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 مقدمه  -1 -1

دالیل به که استو ویژگی هایینظریه ها   هاهنجارها اندیشه  هاسنت همکتب ادبی  مجموع

ای  مجموعه  .یابدر ادبیات یک یا چند کشور نمود میااص دسیاسی یا فرهنای در دوره ای  اجتماعی 

ن ونویسندگان و باعث گمایز آنها در سبک از شاعرانماید. گروهی از صاحبان قلم رخ میآثاردر معموالً

د وسپس باز یابد دوره ای کوگاه یا بلند را می پیمایمکتب با پیروانی که برای اود می هر. شوندمیدیار  

ایستد. بنابرای  هر مکتب ادبی شکل دگرگون یافته مکتب پی  از اود یا واکنشی وطغیانی در برایر می

 (47: 0888آن است.)ثروت 

« رئالیسم»باشد که  طغیانی در مقابل مکتب رمانتیسم بود. سم میمکتب رئالی  یکی از ای  مکتب ها

به عنوان یک شیوه ی االق  پدیده ای است گاریخی که در مرحله معینی از گکامل فکری بشر  زمانی که 

ت رشد وگکامل اجتماعی پیدا کردند؛ زمانی که انسان ها نیاز مبرمی به شناات ماهیت و شناات جه

های رفتار انسان از هیجانکه اعمال و رسیدند تسپس آگاهانه به ای  حقیقمبهم و  نخست به طور مردم

 0881)دهقانی فیروز آبادی  .قعی سرچشمه می گیرند به ظهور رسیدواسرک  ناشی شده  از علت های 

:81 ) 

 0881-0881که در اواسط قرن نوزدهم میالدی یعنی در فاصله سالهای   رئالیسم مکتبی ادبی است

ادیب در ای  مکتب با بی طرفی  موضوعی را از زندگی  ( 088: 0848ا وآمریکا رواج یافت. )داد دراروپ

گزیند وداستان آنها را بازگو میرگران ومردم ستمدیده پیرامون  بروران وکاواقعی مردم واشخاص وپیشه

کند.)وان طی میاود را بدون داالت نویسنده داستان وحوادث مسیر طبیعی  در ای  بازگویی . می کند

 (188م :0188گیام 

ماعی سبکی زیبا شنااتی رئالیسم اجت باشد.می رئالیسم اجتماعی  یکی از شااه های ای  مکتب

گنها سبک مناسب جوامع کمونیست معرفی وبر  عنوان به0181دههدر اوایل که آن رااستالی   وادبی است

 (1: 0811 گودرزیگحمیل کرد.)شوروی  اگحاد جماهیر
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گوجه به انسان ومشکالت او در جامعه است؛ زیرا  مهمتری  مشخصه های رئالیسم اجتماعی از 

گرقی اجتماعی ه در آن انسان می گواند بر موانع   ای  است کرئالیسم اجتماعی در ادبیات جهان اهمیت

 (117: 0831چیره شود وجامعه ای عادالنه بر شالوده ای منطقی پدید آورد.)ساچکوف 

نویسنده  داستان بوده است.قلمرو رمان و   عرصه ظهور رئالیسم در ادبیات داستانی برجسته گری

ونی داستانی همواره با گرفند های روانشنااتی مجاب کننده ای انایزه های دررئالیست در قلمرو ادبیات 

در عرصه زندگی فردی واجتماعی به گصویر می را  داستانهایشخصیت  کن وبیرونی

 (34: 0818اس کشد.)زرشن

 سیاسی   وگحوالگی عمیق در عرصه اجتماعی  دنیای عرب از نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد گغییر

اقتصادی وفرهنای بود که موازی با ای  گحوالت  رئالیسم مسیر نفوذ اود را در عرصه ادب به اصوص 

که به زیبایی نارر  داستان نویسی هموار کرد. نجیب محفوظ از سرآمدان ای  گونه داستان نویسی است

 (08:  0811)رستمی  سیاسی اود نشان داده است. -های واقع گرایی را در داستان های اجتماعی

ودر ا .نجیب محفوظ قالب قصصی را برای بیان اوضا  اجتماعی  سیاسی واقتصادی جامعه برگزید

داستان های از نمونه مینی نو را به گصویر کشیده است. میدان مکتب واقع گرایی  اسلوبی جدید ومالا

الجنون است که اولی  همس فوظ که دارای مالامینی واقع گراست  مجموعه داستان کوگاه نجیب مح

داستان کوگاه نویسی وی ناارر یافته است و به اوضا  سیاسی مجموعه اوست ودر مرحله آزمایشی 

در مواجهه با جهان اارج ونیز از بحران فرد  واجتماعی حاکم بر جامعه مصر در دهه سی اشاره دارد؛

سخ  می گوید. و به واقعیت های اجتماعی نظر افکنده وگصاویری که از شخصیت های داستان ارائه می 

 کند با جهان اارج مطابقت می کند.

با گوجه به موضو  گحقیق که بازگاب رئالیسم اجتماعی در مجموعه داستان کوگاه همس الجنون می 

به  گرگیب به مکتب فصل دوم  . سپس درکلیات پژوه  اشاره شده استابتدا در فصل اول به   باشد

  شرایط ظهور وهدف و ویژگی های آن هدف وانوا  آن ونیز رئالیسم سوسیالیستی  وظهور  رئالیسم

شرو    نویسی وداستان کوگاه در جهان عرب  وبررسی زندگیداستان بازگاب رئالیسم در ادبیات داستانی  

ویژگی آثار  رئالیسم در آثار او ومرگ نجیب محفوظ پردااته ایم. در فصل  یسندگی نویسندگی مراحل نو

اه ها و گحلیل سوم که بررسی رئالیسم اجتماعی در ای  مجموعه می باشد به االصه گک گک داستان کوگ
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برجسته رئالیسم اجتماعی در داستان ها را مورد بررسی قرار داده ایم ودر فصل وبررسی ویژگی های 

 ارم نیز به نتیجه گیری و ذکرمنابع مورد استفاده اشاره شده است.چه

 بيان مسئله-1-2

ولی از جنبه زبانی که به  جدید است  کلمه ای رئالیسم  بی شک به عنوان مکتب ادبی یا هنری 

