علم  .( 151  –  159

 در ادبیات ظهور یابد. 

های مشاهده  روشگرایی راسخ و صریح به علم و  اصول و مبانی این مکتب بر علم

است.   استوار  آزمایش  انسان  و  به  را  خود  جای  مکتب  این  در  متافیزیکی  انسان 

های انسان متأثر از محیط  لذا رفتار و منش   ( 54  –  53:  1375)گرانت،  دهد  فیزیولوژیکی می

مکتب چیزی   این  در  اساس عشق  بر همین  و  اوست  غرایز حیوانی  و  وراثت  اطراف، 

غرایز   ارضای  از  زشتی فراتر  برشمردن  و  نیست  میان  جنسی  در  نیز  جامعه  های 

های هستی  پدیده  ةها، امری مقبول است. به موجب نگرش ناتورالیستی همناتورالیست

محدود در  طبیعت  هی  ةدر  و  دارند  تجربی جای  و  علمی  ماده چدانش  ماورای  در  چیز 

 . (503:  1378)مقدادی،  وجود ندارد

و   ةنکت فرم  ادبی،  نوع  کرد  اشاره  بدان  مبحث  این  پایان  در  باید  که  دیگری  مهم 

ناتورالیست  نگاه  میان  هاست. چنان که گفتساختار در  ند شکل و فرم هنری چندان در 

تر از زیبایی )هنر( مهم بود زدگی( بیشآنها اهمیتی نداشت چون برای آنها حقیقت )علم

)فورست و اسکرین،  خوانی نداشت  گاه هنر است، همجلوهناتورالیسم با شعر که    لذا طبیعتاً 

 . (51 :همان) گاه مناسبی برای این مکتب شدو رمان جلوه (39  -38: 1375

در رمان ناتورالیستی توصیف صحنه و محیط و دقت در جزئیات از اهمیت بسیاری  

است   ویژگی  .(60  :همان)برخوردار  از  رمانیکی  زبان  های  به  گرایش  ناتورالیستی  های 

آنها همچنان که می است؛  وقایع  محاوره  تمام  خواستند  با  و کاست،  بی کم  را  زندگی 
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الش زیادی داشتند تا الفاظ نیز همانطور که از  اش به تصویر بکشند، ت شتی و زیباییز

کتاب خود    ةزوال اما در مقدم   .شوندگرفتهدر رمان به کار    ،شودها ادا میزبان شخصیت

چنی از  دفاع  پرداختبه  انتقادات  مقابل  در  روشی  دیگر از    .(130  :1381  )بگلی،  ن 

 . آنهاست انگیزها، پایان غماین رمان  های ساختاریویژگی

 

 ی داستان بین القصرین( پژوهش )خالصه ةمادّ

القصرین»رمان   خانواده  «بین  زندگی  مردساالری    ایشرح  که  است  قویسنتی  ترین  به 

احمد عبدالجواد است    ،حاکم است. شخصیت اصلی این رمانخانواده  بر آن    شکل آن

همه  که که  است  خدایی  همچون  خانه  اوستدر  فرمان  تحت  علی  ؛چیز    رغم اما 

. کنندمی  از او اطاعت  احترام  و  تحسین  روی عشق،  از  همه  ،خانواده  پدر  رفتاراستبدادی

خود در خیابان ة  روزها در مغاز  ،این شخصیت که بازرگانی از قشر متوسط جامعه است

برد.  نوشی و میگساری به سر میها در مجالس بادهمسگران مشغول به کار است و شب

های عایشه و خدیجه دارد.  یاسین، فهمی و کمال و دو دختر به نامهای او سه پسر به نام

 دهد.  ای از این رمان را شکل میازدواج یاسین، عایشه و خدیجه قسمت عمده

  ها قرارگرفته و مصری است که تحت اشغال انگلیسی  ةجامع  ،روی دیگر این رمان

تصویر کشیده شده است و  مصر در آن به    ة مردمخواهان طلبانه و آزادیقاللمبارزات است 

کند و داستان  دیگر پسر احمد عبدالجواد در این قسمت بیشترین نقش را ایفا می  ،فهمی

 رسد.  با مرگ وی به پایان می

 

 های ناتورالیسم بر رمان بین القصرینتطبیقي مؤلفه بررسي

می مؤلفه را  ناتورالیستی  درونهای  حوزة  دو  در  و  توان  شکل  و  داستان  آن مایة  فرم 

ها را مورد مداقه قرار داده و در بخش  مایهبررسی کرد. نویسنده در این مقاله ابتدا درون

ویژگی به  رمانبعدی  پرداخته  های شکلی  بوده،  بارز  رمان  این  در  که  ناتورالیستی  های 

 است. 
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 های ناتورالیستي مایهدرون

مؤلفه مهم نمترین  رمان  این  در  که  ناتورالیستی  مبانی  و  و  ها  داشت  بارزی  این  ود  در 

عبارتند  پرداخته شده،  آنها  به  انسان  فرد  ت یبر شخص  و محیطوراثت    ری تأثاز:  قسمت   ،

علمی،  حیوان اصطالحات  کاربرد  و  حوادث  به  علمی  نگاه  مثابنما،  به  نیاز    ةعشق 

به تصویرکشیدن واقعیت بودن رنوشتسلیم س های زشت جامعه، ت جسمانی و شهوانی، 

نو  و  یأس  حیوانی)جبرگرایی(،  انسانمیدی،  و سرشت  طبیعت  روی  بودن  بر  تأکید  ها، 

 . ، مخالفت با قراردادهای دینی و مذهبیندگیزشت ز
 

 تأثیر وراثت بر شخصیت فرد 

ها مشترک است. انسان از نظر  ناتورالیست  ةاعتقاد راسخ به نقش وراثت کمابیش در هم

که  ناتورالیست تعیین میها حیوانی است  لحظه  و  وراثت، محیط  را  او  کنند.  سرنوشت 

اسکرین،   و  ویژگی  (27:  1375)فورست  که  معتقدند  از آنها  فرد  و روحی هر  های جسمی 

در نگاهی علمی   .(407ص    ،1: ج  1387حسینی،  )سید  ر و مادر به او به ارث رسیده استپد

تعیین شده است و  وجود دارد که سرنوشت همه چیز از پیش  طبیعت، نوعی قانون    به

ها  باشند. به همین خاطر ناتورالیستانسان و جامعه خارج از این قانون ازلی و ابدی نمی

به جبر علمی روی آوردند. جبرگرایی در ناتورالیسم به این معنا بود که انسان در ظاهر،  

 . ( 162:  1390)ثروت،    ادات همه جا تحت تأثیر وراثت استخلقیات، رفتارها و اعتق

میبا   مشخص  القصرین  بین  رمان  از  بررسی  بسیاری  در  محفوظ  نجیب  که  شود 

  ی به نقش وراثت در رفتارها، اخالق و حتی ایمان اشخاص اعتقاد  های داستان،قسمت

گویی او    ؛راسخ دارد. اخالق احمد عبدالجواد مادرزادی است و در ذات او وجود دارد

است برده  ارث  به  خود  والدین  از  را  خصوصیات  و  این  احمد  فروتنی  و  تواضع   .

