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محفوظ و  نجیب رادوبیسهای تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان
 امیل زوال سهم سگان شکاری

 

 3*پوریمسعود باوان، 2پروین خلیلی، 1علی نظری
 

 (1/4/8331 پذیرش:   2/8/8331)دریافت:  

 

 چکیده
انـ  هـه   دلیل شباهت زیاد آن به رئالیسم، شکل افراطی رئالیسـم دانسـته  را بهناتورالیسم 

هنـ    همۀ حوادث و اتفاقات موجود در طبیعت را در چارچوب علوم طبیعی تفسیر مـی 
گرایـی  دور از آرمـان های توارث محیط و بازتاب زن گی واقعی بـه این مکتب بر ویژگی

پـردازد   خالقی و فساد در پیرامون محیط میتأهی  دارد و به ترسیم جزئیات زشت، ض ا
محفوظ، نویسن ة نام ار معاصر مصری، رمانی تاریخی ـ اجتمـاعی    اثر نجیب  رادوبیس

سـمم سـنان   هایی از رئالیسم و ناتورالیسم را در آن مشاه ه هـرد   توان رگهاست هه می
مـانی تـاریخی ـ     از امیل زوال، مشمورترین نویسن ة ناتورالیسم فرانسوی، نیـز ر  شکاری

اجتماعی است هه حوادث تاریخی واقعی محیط جامعه را با سبکی ناتورالیستی بازتـاب  
مایۀ مشترک در دو رمان مورد مطالعـه، ایـن آثـار از ن ـر     دلیل وجود درونداده است  به

                                                                                                                   
 دانشناه لرستان ،استاد زبان و ادبیات عربی  8

 دانشجوی دهتری زبان و ادبیات عربی، دانشناه شمی  چمران اهواز  2

 مسئول()نویسن ة  دانشناه شمی  م نی آذربایجان ،دانشجوی دهتری زبان و ادبیات عربی  3
* masoudbavanpouri@yahoo.com  
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روش توصـیفی ـ تحلیلـی     های ناتورالیسم در چارچوب ادبیات تطبیقـی بـه  برخی رگه
، حـاهم و  رادوبـیس ها حاهی از آن اسـت هـه اشـخام رمـان     فتهبررسی ش ه است  یا

زادگــان اشــرا  ســمم ســنان شــکاریمــ اران مصــر و نیــز اشــخام رمــان سیاســت
هـا نیـز دارای   رسی ة زمان امپراتوری دوم فرانسه هسـتن   قمرمانـان داسـتان   دورانبهتازه

رنـ   نجیـب از   هـا ن ا سازی آنبرجستنی خاصی هستن  هه نویسن گان اصراری بر تیپ
حوادث واقعی محیط جامعه همچون تاریخ مصر معاصر و مسائل آن، فساد اخالقـی در  

گوی  و حاهمان خودهامه را به بـاد انتقـاد   گری و    سخن میقصرهای پادشاهی، روسپی
هـای اشـرافی در دوران   گیرد  زوال نیز زشـتی و ییراخالقـی بـودن زنـ گی خـانواده     می

ــوری دوم فرانســه ــیامپرات ــر اقتصــادی و    را در  ، ب ــات جنســی، فق ــ وباری، انحراف بن
های مشـترک زیـادی   گذارد  هر دو رمان جلوهنمایش میچارچوب مکتب ناتورالیسم به

سـتیزی و  عنـوان نیرویـی جسـمانی، اخـال     همچون وراثت، علم فیزیولوژیک، عشق به
 ان  نناری و    را بازتاب دادهزشت

 
  سمم سنان شکاری، امیل زوال، رادوبیسمحفوظ، لیسم، نجیب ناتوراهای کلیدی: واژه

 . مقدمه  1
مکتبی فلسفی است هه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـتم مـیالدی،    8ناتورالیسم

وجـود  نخست در فرانسه و سپس در امریکا و اننلستان و سایر هشـورهای اروپـایی بـه   
جـود دارد، بخشـی از طبیعـت اسـت      آم   براساس فلسفۀ ناتورالیسم، هرچیـزی هـه و  
هـای مـادی و طبیعـی قابـل     واسـطۀ علـت  بنابراین در حوزة فعالیت علم قرار دارد و بـه 

توصیف و تشریح است  نویسن گان مکتب ناتورالیسم براساس همین فلسفه حـوادث و  
های علمـی بـرای توجیـه    هنن  و به علت ماورای پ ی هروی ادهای زن گی را تشریح می

(  850: 8332شــریفیان و رحمــانی، )و رویــ ادهای زنــ گی اعتقــادی ن ارنــ  حــوادث 
خصوم در در ادبیات و به 2هار بردن جبرگراییترین توصیف برای این مکتب، بهساده»

گـذاری مکتـب ناتورالیسـم در    (  ظاهراً نام514: 8361)میرصادقی، « نویسی استداستان
و  3می انجام ش  هـه در آن گوسـتاو فلـوبر   م در رستوران تراپ بر سر میز شا8111سال 
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گرد آم ه بودن   عنوانی هـه از زبـان    6و گروه آین ة م ان 5و امیل زوال 4ادمون دوگنکور
شـریفیان و رحمـانی،   ) علم و فلسفه و نق  هنر گرفته ش ه بود، وارد حیطۀ ادبیات شـ  

اوضاع هلـی انسـان    معنای توضیح و تشریح(  در زمینۀ ادبیات، ناتورالیسم به850: 8332
ـ شخصیت در رمان ـ در بستر شرایط جبر زمان و برپایۀ وراثت است  با این نناه، رمان  

هوش  این ن ر تازه دربارة انسان را هه او موجـودی متعـی ن از وراثـت و    ناتورالیستی می
فورست ) نمایش بنذاردگرایی علمی بهمحیط و فشارهای لح ه است، با ح اهثر عینیت

 (     58: 8316رین، و اسک
م( 2006ــ 8382) محفـوظ های معرو  تاریخی و رمانتیک نجیـب  از رمان رادوبیس
از تـاریخ   محفـوظ در ایـن رمـان   یـب  نج  مصـر شـ    القُلوبقُوتیزة برن ة جااست هه 

گویـ  و حاهمـان   معاصر مصر و مسائل آن و نیز فساد در قصرهای پادشاهی سخن مـی 
گیرد  یرض ما از انتخاب این رمان آن است هه با توجـه بـه   می خودهامه را به باد انتقاد

نیز سـخن   رادوبیسهای ناتورالیستی، در رمان ییراخالقی و زشت بودن موضوع داستان
هـایی از ناتورالیسـم را   میان آمـ ه اسـت و رگـه   ع التی و سقوط اخالقی بهاز تباهی، بی

 توان در آن مشاه ه هرد    می
نـام  جلـ ی امیـل زوال بـه   دومین جل  از هتاب بیسـت  1شکاری سمم سناننیز رمان 
 در دوران یک زیرمجموعۀ تاریخ طبیعی و اجتمـاعی  روگن ماهار است  1روگن ـ ماهار 

ت  فرانسه اسـ  مکتب ادبی ناتورالیسم ترین آثارو یکی از برجسته امپراتوری دوم فرانسه
معاصر را هه فرانسۀ ی اشرافی هاادهخانوبن وباری در یبامیل زوال در این رمان، فساد و 

هشـ   در ایـن پـژوهش، بـا     تصویر مـی گیر آن ش ه است، بهیبانگر هایتباهها و یزشت
روش توصیفی ـ تحلیلی و براساس چارچوب مکتب امریکایی ادبیات تطبیقـی، عناصـر    

 :   دهیمپاسخ می هاپرسشهنیم و به این ناتورالیستی در دو رمان مذهور را بررسی می
   عناصر ناتورالیسم در دو رمان مذهور چنونه بروز یافته است؟8
 های اشتراک و افترا  دو رمان چنونه است؟    با توجه به ادبیات تطبیقی، جلوه2