رئالیسم وجود داشت قبل از اینکه هواداران  باشد گری واقعیت وابراز واظهار آن می معنای صورت

واقعیت اود و واقعیت  انسان از زمانی که احساسات اود را اظهار داشت  فانی برای  پیدا شود.ومخال

به همراه  م 0871رئالیسم مکتبی است که از حدود سال کرد.اود را گوصیف می یدرباره چیزهای

فکر ای  در فرانسه ظهور کرد وسپس در اروپا ودیارنقاط جهان متداول شد. مبنای پیشرفت  های علمی  

زندگی واقعی مردم  مکتب بر اساس بی طرفی نویسنده پایه گذاری شده بود نویسنده موضوعی را از

گنها عکس برداری   بارت دیار کار نویسنده ی رئالیستبه ع .وآن را عیناً باز گو می کند انتخاب می کند

ماعی و نسان را موجودی  اجترئالیست ها ا .نشا وجودی آن را نیز نشان می دهدبلکه م  از واقعیت نیست

عموال گیپ ااصی از جامعه را شخصیت آثار رئالیستی  مردمی عادی اند وم .پرورده ی محیط می دانستند

 موپاسان دیکنز  ودیار نمایندگان آن فلوبر فرانسوی است « بالزاک»ن گذار ای  مکت بنیا دهند.می نشان

وناگونی گقسیم می شود ی آیند. رئالیسم به شااه های گهمیناوی و.... به شمار م  اشتای  بک گولستوی 

رئالیسم اجتماعی یا همان مکتب واقع گرایی   انتقادی واام. جادویی که عبارگند از:رئالیسم اجتماعی  

اجتماعی یکی از انوا  رئالیسم ادبی است که نویسندگان بسیاری در ای  زمینه هنر نمایی کرده اند. 

به عنوان گنها  0181زیبا شنااتی وادبی است که استالی  آن را در اوایل دههرئالیسم اجتماعی سبکی 

سبک مناسب جوامع کمونیست معرفی  وبر اگحاد جماهیر شوروی گحمیل کرد. از مهمتری  مشخصه 

بنابر ای  اهمیت دادن به انسان وبرطرف  گوجه به انسان ومشکالت او در جامعه است. های  ای  رئالیسم 

 فقرورنج مهمتری  رسالت ای  نو  مکتب ادبی است. ت اجتماعی از قبیل ظلم کردن مشکال

پس از  .ات داستانی  قلمرو رمان وداستان بوده استادبیرجسته گری  عرصه ظهور رئالیسم در ب

اجتماعی  در گاریخ سیاسی  داستان وارد مرحله جدیدی شد. انقالب  0101انقالب ناسیونالیستی

کیان مستقلی پی ریزی کند وموفق شد برای   ید آورد وسعی کرد برای مصرحولی پدوفرهنای مصر گ

در همه  همچنی  کوشید شخصیت مصریان را مصر صدای رسایی بسازد که همه جهان آن را بشنود.

وآنان را واداشت گا با  مصریان گقویت کرد؛ روح وابستای به میه  را در انقالب  عرصه ها وارد سازد.
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براوردی مثبت داشته باشند و آنها  با واقعیت  مقابله آشکار با کاخ شاهی واشغالار شرکت در انقالب و

از آن پس با نویسندگانی روبه رو می  واقع گرا باشند. را به جهتی سوق داد که در نااهشان به امور 

 شدیم که ایال پردازی وموهوم پرستی را طرد می کردند وطرفدار حقیقت پژوهی و واقعیت بودند.

جیب محفوظ نویسنده عرب  یکی از برجسته گری  نویسندگان مکتب رئالیسم است که  قالب ن

به  0184گا  0178او از سال  سیاسی واقتصادی جامعه برگزید .  صصی را برای  بیان اوضا  اجتماعیق

 رئالیسم اجتماعی روی آورد وزندگی طبقات فقیر و کم در آمد مصری را که به شدت او را گحت گاثیر

بب نیز غالب شاید به همی  س .. او فرزند طبقه متوسط استقرار داده بودند به رشته گحریر در آورد

قلم نجیب نه ثبت  ایزند.مییا میانه های نزدیک به پایی  بر   از همی  طبقه اشخاص داستان های وی

-تان های  میاطر است که در گمام  داسکننده لحظات وحوادث است ونه راوی بی طرف آنها؛ بدی  ا

ن در مردم چنا .را در شخصیت هایشان  باز شناات  گوان آداب ورسوم  وعادات مردم را دید و آثار آنها

وسلوکشان چنان به گصویر عادات وسیر  ها دل مشغولی  آرزوها شوند وگرای  ها کارهای  گوصیف می

مصر ومردمان  را شناات.   عظیم از شوند که از ورای کارهای  می گوان به اوبی  بخکشیده می

گوان در داستان یگفریح ها وبسیاری چیز های دیار موجود در فرهنگ عامه مصر را م غذاها   لباس ها

 یدر ای  رساله برآنیم که عمده او هیچوقت از مصر ومصریان جدا نبوده است. .های  سراغ گرفت

 خراج وگحلیل وبررسی کنیم.ویژگی های رئالیسم اجتماعی در مجموعه همس الجنون وی را است

 

 سواالت پژوهش -1-3

کدام یک از مشخصه های رئالیسم اجتماعی در مجموعه داستان کوگاه همس الجنون بازگاب بیشتری  -0

 ؟دارد

 ؟نویسنده در بازگاب رئالیسم اجتماعی ای  مجموعه چه گکنیک های داستانی را به کار می بندد -1

 فرضيات پژوهش -1-4

فساد ااالقی و  رسد از میان ناهنجاری های اجتماعی موجود در جامعه مصر بیان فقر به نظر می -0

 .فاصله طبقاگی بیشتر مورد گوجه نویسنده است

مله چاونای شخصیت پردازی وانتخاب مکان وقو  داستان از ج دقت در انتخاب عنوان داستان  -1

 .نها به بیان مشکالت اجتماعی می پردازدرسد نجیب محفوظ به وسیله آگکنیک هایی است که به نظر می
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 اهداف پژوهش-1-5