نویسندهشوخ اعتقاد  به  که  بودند  او  ذاتی  خصوصیات  از  او  اخالق    ،طبعی  این  او 

کرد. عالوه  مادرزادی را برای جلب توجه و محبت دیگران در خارج از خانه استفاده می

ن خود را نیز از  بر مسائل اخالقی که تحت تأثیر عامل وراثت بود، احمد عبدالجواد ایما
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بردهپد ارث  به  فیِه«بود.  ر  ِلالجتهاِد  دخَل  ال  مورواثً  إمیانُه  (  50:  2015)حمفوظ،  »أجل کاَن 
 [.آری ایمان او موروثی بود و هیچ تالش و کوششی در آن دخیل نبود]

. وقتی نویسنده  استمشاهده    قابلهای داستان  بیشتر شخصیت  وجود این قانون در

گوید: قانون وراثت مادر  کند میمادرش را توصیف میاخراج امینه از خانه و رفتن نزد  

گذشته  ةسالخورد و  بود  کرده  پیدا  را  می  یامینه  را  چهراو  در  امینه    ةشد  دخترش 

امینه دچار وسواس و سوء  ناشی  بازیافت. مادر  او  از عادت و طبیعت  این  بود که  ظن 

مرآِة املس:  شدمی املنعکسُة ف  ما شٌخص واحٌد وصورتُه  الشخِص وصورتُه  »وکأّن  أو نفُس  تقبِل 
املنعکسة ف مرآِة املاضي وبنَی األصِل والصورِة علی احلالنِی ما یشرُی إلی الصراِع الرهیِب الناشِب  

گویی آن دو شخص واحدی بودند و ]   (238: همان)   بنَی قواننِی الوراثِة... وبنَی قانوِن الزمِن«

گذشته )دختر(.   ة تصویر مادر در آینو  بود  یافتهآینده )مادر( انعکاس  ةتصویر دختر در آین

وراثت    هایای سهمگین بین قانوننشانی از مبارزه  ،در هر دو حالت، بین اصل و تصویر

 [. و زمان وجود داشت

که    داشت  تندی  اخالق  نیز  عبدالجواد  احمد  بزرگ  دختر  راخدیجه  به آن  پدر  از 

اوست: ذات  از  ناشی  خدیجه  شدید  بدبینی  بود.  برده  ظنِ ها    ارث  ِبُسوِء  َشَعَرت  »خدجیُة 
رهِف أبنَّ مثََة علًة لَِتخلُِّفِه غرَی ُعسِر اهلَضِم«

ُ
بدگمانی فطری  خدیجه با ] . (325: همان ) الطبیعیِ  امل

می احساس  بر خود،  غذا  هضم  سختی  از  غیر  دیگری  علت  که  او کرد  دیرکردن  ای 

در طبیعت   که ذاتی است  که این بدبینی خدیجه دو صفت دارد؛ اوالً  [)برادر( وجود دارد

است موروثی  عبارتی  به  و  دارد  وجود  از    ثانیاً   ،او  دو  هر  که  است  شدید  بسیار 

 .است یهای ناتورتالیست ویژگی

ار به  از پدرش  بسیاری  بردهدیگر شخصیتی که خصوصیات اخالقی  یاسین ث  بود، 

بیند  است. این تشابه در رفتار چنان است که نویسنده هر دو را یک روح در دو بدن می

  »ابن الوز  عوام !« کند که  المثل استفاده میو برای بیان قانون وراثت بین آنها از این ضرب
کو  ]  (358  :همان ) پدرپسر  از  نشان  در   [پسر نخوانش خوانش توبیگانه /ندارد  یاسین 

هرز و  خودخواه  مادر  و  پدر  جز  چیزی  را  خود  رفتارهایش،  نمی  ةتوجیه  داند.  خود 

ها را از پدر و مادر خود به ارث  خواهد این نکته را اثبات کند که این ویژگیگویی می
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تنوع فهمی  است.  از  برده  نیز  را  یاسین  میطلبی  یاسین    ؛داندوراثت  به  خطاب  او 

»کاَن لنا جدٌّ    کرد!چهار زن( همانند تو فکر می   ةپدربزرگی داشتیم که )دربار  گوید:می
پدربزرگی داشتیم که  ]  ( 389همان:)   میُِسی مَع زوجٍة وُیصبُح مَع أخری فلعلََّک أن تکوَن َوریثًة« 

با یک زن سپری می به  روز  دیگری  با  را  و شب  میکرد  )این  صبح  گمانم  به  رسانید! 

بیند به برادرش  یاسین وقتی توجه زنان به پدرش را می  [ ای!تفکر( را از او به ارث برده

قارِن بنَی َخیَبِتنا وبَراعِة أبِینا! حق اً إن ُه َلرجٌل! فهمی: الربکُة فیَک فأنَت  ایسنی:  »گوید:  فهمی می
بین شکست  ]   (319  همان:)  یرِی إلی ُصورتِِه املاثلِة ف نَفِسی!«التَّغ ُف! َوَددُت لو متتدُّ یُد  نِعَم اخلل

در   برکت  فهمی:  است!  بزرگی  مرد  او  واقعا  کن!  مقایسه  پدر  براعت  و  پیروزی  و  ما 

داشتم که دست سرنوشت به تصویر او  چرا که بهترین خلف او هستی! دوستتوست  

  تنها ویژگی طلبی و هرزگی  نوعت   [.شدکه در وجود من نمایانگر شده است، کشیده می 

یاسین نیست بلکه این هرزگی در طبیعت مادر او نیز وجود دارد به طوری که این  پدر  

سنت برای  بهایی  هیچ  نیست:  مادر  قائل  هَي  ها  تلَک  غریبٌة...  فکرٌة  ذهِنه  إلی  وثَبت  »قد 
َشهوانیِتها وَجرِیها وراَء اللذِة ف استهتاٍر ال یقیُم  التشابُه بنَی طبیعَتی أبیِه وأمِ ه! طبیعٍة واحدٍة ف  

ای شگرف به ذهنش خطور کرد... شباهت طبیعت پدر  ]اندیشه  .( 344:  همان)  وزانً لِلتقالیِد«

ها  و مادر در هوسرانی و در پی لذت بودن به طوری که مادر هیچ ارزشی برای سنت

نی قائل نیست.[   به  عائشه دیگر دختر احمد عبدالجواد  از پدر خویش  ز زیبایی خود را 

اِن أحسَنت  زرقاو   »أما عائشُة فکاَنت فی السادسِة عشَر ِمن ربیِعها... وعینانِ ارث برده است:  
اختیاَرمها ِمن األِب مَع أنِف األمِ  الصغرِی إلی َشعٍر ذهبیٍ  دلَّلها به قانوُن الوراثِة فخصَّها به وحَدها  

ِِتا ألبیها« عائشه در شانزده سالگی بود... چشمانی آبی رنگ که به نیکویی  ] من مریاِث َجدَّ

از پدر برگزیده بود و بینی کوچکی که از مادر خویش به ارث برده بود و موهای طالیی  

دربزرگش برای پدرش  و این میراث ما  که قانون وراثت عائشه را به سوی آن کشیده بود

بود.[تنها  بود که   او رسیده  تفکر که شخص  به  انساناین  باشد   ها صرفاًیت    -از وراثت 

گرایی حاکم  تحت تأثیر علم  -همانطور که در ادبیات نظری پژوهش نیز بدان اشاره شد

اندیش بر  که  بود  داروین  نظریات  خاص  طور  به  و  جامعه  خیمه  ناتورالیست  ةبر  ها 

دیگر طرفی  از  می  ،افکنده.  این  نویسنده  که  کند  القا  خواننده  به  را  حس  این  خواهد 
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نمایندهشخصیت که  نوعی  اراده  یهای  هستند،  مصر  شرایط مردم  تغییر  برای  ای 

 تماعی و سیاسی خود و مصر ندارند. اج
 

 تأثیر محیط

های داستان بسیار بارز است. محیط  عالوه بر نقش وراثت، تأثیر محیط نیز بر شخصیت

د رفتاری از انسان سربزند. بر  ن شونی و درونی است که باعث می به معنای نیروهای بیرو

  ة کنند، بلکه به وسیلها به خودی خود خطا نمیها، شخصیتاساس دیدگاه ناتورالیست

می لغزش  و  خطا  مرتکب  سوفالی،   شوندمحیطشان  و  مفرد    . (224  : 1391  )تجلیان 

گونهشخصیت به  ناتورالیستی  رمان  بستهای  سیکل  در  زمین مرارتة  ای  از  ناشی    ة های 

 . ( 104، ص 2ج : 1389)زرشناس،  محیط ظالم و نامساعد اسیر هستند   بیولوژیک و فشارهای

شخصیت دیگر  تا  عبدالجواد  احمد  داستان  اصلی  قهرمان  نوعی  هااز  به  همگی   ،

مصرتحت  سنتی  و  مردساالری  محیط  هستند.  خود  محیطی  شرایط  همراه    ،تأثیر  به 

در و  ونیروهای  است  ساخته  هوسران  و  مستبد  شخصیتی  او  از  عبدالجواد،  احمد  نی 

ای  به همراه زنان فاحشهه از پدر و مادر خود به ارث برده،های درونی یاسین ک ویژگی

می پیدا  ظهور  محله  محیط  در  خواننده  قالب  در  به    ،کنندکه  را  ه دکشان انحرافیاسین 