ریـزی شـ ه اسـت هـه دو نویسـن ه بـه       های پژوهش نیز بر این اساس طـر  فرضیه
رسـی ه و  دورانبهادگان تازهزبن وباری بین اشرا های محیط اجتماعی، فساد و بیآسیب
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ها را با ان هی افترا  و با سـبکی  نیز فساد در قصرهای پادشاهی توجه هرده و این مؤلفه
 ان    ناتورالیستی در آثارشان بازتاب داده

 
 . پیشینۀ تحقیق  1ـ1

های زیادی انجـام شـ ه   تاهنون در عرصۀ ادبیات درباب مکتب ادبی ناتورالیسم پژوهش
هـای  تحلیـل عناصـر ناتورالیسـتی در داسـتان    » هنیم:هر چن  مورد اهتفا میاست هه به ذ
، 8، شـمارة  3، دورة فصـلنامۀ ادب فارسـی  از شریفیان و رحمانی )« آبادیمحمود دولت

از چنینــی و مریمــی « رد  پــای ناتورالیســم در ســن  صــبور و زقــا  المــ  »(  8332
هــای مقایســۀ تحلیــل رمــان»(  8333، 38، شــمارة 1، ســال مطالعـات ادبیــات تطبیقــی )

پژوهش زبان و  دوفصلنامۀزاده میرعلی )اثر حسن« ناتورالیستی نانا و رئالیستی باباگوریو
(  اما دربارة دو رمان مورد بررسی در ایـن  8314، 84، دورة ج ی ، شمارة ادبیات فارسی
تـه  بُع ی و چه تطبیقی، تاهنون مطالعۀ خاصی صـورت ننرف صورت تکپژوهش، چه به

است  بنابراین در این جستار، برآنیم نشانی از ناتورالیسم در دو رمان مذهور را براسـاس  
محفوظ و امیل زوال، ها، نجیب ادبیات تطبیقی بیابیم و همچنین ن رات نویسن گان رمان

را درباب تاریخ ملت خود، فضای نامناسب سیاسی و اجتماعی و انحرافات اخالقـی در  
 ی و پادشاهی را از دریچۀ ناتورالیسم بررسی هنیم  های اشرافخانواده

   رادوبیس. معرفی و خالصۀ رمان 2
هن  هایی اشاره میبه فساد و توطئه شود وشخص روایت میاز زاویۀ دی  سوم این رمان

هه در قصرهای پادشـاهان جریـان دارد و سـقوط اخالقـی را هـه بـا واقعیـت روزگـار         
 فرعـون نـ  از:  اهـا عبـارت  تـرین شخصـیت    ممـم  هنـ یبرمال م ،نویسن ه مطابقت دارد

امپراتور مصر، ن اشتن بینش سیاسی عمیق، دارای اخـتال  بـا هاهنـان و مطیـس نفـس      )
بـانوی دربـار، و شخصـی    خـواهر و همسـر امپراتـور و شـه    ) 3خود(، ملکـه نیتـوهریس  

رایـزن مـورد   فرمان ه گارد امپراتـوری و  ) دادة فرعون(، تاهودل) ان یش(، رادوبیسعاقل
بـزرگ  ) 88)وزیراع م و هاهن بزرگ دربـار(، سـوفخاتپ   80اعتماد فرعون(، خنوم حتپ

این جشن رادوبیس، فرعـون جـوان را    شود  درداستان با جشن نیل آیاز می داران( پرده
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هن  هـه فرعـون،   جوش   سرنوشت چنان حکم میبین  و عشق به او در وجودش میمی
عشق او سپارد  در ایـن میـان باآنکـه تـاهو عاشـق رادوبـیس        رادوبیس را ببین  و دل به

فرعون ب ون توجـه بـه    شود هن  و عاشق فرعون میاست، رادوبیس به تاهو خیانت می
خواست دینران، در راه عشق خود از مسائل مملکتی یافل ش ه، با ه ر دادن ثـروت و  

افروزد هـه درنمایـت بـه    مکنتی هه هاهنان را از آن محروم هرده بود، خشم ملت را برمی
انجام   در این میان، تاهو برای گرفتن انتقام از رادوبـیس و فرعـون،   شورشی علیه او می
بـانو نیتـوهریس   زنـ   شـه  به این شورش دامن مـی   هن  و مخفیانهبه امپراتور خیانت می
توان  آتش این آشـوب را فرونشـان   فرعـون هـه از یـک سـو       هن  نمیهرچه تالش می

هـه دارای قـ رت سیاسـی زیـادی      ن ه گارد امپراتوری و از سوی دینـر هاهنـان را  فرما
بودن ، از خود رنجان ه بود، نتوانست این قیام را هنترل هن   سرانجام معترضـان او را از  

گیرنـ    رسـانن  و مقـام امپراتـوری را از او مـی    قتـل مـی  تخت پادشاهی پایین آورده، به
 هن    بین ، خودهشی مید را در محاصره میرادوبیس نیز هه از هر سو خو

 سهم سگان شکاری. خالصۀ رمان 3
حکـایتنر   شـود و شخص روایت مـی این رمان نیز، مانن  رمان نجیب، از زاویۀ دی  سوم

های اشرافی در دوران امپراتـوری دوم  بن وباری و انحرافات اخالقی در خانوادهفساد، بی
شـماری اسـت  امـا    هـای بـی  دارای شخصـیت  سمم سنان شـکاری فرانسه است  رمان 

باز(، رنـه  سفته) 83ملقب به ساهار 82ن  از: آریستی  روگُناهای اصلی آن عبارتشخصیت
فرزن  آریستی ، پسـری بـا انحرافـات    ) 85اریستی  ساهار(، ماهسیم روگن همسر) 84ساهار

برادر سـاهار،  ) 81روگنخواهر ساهار، دالله(، اوژن ) 86جنسی و اخالقی(، سی ونه روگن
اثـر   این ف یلالترجمۀ تحت سوز( عمۀ رنه، شخصی دل) 81م ار(، الیزابتفردی سیاست
رود تـا آن را  پی آن می ،بع  از افتادن آن س  است هه «شکار صحنۀ بع  از» در فرانسه
رسـی ه  دورانبـه تـازه  زادگاناشرا و  تواننرانی ة زوال، سنان شکاری همان عق  بهبیاب 
 ن   هست

م در 8158داستان از این قرار اسـت هـه بـا افـزایش فتوحـات اسـتعماری در سـال        
گیرد و با رشـ  اقتصـاد، فسـاد از صـ ر تـا ذیـل       وهار در داخل رونق میفرانسه، هسب
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ساهار، شخصیت اصلی داستان هه مِلکی ن ارد، با پیروزی یک  یاب   اریستی گسترش می
و در پـاریس در سـایۀ بـرادر وزیـرش بـه       هنـ  ی میهودتا خود را هوادار ناپلئون معرف

رس   او فرد فاس ی است هه اخال  و زن و فرزن  را در پای خ ای زر الوفی میوآال 
ای پایبن  نیست  او همسرش را مجبور به امضـای  هن  و به هیچ اصل و قاع هقربانی می
اهسیم، پسر او، قرتـی و  ها را پرداخت هن   مهن  تا بع اً آنهای هالن میحسابصورت
هنـ   رنـه، نامـادریو او،    ارث برده و به او رحـم نمـی  سیرتی است هه خوی پ ر را بهزن

رفته رنه بـا ماهسـیم بـه    شود  چراهه رفتهای است هه قربانی این محیط میطبیعت آماده
سیم شود  در ادامه با ازدواج ماهپردازن  و امیالشان منحر  میال  و گزا  در فساد می

وپنجـه  های هالن، با تنمایی و فقر دسـت حسابو نیز خیانت ساهار به رنه، او با صورت
هـا را  حسـاب گوی  و ایـن صـورت  هن  تا عاقبت بر اثر بیماری جمان را وداع مینرم می
 هن  های مثبت داستان( پرداخت میاز شخصیت) پ رش

 ها  های ناتورالیسم در رمان. مؤلفه4
هـای  ها و بازتـاب مؤلفـه  های تاریخی آن، با توجه به درن ر داشتن جنبهدر این دو رمان

های ناتورالیستی مشـابه  مشترهی همچون زن گی پادشاهی و اشرافی، هره ام دارای رگه
 ها هستیم و متفاوتی هستن  هه درص د تحلیل این رگه