 بازگاب رئالیسم اجتماعی در  مجموعه همس الجنون نجیب محفوظبررسی  : اهداف کلی -

 اهداف جزئی: -

 شناساندن ومعرفی مجموعه داستان کوگاه همس الجنون  -0

 معرفی نجیب محفوظ به عنوان یک مصلح اجتماعی -1

 در مجموعه همس الجنونگاب ناهنجاری های جامعه مصربررسی چاونای باز -8

 

 

 ضرورت واهميت پژوهش -1-6

ی ادبیات اصوصاٌ داستان نویسی بخ  مهمی از ادبیات وفرهنگ جامعه را آثار نوی  در زمینه

مکتب  اصوصا زمانی که ای  ف  ادبی در مکتب ادبی ااصی قدم بردارد   دهنداود بازگاب میدر

العه وگجسم زندگی انسان در یکی از ای  مکتب هاست که به گحلیل اجتماعی ومطاجتماعی رئالیسم 

 پردازد.رد وجامعه وسااتمان اود جامعه میوگجسم روابط اجتماعی وروابط میان فجامعه ومطالعه 

نویسندگان زیادی از جمله نجیب محفوظ در ای  زمینه آثاری پدید آورده اند وبا بیان معایب جامعه 

اصوصا رمان  به دنبال ارائه راه حلی برای ای  مشکالت از طریق ادبیات  موجود در آن القیوبحران اا

اجتماعی عرب با  بر ای  اساس  در راستای آشنایی پژوهشاران حوزه مطالعات وداستان کوگاه هستند.

مصر وهمچنی  آشنایی پژوهشاران ادبی با چاونای گحلیل آثار داستانی که مشکالت موجود در

ضرورت واهمیت ای  پژوه  را آشکار می  دهند.اجتماعی را محور بحث اود قرار میوعات موض

 سازد.
 پيشينه ی پژوهش-1-7

درارگباط با بررسی وگحلیل آثار نجیب محفوظ پژوه  های متعددی انجام یافته که در ادامه به 

 :عناوی  برای از آنها اشاره می شود

 پایان نامه ها: -

ئالیسم اجتماعی در آثار نجیب محفوظ ومحمود دولت آبادی  دانشااه ر جواد؛ اصغری  -0

 0888گهران 
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داستان  طاهره؛ بررسی داستان های نجیب محفوظ)بی  القصری  زقاق المدق اوالد حارگنا  رستمی -1

 0811دانشااه حکیم سبزواری  کوگاه الجبّار( 

 مقاله ها: -

ب ادبی داستان  سه گانه نجیب محفوظ مجله انجم  گحلیل مکت» اکبری مظفر  فرامرز  میرزایی  -0

 0888ایرانی زبان وادبیات عربی 

گرجمه نجمه رضایی  دانشااه  فاطمة الزهراء  سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ  محمد سعید  -1

 0848فردوسی:

محفوظ گحلیل گطبیقی دو مکتب واقع گرایی ونماد گرایی در آثار نجیب » ایران لک  مهدی  ممتح   -8

 0811دانشااه رازی  ومحمود دولت آبادی 

اما گاکنون پژوه  مستقلی در زمینه بازگاب رئالیسم اجتماعی در مجموعه همس الجنون نجیب 

 محفوظ صورت نارفته است.

 

 مواد وروش پژوهش -1-8

بر با استفاده از منابع معتبدی  گرگیب که ابتدا  .ای استعمل در ای  پژوه  رور کتابخانه شیوه

رئالیسم اجتماعی بررسی وگشریح شده همچنی  شااصه های و ویژگی های دو مکتب رئالیسم  واصول 

شود و اصول رئالیسم اجتماعی پردااته میبر مبنای مجموعه داستان کوگاه همس الجنون سپس به گحلیل 

 گردد.ق با ای  اصول استخراج وارائه میموارد منطب
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 دوم:فصل 

شمبانی نظري پژوه
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 تعریف رئاليسم - 2-1

یی ویا شیئیت ؛یعنی چیز گرا( به معنی چیز است resرئالیسم از ریشه لغت) از نظر واژگان  

: 0848در مفهوم عام وگسترده ار به معنی وفاداری به واقعیت است )میر صادقی ( و 83: 0841)گرانت 

111) 

در « م0881»ای در حدود سال ه که نخستی  بار  از نظر اصطالح یکی از مکاگب ادبی است     

در حقیقت  رئالیسم محصول عمده نقاشی  ازآن کشور به کشورهای دیار راه یافت.فرانسه ظهور کرد و 

در یکی از نخستی  کاربرد  میالدی است.« م0881»و« م0881»وداستان نویسی فرانسه در میان سال های

 طالح برای گوصیف آموزه های به کار  رفته ای  اص« م0813»در نشریات فرانسه« رئالیسم»های اصطالح 

بلکه مبتنی بر گصویر وفادارانه ودقیق نمونه هایی  که نه بر پایه ی گقلید از دستاوردهای هنری گذشته 

( و در بحث های 1/301: 0843)انوشه  نهدا زندگی معاصر پی  روی هنرمند میکه طبیعت ی است 

رئالیسم به مفهوم ااص  معنای ااص وعام به کار می رود. به دو« رئالیسم»ادبیات داستانی اصطالح 

سبکی  اما رئالیسم به مفهوم عام  عنوان جنبشی ادبی است که در اواار نیمه اول قرن نوزدهم آغاز شد.

استمرار  ادبی است که هنوز در داستان های کوگاه ودر رمان هایی که که در عصر ما نوشته می شوند 

 ((131: 0888)سید حسینی   دارد

صورت کشف وبیان واقعیتی گوید: رئالیسم در درجه اول به حسی  ازائل در گعریف رئالیسم می

 ( 1110: 0888)ازائل  کردجهی به آن نداشت یا آن را مسخ میشود که رمانتیسم یا گوگعریف می

 

 ظهور رئاليسم -2-2

قرن غلبه داشت  راه زوال  م ای قالب های که  رمانتیک که در طی دهه چهار  0871در حدود سال

پیمود هرچند ویکتور هوگو وچند گ  دیار گا سال ها پس از آن هم به سرودن اشعار رمانتیک ادامه  می

رمانتیسم همان راهی را می رفت که در آینده رئالیست می بایست با ثبات واستحکام در آن قدم . دادند
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رنگ های  در پشت پرده ای از قواعد یعنی به جهت گشریح دنیای مجردی که اشکال و  نهد؛

کرد که دارای اشکال ورنگ های واقعی بود دنیایی را گصویر می محدود وعرف ادبی در هم ریخته باشد 

 ( 131: 0843)سید حسینی  گرفته گاریخی یا دوره معاصر الهام میواز گذشت

ای رمانتیسم اجتماعی در ول مکتب رمانتیسم وپیدا شدن گونهبا اص  مقدمات ظهور ای  مکتب

رواج یافت بر « م0808»رمانتیسم اجتماعی  که پس از فروپاشی امپراطوری ناپلئون  فرانسه فراهم آمد.