 . است

ت  تحت  احمد  فراهمزندگی  و  متضادی    ةآمدأثیر  بود  است؛ امور  پارسا  گاه    گاه  و 

واکنش  فاجر! وقتی  محفوظ  مینجیب  توصیف  را  یاسین  روانشناسی    ،کندهای  همانند 

واکنش این  که  و عربدهاست  از محیطها  ناشی  فشارهای عصبی  را  بر  می  یها  که  داند 

دارد:   سیطره  او  رفتار  و  السلوک  ُحجَرِة  إلی  ایسنُی  السُّکِر  »آوی  ِمَن  حاٍل  علی  وهو  نَّوِم 
ف الَعربدِة َکردِ  فعٍل لِلُجهِد    ةٌ ، حتَّی ََجََحت به رغبخیلو إلی فهمی وأیمُن الرُّقباءَ   شدیدٍة، ما کادَ 

یاسین با حالتی بسیار مست، به  ]  (318:  2015)حمفوظ،    «َل السَّهرِة...االَعَصبی الذی َبَذَله طو 

اینکه   محض  به  برد،  پناه  خواب  برادرشاتاق  با  را  دید فهمی    خود  وجود    تنها  از  و 

کشی به عنوان واکنشی به فشار عصبی که در طول  رقیبان در امان بود، تمایل به عربده

 [. داشت، بر او غلبه یافت مدت بیداری
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از حضور در جامعه منع کرده   ،بر مصر  محیط سنتی حاکماز طرف دیگر،   زنان را 

به این شرایط اعتراضی نداشتکیچو ه  بود نیز  . امینه همسر احمد در این رمان به  س 

زندگی جهنمی خود که حق    از مردساالر وفق داده و    ةخود را با جامع  ،عنوان زنی سنتی

؛ راضی  بودلب کردهرا از او سرفتن به زیارت مسجد امام حسین )ع( یا دیدن مادر خود  

محفل و  تفریحات  به  نسبت  و  ندارد.  است  اعتراضی  هیچ  خود  شوهر  شبانه  های 

ال أقبُل علی سلوکی أیَّ مالحظٍة    أان رجٌل اآلمُر الناهي »گوید:  عبدالجواد خطاب به امینه می
الطاعُة« إال  علیِک  مالحظه]  (9)همان:    « فما  هیچ  که  هستم  فرمانروا  مردی  در  من  ای 

نمی  چارهرفتارم  تو  و  نداریپذیرم  فرمانبرداری  جز  بود:و    [ای  مطیع  همیشه  نیز   امینه 

و او نیز در تمامی احوال  ]   (9  :همان )   َة املطیعَة املستسلمة« ب  »وظلَّت َجیَع األحواِل الزوجَة احملب 

شده است  این جبر محیطی و این مردساالری باعث    .[همسری محبوب و فرمانبردار بود

مج پدر  خواست  قبال  در  باشند.  همه  موافقت  به  پدر،  مخالفتو  بور  دستور  با  کردن 

می  محسوب  نابخشودنی  در  گناهی  فهمی  داستان،  طول  در  بار  یک  تنها  شد. 

  سیاسی با پدر مخالفت ورزیده بود که های  سوگندنخوردن برای عدم حضور در فعالیت

و تحت تأثیر    خود رغم میل باطنیعایشه علیبه خاطر آن بارها خود را سرزنش کرد.  

أکید  رسد نویسنده با ت مجبور بود قبل از خدیجه ازدواج نکند. به نظر می  ،محیط سنتی

آماده  بر دیدگاه به مدرنیته و خردگرایی  از سنت  برای گذر  را  افکار  های سنتی حاکم، 

 کند.  می

 

 نما انسان حیوان

خویش   بیولوژیکی  خواست  و  غریزه  اسیر  حیوان  همانند  ناتورالیستی  نگاه  در  انسان 

اصطالح »انسان   شود.ها غالباً به انسان با دیدی حیوانی نگریسته میدر این رماناست.  

توان  و می   10هایش را بدان نامیدنما«،اصطالحی است که امیل زوال یکی از رمانحیوان

توصیفی برچسبی  را  شخصیت   آن  از  بسیاری  آورد. برای  شمار  به  ناتورالیستی  های 

تحتانسان  بودمعتقد    11فروید الکل  ةغریزتأثیر  ها  یا  در   ،جنسی  نهفته  حیوانیت  به 
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بازمی ستی از حیوانات مؤیّد این  گردند که تصاویر مکرر نوشتارهای ناتورالیوجودشان 

 . ( 27:  1375)فورست و اسکرین،  ادعاست

که   واقعیتمینویسنده  بازگوخواهد  را  جامعه  همانند  های  نیز  راه  این  در  و  کند 

فساد اخالقی و هرزگی مردم را بارها به    ،ع زشت ابایی نداردها از بیان وقایناتورالیست

اند که از هیچ موردی  های خود شدهها چنان اسیر هوسبازیتصویر کشیده است؛ انسان

ا ابایی ندارند و کامال  ة  اسین وقتی خدمتکار خان اند. یز عقل تهی شدهو هیچ شرایطی 

»بیَد أنَّه کاَن وقتذاک علی حاٍل  کشاند:  جنون او را به سوی خدمتکار می  ،بیندخود را می
ِمَن اهلیجاِن فَ َقَد مَعها أیَة قدرٍة علی التَّمییِز فأعَمتُه الشهوُة وأیُّ شهوٍة؟ شهوٌة مولعٌة ِِبملرأِة ِلذاِِتا  

ِلَمعانیها وال أللواِّنا... والکلُّ عنَدها ف األزماِت سواٌء کالکلِب یَلتهُم ِبال تردٍُّد ما ُیصادفُه فی  ال  
ولی او در آن زمان هیجانی داشت که با وجود آن، ] (322  – 321: 2015)حمفوظ،  الَقمامة« 

شهوت و  داده  دست  از  را  تشخیص  شهوت؟    ،قدرت  کدامین  بود؛  کرده  کور  را  او 

رانی،  گرفتن بحران هوسه شخصیت و نوع آنها... هنگام اوجت به جسم زنان نه بشهو 

همه در نزد او یکسان بودند و همانند سگ که هرچه در زباله بیابد، بدون تردید و مکث  

 [.بلعیدمی

نشان بر  انسانعالوه  غریزی  و  حیوانی  سلوک  هوسدادن  همچون  بازی،  ها 

نمایی آنها در  نجیب محفوظ راه دیگری نیز برای حیوان  ،طلبی، کبر، غرور و خشمتنوع

می تصویرهپیش  از  استفاده  هم  آن  و  مشبهگیرد  که  است  فراوانی  تشبیهات  و  آنها  ا  به 

می قاطر  و  شتر  گاو،  اسب،  همچون  جنب حیواناتی  بر  تا  شخصیت  ةباشد  های  حیوانی 

محفو نجیب  باشد.  داشته  بیشتری  تأکید  خود  حی  ظداستانی  احمد  شخصیت  وانی 

می ممزوج  او  گوشت  و  خون  با  را  تمامی  عبدالجواد  در  احمد  شخصیت  داند. 

خانوادصحنه با  که  می  ةهایی  روبرو  آمیختهخود  عصبانیت  شود،  و  خشم  از  ای 

درخواستافسارگسیخته به  حتی  او  نیست.  کنترل  قابل  وجه  هیچ  به  که  است  های  ای 

مؤدبان و  واکنش  ةمنطقی  نیز  میفرزندانش  خشمگینانه  و  تند  مقابل  های  در  امینه  داد. 