 11. علم فیزیولوژیک1ـ4
تـر از  هه انسان از تبـار حیوانـات پسـت    م عی ش « تکامل انسان»داروین با ارائه ن ریۀ 

 خود و از نسل میمون است هه در حیات حیوانی تنازع برای بقا، به بقا دست یافته است
(  ب ین ترتیب، انسان متافیزیکی جای خود را به انسـان  34: 8316فورست و اسکرین، )

توان به اه ا  های علمی میها، فقط با روشعقی ة ناتورالیستده   بهفیزیولوژیکی می
دانـ  و  گـذاری ناتورالیسـم را همـین نکتـه مـی     علمی دست یافت  امیل زوال علت نـام 

هـای  گـر پ یـ ه  ناتورالیسم نامش را از علم گرفت  ناتورالیسم یعنی مشـاه ه » گوی :می
عنوان بخشی از موازات یا درواقس بهطبیعت تا نشان ده  نیتش این است هه هارش را به

 (  54: 8315)گرانت،  «طور اعم انجام ده ی بهتحقیقات علم
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پذیرد و به شر  وضس مزاجـی  از این مؤلفه اثر می رادوبیسمحفوظ در رمان نجیب 
پردازد تا خوانن ه به حاالت درونی او، ازجمله تـرس، شـادی،   های داستان میشخصیت

حتـپ   خنـوم  های آن، وقتی نویسن ه به توصیف حاالتخشم و درد، پی ببرد  از نمونه
و » پردازد هه با نارضایتی موظف ش ه است درخواست وزیر را خ مت ملکه برسان :می

لمّا خأل خنوم حتب بنفسه قطّب جبینه و أصرَّ علی اسنانهُ بشدّة، فبدأَ ذُقنة العریض کقبضة من 
(  )ترجمه: چـون  210/ 8: 8338)محفوظ، « الجرانیت، و مضی یذرع الحجرة و یعمل فکرة

سـختی  هـایش را بـه  حتب خود را تنما یافت، ابروهایش را درهم هشـی  و دنـ ان   خنوم
حرهـت  سننی از گرانیت، صـا  و بـی  ای هه چانۀ پمن او چون تختهگونهبرهم نماد، به

هـای  نمایان ش   او متفکرانه و ان یشـناک شـروع بـه قـ م زدن هـرد ( از دینـر صـحنه       
رادوبیس، خبر یویای هاهنان را به گـوش  فیزیولوژیکی زمانی است هه شیث، خ متکار 

و همّتت الجاریتة   » هن :رسان   نویسن ه ترس و اضطراب او را چنین بیان میرادوبیس می
هتا علتی صتدرها، و    أن تتکلّم، فغلبها البکاء، فجثت علی رکبتیها أمام موالتها، و شبکت یتد  

(  308)همـان،  « رادوبتی  أفحمت فی البکاء بحالة عصبیّة شدیدة، فاستتولی االنععتاع علتی    
هـایش سـرازیر شـ  و درمقابـل     )ترجمه: شیث بیش از آنکه لب به سخن گشای ، اشک

رادوبیس به زانو نشست  او دسـتانش را روی سـینه نمـاد و بـا نـاراحتی بسـیار، فریـاد        
 قرار ش  (  اش بلن  ش   رادوبیس ننران و بیگریه

هـا  تشریح این حاالت و مزاج شخصـیت  های فراوانی ازدر رمان امیل زوال نیز نمونه
جایی هه زوال اضطراب و عصبانیت رنه از دی ار با  شود  مانن دربرابر روی ادها دی ه می
   هن :دوسافره را تشریح می

ای بـر  رنه هه رن  از رخسارش پری ه بود، چنان از جا برخواست هه گفتی تازیانـه 
ای زیر هرده بود  صـ ای چکمـه  هران به دلش سرپیکرش وارد ش ه است  یرور بی

رسـی ، هفـرش را   خواست، به گـوش او مـی  تر از اتا  مجاور برمیهه اهنون خشن
: 8362روم بیاییـ  در را بـاز هنیـ ز )زوال،    درآورد  با لحن قـاطعی گفـت: مـن مـی    

 (   230ـ213

ه بـاقی  در ادامه نیز وقتی در پایان داستان جز تنمایی، فقر، ناامی ی و درد چیزی برای رن
   شود:مان ، حاالت ظاهری او چنین بیان مینمی
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موی زردش هه روی گیجناهی و پرپشت گردنش بود، در چشم او عین برهننی و 
عفتی نمودار ش   چین جبینش چنان عمیق گشـت هـه سـیاهی بـاالی چشـمش      بی

گر ش   چه هسی داغ ایـن  رسم هرد و هوفتنی نازک و هبود یک ضربۀ شال  جلوه
پریـ گی او باعـث حیـرت او    هایش با رن بر جبین او هوفته بود؟ ]   [ لب نشان را

 ( 313ش  )همان، 

هـا اسـتفاده   هر دو نویسن ه از علم فیزیولوژیک برای بیان حاالت درونـی شخصـیت  
ان   با این تفاوت هه برجستنی این مؤلفـه در رمـان امیـل بیشـتر از رمـان نجیـب       هرده

مـانش بارهـا از ایـن حـاالت فیزیولـوژیکی، ازجملـه       محفوظ است  زوال در سراسـر ر 
ــه اهــ ا  و چنــوننی بــروز شــ ت خشــم و عصــبانیت شخصــیت  هــا در رســی ن ب

های مادی خود، استفاده هرده است و هوشی ه حاالت درونی خشم رنه دربرابـر  خواسته
 ده  این اشخام را بازتاب 

  20. تأکید بر وراثت2ـ4

ها توجه بیش از ان ازة آنان بـه نقـش وراثـت در    ورالیستمسئلۀ قابل تأمل در دی گاه نات
عقیـ ة  هـای آثـار ادبـی اسـت  بـه     آفرینش آثار ادبی و حتی توصیف و تحلیل شخصیت

توان به اصـول  م(، در ادبیات و تاریخ مانن  علوم طبیعی می8133ـ8121) 28تنهیپولیت 
نناه او تأثیر محـیط،   حاهم بر حوادث و اوضاع زن گی انسان دست یافت  این اصول از

انسـان  » هـا، طور هلی از ن ـر ناتورالیسـت  (  به451: 8311هوب، زرین) نژاد و زمان بود
)فورسـت و  « هنـ  حیوانی است هه سرنوشت او را وراثت، محـیط و لح ـه تعیـین مـی    

 ( 26: 8316اسکرین، 
نجیب محفوظ در توصیف شخصیت نیتوهریس، ملکـه و همسـر فرعـون، چنـین از     

وأثبتت التجربة أنها کأبیها قویّة الشکیمة، فصتهر التتاع القلتب، و    » گوی :او سخن می وراثت
: 8338)محفـوظ،  « خنقت الکبریاء الحُبّ، فانطوت علی نفسها الحعینة سجینة خلت  الستتار  

تجربه نشان داده بود هه او همچون پ رش با اراده و سرسخت است  (  )ترجمه:212/ 8
تخت بر نیروی عاطفه فائق آم  و شکوه و جـالل سـلطنت   وتاج و در این معرهه، اقت ار

 گلوی عشق را فشرد و ممر و عاطفۀ همسری به هنج زن ان تنمایی خزی  ( 
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از سوی دینـر در رمـان نجیـب، سـخن گفـتن از قصـرهای پادشـاهی و فرعـون و         
از هه  پـس  گواهی بر نقش علم وراثت در این رمان است  چنان اشتاج پادشاهیوتخت

شـود و دربرابـر دیـ گان رو بـه مـرگ فرعـون       مرگ فرعون، ملکه نیتوهریس پادشاه می
متوال َ  الأُحتبُ أن أبکتی أمتام     » خورد هه انتقام فرعـون را از خائنـان بنیـرد:   سوگن  می

قاتلیکَ، لیطمئنَّ قلبکَ، فوحقّ أبوینا، و حقّ الدمَ الذکیَّ ألنتقمنَّ من عدوکَ انتقامتا  تتحتد ّ   
(  )ترجمه: سرورمز دوست ن ارم دربرابـر دشـمنان   303)همان، « مان جیال  بعد جیلبه األز