 رمانتیست های اجتماعی بر االف رمانتیست های احساساگی   اندیشه گغییر نظام اجتماعی استوار بود.

یا متمایل به سوسیالیسم بودند وعقیده داشتند بی همه آنها سوسیالیست  دادند را بر جمع گرجیح نمیفرد 

ند ودر گیرینظمی های اجتماعی از آن رو پدید می آید  که گروه کوچکی ثروت کشور را دست اود م

گفتند: در هر اجتما  اوب ومنظم  وظیفه ای  دسته از نویسندگان می دارد.حق اکثریت مردم ستم روا می

چرا که می اواستند  اما ای  دسته رمانتیست بودند؛ ت است.ی دولت  حفظ گساوی ثروت ومالکی

 ( 1/301: 0843اجتما  آینده را نه به شیوه ی علمی وعملی  بلکه از روی گخیالت  اود بسازند.)انوشه 

در قرن هیجدهم  جوامع اروپایی را با گغییراگی بنیادی  حاصل از انقالب صنعتی دگرگونی های 

  آالت صنعتی شد.   وفناوری موجب گسترر ااتراعات وگوسعه ی ماشیدان روبه رو نمود. پیشرفت

مراکزصنعتی را در پی داشت که نیازمند نیروی کار و بازار فرور برای ای  امر احداث کاراانه ها و 

یکی از پیامدهای رونق صنایع  افزای  مهاجرت از روستا به شهر و از یک کشور به   کاالهای اود بودند.

  شکاف عظیم طبقاگی درجوامع غربی بود که به مهمتری  پیامدهای دیار رشد صنایعاز  ود.کشور دیار ب

ای  افرادهدفی جز ثروت اندوزی  موجب آن ثروت وسرمایه دردست اقلیتی ازافراد جامعه گمرکز یافت.

ارزر های ااالقی وعواطف انسانی را قربانی می  وکسب قدرت نداشتند وبرای رسیدن به ای  مقصود 

در ای  زمان اکثریت جمعیت جوامع رادهقانان و کارگران گشکیل می دادند که زندگی اود را  کردند.

به گونه ای آزادی وانسانیت آنها را به اسارت  ازطریق کار سخت و طاقت فرسا می گذراندند وصنعت 

 اود درآورده بود.

رمانتیک را که به اجرای  مخصوصا هنرمندان ای  گحوالت یأس وسراوردگی برای از افراد جامعه 

صنایع جدید "به دنبال داشت. آرمان های برابری جویانه وآزادی اواهانه ی لیبرال ها امید بسته بودند 

یاس وسراوردگی هنرمند  هرچه بیشتر گوسعه یافت و شکاف مابی  کمال مطلوب وواقعیت بازگر گردید 

ر واقع گجربیات زندگی را زی فرا نیاورد ودزندگی جز ستیزه وگلخی چیوی از  رمانتیک عمیق گر گشت.
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 بازگشت به گذشته انجام پناه جویی در دامان طبیعت  اود یافت وسر یآزادی گران اریدهپای بند 

گجلیل  شاعرانه ی دنیای کودکی وازیدن در دنیای ایالی اود سااته  همه دست به دست هم دادند 

 (80: 0831)پرهام  آورد وموجبات گسکی  ااطر وغنای هنری او را فراهم

د وعموما آنچه را که بر جنبه های مثبت گمدن جدید چشم بستن  بدی  گرگیب نویسندگان رمانتیک

کشیدند  رنگ ایال  اندوه وگیرگی به همراه داشت. در ای  میان گروه دیاری از نویسندگان به گصویر می

ز گشت به گذشته راه حل درستی برای پا به عرصه وجود گذاشتند که معتقد بودند درون گرایی و با

پیامد های مثبتی را نیز  آنها باور داشتند که گمدن جدید وپیشرفت صنایع  مشکالت موجود نخواهد بود.

دان به جای گریز ونفی واقعیت های نااوشایند زندگی  نای  هنرم برای انسان به همراه داشته است.

ای ها و نابهنجاری های موجود را وجهه ی همت اوی  گوصیف واقع بینانه ی حقایق وانتقاد از آشفت

به صورگی متفاوت با رئالیسم قرن هیجدهم  قرار دادند. همی  هنرمندان بودند که رئالیسم قرن نوزدهم را 

 بوجود آوردند.

باید   برای درک گفاوت عمده ای که بی  رئالیسم قرن هیجدهم با رئالیسم قرن نوزدهم وجود دارد 

ای  نکته را در نظر آورد که گا اواار قرن هیجدهم هنوز طبقه ای متوسط زمام امور  قبل ازهرچیز

نویسندگان رئالیست  اجتماعی را کامال در دست نارفته بود وگالاد های گمدن صنعتی آشکار نشده بود.

حال آنکه  متوسط بودند که درصدد قیام بود.همه هوادار طبقه ی  انالستان وفرانسه دهم درقرن هیج

انتقاد  نویسندگان رئالیست قرن نوزدهم در انالستان وفرانسه همای از اجتماعی که سااته ای  طبقه بود 

 ( 88)همان:  شدید می کردند

 رمانتیک ها نسبت بدانشود که   رئالیسم قرن نوزدهم با کشف وگصویر واقعیت هایی شنااته می

ادبیات اعتراف می کند که مالیاگی غرامتی به  رئالیسم بعنوان وجدانبی گوجه یا از آن گریزان بودند. 