بیند که کسی درخواست فهمی مبنی بر ازدواج با مریم، پدر فهمی را حیوانی وحشی می

بر   را  مزاج  تأثیر  دارد  نویسنده قصد  گویی  ندارد.  را  او  با  این درخواست  ابراز  جرأت 
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تحتشخصیت زود  خیلی  آنها  از  هرکدام  که  چرا  دهد  نشان  مزاج  تأثیر  ها  و  اعصاب 

بیرون می  ة از دایر  ،خود از واژگان پربسامد این رمان    «غضب ة» روند. واژتعقل و تفکر 

 ( 122 :همان) »غِضَب الرجُل لغضِب ابِنه کما اعتاَد أن یَغضَب«است که در آن پراکنده شده:  

  املتعجرَف« »وأعمی الغضُب الرجَل  ]مرد همانگونه که عادت داشت با خشم پسرش خشمگین شد[
]معتقد بود    »أراها َتستحقُّ الغضَب کلَّ الغضِب«  (123:  همان )  ]خشم مرد خریه سر را کور کرد[ 

تتأجَُّج ف    (134:  همان)که او کامال استحقاق خشم و غضب را دارد[   »فشعَر نریاُن الغضِب 
»ومَن    (134:  همان )  هایش زِبنه کشیده است[های خشم در رگشعله]احساس کرد که    ُعروِقه«

األسباِب«  ألتَفِه  البیِت  ف  یغضُب  أنَّه کاَن  دلیل    ( 152:  همان)احملقِق  به  خانه  در  او  ]مؤکدا 

 شد[ترین امور خشمگین میارزش بی
و از    ها زیر فرمان خون و اعصابشان هستندانسان  ،در آثار ناتورالیستی به قول زوال 

ناتورالیستی نه با روح و وجدان بلکه با های رمان  . شخصیتتعقل و منطق بیرون  ةدایر

می تصویر  و عصب  و خون  اسکر)  شوندگوشت  و  از    . (52  : 1375  ن، ی فورست  یکی  نیچه 

میکشف چنین  را  قرن  این  مهم  ضهای  انسان  که  نیستداند  سیستم    ،میر  یک  بلکه 

تأثیر مطالعات علمی و   تحتمحفوظ دقیقاً  .( 410، ص1: ج  1387)سیدحسینی،  عصبی است

بیند؛ او در توصیف  ها را چیزی جز گوشت، استخوان و خون نمیانسان  ،فلسفی خود

اتمام جشن عروسی میویژگی از  إلی عریِسها ف  گوید:  های عروس پس  تُزفُّ  »العروُس 
اخلَلطِة   نَفس  ِمن  عادیًة  فتاًة  َبَدت  الُعرِس  ثیاَب  عنها  نَ َزَعت  إذا  حت ی  وُحًلی ألالَء  َخالبٍة  ُحل ٍة 

 
َ
والدُم«امل والعظُم  اللحُم  أی  قَبل؛  ِمن  و ]  (348:  2015)حمفوظ،    عروفِة  زیبا  لباسی  با  عروس 

خان به  درخشان  می  ة زیورآالتی  کند،  داماد  بیرون  تن  از  عروسی  لباس  چون  و  رود 

این    شود[ کهدختری عادی از اخالط معروف پیشین یعنی گوشت، استخوان و خون می 

ناتورالیست  دقیقاًموضوع  دیدگاه  با  شخصیتبرابر  معتقدند  که  رمان  هاست  های 

وجدان و  روح  با  نه  می   ،ناتورالیستی  تصویر  عصب  و  خون  و  گوشت  با    شوندبلکه 
 . ( 52 :1375  ن،ی فورست و اسکر)

هایی هستند که  با توجه به حاکمیت مردساالری بر این رمان، بیشتر مردان شخصیت

بازی، هرزگی و تالش  شان غلبه دارد و هوسعد انسانیآنها بر بُ عد حیوانی و غریزی  بُ
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پاسخ غریزهبرای  به  می  ،دادن  موج  آنها  کارها  در  این  برای  مانعی  و  قید  هیچ  و  زند 

  ،کشداحمد عبدالجواد را انسانی انباشته از غرایز به تصویر می  ،بینند. نجیب محفوظنمی

ریزه بود نه از روی تفکر و با این غرایز بود ای که خداپرستی او نیز از روی غ به گونه

های  تمام ویژگی  شد.ای دیگر از غرایز از خدا دور می رفت و با پارهکه به سوی خدا می

  رکةُ بِ   وأنتَ   کَ أهلِ   لتقوی بنیَ ِبِ   »ملاذا تتظاهرُ جلیله به او دید:    ةتوان در این جملاحمد را می
کنی حال آنکه  ات، تظاهر به تقوی میمیان خانوادهچرا در  ]  (311:  2015)حمفوظ،    !«سقٍ فِ 

برک هستی!؟  ةخود  فساد  و  این    [فسق  دارد.  را  حالت  همین  نیز  یاسین  پسرش 

یابد؛ احمد  کند، نمود بیشتری میصفتی با تشبیهاتی که نویسنده از آنها استفاده میحیوان

محابا  داند که بیای میمسابقهچرانی و هرزگی یاسین در برابر زنان را همانند گاو  چشم

  »ای َلُه ِمن حیواٍن؛ جسٌم طویٌل عریٌض بال مخٍ «کند:  رود و او را چنین توصیف میپیش می
 [شگفت حیوانی است! جسمی طویل و عریض بدون فکر و اندیشه!] (329 :همان )

کند که فقط برای خوردن و احمد، خلیل شوکت داماد خود را به گاو نری تشبیه می 

او فقط گاوی ]  (305: همان) »ما هو إال ثوٌر یعیُش لِیأکَل ویناَم«  خوابیدن آفریده شده است:  

  اش، رانی او پسرش یاسین را به خاطر هوس [ کند تا بخورد و بخوابداست که زندگی می

اطلع ».  صفات حیوانی در اوست  ةبر غلب  کند که همگی داّلخطاب می  سگ، گاو نر و...
الکلبِ  ایبَن  جمرُم  توله سگ![  «  ای  ای  مجرم!  ای  باش  أن    (324:  2015)محفوظ،  ]آگاه  ترید 

نی  أ تعارضُ ( »329)همان،  ؟« ]ای گاو می خواهی همانند پدرت بشوی؟[  ای ثورُ   بیکَ أبِ   هَ تتشبَّ 
به تو    کنی ای گاو؟]با من جر و بحث می   (330)همان،    ؟«ک ف هذا الشأنِ وما دخلُ   ای ثورُ 

نیست.[   داستانبیشتر شخصیتمربوط  این  در  از    ،ها  به  تهی  و  اخالقی  واالی  مسائل 

تحت ویژگیشدت  با  که  هستند  خود  حیوانی  امیال  داستانتأثیر  در  انسان  های  های 

 باشند.خوان و منطبق میناتورالیستی کامال هم

 

 کاربرد اصطالحات علمي نگاه علمي به حوادث و 

می  را  علم  به  همشیفتگی  زبان  از  همین  ناتورالیست  ةتوان  علت  به  زوال  شنید.  ها 

تا ادیب از اطالعات علوم  شیفتگی، قائل به واردکردن روش های علمی در ادبیات بود 
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جدید بهره جوید. او به روش مشاهده و کاوش در جزئیات معتقد بود و از این رو رمان  

نجیب محفوظ تالش    . (184:  1386)ثروت،  دانست  ها میتجارب و آزمایش  ةنام را گزارش 

او   کند.  روانشناسی  و  علمی  تفسیر  را  رفتارها  از  برخی  داستان  فراخور  به  تا  دارد 

»ولعلَّ حاهلَم املتوترَة نفَسها مم ا هی َأُهم  گوید:  داند و میخندیدن را ناشی از فشار عصبی می
ٍن وقتیٍ  لِلتوت ِر واألمِل«ُمسِلقبوِل االبتساِم کَ  شاید آن حالت عصبی، ]  .(249:  2015)حمفوظ،    کِ 

شد لبخندهباعث  آنها  بپذیرندبود  دردها  برای  موقت  مسکنی  عنوان  به  را  احمد    [زدن 

را  خوردن خود  ها معتقد است و غذاانتخاب معجونعبدالجواد به تأثیر غذا در شهوت با  

 کشد.از دید علمی به تصویر می

(  قصرالشوقگانه )این دید علمی موجود در داستان بین القصرین در دومین رمان سه

بر اساس مطالعات فلسفی خودبه اوج می با عنوان »اصل انسان«  مقاله  ،رسد. کمال  ای 

بر اساس نظرینوشته و در آن از ریشه پیدایش انسان  داروین که انسان را شکل    ةهای 

 داند، بحث کرده است.ای از میمون میپیشرفته

از طرف دیگر وجود اصطالحات و تشبیهات علمی نیز حاکمیت دید علمی نویسنده 

میلی یاسین به همسرش زینب نیز با نگاهی علمی  رساند؛ بیو شخصیت داستان را می

می زینب   ؛شودتفسیر  که  به  چرا  مکا  تبدیل  و  دستگاهی  جذابیت  هیچ  که  شده  نیکی 