آسوده باش هه به رو  پ ر و مادرمان و بـه حـق ایـن خـون پـاک،      تو گریه هنم  اما دل
 ها بمان  (  چنان انتقامی از آنان بنیرم هه سالیان دراز بر سر زبان

 22پروسیر لوهـا الۀ فلسفی و فیژیولوژیکی در ادبیات فرانسه نیز امیل زوال متأثر از رس
دربارة نقش وراثت در دستناه عصبی فرد بیمار و سالم، معتقـ  بـود هـه در آفـرینش و     

های رسی ة آفرینن ه و شخصیتارثتحلیل ادبی بای  به خصوصیات جسمی و روحی به
ـ   26: 8316ر ک: فورست و اسـکرین،  ) داستانی توجه هرد ه، (  زوال براسـاس ایـن ن ری
عنـوان تـاریخ طبیعـی و اجتمـاعی یـک      را در بیست جل  به روگن ماهارمجموعۀ رمان 

ای هوچک را تشریح هـرد،  خانواده در زمان امپراتوری دوم نوشت  زوال زن گی خانواده
هـای متمـایزی   هـا را بـه شـاخه   ای برای فرزن ان این خانواده ترتیـب داد و آن نامهنسب

نامه اسـت  در  های این نسبعبارت از رش  و تکثیر شاخه تقسیم هرد  داستان این هتاب
توان یافت  ولـی در بـاطن ریشـۀ محکمـی     ن ر اول، شباهتی بین افراد این خانواده نمی

(  بـ ین  401: 8318سی حسـینی،  ) ها را به یک ینر بسته و شبیه به هم ساخته اسـت آن
جلـ ی  ی در رمـان بیسـت  ای از وراثت خانوادگدنبالهسمم سنان شکاری ترتیب، رمان 

هـا، نویسـن ه از ذهـر آن    دنبال توصیف شخصـیت الی رمان بهامیل زوال است و در البه
هه نویسن ه در معرفی ماهسیم، پسر اریستی  ساهار، و توصـیف  یافل نمان ه است  چنان

 گویـ : چنـین مـی   روگـن جل ی عنوان یکی از نسل افراد در رمان بیستشخصیت او به
هه معلوم نبود فساد را از ه ام عامل مرموز ارثی گرفته و با خود به جمـان   این پسربچه»

(  نویسـن ه در ادامـه   845: 8362)زوال، « طرز عجیبی رشـ  یافـت  آورده است، در آن به
   ده :های متفاوتی از ارث پ ر و مادر را در وجود این شخصیت بازتاب میخصلت
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ش  و رو بـه  ف گشته بود و ظریف میمنش نژادی خانوادة روگن در وجود او تلطی
اننیـز متنـاقو و   رفت  او هه مولود مادری خُردسال بود، آمیـزة شـنفت  تباهی می
ها و وارفتنـی مـادر همـراه    انناریآمیز پ ر و سملای از حرم و آز جنونپراهن ه

 ( 818آورده بود )همان، 
پنمـانی را بررسـی هنـ      درپی، خواست هارزوال از ورای بیان زن گی پنج فصل پی»     

دلیـل  هـم بـه  بخشـ  و آن های مختلفی میهای یک پ ر هیجانات و شخصیتهه به بچه
(  با این تفاوت هـه  83: 8316)بوادفر، « های خام زیستن استاختال  نژادها و شکل

شکلی پیوسته و پای ار از نسل و تخت پادشاهی نام نجیب در زمینۀ وراثت در رمانش به
وجه او بیشتر به نسل پادشاهی معطـو  اسـت تـا خصوصـیات جسـمانی و      برد و تمی

 ها      نژادی شخصیت

 نگاری   ستیزی و زشت. اخالق3ـ4
ننـاری را  پیروان مکتب ناتورالیسم برای توجیه پایبن ی خود به وظایف واقعـی، زشـت  

یان شـ ه  هه در آن مطالب وقیحی ب رمانی» دانستن  و معتق  بودن :گرایی میعین واقعیت
)هارلنـ ،  « اننیـزد است، در خوانن گان طبقۀ متوسط هم ع م تأیی  و هم شیفتنی برمـی 

هـا و قراردادهـای   داوری(  ب ین ترتیب، ناتورالیسم قیـامی علیـه پـیش   863ـ861: 8312
اخالقی و مذهبی بود  پیروان آن سانسوری هه در جامعه بر بخشی از م ـاهر طبیعـت و   

درهم شکستن  و از چیزهایی سخن گفتن  و مناظری را تشـریح   زن گی اعمال هرده بود،
(  در ادبیـات  54: 8313زاده، قاسم) هردن  هه تا آن زمان در آثار ادبی راه پی ا نکرده بود

 ها در آثار امیل زوال به اوج خود رسی   فرانسه، سخن گفتن از زشتی
ازتـاب واقعیـات تلـخ    نجیب در موارد زیادی از رمان این طرز نوشـتاری را بـرای ب  

ها انتخاب هرده است  مانن  سخنان تـاهو،  محیط و نیز شناخت حاالت درونی شخصیت
برد و او را بـا لحنـی تنـ  و    معشو  رادوبیس، وقتی به خیانت رادوبیس به خود پی می

 ده :گزن ه چنین مورد انتقاد قرار می
متن یُحبّتک  جمیلتة أعمتی،      أنتت  صتورة بشتعة مشتوهّة. و    .[ ..] ما أقبحکَ یا رادوبتی    

أنت  جثة ملعونتة و   [...] قبیحة ألنها صورة ممیتة، و ال جمال بال حیاة الیبصر. إن صورتک 
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لمتاذا  [ ...] ستسرعین یوما  محطمة النف ، و هذه نهایتة کتلّ شترّ،   [ ...] ینبغی أن أکرهک 
 (   255/ 8: 8338)محفوظ،  أقتُلُک  إذا ؟ لماذا أحمل تبعة قتل جثّة مَیتة

اننیزی رادوبیسز موجودی هریـه و زشـتیز آنـان هـه تـو را زیبـا       چق ر نفرت )ترجمه:
ای و مُـرده  بینن  وجودت آهن ه از زشتی و نفرت است  تو مُـرده پن ارن ، هورن ، نمیمی

ای  حق دارم هه از تو بیـزار باشـم    ش های متعفن و نفرینرا هیچ زیبایی نیست  تو الشه
خواری به خاک در خواهی افتاد و ایـن سرنوشـت هـر انسـان پلیـ  و       عاقبت با ذلت و

ای شریری است  چرا دستان خود را به خون تو آلوده هنم؟ چـرا عقوبـت هُشـتن الشـه    
 مُرده را به جان بخرم (

اش چن برابر شود، بلکه برافروختنیتنما از خشمش هاسته نمیتاهو در بازگشت نه 
 دهـ : شـود، چنـین پاسـخ مـی    هه حالش را جویا می شود و او در جواب سوفخاتپمی
الحّق أنّی شربُت کأسا  متن التدم. ثُتمَّ تبَتّیَن أنّتُه دَم انستاَن شَترّیرة، فتستّمم دمتی، و زاد األمتر           »

 خطورة، أنّی صادفتُ فی طریقی إلی هنا ربَّ الخَیر نائما  فی المرع، فأغمدت سیفی فتی قلبتهُ،  
حقیقـت ایـن    (  )ترجمه:230)همان، « الدم شراب الجُند ّ الباستل ف[ ...] هیّا إلی القتال.[ ..]