دنیای واقع بدهکار است.دنیایی واقعی که اود را بی چون وچرا بدان گسلیم می کند.پس رئالیسم یک 

 (13: همان) وشد گصویری از آن ارائه کندفرمول هنری است که با درک ااصی از واقعیت می ک

قرن شاهد به عرصه رسیدن طبقه ای نیز بود که رئالیسم محصول عمده ی قرن نوزدهم است. ای   

اهل داد وستد وسرمایه گذاری بودند؛ طبقه ای بی فرهنگ که ثروت ومال اندوزی  نهایت آرزویشان 

گرچه ای  طبقه با سخت کوشی  محسوب می شد وهمه عرصه های حیات را از ای  منظر می ناریست.

در صحنه اجتما  شکل دهد و ارزر های جامعه را در کنار مال اندوزی حالور اود را  گمام گوانست 
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به نفع اوی  رنگ آمیزی کند  واز سوی دیار همی  طبقه بود که گوانست در آمریکا وغرب پیروز 

جمهوری سوم فرانسه را پایه  باشد؛ به ای  معنی که جنگ داالی آمریکا را به نفع اود ااگمه داد 

فئودالیسم روسیه را به سود  «م0803»باالاره پس از سالگذاشت وامپراطوری جدید آلمان را شکل داد 

لیک   اود شکست داد و آزادی سرخ ها را گامی  ودر پایان با اعتماد به نفس کامل اود راگثبیت کرد 

اعتصابات کارگری  ومخالفت های فکری فرا گرفت واز  طولی نکشید که همی  طبقه وغرب را جنگ 

 (017-018: 0888)ثروت  تجمیع جهات مورد انتقاد قرار گرف

به جایی رسید که کامال جای   درهمی  قرن رشد بورژوازی که از دوره رمانتیسم شرو  شده بود

یتی که در رمانتیسم منتشر کرد.آنان معتقد بودند واقع 0بیانیه رئالیسم را شانفلوری اشرافیت را گرفت.

واقعیت همان شرح زندگی  ره سطحی وزود گذر است به نظر رئالیست های آن دومطرح می شود 

 (44: 0811)شمیسا  طبقات موثر اجتما  یعنی بورژواهاست که در طی داستان به نمای  گذاشته می شود

  حله معینی از گکامل فکری بشرپدیده ای است گاریخی که در مر  رئالیسم  به عنوان شیوه ی االق

کامل اجتماعی پیدا کردند؛ زمانی که مردم  زمانی که انسانها  نیاز مبرمی  به شناات ماهیت و جهت گ

نخست به طور مبهم وسپس آگاهانه به ای  حقیقت رسیدند که اعمال ورفتار انسان از هیجان های 

بلکه از علت های واقعی  یا به بیان دقیق گر  از علت های مادی   رک  یا نقشه ی الهی ناشی نمی شودس

 (00: 0831 ) ساچکوف  به ظهور رسید سرچشمه می گیرد 

گرسیم زندگی اجتماعی را می گوان در  راه اود را از عرصه ی زندگی روزانه آغاز کرد. رئالیسم 

  وبعد ها در داستان های عیاران که ازبط  اروشان طغیان استان های کوگاه طنز آمیز وموزوند فکاهیات 

زدهم وهفدهم سر برون شورر های دهقانی وجنگ های اونی  مذهبی در سده های شان های گوده ای 

 بلکه پی  در آمدی بررئالیسم بود لیک   ای  نه رئالیسم به معنای دقیق کلمه  آورده بود  مشاهده کرد.

 ( 01: 0831)همان  

هنر برای هنر  وی  هدف زیرا ( آغاز شد.0844-0801)1ای  مکتب نخست از نقاشی گوستاوکوربه

مبارزه  0881گا0878ی نمایشااه آثار علیه گمسخر رمانتیک از گا جایی که برپای دانست را پوچ وبیهوده می

: 0888)ثروت  کرد وای  مبارزه وی بود که نه گنها اود پیروز شد  بلکه در ادبیات نیز گاثیر گذاشت

008-001) 

                                                
1chanpfleury 
2Gustave korbe 
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با نوشت   0«بالزاک» در ای  زمان بود که نویسندگان علیه چنی  نظام اور آب ورنای به پا ااستند 

نیز « بالزاک» رئالیست شد.درعالم ادب برداشت وپیشوای مسلم نویسندگان  ایقدم گازه 1«نیکمدی انسا»

پرورده بود؛ اما ای  نویسنده به  در همان اجتماعی می زیست که نویسندگان رمانتیست را در آغور اود

محیط جای اینکه اود را گسلیم گخیل وحسرت سازد ودچار بیماری قرن شود وبرای انصراف از فکر 

اجتما  اود را با همه مشخصات  اوی   دست به دام  گذشتاان زند و بر قرون وسطی پناه برد 

)سید .در آثار اوی  نشان داد واسرارر وبا همه صفات وعادات ونیکی وبدی هایی که در حق آن بود 

  «بالزاک»تبی شد  که همه ی پیروان آن همچون   ( بدی  گرگیب رئالیسم مک140: 0843حسینی 

ودهها نفر دیار در قالب رمان وداستان های کوگاه  4«زوال»  3«فلوبر»  «8دیکنز» 7«یگولستو»  «8موپاسان»

الیه های زیری  اجتما  را کاویدند  همچون جامعه شناس نقاد وروانشناس رئوف  ونمایشنامه های اود 

ساد ااالقی  فقر وگرسنای وروابط وکالبد ظاهرا پیشرفته غرب را بر مال سااته وانوا  استثمار طبقاگی  ف

 (001: 0888)ثروت  غیر انسانی را هویدا کردند

به گدریج بر اثرغلبه گفکر علمی برمحیط فرهنای قرن نوزدهم وآگاهی های علمی وفنی که در آن 

م( ورواج مکتب فلسفی پوزیتیوسم 0881-م0811)8)از جمله انتشار آثار علمی داروی  دوره به وجود آمد
م( علم بشررا مبتنی بر گجارب حسی 0884- 0481)01سفه گحقیقی که بنا به گعلیم آگوست کنتیا فل1

دریچه های گازه ای بر واقعیت   وگالر او برای کشف روابط ومناسبات اشیاء با یکدیار می دانست

 انسان ومحیط او پیدا کردند.اات دقیق گر وعلمی گری نسبت به وجود انسان باز شد ونویسندگان شن

 ( 111: 0848)میر صادقی  تیجه ای  شناات وآگاهی به وجود آمدن مکتب واقع گرایی در ادبیات شدن

م( گاثیر عظیمی در شیوه نااه کردن انسان به دنیا به 0881ااترا  دوربی  عکاسی) از نظر بعالی 

دقانه عکاسی آنچه را موجود بود با دقت وصراحت نشان داد وهنرمندان را به گزارر صا وجود آورد.