تازگی برای یاسین ندارد. محفوظ غذاخوردن سریع پدر و چرخاندن لقمه در دهان را به  

ه ف  طعامَ   یلتهمُ   کانَ   السیدَ   »أنَّ کند:  آسیابی مکانیکی که در حال حرکت است، تشبیه می
ألةٍ   یهِ فکَّ   وکأنَّ   وعجلةٍ   وفرةٍ  به  ](26  :همان)  ...« رعةٍ ف سُ   عملُ تَ   قاطعةٍ   شطرا  و  با عجله  سید 

ای بودند که با  یک دستگاه بُرنده ةهای او دو لببلعید و آروارهمقدار فراوان عذایش را می

می عمل  کارخانه[کردند...سرعت  همانند  او  نظر  در  یاسین  مادر  دود و  فقط  که  ایست 

 کند و تا نمیرد این تولید همچنان ادامه دارد.  مصیبت تولید می

به علم و   «اوالد حارتنا»مانند    ی نجیب محفوظها گانه و دیگر رمانهای سهشخصیت

ایمان دارند   نجیب در این موضوع متأثر از سالمه موسی    .(294:  1988)نوفل،  نقش آن 

بود او  تأثیر  تحت  بسیار  که  فراگرفت  است  او  از  را  علم  به  دعوت  از    .(101  :نهما)  و 

دیگر که  ناتورالیست  ،طرف  است  واقعی  آزمایشی  ناتورالیستی  رمان  که  معتقدند  ها 
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: ج  1387)سید حسینی،    دهدخود روی افراد بشر انجام می   نویس با استفاده از تجارب رمان

مثاب  .( 406ص    ،1 به  نیز رمان نجیب محفوظ  این منظر  بر    ةاز  واقعی  آزمایشی علمی و 

بازنویسی شده  به د  ،جزئیات آزمایش  ةآن روز مصر است که هم  ةجامع قت مطالعه و 

قبالً که  همانطور  چه  گفتهاست؛  دنباله  ،شد  و    ی روناتورالیسم  است  رئالیسم  مکتب 

 شود.واقعیات و مشاهدات ادیب از جامعه در رمان منعکس می

 

 نیاز جسماني و شهواني  ة عشق به مثاب

برخورد    ةشد و در چارچوب شیوة قدسی خود خارجعشق در رمان ناتورالیستی از هال

در مقدمة ترزراکن  علمی در بستر روابط جنسی و جسمانی معمول مطرح گردید. زوال  

ت می »در  به  نوسید:  بلکه  نکردم  تشریح  را  افراد  روحی  و  اخالقی  مشخصات  رزراکن 

 همان، )« ی قهرمانان من ارضای احتیاجی استها تشریح وضع مزاجی آنها پرداختم. عشق

رمانشخصیت  .(407 انگیزههای  های  که  هستند  اشخاصی  معموال  های  ناتورالیستی 

احمد   .( 219:  1391)تجلیان مفرد و سوفالی،  حیوانی و شهوانی بیشتری در درون آنها باشد  

بود که زنان امروزی همانند کنیزهای گذشته  بازی خود معتقدعبدالجواد در توجیه هوس

است کرده  آزاد  را  فروششان  و  خرید  خداوند  که  جواری    »أن  :هستند  هنَّ  الیوِم  غوانی 
والشراِء«  ِبلبیِع  هللاُ  أحلَّهنَّ  والالتی  همان  ]  (49:  2015)حمفوظ،    األمِس  امروز  زیبارویان 

و به این [کنیزکان دیروز هستند که خداوند خرید و فروش آنها را حالل گردانده است.

 کرد. و حیوانی خود را توجیه میزشتصورت کارهای 

انگیز با  کردهة  احمد  ازدواج  خوانندههوس  هر  اکنون  و  را  بود  نگریست،  میکهای 

ران چران و هوسفردی چشم  ،کشید. یاسین نیز همانند پدرهمین انگیزه در او زبانه می

و   داشتبود  قهوه  اعتقاد  او  هستند.  آتش  مانند  و هوس  بر شرایط  خانهعشق  بنا  را  ها 

می عوض  عاشقی  و  پُعشق  او  رکرد.  که  است  یکسان  واضح  را  هوس  و  تفسیر  عشق 

اسفکمی اجتماعی  وضعیت  دیدگاه،  این  می ند.  تصویر  به  را  مصری  زنان  و  ناک  کشد 

واقعیتنشان این  آگاهیدادن  به  ها،  رسیدن  برای  آنان  تالش  و  جامعه  اقشار  به  بخشی 

 حقوق اجتماعی و باالبردن جایگاهشان است.  
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 های زشت جامعه  به تصویرکشیدن واقعیت

این ارتباط به حدی    سم و ناتورالیسم سخن به میان آمد؛نزدیکی رئالی ة  پیش از این دربار

برخی که  دنباله  ،بود  را  تکی  یروناتورالیسم  دلیل  به  امر  این  دانستند.  شدید    ةرئالیسم 

ها در به تصویر کشیدن واقعیت خارجی جامعه بود. اما واقعیتی که آنها بر  ناتورالیست

روی زشت جامعه    آنها به  شد تا   کمتر بدان نگریسته شده و باعثآن تأکید داشتند، قبالً

نشان اقبال  پوست دهندبیشتر  ناتورالیسم  شرم  ة.  و  و  مؤدبانه  شکافت  را  الفاظ  آگین 

عرفپایبندی به  نسبت  جامعه  ریخت  های  درهم  را  اخالقی  قراردادهای  و  )ثروت،  ها 

 ،های جامعه را به تصویر کشیدند و در این راهیآنها فقر و فالکت و پلشت  .(188:  1386

 بروژوا نیز از دید آنها پنهان نماند.  ة های جامعزشتی

با   آن   سازی تصویر وجوداین رمان  از فقر و فالکت در  قشر متوسط، نشان چندانی 

آن موج میدیده نمی بروژوا در  اما روی زشت قشر  با  زند. داشتن روابشود،  ط متعدد 

نویسنده  های شبانه، روی زشت زندگی برژوازی و مرفّهی است که خوانندگان در محفل

به تصویر کشیده:   إلی إفراٍط ف الشرِب حت ی السُّکِر« »آنها را  لیلٍة    أنَّه کاَن یعاقُر اخلمَر کلَّ 
  تا مرحلة داشت هر شب  الجواد معتاد به الکل بود و عادتاحمد عبد]  (14:  2015)حمفوظ،  

 [ مستی شادنوشی کند

رمان در  شخصیت نویسندگان  تصویرگر  ناتورالیستی  گرفتار  های  که  هستند  هایی 

فقر،جن  ةغریز در  و  هستند  خود  شهوانی  و  می  سی  پا  و  دست  نادانی  و    زنندتعصب 

پا  .( 91:  1382)میرصادقی،   و  از دست  نور  یاسین  به  ابایی نداشت و حتی  زدن در کثافت 

کرد. جلیله زن    درازی زنی چهل ساله و زشت بود نیز دست  خدمتکار سیاه همسرش که 

  بیش از   کند کهکردن کارهای زشت خود ابایی ندارد و چنین ذکر می خواننده از آشکار 

است:   داشته  عاشق  و...«صد  مئًة  العش اِق  ِمن  فیه  عرفُت  دهراً،  الغناَء  )حمفوظ،   »مارسُت 
طو]  .(309:  2015 آوازهروزگاری  خوردهالنی  و  صد  روزگار  این  در  بودم،  ای  خوان 

داشتم. داستان  [عاشق  اغلب  به نحوی پیش میماجرای  ناتورالیستی  رود که گویی های 

 . ( 409، ص 1: ج 1387)سیدحسینی،  گ و زشتی وجود نداردهیچ چیز جز پلیدی، نن



 225  محفوظ  بیاثر نج ن«یالقصر  نیرمان »ب يستیخوانش ناتورال 

 

ندارد. او در توصیف  آور ابایی  های زشت و چندشناتورالیستی از توصیف  ةنویسند

دیدن خان هنگام  یاسین  می  ة خشم  مادرش  را دست  قدیمی  انگار زخم چرکینی  گوید: 