ام و چون آخرین جرعه را نوشی م، دریافتم هه خـون  است هه جامی از خون سر هشی ه
تر اینکـه در میانـۀ راه   انسانی پلی  است و اینک گویی خونم به زهر درآمیخته است  ممم

واب ناز آرمی ه بـود  پـس شمشـیر    به خ ای خیر و نیکی برخوردم هه در مریزار در خ
سوی نبردز سرباز دالور را خـون گـواراترین شـراب    هشی م و قلبش را شکافتم  پیش به

 است (  
شود  مانن  سـخنان رادوبـیس   ها جاری میستیزی همچنین در هالم شخصیتاخال 

 گویـ : هه دربرابر خیل دوست اران خود هه بزرگان دربار پادشـاهی هسـتن ، چنـین مـی    
أیتُ هؤالء رجال المبرزین، و صفوة مصر السیّدة الدنیا، یسجدون عند قدمیّ، و قد ردّوا إلی ر»

 (  )ترجمه:258)همان، « الوحشیّة، و نسوا حکمتهم و وقارهم، کأنّهم کالب أو کأنّهم قردة 
مـ اران  مصـر را هـه سـرآم  همـۀ ممالـک       های برجسـته و سیاسـت  من این شخصیت
 مت و وقار خویش را از یاد بـرده و پـیش پـای مـن بـه سـج ه       ام هه عدنیاست، دی ه

ساین  و به خواری و ذلت همچون س  و میمون بـه دسـت و پـای    پیشانی بر خاک می
 زنن  (  له میمن افتاده، له
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لحاظ سیاسی در حفظ موقعیت جـاری و هـم   ناتورالیسم اگر با اخال  جاری، هم به
سـت، گـویی اخـال  و ن ـام ارزشـی خـود را       لحاظ دینی و تحکیم هلیسا، مخـالف ا به

مـا در یـک روزگـار    » هن   زیرا زوال با اعـالم اینکـه  جو میودرجمت مخالف آن جست
هـای  دنبال ارزش(، به234: 8318)سی حسینی، « بریمسر میایتشاش اخالقی و ذهنی به

دسـت  ج ی  است  گرچه وی تا پایان عمر توفیـق اعـالم ن ریـۀ اخالقـی ج یـ  را بـه      
آورد، مجموعۀ آثار وی در افشای چمرة استثمار ن ام ج ی ، درواقس مخالفـت او را  نمی

(  در رمـان امیـل زوال نیـز چنـین     811: 8361ثـروت،  ) هنـ  با اخال  جاری اعالم مـی 
 شود: های هریه دی ه میتوصیفات زشتی از واقعیت

هرد هـه سـننین   میاریستی  ساهار در فکر ترک میز یذا نبود  بارون گورو را تماشا 
ش ه و مشغول هضم یذا بود و دست راستش را روی سـفرة سـفی  گذاشـته بـود      

هـای هبـود و پوشـی ه از    ران، پر از لکهدستش، دست هوتاه و هلفت مردی شموت
 (   56ـ55: 8362موی سرخ بود )زوال، 

 در درون متن رمان، حرمت هاذب هلمات با توجه به طبیعت زشت جامعه هـه برداشـتی  
 شود:از واقعیت محیط است، به انحرا  هشی ه می

م ساهار به ریاست دایرة معاب  منصوب ش  ]   [ پس از سفر هـذایی  8153در سال  
جممور هه طی آن موفق ش  شور و شـو  چنـ  اسـتان هـوادار     حضرت واال رئیس

خواسـت پـاریس را   بناپارت را براننیـزد، امپراتـوری اعـالم شـ   امپراتـوری مـی      
تاجی را ربوده بودنـ ،  ومشت ماجراجویی هه تختخانۀ اروپا گردان   این یکجن ه

هـای  هـای مـالی، وجـ ان   خواستن  سرشار از ماجراجویی، بن وبسـت حکومتی می
 :8362وار و همنـانی )زوال،  هـای دیوانـه  ش ه، مسـتی های خری اریفروخته و زن

 (    16ـ13

های ض اخالقی هسـتن    گریهای جلوههای این رمان بارزترین نمونهاهثر شخصیت
بـر شکسـتن حرمـت هلمـات در سخنانشـان، از طرفـی نیـز درپـی ارضـای          آنان عالوه
هـای  ، یکـی از مؤلفـه  رادوبیسهای شموانی و ض اخالقی خود هستن   در رمان خواسته

ض اخالقی و شموانی در وجود رادوبـیس و سـران ممـم مملکـت آن اسـت هـه بـرای        
ی و دنیوی خود بـه قصـر بیجـه هجـوم آورده، بـه دیـ ار رادوبـیس        ارضای میل شموان

شتابن  و همچنین در وجود فرعون هه دی ار رادوبیس را بر هل مملکت و حل هردن می
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ده ، درحالی هه مردم عادی از این قاع ه مسـتثنا هسـتن   ایـن    مسائل جامعه ترجیح می
ش ه و سراسـر زشـتی و   ای تباهزن  و جامعهستیزی در سراسر رمان زوال موج میاخال 

 شود  گذاشته می نمایشمستی با شموت به
 

 عنوان نیرویی جسمانی. عشق به4ـ4
ها وضس هردن ، عشق نیز از آن هالۀ ق سی خـود خـارج   در سایۀ قوانینی هه ناتورالیست

ش  و در چارچوب شیوة برخورد علمی، در بستر روابـط جنسـی و جسـمانی معمـولی     
یعنی یک نوع تجربـۀ مشـروعی هـه نویسـن ه نتیجـۀ مشـاه ه و تجربـۀ         مطر  گردی  

 ( 241: 8318سی حسینی، ) هن خویش را بیان می
هننـ  و درنتیجـه عشـق از    هر دو نویسن ه به انحرافات جنسـی و فسـاد اشـاره مـی     
محفـوظ از نیـروی جسـمانی فرعـون      شود  نجیـب ریایی و پاهی به شموت آلوده میبی

گـردد و بـه امـور مملکـت     گوی  هه گرفتار رادوبـیس مـی  یس سخن مینسبت به رادوب
فبسطت له وجهها، و أسبلت جَفنیها. و جعلَ یهو  بوجهه حتّتی مت ّ أنفَتهُ    » شود:اعتنا میبی

أنفَها الرقیق. و داعب أهذابها الطویلة بأنامله، وسها الی عینیها السوداوین، حتّتی صتارت التدنیا    
 (  )ترجمـه: 253/ 8: 8338)محفـوظ،  « فاستولی عیله تخدیر ستاحر  ظالما ، و أزهلهُ الهو ،

تـر  هایش را برهم نماد  فرعون سرش را نزدیکاش را برگشود و پلکچمره )]رادوبیس[
آرام اش را به نوک بینی ظریف و زیبـای او چسـبان  و بـا سراننشـتانش آرام    برد و بینی

هه دنیـا دربرابـر   سیاه او ش  چن ان مژگان بلن  او را نوازش هرد و یر  تماشای چشمان
ای عمیـق و سـحراننیز   وتار گردی   هـوش از سـرش پریـ  و در خلسـه    دی گانش تیره
گر، روسپی و با زیبایی ویراننری اسـت هـه در   رادوبیس در رمان زنی عشوه فرورفت (

الکئتو   أدِرن » پـردازد: خوری مـی مجالس لمو و لعب مردان به رقص و طرب و شراب
ها الجوار . و هلّمی أیّتُها الغانیة رادوبی  أسمعینا لحنا  شجیَّا ، أو متّعتی أعیننتا بحرکتة متن     أیّتُ

ای سـاقیانز   (  )ترجمه:241)همان، « الرقص الرشیق، فإن نفوسنا آلتیأسکرتها خمر مریتو  
نشـین  های شراب را به گـردش آوریـ  و تـو ای رادوبـیس افسـوننرز بـا آوای دل      جام
های ما سرمست و نمان را بنواز اهنون هه جاماننیز دی گاو با رقصی دل هایمان راگوش

 های مریوط است (سرخوش از جام
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تصویر هشی ه هه برداشتی از واقعیت امیل زوال نیز بارها فساد و انحرا  جنسی را به
گری زنان هـه مـردان را در دام خـود    گری و روسپیتلخ محیط جامعه است و نیز عشوه

هایی هـه دربرابـر   ها و عشوههای فروخورده و هنایهها با خن هاین خانم» هنن :میگرفتار 
« هردنـ  دادن ، ماهسـیم را تحریـک و تشـویق مـی    این پسرک زودرس از خود بروز می