به عکاسی از واقعیت نمی   است که نویسنده واقع گرا گنها اما حقیقت ای واقعیت زندگی واداشت 

                                                
1Balzac 
2Comedi humaine 
3Maupassant 
4Tolstoy 
5
Dikenz 

6Flaubert 
7Zuola 
8Darvin 
9positivism 
10Augoste conte 
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بلکه سعی دارد علت وجودی آن را نیز در آثار اود منعکس کند  از ای  رو گشریح دقیق محیط  پردازد.

( به عبارت 110)همان: زندگی قهرمان بخصوص در آثار اولیه ای  مکتب مورد نظر نویسنده است

دیار گاثیر علم وفلسفه از حیث چاونای دید وزاویه ی بررسی مصائب ومشکالت وعوارض حاصل از 

پیشرفت  وافکار دانشمندان ای  عصر نیز بی گاثیر در نویسندگان قرن نوزدهم نیست.همه ی آثار  ونو  

شیاء پدیده  ها وجریان دیددانشمندان ونویسندگان چشمان نویسنده را به جهان عینی بازگر می کند وا

( منظور آنست آنچه 001: 0888های اجتماعی را همچون وجود موجود ونه ایالی می بینند)ثروت 

رئالیسم را شکل بخشید مساله ی علم وگاثیر فلسفه ی عقالنی واستفاده از اسناد در مطالعه ی گاریخی بود 

همای در نفوذ رئالیسم موثر ودر کنار همه ای  ها عکس العمل ها در قبال رمانتیسم رقیق 

 (011بودند)همان:

که در برابر برگری حساسیت ذهنی  اساسا عصر رئالیسم  یک عصر انتقادی است.عصری است 

(نویسنده 148: 0843)سید حسینی  ونیروی گخیل  با سالح آگاهی روش  بینانه به مقابله بر می ایزد

وصا به مثابه سیر گکاملی در نظر می گیرد.در رئالیست  زندگی را عموما وحوادث وصفات بشری را اص

 ((88: 0883)دکتر میترا  نظر او گالاد وهمبستای  عوامل سازنده حیات اجتماعی است
 

 علل پيدایش مکتب واقع گرایی -2-3
با ظهور مکتب واقع گرایی وافزای  سطح هوشیاری وآگاهی مردم ونیز محدود شدن سلطه وسیطره 

ب رعیتی دیوار حائلی که پیرامون ادبیات کشیده شده بود به یکباره فروریخت  نظام اشراف ساالری واربا

وادبیات از حصار ایوان پادشاهان وفرمانروایان واطرافیان آنها اارج شد ودر نتیجه دیار طبقات جامعه 

زاده نیز وارد ادبیات شدند وموضو  ادبیات قرار گرفتند..در واقع پس از آنکه سالیان دراز طبقات اشراف 

وثروگمند جامعه قهرمان داستان ها ونمایشنامه ها بودند واقع گرایان قهرمان ونق  اول رمان ها ونمای  

 (8: 0134نامه ها را از افراد عادی ومعمول جامعه رقم زدند)االر 

ای  مکتب در اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهم در پاسخ به مکتب رمانتیک بوجود آمد  یعنی بعد  -0

ای  مکتب بر سلیقه مردم سایه افکنده بود وپیرامون آن مکتب غرق در وهم وایال پردازی وفرار از آنکه 

از واقعیت های جامعه اود بودند کم کم روحیه یاس ونا امیدی بر پیرامون ای  مکتب چیره گشت 

 ونخستی  عالیم واقع گرایی آشکار شد.

 وراثت وفلسفهپیشرفت ها ودستاورد های علمی عظیم در عرصه علوم و -1
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 (088)همان: گوجه به طبقات مختلف جامعه واکتفا نکردن به قشر اشراف زاده وثروگمند -8

ادبیات اروپا شاهد گحولی عظیم  منجر شد گا در نیمه دوم قرن نوزدهم   مجمو  ای  عوامل مختلف

ورمان صورت  دبیات داستانینبرد رئالیسم نخست در عرصه ا» البته آن طور که گفته شده است باشد.

 «گرفته استدرعرصه نقاشی وگوسط نقار معروف گوستاوکوربه صورت بلکه  است نارفته

 (011: 0883)حسینی 

 

 هدف رئاليسم واصول آن -2-4

ایال مجسم ساات   .ی کوش  های رمانتیک های نخستی  است  دنبالهمی گوان گفت رئالیسم

کشفیات وگرقیات علمی که  یالدی رواج یافت.در قرن نوزدهم م حقیقت  به اصوص حقیقت موجود 

در اواار نیمه ی اول قرن نوزدهم نصیب بشر شده بود  ادبیات را گحت گاثیر قرار داد ونویسندگان 

وشعرای احساس مدار وایال پرداز را به سوی واقعیات وحقایق زندگی کشانیده وکم کم مردم هم از 

بدبختی ها ورنج های آنان  د که زندگی حقیقی اودشان گخیالت استه می شدند وآثاری را می پسندیدن

( ای  مکتب که بیان گمام جهات واوصاف واقعیت 141: 0843)سید حسینی  در آن بر گردانده شده باشد

رگونه گوجه به ه  به ی عینی در نزد اصحاب ای  مکتبرا بدون داالت ذه  نویسنده در نظر دارد وجن

ابرای  گکمیل کردن مفهوم ذهنی وانتزاعی جریان گاریخ با مالمون عینی بن .کندمیی ذهنی را نفیجنبه

 به عهده ی هنر واقع گرایی واگذار شده بود. گفت  به دشوارگری  نیاز های معنوی زمان  وواقعی وپاسخ

پس از اینکه بارها از اواار قرن هجدهم واوایل قرن نوزدهم بوسیله جریان های  که ای  مکتب گوانست

برا شناات زندگی قد برافراشد ویکی از نیرو  ای به عنوان وسیله گرایی از میدان بدر شود  غیر واقع

ونیز بسیاری از ویژگی های روابط نوی  اجتماعی را که پس از  های محرک عظیم گکامل وپیشرفت گردد

 (003: 0888)ثروت  زوال نظام فئودالی پدیدار گردیده بودند را مشاهده وگرسیم کند

مطالعه    مطالعه وگجسم زندگی انسان در جامعه ئالیسم عبارگست از گحلیل اجتماعیراصول 

( در ادامه 11: 0831)ساچکوف  روابط بی  فرد وجامعه وسااتمان اود جامعه وگجسم روابط اجتماعی 

 به شرح هر یک از ای  اصول می پردازیم.