رفته.   فرو  آن  و خون  در چرک  و  است  ِبَب  زده  یطرق  مل  أن ه  فأدرَک  وضیٌق  توت ٌُّر  »ورکَبه 
قَیِحه«  ف  وغاَص  ُمتور ما  ُجرحاً  نکَأ  ولکن ه  فَحسُب  القدمِی    ( 131:  2015)حمفوظ،    البیِت 

بلکه  ة قدیمی را نزده،  و فهمید که تنها در خان  آشفتگی و دلتنگی وجود او را فراگرفت]

در خونابه آن فروزخمی متورم را دست زده و  نیز چنین  یاسین    ةگذشت   [ رفته استی 

»أن املاضي املطروَد انعمَس علی صفحة قلِبه ظالال قامتًة کذِببٍة نشت عِن الفِم  توصیف شده:  
  ة دل او سای  ةبر صفح  طردشده  ةگذشت]   (132  :همان)  خلَقت وراَءها جرثومًة َتسری«بعَد أن  

هایی گشت  باشد ولی میکروباز دهان دور شدهای که  همانند پشه  .تاریکی افکنده است

باشد گذاشته  خود  تعبیره   [سر  نشانچنین  راستای  در  نزاکت،  از  دور  دادن ای 

شاید  واقعیت که  است  جامعه  زشت  چارههای  راه  یافتن  از  مانع  مالحظات  ای  برخی 

 برای آنان است.

 

 یأس و ناامیدی 

داستان ناتورالیسبیشتر  دارند؛های  ناامیدکننده  و  اندوه در سراسر    تی فضای یأس  و  غم 

می موج  شخصیتآنها  بیشتر  و  گمزند  حالت  در  میها  سر  به  یأس  و  برند. گشتگی 

های ناتورالیستی را متأثر از  این بدبینی و یأس در رمان  (189:  1392)صادقی شهپر و مرادپور،  

 (. 396  -397ص  ، 1: ج  1387حسینی، )سید انددانسته 12«شوپنهاور» ةفلسف

سایه افکنده است. دختران با هر بار سخن از    «القصرینبنی»یأس و ناامیدی بر رمان  

شوند و چون از خود اراده و اختیاری ندارند، در  خواستگاری دچار یأس و ناامیدی می 

برند. فضای یأس و ناامیدی با آمدن خواستگار برای عایشه  گشتگی به سر میحالت گم

می فرا  را  بدتر  وجود خدیجه  شاید  و  فضا  همین  دیگ گرفت.  بار  آن  عایشه  از  برای  ر 

از خدیجه مخالفت کرده بود. عایشه با خود  او پیش  چرا که پدر با ازدواج  هویداگشت؛

  »ملاذا خیُبو، ملاذا َخبا فتکوَن حسرٌة جدیدٌة تنضمُّ إلی بقیِة احلسراِت!«   :کرد کهچنین نجوا می 
بود، چرا خاموش شد؟ چرا  ام را روشن کردهآن نوری که زندگی]  (187:  2015حمفوظ،  )
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دید. امینه نیز  عایشه با این تصمیم پدر تمام رویاهای خود را بربادرفته می  [این نور مرد؟

ناامید است؛ در هیچ مش با شوهر خود بسیار  ورتی امید به همراهی همسرش  در رفتار 

خانه    ندارد از  وقتی  ناامیدی    ،شد  طردو  و  یأس  این  نداشت.  برگشتن  به  امیدی 

نویسنده با ابراز   مستقیم مردساالری در جامعه بود و  ةهای مؤنث داستان، نتیجتشخصی 

باشد و شاید چندان به جامعه از سنت به مدرنیته با شتاب بیشتری میآن خواهان گذر  

 تحوالت اجتماعی امیدوار نیست.

هاست. پس از  دیگر این داستان مسائل سیاسی و اشغال مصر توسط انگلیسیة  جنب

دستگیری سعد زغلول و تبعید او به مالت، محافل شبانه و مجلس صرف قهوه نیز غرق  

دهد در آغاز  هایی که برای آزادی انجام میفهمی با تمام تالش  .در یأس و ناامیدی است

»غلب األملاُن! من کاَن یتصو ُر  گوید:  چنین می  وها امیدوار نیستچندان به خروج انگلیسی
عَد الیوِم ف أن یعوَد عباُس أو حممد فرید. کذلَک آماُل اخلالفِة َقد ضاَعت،  هذا؟!... ال أمَل ب

آلمان پیروز شد! چه کسی تصور  ]  (367  :همان)   «لیِز ف ُصعوٍد وجنُمنا ف أفولٍ الیزاُل جنُم اإلجن 

کرد؟!... از این پس دیگر امیدی به بازگشت عباس یا محمد فرید نیست. آرزوهای  می

ما در حال غروب    ةها همچنان درخشان و ستاراقبال انگلیسی  ةبربادرفت. ستارحکومت  

است. تاریکی  رمانمی [و  در    ها مصری  که  دارد  وجود  ای بدبینانه  جبرگرایی  توان گفت 

کنند و به جای تالش و مبارزه علیه نیروهای    آزاد  را  خود  کشور  وجودآن  با  توانندنمی

شوند. هستند و با شکست آنها، بسیار ناامید و مأیوس می ها  انگلیسی، منتظر آمدن آلمان

دیدار گروهی از    ةنتیج   ةشیخ متولی عبدالصمد در جواب سید عبدالجواد که از او دربار

می مصر  از  خروج  برای  انگلیس  پادشاهی  با  محال  مصریان  کامال  را  امر  این  پرسد، 

محال است!  ]  (377:  2015)حمفوظ،    َر!«»حماٌل!... حماٌل أن خیرَج اإلجنلیُز ِمن مص پندارد:  می

 [ ها از مصر خارج شوند!محال است که انگلیسی 

 

 مقهور سرنوشت بودن  

قبالً که  ناتورالیست   همانطور  اعتقاد  به  اشاره شد،  انسانبدان  که  ها  ها حیواناتی هستند 

این اعتقاد هرگونه اختیار و آزادی    .کندسرنوشتشان را وراثت، محیط و لحظه تعیین می
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ناپذیر عمل نیروها و شرایط مادی  اجتناب  ةنتیج   د و اعمال او را صرفاً گیررا از انسان می

اراده از  میخارج  او  اخی  در  بیشتر  مکتب  این  قهرمان  بنابراین  شرایط  داند.  تیار 

ها افرادی  های این نوع رمانشخصیت  .(186:  1386)ثروت،    )سرنوشت( است تا خودش 

 کنند. اراده هستند که برای تغییر سرنوشت خود هیچ تالشی نمیپست و بی

تسلیم سرنوشت محتوم بودن در رمان بین القصرین به حدّی است که مادر یاسین و 

به گردن سرنوشت می  ،جلیله را  با دیدی سنتی  هرزگی خود  عبدالجواد  احمد  اندازند. 

می  ةدربار چنین  دختران،  این  ازدواج  در  چه  جنگید،  سرنوشت  با  نباید  که  اندیشید 

تر شود. عایشه نیز به ناچار در این شرایط خود را صورت ممکن است شرایط خطرناک 

می  سرنوشت  میتسلیم  را  خدیجه  ازدواج  انتظار  و  حادثهکند  هر  پی  در  ای  کشد. 