(  در این رمان، بیشـترین شـاه ها در روابـط بـین رنـه و ناپسـرش،       846: 8362)زوال، 
   شون :سوی روابط نامشروع هشی ه میهه بهماهسیم، پ ی ار است  تا جایی 

ای سوی زنا لغزی ه بودن   از آن پس، رابطۀ نامشروع دور و دراز و پیوستههر دو به
داد، اننیزی هه زن جوان به پسـرک مـی  بین آن دو برقرار ش ه بود  پرورش شنفت

خصوصیت و صمیمیتی هه آنان را به دو رفیق مب ل هرد ]   [ صفای دوسـتی آنـان   
بیش رننی از رضای شموانی بود  عمل حیوانی نمایی چیـزی جـز اوج بحـران    وهم

زیسـتن ، گیـاه هـرزة    ای هه در آن میاین بیماری ناآگاه عشق نبود  در دنیای آشفته
هـای م نـونی تغذیـه هـرده و بـا      گناهشان روی سرگین چربـی روییـ ه، از شـیره   

 (  254ـ253ود )همان، وبرگ عجیبی در شرایط ویژة عشرت گسترش یافته بشاخ
گـری و شـموت   بر آن، در این رمان هل محیط پیرامون مملو از فساد، روسپیعالوه 

است و تمام اشخام درص د ارضای امیال و یرایز خود هستن  و از هیچ هاری شـرم و  
گیر جامعه شـ ه و زوال بـا سـبکی رئالیسـتی از ایـن      ابا ن ارن   این فساد رایج و گریبان

دارد  اما این فساد و شـموت در رمـان نجیـب بـین رادوبـیس و      خ پرده برمیواقعیت تل
یلتن  هـه از امـور   گر است و هر دو در دام هوس و شموت چنان میفرعون بیشتر جلوه
هـا  تـرین شخصـیت  اش برجسـته دادهشون   در این رمان، فرعون و دلمملکت یافل می

 نر افراد، خواستاران رادوبیس هستن    هستن  هه نقش این مؤلفه را برعم ه دارن  و دی

 ها و فقر  عدالتیها، بی. بازتاب پلیدی1ـ4
در هر دو رمان، قمرمان داستان از امور مملکـت یافـل و یـر  در لـذات و زنـ گی در      

توجـه بـه امـور مملکـت و     بـی  رادوبـیس شود  فرعون در رمـان  قصرهای پادشاهی می
ألی  من المحتعن أن تُنتعع   » شود:س نفس خود میرود و مطیهاهنان، به قصر رادوبیس می
(  218/ 8: 8338)محفـوظ،  « هتا رخیصتا  تحتت أقتدام الراقصتة؟     أمالک المعابد لیُبذل ریت  
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)ترجمه: آیا برایش دردآور نیست هه فرعون امالک معاب  را از هاهنان بازستان  و درآم  
 ای نثار هن ؟( دریغ به پای رقاصهآن را بی

اش در ستان  و بـه پـای معشـوقۀ رقاصـه    الک معاب  را از آنان باز میفرعون حتی ام
ع التی حکام ق یم مصر اننیزد هه نشانی از بیریزد و خشم عموم را برمیقصر بیجه می

 است:
الذهب یتدفّق إلی قصر بیجهمن أبوابه و نوافذه و مَهرّة الصتنّاع یتقتاطرون علیته و    إنّ  

 أیتن فرعتون؟  [ ...] و أیتن؟ [ ...] ثه و حلیّ ربّته و أثوابهایعملون لیل و نهار فی صن  أثا
)همـان،   هجر زوجه و حریمه و وزرائه و قن َ من الدنیا بقصتر الراقصتة الستاحرة   [ ...]

218 ) 
تـرین  شـود و برجسـته  طال و جواهرات از در و پنجرة قصر بیجه سـرازیر مـی   )ترجمه:

وقفه در تالش هستن  تا قصـر را  بی صنعتنران و زرگران در آنجا گرد آم ه، شب و روز
بماترین زیورآالت بیاراین   اهنون فرعون هجاست؟ با زیباترین اثاثیه و صاحب را با گران

راستی هجاست؟ او همسر، تخت، بارگاه و وزیران را به حال خود رها هرده و از دنیـا  به
وصـیف قصـر   ای افسوننر بسـن ه هـرده اسـت ( نجیـب بارهـا بـه ت      تنما به قصر رقاصه

ع التی همۀ امـالک هاهنـان از آنـان گرفتـه     پردازد هه با بیهشی ة رادوبیس میفلکسربه
و کان هذا الممرّ ینتهتی إلتی الکرمتة    » شود:سوی آنجا روانه میش ه و به دستور فرعون به

دّ ها غابة متن الجمیّتع، و تمتت   المتفرعة المتسلّقة علی أعراش من عمد رخامیّة، تنبسط إلی یمین
ها هنا و هنتاک بیتوت القتردة و الغتعال، وانتشترت فتی       إلی یسارها غابة من النخیل أقیمت فی
در انتمـای راهـروی اصـلی،     (  )ترجمه:242)همان، « جنباتها المترامیة التماثیل و المسلّات

وبرگ دوانی ه از یـک سـو بـا درختـان     هایی از مرمر، شاخهای اننور بر روی ستونتاک
هـای انبـوه احاطـه شـ ه بـود و فاصـلۀ میـان        از سوی دینر با نخلستان توت انجیری و

هـای سـننی پـر هـرده     ها و سـتون ها و نیز تن یسدرختان را النۀ آهوان و قفس میمون
 است (  

زادگان از امور در رمان زوال نیز پس از اعالم ش ن امپراتوری دوم در فرانسه، اشرا 
   شون :مملکت یفلت هرده، بن ة سکه و طال می
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های هننام تـنقالت بـود  مـردم از    پاریس سرو میز شام نشسته بود و در انت ار لطیفه
اهلل وحشت داشتن ز چون جانشان به لب رسـی ه بـود  بـه    سیاست عین جن از بسم

هـای خـود را از زیـر    گذرانی روی آورده بودن   تواننران دفینـه بازرگانی و خوش
هنار وش ه در گوشههای گمجوی گنجینهوستآوردن  و مستمن ان به جخاک درمی

هـای ص سـویی،   گشتن   از اعما  جامعه لرزة خفیف هیجان، زنـ  تـازة سـکه   می
خاسـت )زوال،  هـا برمـی  هـا و بوسـه  خن ة شاد زنان، ص ای هنوز ضعیف بشـقاب 

8362 :15 ) 
و حسادت چمرة تکی ه و استخوانی فقر » هن :هه فقر در اطرا  جامعه بی اد میدرحالی 

(  در ادامـه زوال  13)همان، « گشتهای پاریس ول میخیابانفرشبود هه در روی سن 
زادگــان اش، بارهــا قصــرهای مجلــل اشــرا    بــا ســبک هنرمن انــۀ ناتورالیســتی   

سالن بزرگ این خانۀ مجلل تـاالر دراز و  »هن : رسی ة پاریس را توصیف میدورانبهتازه
مانست هه از این خانۀ جنبی به آن خانۀ جنبـی دینـر   می وسیعی بود ]   [ به یک راهرو

زادگانی هستن  در ناز و نعمت هه زوال آنان را (  اشرا 63-56)همان، « هشی ه ش ه بود
شکاری نام نماده است هه سـمم خـود را از راه نامشـروع     سنان با توجه به عنوان رمان،

  سـمم آنـان از زنـ گی همـان     انـ  دست آورده و با خاطری آسوده به آن خـو گرفتـه  به
هـا در رمـان نجیـب، در    ع التیهاست  این بیجوییشموات، امیال و یرایز جنسی و هام

شود  اما در رمان زوال قصر پادشاهی وجود دارد هه باعث خیانت به مردم و فقر آنان می
سراسـر  رسی ه رواج دارد هه به زنـ گی  دورانبهزادگان تازهم اران و اشرا بین سیاست

     نافساد خود مشغول

 ها تسلیم شرایط جسمانی خویش  . انسان1ـ4
گیرد و درص د پاسخ ها، انسان تحت امر جسم خود قرار میبراساس دی گاه ناتورالیست