 کار واحساسات بشری باشد مالمون گمام ادبیات وهنر که همان گجسم جهان وافواقع گرایی  

جذب کرده وآن را به صورت یک اصل درآورده وبدی  وسیله از نسخه برداری از واقعیت وارائه ذهنی 
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گحلیل اجتماعی  طبیعت انسان به عنوان سطح حرکت اواست ها وهیجانات عنان گسیخته  فراگر رفت.

د را به گشخیص ویژگی های اصلی نویسنده یا هنرمن  که جوهره اصلی واقع گرایی را گشکیل می دهد

دقت کند ودر  هرچه بیشتر در واقعیت زندگی وشناات قوانی  آن گوانا می سازد. هنرمند واقع گرا 

 ارائه واقعیت به همان اندازه پرشورگر ومتقاعد کننده گر اواهد بود. کندوکاونماید   روابط بی  رویدادها

به نتایج کلی رسیده  نکرده  بلکه آن را گفسیر کرده چون او فقط به مشاهده ی حسی واقعیت اکتفاء 

 (81و88: 0881)دهقانی  بنابرای  واقع گرایی به شناات نویسنده از واقعیت بستای دارد ؛است

یکی از ویژگی های ماهوی رئالیسم  در هنر عصر رنسانس رو به گکامل  : گحلیل تحليل اجتماعی -

ع قوانی  طبیعت را به ارمغان آورد  هنر وادبیات نوااسته ی شناات وسی درست همانطور که علوم   نهاد

گدریجا ماهیت   اعمال وافکار واحساسات بشر  اجتماعی  رئالیستی نیز با پژوه  در زندگی معنوی 

گدریجا  گمایل به مطالعه ی گحلیلی زندگی اجتماعی   0رپس از شکسپی گرقیات گاریخی را آشکار سااتند.

که از  که هیچ گونه اندیشه ی مادر زادی  ثابت کرد «1جان الک»وقتی  گرفت. هنر وادبیات ریشه در

نیروی بیرونی وپر گوان الهام شده  در ذه  انسان وجود ندارد؛ در واقع اندیشه ی اجتماعی را به پژوه  

 فکر وچاونای اعمال اوست برانایخت.طرز یکه نیروی محرک اصلی وگعیی  کننده در محیط انسان 

دانست که میعرصه ی عمل اجتماعی انسان   نخستی ط زندگی انسان را در درجهمحی «الک»

برای انسان ضروری است  چون در غیر ای  صورت  در برابر نیروهای ناشنااته ای که بر   شناات 

ام موجب پژوه  های انسان به معنای وسیع کلمه  سرانج ناگوان اواهد بود. زندگی او اثر می گذارند 

 که رئالیسم ویژگی های روش  ومشخصی پیدا کند وبه مثابه شیوه ی االق به ظهور برسدشد  

 (08-01: 0831)ساچکوف 

باید در مورد جامعه وسرشت حوادث ورویدادهای آن وآنچه می اواهد   واقع گرا نویسنده

صیت های شخ مطالعه وشناات کافی داشته باشد گا بتواند به گحلیل اجتماعی محیطی که گوصیف کند 

واز طرف دیار بتواند دنیای درونی قهرمان های داستان ها  کند  بپردازداود را در آن عرضه می

 بازسازی کند. ومجموعه ویژگی های فردی آن ها را که محصول اوضا  واحوال محیط و جامعه هستند 

در آن اوضا   حاصل ای  کار  ساات  وعرضه شخصیت هایی است که نمونه ونو  انسان هایی هستند که

بدی  معنی که هر شخصیت  صاحب مجموعه ای از ویژگی هایی است  واحوال می گوانند به وجود آیند 

                                                
1Shekespeare 
2John locke 
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که محیط برای او گعیی  کرده است واز طریق او ومطالعه زندگی او می گوان متقابال به ویژگی های محیط 

 (110: 0848)میر صادقی  نیز آگاهی یافت

سیر گکاملی حقیقت از سیر گاریخی  گوان گفت:: مین در جامعهمطالعه وتجسم زندگی انسا -

 ااالقیات  آداب ورسوم   یست؛ چون همه ی ارزر های اجتماعیانسان ومبارزه ی او با طبیعت جدا ن

هرگاه  حقیقت  معتقدات عمومی  ذهنیات واصوصیات فردی  نمودهای شرایط اجتماعی معینی است.

را بایستی گحت شرایط اجتماعی که آنها را پدید آورده است  مورد مورد اواست باشد  ای  نمود ها 

بررسی قرار داد یک مثال بزنیم: ماهمای پاکیزگی را دل انایز دانسته و می ستاییم وکثافت را نا اوشایند 

ی که نویسندگان آنها  پس از مقابلههمه ما نیز داستان های بسیاری اوانده ایم  شمرده وگحقیر می کنیم.