رند؛ امینه پس از ماجرای تصادف و  سپاهای داستان خود را به دست تقدیر میشخصیت

عایشه ازدواج  با  پدر  موافقت  از  پس  کفر    چراکه  خدیجه  با  قدر  و  قضا  با  مخالفت 

بِ أنه ملیکُ   واحلقُّ »یکسان است:   قُ مم    مراً أأن یغری َِ   وسعهِ ن  یکُ   علیهِ   رَ د ِ ا  یُ   هِ ن بوسعِ ومل    ذعنَ إال أن 
ه هو  کأن    القضاءِ   عن حکمِ   ذلکَ   بعدَ   أن یکفرَ   الظلمِ   نَ مِ   أفلیسَ   . هِ نفسِ   عزةَ   الذی هرسَ   للقضاءِ 

األثیمُ  قادر  (88:  2015)حمفوظ،    « ؟!اجلاين  او  که  است  این  ر]حقیقت  مقدّر  امر  که  ا  نبود 

به سرنوشتی اذعان کند که عزت نفسش را از او    که  ای جز این نداشتچاره   ودهد  تغییر

که   نیست  ظلم  آیا  بود.  این گرفته  در  که  شود  کافر  قدر  و  قضا  به  نسبت  آن،  از  پس 

گناهکاری است فرد  او  به طبیعتا کسی که چنین عقیده.[صورت  نسبت  باشد  داشته  ای 

 بی تفاوت خواهد بود.  مسائل اجتماعی کامالً

انسان در مسیر جبر تاریخی قرار گرفته است؛ مسیری که  ها معقدند که  ناتورالیست

اجتماع،  ةهم جمله  از  پیش    عوامل  محتوم  سرنوشت  یک  سوی  به  را  او  و...  وراثت 

پورمرادی،    ادقی)ص  برندمی و  کهیاسین    .( 183:  1392شهپر  بود  را  خدا    معتقد  همسرش 

یاسین حتی هوسرانی خود را  همه چیز در دست سرنوشت است.    وکرده  برایش انتخاب

با أم حنفی مطلع گشت  تابع قضا و قدر می او  ارتباط  از  دانست و هنگامی که پدرش 

  ( 322:  2015)حمفوظ،    »لقد وقَع ف َفخِ  القضاِء والَقدِر«دید:  خود را در دام قضا و قدر می 
  .]در دام قضا و قدر افتاد[
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 دادهای دیني و مذهبي مخالفت با قرار

می  ةنتیج باعث  علمی  جبر  به  نداشته    ،شداعتقاد  مسئولیتی  اعمال خود  قبال  در  انسان 

از   (187:  1386)ثروت،    کند مسئولیتی او را از دیوارهای اخالق سنتی خارج  باشد و این بی

ماورایی را    ةد و هرگونه مسئل نگریستنمادی انسان می  ةها تنها به جنبآنجا که ناتورالیست

های خرافی زندگی  ند و آن را جلوهو دین نیز اعتقادی نداشتند، به مذهب  کردنفی می

 ند.  پنداشتبشری می 

هوس در  وضوح  به  اخالقی  قراردادهای  با  مخالفت  القصرین،  بین  رمان  رانی در 

حائز  ة  اما نکت  ؛هویداست  ، کامالً -از آنها سخن به میان آمد  که قبالً-مردان و فساد زنان  

ناتورالیستی این است که مسائل ماورایی متجلی در دین و امور    ةاین مؤلف   ةباراهمیت در

گونه مخالفتی با آن مذهبی در رمان به طور محکم و استوار نشان داده شده است و هیچ

شود. در این رمان فضای دینی نیز حاکم است و اعتقادات دینی و پایبندی به  دیده نمی

شود. امینه  صوری و ظاهری آن در بیشتر جاهای داستان دیده می  مذهب حتی به شکل

به نماز و  خواند و شخص فاسد احمد عبدالجواد  می   «آیة الکرسی »قرآن و    دائماً مقید 

است صالتِه    :تسبیح  ف  یردِ ُد  وهو  صوتُه  إلیها  ترامی  السیِد  حجرِة  ِبِب  من  تداَنت  »وملا 
]هنگامی که امینه به در اتاق احمد نزدیک شد، ( 224 :2015)حمفوظ،  »سبحاَن رّب  العظیم«

. از آنجا کرد.[رسید که در نمازش سبحانَ ربّی العظیم را تکرار میصدایش به گوش می

انتظار داشت    ة یک جامع  ةکه این رمان توصیف کنند نباید  بنابراین  سنتی شرقی است، 

 مهان، )  «ِمن ُسوِر القرآِن دفعاً لِلشَّیاطنیَ »وهي تتُلو ما حتفُظ  :  که عاری از چنین ویژگی باشد 
 کرد.[هایی که از قرآن حفظ بود را برای دور کردن شیاطین تالوت می ]او سوره (7

زیارت مسجد حسین آرزوی قلبی همسر احمد عبدالجواد است که پنهان از دیدگان  

می آنجا  به  فرزندانش  اتفاق  به  پیشنهاد  او  یاسین  وقتی  و  میرود  چنین  زیارت  دهد 

أبوک؟«گوید:  می قلبی وحیايت.. ولکن...  ُمنیُة  احلسنِی  ]زیارت حسین    (193)مهان،    »زایرُة 

 آرزوی قلبی و آرزوی زندگی من است اما اما پدرت؟![
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 فرم رمان ناتورالیستي

ویژگیرمان داشتن  بر  عالوه  ناتورالیستی  درونهای  و  محتوایی  بیان مایههای  که  هایی 

ویژگی نیز  ساختار  و  فرم  در  که  شد،  دارد  را  خود  محاوره،  های خاص  توصیف  زبان 

 .  هاست جزئیات و پایان غم انگیز داستان از بارزترین آن ویژگی

 

 شدن داستان توصیف صحنه و جزئیات آن و کشدار

توجه میدر نوشته به ذکر جزئیات  اندازه  از  بیش  ناتورالیستی  و   شودهای  )صادقی شهپر 

بودن و طول و تفصیل جزئیات، ناشی از میل پیگیری  ( این کشدار176:  1392پورمرادی،  

پیشینه  از  انسان  اتکامل  گذر  تا  استاش  شرایط  و  محیط  تأثیرات  میان  و   ز  )فورست 

 . ( 56: 1375اسکرین، 
وقایع و... با های روحی و ظاهری افراد،  ها، ویژگیدر این رمان تقریبا تمامی مکان

مادرش که با دقتی    ةکنند. به طور مثال رفتن یاسین به خانطول و تفصیل زیاد جلوه می

مغازه آن خیابان،  توصیف  او،  دیده میتمام حاالت روحی  و...  مردم  فضای    وشود  ها، 

ی  حت    هُ صدرُ   انقبضَ   اجلمالیةِ   طریقَ   ت قدماهُ غَ لَ ا ب َ »مل  معتنابهی از داستان را اشغال کرده است:
  . شیءٌ    منهُ غریَّ تَ ت... مل ی َ مَ تصرَّ   عاماً   عشرَ   . أحدَ عاماً   عشرَ   أحدَ   عنهُ   د غابَ . لقَ ه خیتنقُ أبنَّ   شعرَ 

اعتَ   یدٍ   عربةُ   هُ تسدُّ   تکادُ   ضیقاً   مازالَ  سبیلَ ضَ إذا  و ت  هیَ ه  مشربیاِتا    تتماسُّ   تکادُ   هُ بیوتُ   ها 
: 2015حمفوظ،  )  « ...حلِ خالای النَّ عنها کَ   الصادرُ   ها والطننیُ محتِ ها وزَ قِ ف تالصُ   الصغریةُ   هُ ودکاکینُ 

ای که احساس خفگی  هنگامی که پاهایش به جمالیه رسید، دلش گرفت به گونه]  (128

بوده استمی تغییر نکرده یازده    ؛کرد. یازده سال از آنجا دور  سال گذشت... هیچ چیز 

کوچه همچنان  یک  بود.  و  بود  تاریک  و  تنگ  بند ها  راه  بود،  راه  در  اگر  دستی  چرخ 

های کوچک محله در شلوغی و فراوانی، ها و مغازههای فوقانی خانهآمد. آری غرفهمی

عسل   کندوهای  صداهای  همچون  آنها  درون  صداهای  و  بودند  چسبیده  هم  به  گویی 

 [ بود!

مادرش را  برو شدن یاسین با  خواهد روکه میرا  ای  خواننده   ،دارادامهاین توصیفات  

می  ،کنددنبال  دلزده  و  توصیفخسته  از  پس  افکار  کند.  به  نوبت  خیابان،  از  دقیق  های 
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شناسد و اگر او را  شناسد، آیا کسی در این محله او را می یاسین که آیا مادرش او را می 

العمل آن دو چگونه خواهد بود، بسیار با اطناب و با طول و تفصیل بیان  شناخت عکس

 شود.  می

قبالًهم که  این    انگونه  و  دارند  تشابهی  رئالیسم وجوه  با  ناتورالیسم    نمونه ذکر شد 

ع را با ذکر  یهای مشترک است که نویسنده تالش دارد تا تمامی وقایکی از همان ویژگی

آن   که  دارد  نیز  داستان  این  در  البته هدف دیگری  این توصیفات  تشریح کند.  جزئیات 

تکامل ش از شرایط سنتی و  داستانعبور  به مدرنیته در  برای رسیدن  افراد  های  خصیت 

 گانه است. بعدی سه
 

 پایان غم انگیزداستان 

که داستان  همانطور  پایان  شد،  غماشاره  غالبا  ناتورالیستی،  هستندهای  این    .انگیز  اما 

داردغم فرق  تراژدی  پایان  با  و    ؛انگیزی  خدایان  مقهور  قهرمان  تراژدی،  در  که  چرا 

شود، اما قهرمان رمان ناتورالیستی در معارضه با جبرهای محیطی و  نیروهای ماورائی می

می  هالک  و  تجزیه  اختیار  اجتماعی  در  بیشتر  ناتورالیستی  »قهرمان  حقیقت  در  شوند. 