شـود   گیرد بـ ان توجـه نمـی   به امیال جسمانی است و درنتیجه رو  در حاشیه قرار می
بایی، )قره« ر فرمان اعصاب و خونشان قرار دارن ها زیانسان» گوی :زوال در این باره می

8318 :64    ) 
های اصلی در هر دو رمان زیر بار فشار اقتضائات جسمانی خود قمرمان و شخصیت

است  بـا ایـن تفـاوت هـه در      شانهستن  و اعمال آنان خواستۀ جسم و یرایز جسمانی



 انو همکار علی نظری                                       ...     محفوظ نجیب رادوبیسهای تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان

 

123 

یس و خنـوم حتـپ قـرار    هایی همچون نیتوهر، دربرابر فرعون، شخصیترادوبیسرمان 
، مطیـس نفـس   رادوبـیس دارن  هه درص د اصال  امورن   فرعون، شخصیت اصلی رمان 

ترَکَ األمُور بین ید  الرجتل  هو » سپارد:خود بوده، امور مملکت را به وزیر ج ی ش می
ا الَّذ  یثق به ، و ولّی وجهه نحو المرأة الّتی استولت علی نفسه و قلبته و حوّاسته، ففتی جوارهت    

 (  )ترجمـه: 215/ 8: 8338)محفـوظ،  « کان یشعر بطیب الحیاة و بهجة الدنیا و أفراح النف 
او همۀ امور را به وزیر وفادار و مورد اعتمادش سپرد تا با خیال آسـوده وقـت خـود را    

ای هن  هه دلش را به یغما برده و جسم و جـانش را تصـر  هـرده    دادهتمام وقف دلبه
هـرد ( رادوبـیس   خوبی احساس مـی شیرین زن گی و شادمانی را به بود  در هنار او طعم

نیز شادمان و سرمسـت فقـط بـه عشـق فرعـون و برپـایی مجلـس رقـص و طـرب بـا           
فاستبقوا إلتی الشتراب، و هتدفوا بتأعینهم إلتی الغانیتة تنتقتل بتین         » ان یشی :دوست ارانش می

پس به شـراب پنـاه    (  )ترجمه:250)همان، « الجالسین، و تداعبهم، و تماجنهم، و تشاربهم
خرامیـ  و بـا آنـان شـراب     بردن   رادوبیس شـادمان و سرمسـت در میـان مممانـان مـی     

هرد  او از شـراب مسـت بـود و آنـان از چشـمان او مسـت       وبش مینوشی  و خوشمی
هـای رمـان زوال گرفتـار تمـایالت جسـمانی خـود هسـتن  و        اما اهثر شخصیت بودن  (

هـا بـه آنـان    رویهـا و هـج  صال  امور و گوشزد هردن نادرسـتی شخصیتی اصلی برای ا
آوری پول و وجود ن ارد  اریستی  ساهار با معامالت نامشروع و رباخوری درص د جمس

خواه  اسمش را عـوض هنـ ، او   هه برادرش در یک معامله از او میسکه است  زمانی 
یستی  ساهارز     تـوی ایـن اسـم    ساهار    ار» گوی :گزین  و چنین میاسم ساهار را برمی
(  18: 8362)زوال، « شـمارهز شه  اننار آدم داره سکۀ ص سویی میص ای پول شنی ه می

هـای او بـود  و یالبـاً    هاله مردم را برداشتن و همتر از حقشـان بـه آنـان دادن از لـذت    »
وقـت جـنس رو تحویـل    فـروختم ولـی هـیچ   گفت: اگر زن بودم شای  خودم را مـی می
هـا ماننـ  ماهسـیم و    (  دینـر شخصـیت  865)همـان،  « دادم  خیلی احمقانـه اسـتز  نمی

خـوانیم  اش رنه هره ام تسلیم شرایط جسمانی خود هستن   درباب ماهسیم مـی نامادری
سالنی خ متکار مخصوم زن پ رش را ایفال هرد  عیب هـار ایـن   پسرک در هف ه» هه

 ( 854)همان، « اش به روستا فرستادن هبود هه هلفت حامله ش  ناگزیر او را با بوزین
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 انگیز  . پایان غم1ـ4
هه خوانن ه تحـت تـأثیر آن    طوریاننیز دارد  بهداستان ناتورالیستی پایانی ناگمانی و یم

ایـن  »رود  هـا فرومـی  قرار گرفته، در سردرگمی ناشی از این پایان و نیز مرگ شخصیت
یرا برخال  تراژدی هه قمرمان مقمور خـ ایان  اننیز با تراژدی متفاوت است  زپایان یم

باش ، در آثار ناتورالیستی فرد تحت تأثیر جبر تـاریخی و اجتمـاعی   یا دشمنانی قوی می
 (   854: 8332)شریفیان و رحمانی، « شودهالک می

، رادوبـیس زنـ   در رمـان   اننیزی را رقم میدر دو رمان، مرگ قمرمانان سرانجام یم
رسـ :  قتـل مـی  ر  نیروهای مردمی مورد اصابت تیر قرار گرفته، بـه عاقبت فرعون از ط

ها، فوضعت سهما  فی کبده، و ستدّدتهُ إلتی فرعتون و أطلقتته، فتانطلق      فأمتدّت ید إلی قو »
« الستتهم متتن وستتط الجمتتوع و استتتقرّ فتتی أعلتتی صتتدر الملتتک دون أن تمنعتتهُ قتتوّة أو رجتتاء

برگرفت و تیری در چله نمـاد و قلـب    دستی همان (  )ترجمه:310/ 8: 8338)محفوظ، 
فرعون را نشانه رفت  تیر از چله رها ش  و از میان جمعیت بی هـیچ مـانعی گذشـت و    

سـبب  درست بر سینۀ فرعون نشست ( تاهو نیز هه فرمان ه گارد سیاسی فرعون بوده، به
هن  و اهنون با مرگ فرعون نقشۀ خـود  خیانت رادوبیس، به سرورش فرعون خیانت می

إن کان یهمّک أن تعرفتی  » هن :بین   سپس این راز را برای رادوبیس افشا میرا عملی می
اگـر   (  )ترجمـه: 385)همـان،  « الخائن، فها هو ذا یقت  أمامتک. أنتا الختائن یتا رادوبتی        

خواهی خیانتکار را بشناسی، او اهنون دربرابر تـو ایسـتاده اسـت  خیانتکـار مـنم ای      می
ای جـز  بین  و چـاره سوی مرگ مینوشت محتوم خود را عاقبت بهرادوبیسز( او نیز سر

سأذهب إلی قصر، ثُمّ أعلن جریمتی للمأل، و أمعّق » تسلیم و به آیوش هشی ن مرگ ن ارد:
الستار عن الخائن الَّذ  طعن موالهُ و هو یساره، و أنعع النیاشین الَّتی تحلتی صتدر  امثتم، و    

روم و بـه قصـر مـی    (  )ترجمـه: 385)همـان،  « بهذا الخنجرأرمی بسیفی، و ثُمَّ أطعن قلبی 
هنم و از چمرة خائنی هه مورد اعتماد فرعون بود جنایت خویش را برای همه آشکار می
های فرمانـ هی را از سـینۀ پلیـ     گاه نشانگیرم  آنو از پشت به او خنجر زد، پرده برمی

شکافم ( ن خنجر قلب خویش را میافکنم و با ایهنم و شمشیرم را به دور میخود برمی
شـود هـه از همـه    رادوبیس پس از مرگ فرعون، وقتی متوجه سرنوشت محتوم خود می
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جمات مورد خشم و محاصرة مردم و ملکه قرار گرفته است، با دلی پر از درد، اق ام بـه  
 اننیز بودن پایان رمان است هن  هه این نیز از موارد یمخودهشی می

اننیـزی را بـرای   محفوظ مرگ سه شخصیت ممم داستان پایـان یـم   در رمان نجیب
هـای اصـلی،   هن   اما در رمان زوال هرچن  فقط مرگ رنـه، از شخصـیت  رمان ترسیم می

اننیزی را به طر  رمان داده اسـت، نویسـن ه بعـ  از سـخن گفـتن از دردهـا،       پایان یم
ع الت ش ه و تنما رها گشته یهای یک زن هه قربانی این دنیای فاس  و بها و رنجان وه

 گردان :اننیز میاست، سرانجام با خبر دادن از مرگ او در پایان داستان، پایان آن را یم
وقتی سرش را خم هرد و با نناهی افق آرام هودهی خـود، ایـن گـنج دنـج شـمر       

هـرد، آخـرین   هارانه و هارگری را دی  هه در آن زنـ گی آرامـی را آرزو مـی   هاسب
هـای  هم متصل هرد و در آیاز شامناه، هایهایش را بهبه لبش ریخت  دستان وه 

هـایش  گریست  زمستان سال بع  وقتی رنه بر اثر سرسام حاد درگذشت، ب هکاری
هفـت هـزار فرانـک    وپنجـاه وحساب و رمز به دویسـت را پ رش پرداخت  صورت

 (   430: 8362رسی ه بود )زوال، 
هایی نام برده هه شوهرش حسابت داستان، از صورتنویسن ه ضمن بیان مرگ شخصی

سر باز زده  هاهرده و عاقبت از پرداخت آن هابا خیانت به او، او را مجبور به امضای آن
عـ التی و  هن   زوال ب ین سبب از وجود بیها را پرداخت میاست  درنتیجه پ ر رنه آن

 هن  میسودجویی افراد فاس ، زرپرست و یر  در لذات انتقاد 
شـود، ایـن   اننیـز بـرای رمـان مـی    ها باعث ایجاد پایانی یـم هرچن  مرگ شخصیت

نـوعی مثبـت و درجمـت رسـی ن بـه      بار بودن پایان داستان و مرگ قمرمانان آن بهان وه
انـ   ایـن   ع الت است  چراهه هر سه شخصیت اصلی داسـتان دارای تیپـی منفـی بـوده    

عنـوان زنـی   ده  و مـرگ رنـه، بـه   را نشان می هه رمان زوال عکس قضیهدرحالی است 
 برد ع الت، خوانن ه را در یم و ان وه فرومیقربانی جامعۀ بی

   . نتیجه1
های مذهورشان تصویرگر تاریخ واقعـی ملـت خـود هسـتن       ـ هر دو نویسن ه در رمان 

گویـ  و امیـل زوال دوران   نجیب از مصر دهـۀ چمـل و حاهمـان خودهامـه سـخن مـی      
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رسـی ه را بازتـاب   بـه دوران هـای اشـرافی تـازه   وری دوم فرانسه و زن گی خانوادهامپرات
 ده  می
بـه شـر  وضـس مزاجـی     گیـری از علـم فیزیولوژیـک،    هر دو نویسـن ه بـا بمـره    -

دهن ة انزجار و طغیان آنان دربرابر نامالیمـات  هه نشانپردازن  های داستان میشخصیت
هه برجستنی این مؤلفه در رمان امیل زوال بیشـتر  با این تفاوت و حوادث محیط است  

از رمان نجیب محفوظ دارد  زوال در سراسر رمانش بارها از این مؤلفه، یعنی چنـوننی  
هـای  ها در رسی ن بـه اهـ ا  و خواسـته   بروز ش ت خشم و عصبانیت همۀ شخصیت

     مادی خود، استفاده هرده است
عقی ة دو نویسـن ه، وراثـت و   ت  چراهه بهوراثت نیز مسئلۀ مممی در دو رمان اس -

هن   نجیب زن گی نسلی از حاهمان مصر را روایـت  محیط سرنوشت انسان را تعیین می
نامۀ هـوچکی از  پادشاهی است  زوال نیز نسب هن  و توجه او بیشتر معطو  به نسلمی

یات دهـ  و بیشـتر بـر خصوصـ    دسـت مـی  یک خانوادة دوران امپراتوری دوم فرانسه به
 هن    ها تمرهز مینژادی و جسمانی شخصیت

گـری رادوبـیس، فسـاد    واسطۀ شخصیت منفی فرعون و رقص و روسـپی ـ نجیب به
هـا و  عـ التی دهـ  و از بـی  اخالقی در قصرهای پادشاهی جامعـۀ خـود را بازتـاب مـی    

بنـ وباری،  هـای زشـت جامعـه، بـی    هنـ   امیـل زوال نیـز واقعیـت    نامالیمات انتقاد مـی 
 هن     گری زنان و فقر اقتصادی را توصیف میسپیرو
ریـایی و پـاهی بـه شـموت     عشق از بی در دو رمان با تبعیت از مکتب ناتورالیسم، -

شود  با این تفـاوت هـه در   سمت انحرافات جنسی و فساد هشی ه میشود و بهآلوده می
ها ظـاهر  ر شخصیتیاب  و در وجود بیشتتری نمود میصورت گستردهرمان امیل زوال به

الی در البـه  شـان گری زنـان و انحرافـات جنسـی   ای هه فساد و روسپیگونهشود  بهمی
شود  امـا در رمـان نجیـب، فقـط شخصـیت رادوبـیس نمونـۀ زن        هلمات رمان دی ه می

روسپی و رقام است هه فرعون و تمام افراد مملکت از هـل طبقـات جامعـه را در دام    
   هن  سحر خود گرفتار می

هن  و یـر  در لـذات و   ـ در هر دو رمان، قمرمان داستان از امور مملکت یفلت می
شـود  در رمـان نجیـب،    زن گی در قصرهای باشکوه و پاسخ به امیال جسمانی خود می
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ای هسـتن   امـا در رمـان    اش دارای چنین تیـپ شخصـیتی  فقط قمرمان اصلی و معشوقه
زادگـان امـور مملکـت را هنـار     مـۀ اشـرا   زوال پس از اعالم شـ ن امپراتـوری دوم، ه  

زادگـان    زوال این اشـرا  شون اعتنا به فقر جامعه میگذارن  و بن ة سکه و طال و بیمی
رون  تا آن را دنبال شکار مییافل از امور مملکت را سنان شکاری نام نماده است هه به

 بیابن    
اننیز است  اما این نی ناگمانی و یمـ هر دو رمان با تبعیت از ناتورالیسم، دارای پایا 
های داستان رادوبیس بـا تیـپ   اننیز بودن در دو رمان متفاوت است  مرگ شخصیتیم

همراه دارد و نیز یمی است هه به خواننـ ه امیـ  بـرای    منفی، اصال  امور مملکت را به
دنیـای   هه در رمان زوال مرگ شخصیت، خوانن ه را متوجـه ده   درحالی بمبود امور می
هن  و بـر  گناه و سودجویی افراد فاس  میع الت و پست، قربانی ش ن افراد بیعاری از 
 افزای  یم او می
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Abstract 
Because of its high resemblance to realism, naturalism has been regarded as 
an extreme form of realism that interprets all events in nature within the 
framework of the natural sciences. This school focuses on the inherited 
characteristics of the environment and reflections of the real life far from 
idealism; it also draws ugly, immoral, and corrupted details about the 
environment. Radubis, a work of Naguib Mahfouz, the famous 
contemporary Egyptian author, is a historical-social novel in which traces of 
realism, naturalism can be traced. La Curée (The share of hunting dogs) by 
Emil Zola, the most famous author of French naturalism, is also a historical-
social novel that demonstrates the real historical events of the communist 
environment in a naturalistic style. Due to the common theme in these two 
books, this study aims to investigate them in terms of some traces of 
naturalism in the context of comparative literature through a descriptive-
analytical method. The findings suggest that the characters of the novel in 
‘Radubis”, are the rulers and politicians in Egypt, and the characters in “La 
curée” are parvenu/ nouveau riche of the Second French Empire. The heroes 
of the stories have particular prominence that the authors do not insist on 
writing about them. Naguib speaks of the real events of the social 
environment such as the history of contemporary Egypt and its issues, moral 
corruption in the royal palaces, prostitution, etc., and criticizes the 
authoritarian rulers. On the other hand, Zola demonstrates the ugliness and 
immorality of aristocratic families during the Second French Empire, in line 
with the school of naturalism. Both novels represent many commonalities 
such as inheritance, physiological science, love as a physical force, morality 
and ugliness, among others. 
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