قصرین، چنان غمی با  در پایان داستان بین ال  (.164:  1390)ثروت:  شرایط است تا خودش«  

می قهرمان  دل  بر  فهمی  هممرگ  غم  این  نیست.  توصیف  قابل  هرگز  که   ةنشیند 

کند و از طرفی دیگر قهرمان  های گذشته احمد عبدالجواد را محو و نابود میجوییلذت

...  »أهِذه هَی ّنایُتک حق اً ای بُنی ؟! ای بُنی  العزیَز التعیس :سامان رهاداستان را در نهایتی بی
أمینة! ابنُنا قُِتَل...ای َله... لعل ها تتوسَُّط جملَس القهوِة بنَی ایسنَی وکمال متسائلًة عم ا أخََّر فهمی،  

آیا این پایان تو بود ]  (579:  2015)حمفوظ،    سوَف یتأخَُّر طویال... َلن تُریه أبدا وال ُجث ََّته...« 

بیچاره و  عزیز  پسرک  ای  پسرمان پسرم؟!  امینه!  اکنون    ام...  شاید  شگفتا...  شد...  کشته 

پرسد.  ]امینه[ میان مجلس قهوه با یاسین و کمال نشسته باشد و درباره تأخیر فهمی می

این پایان غم  [ بینداو بسیار تأخیر خواهد کرد... او دیگر هرگز نه او و نه پیکر او را نمی

نتیج انگیز می  باشد  ةتواند  ماورائی  نیروهای  به  فرد  اعتقاد  ناتورالیست  ،عدم  که  ها  چرا 

 دیدند. همه چیز را به دید تجربی و طبیعی می
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 پژوهش  هاییافته

مهم بارز  مؤلفه نمود  ناتوراترین  محیط،های  و  وراثت  تأثیر  همچون  بر    لیستی  تأکید 

شهوانیجنبه و  حیوانی  به  شخصیت  های  تجربی  و  علمی  دید  وجود  داستان،  های 

سر مقهور  نومیدی،  و  چهرهرخدادها،یأس  به  پرداختن  بودن،  محتوم  زشت  نوشت  ی 

برمال پلیدیزندگی و  بتوانکردن  باعث شده که  را    ها؛  های  رمان  یدر جرگهاین رمان 

مایه  درون  و  موضوعی  مبانی  بر  عالوه  داد.  قرار  و ناتورالیستی  فرم  در  رمان  این  ای، 

و صحنه جزئیات  دقیق  توصیف  بودن،  کشدار  همچون  نویسنده    که  گویی-ها  ساختار 

انگیز  و پایان غم  -دهمانند آزمایشگری  تمامی جزئیات را ثبت و ضبط نمای  خواهدمی

 .  استداررا های رمان ناتورالیستی داستان نیز ویژگی

ناتورالیست نجیب محفوظ  گرایش  باعث شده  بر رمان،  های سنتی و شرقی حاکم 

با ناتورالیست با مذهب و اعتقادات مذهبی،  باشد و در در برخورد  های غربی متفاوت 

کنداین فرسایی  قلم  بیشتری  احتیاط  با  نویسنده  گونه  ؛باره  به  به  رفتن  که  اماکن  ای 

کامال   رمان  در  اعتقادی  و  مذهبی  مسائل  به  توجه  و  جمعه  نماز  در  شرکت  مذهبی، 

 . مشهود است

رمان و  محفوظ  نگارش  سبک  در  تفاوتی  محتوایی،  تفاوت  این  بر  های  عالوه 

نویسی ندارد و خورد و آن اینکه نویسنده تمایلی به محاورهرالیستی نیز به چشم میناتو

 دهد. ترجیح می ناتورالیستی اینثر فاخر و زبان فصیح را بر زبان محاوره
 

 ها نوشتپي
1. Naturalisme 
2. Holbach 
3. Émile Zola 
4. Impressionniste 
5. Charles Robert Darwin 
6. Richard Harland 
7. Positivisme 
8. Auguste Comte 
9. Hippolyte Taine 
10. La Bête humaine 
11. Sigmund Freud 
12. Arthur Schopenhauer 
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 عانیة یحمفوظ؛ قراءة طب ب یلنج ن یالقصر  نیب ة یروا
 

 

 1حممود حیدری 
 

 امللخص 

یعتقد الطبعانیون ة، كمدرسة فلسفیة، دخلت ف النقد األدّب ف القرن الثامن عشر، على وجه اخلصوص.  انیالطبع 
حیاته   فس رواوالوراثة وعلی هذا األساس    البیئةبعد أن جتر دوا املتافیزیقیة من حیاة اإلنسان، أن ه موجود متأث ر من ا

الواقعیةوخلقه. مع  وثیقة  هلا عالقة  املدرسة  ال  هذه  اجملتمعف  إلی  أعماله  نظر    اخلالدة، . سجل جنیب حمفوظ ف 
احلايل  واجلدید ف البحث    .السیاسیة واالجتماعیة، واليت نظر إلیها معظم األحباث من منظور واقعيمصر  شؤون  

ف ضوء املنهج الوصفي التحلیلي حتی یبنی    ثالثیة جنیب حمفوظ؛ بنی القصرین، منهو قراءة طبعانیة للروایة األوىل 
خصائص املدرسة الطبعانیة ف هذه الروایة ویظهر الفروق بنی طبعانیة حمفوظ واألصل الغرّب. حتکي نتائج البحث  

 من ها  د  عنمیكن أن    غریهاحیثو   وراثة َجیع مكوانت هذه املدرسة، مثل أتثری البیئة وال  تشمل علیتكاد    أبن  الروایة
ا  یةان الطبع   األعمال تتمثل ف  ف  مهمة  نقطة  هناك  العرّب.  املؤلفألدب  والشرقي    موقف  الالتقلیدي  روایة، إلی 

جعل   الذي  الطبعانیةختاألمر  الروایة  عن  هذه  املقدسة   أعمالتلف  القضاای  إىل  النظر  ف  إىل    .الغربینی  ِبإلضافة 
الطبع العناصر  میزات  انیوجود  على  الروایة  حتتوي  مثل  انبعطالروایة  الة،  والبنیة،  الشكل  حیث  من  اإلطناب یة 

 .للروایةللتفاصیل واملشاهد والنهایة املأساویة  الشاملوصف وال
 
 
 
 
 

 .ینالقصر بنی جنیب حمفوظ،،ة انیالطبع: الکلمات الرئیسیة
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Abstract 

Najib Mahfouz, a well-known Egyptian writer, has created a solid 

link between philosophy and literature. One of the philosophical 

schools is naturalism, which was introduced into literary criticism in 

the nineteenth century by Emil Zola. By eliminating the supernatural 

aspects of human life, naturalists consider man as an inherent creature 

of the environment and the product of inheritance. According to these 

premises, human life and mood are interpreted. The present study 

adopts a naturalistic point of view to review "Bain ALqasrain" as the 

first novel in the trilogy of Najib Mahfouz. It also examines the 

components and foundations of the naturalistic school. It is concluded 

that the overwhelming expression of naturalistic principles, such as 

the influence of the environment, inheritance, blood and temper on the 

lives of the characters of the novel, has made it one of the few 

naturalist works in the Arabic literature. An important point, however, 

is the traditional and Eastern orientation of the novel in dealing with 

sacraments and supernatural issues which has made naturalist Najib 

different from Western naturalists. In addition to the existence of 

naturalistic components and themes, the novel enjoys particular 

features in terms of form and structure, including verbosity, precise 

description of the details and scenes, and tragic end. 
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