 فقرا  به ستای  اور سلیقای ثروگمندان پردااته اند.«بد سلیقای مهو »اغنیاء با « کیزگی دل انایزپا»

آن چنان  صرفا نمایاندن زندگی  آیا می گوان ایناونه کتاب ها را رئالیستی دانست؟ اگر رئالیسم  اوب 

ولی رئالیسم به  شد ای  داستان ها نیز جزو آثار رئالیستی شمرده می  بود  که است ودیده می شود 

 بلکه همیشه عوامل وشرایط اجتماعی را در نظر می گیرد. قانع نمی شود   آیدمی گصویر آنچه به چشم ما

 پاکیزه واور سلیقه ومرد بینوا  که چرا مرد ثروگمند  گا بفهمد  کوشدنخست می پس نویسنده رئالیست 

ونمایانده شود  همه چیز دگرگون اواهد شد؛  بی سلیقه ونااوشایند است همی  که ای  حقیقت دریافته

همچنان که پاکیزگی  بلکه حس همدردی ما را برمی انایزد   دیار نفرت انایز نخواهد بود کثافت فقرا 

 (81: 0888اغنیاء به جای دل انایزی  دیار اشم آور اواهد گشت.)پرهام 

ود  همان طور که گیاهان شبنیان گذاران ای  مکتب محسوب می از نظر بالزاک که از اولی 

بشر نیز گحت گاثیر محیطی که در  یابند ای گوناگون مشخصات جداگانه ای میوهواه آبوجانوران در 

بالزاک ودیار نویسندگان واقع گرا با  یابد.اصایص وشخصیت های گازه ای می کند ن زندگی میآ

(نامیده type) نو  یا گیپ  ح ادبیوبه اصطال ساات  شخصیت هایی که هر کدام نمونه گروه اود بودند

 ( 111: 0848)میر صادقی . اصوصیات عمومی ومشترک افراد بشر را ارائه دادند ند ومی ش

نویسنده واقع گرا بیهوده وبی هدف به گوصیف محیط اجتماعی وطبیعی داستان اود نمی پردازد. از 

دهد که در چه فالا ونشان میکند که علت وماهیت حوادث را گعیی  مینظر او محیط عاملی است 

بر اثر چه حوادث وچه  افتد وشخصیت قهرمان داستان میوگحت چه اوضا  واحوالی  حوادث اگفاق 

به ای  گرگیب هر حادثه یا پدیده ای با گوجه به حوادث  گیرد ودست به عمل می زند روابطی شکل می



08 

 

 کند گرا برای شرح وگوصیف انتخاب میع آنچه نویسنده واق ن بررسی می شود.آوپدیده های مربوط به 

مسائل مورد ابتالی جامعه ورنج ها وشادی های اکثریت مردم است وگجربات شخصی او نیز وقتی در اثر 

جربیات بیان گ از ای  رو  او ظاهر می شوند که بی ارگباط با حوادث ومسائل عمومی جامعه نیست.

 (111در داستان انجام می گیرد.)همان:بدون حالور نویسنده شخصی نیز اغلب غیر مستقیم  

با گمامی روابط  : مطالعه حیات جامعه زندگی افراد مطالعه وتجسم روابط ميان فرد وجامعه -

آثار نویسندگان رئالیست پیشی  نیز گصویر کاملی  فقط با پیدای  رئالیسم آغاز شد. که دارند  ایپیچیده

گوناگون اذهان مردمان متعلق به گروه ها وطبقات  گذشته عالیق واواسته هایی که در از زندگی جامعه 

( به عبارت دیار 01: 0831)ساچکوف  .کرد به انسان ارائه می دهندمی اجتماعی را به اود مشغول

یر پذیری از محیط وبه طور انسان را بدون گاث معمول است  آنچنان که در مکتب کالسیسیسم رئالیسم 

عایبی از قبیل صداقت وشجاعت یا است وپست نمی داند وکارر گنها یا م دارای فالیلت هاطبیعی  

ونیز همانند نویسندگان وشاعران رمانتیسم به بیاانای  .نسخه برداری صرف از طبیعت وواقعیت نیست

با ای   انسان از عالم اارج اعتقاد ندارد ودنیای درونی انسان را گنها واقعیت موجود بحساب نمی آورد 

راه یافت  به دنیای  .گرایی در بعالی از اصوصیات از ای  دو مکتب گاثیر پذیرفته است همه مکتب واقع

نخست در بعالی از آثار پیروان   به گالاد های درون جامعه بورژواییاحساسات قهرمانان ونیز گوجه 

جستجوی عوامل جه با شتاب وبدون گاملی برای کشف  ند ای  گوچرمانتیسم مور گوجه قرار گرفت وهر 

همچنانکه گوجه به اصل حقیقت  یرونی بود  اما پی  درآمدی برای آثار واقع گرایانه به شمار می رفت.ب

مانند)کالسیسیسم( وگریز از بیان حوادث نادر وموارد استثنایی ونیز گوجه به اصوصیات کلی بشری 

ر از اصول مکتب کالسیسیسم به حساب می آید.)می یعنی آنچه گیپ ساز ی نامیده می شود 

 (111: 0848صادقی 

صفات  ای  سبک  جوید.دمی را در شرایط اجتماعی زمان میی رفتار آرئالیسم ریشه به گفته دیار 

بر ای   شمارد.بلکه آنها را محصول جامعه می پندارد ای طبیعی وذاگی انسان نمینیک وبد را پدیده ه

 نومیدی ها  ایاالت واهی  امیدها  ر اساس رئالیست کسی است که روابط میان افراد از یک طرف وافکا

ت آید وگحاند که در محیط معینی به وجود میمعلول علل معی  اجتماعی بد وزبونی ها را از طرف دیار 

روابط او با دیار انسان ها  دهد آنچه به انسان جنبه ی اجتماعی می شود.گاثیر شرایط معینی نابود می

از روابط اجتماعی سرچشمه می  کند رادر درون زندگی احاطه میه آدمی همه مشکالت کبنابرای  است.
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در چشم نویسنده  گیرد  همیشه رشته ی محکمی سرنوشت افراد ودنیای گرداگرد را بهم می بندد.

بلکه در حکم عامل جانداری است که  محیط اجتماعی وطبیعی فقط جنبه یک منظره را ندارد  رئالیست 

 (83: 0883)پرهام .دماهیت حوادث را گعیی  می کن

انسان راعمدا از محیطی که در آن مشغول زندگی  رئالیسم  مطالعه وتجسم روابط اجتماعی: -

درک وگجسم ودیالکتیک روابط اجتماعی همراه با گالاد جدا نمی کند بلکه برعکس به  وفعالیت است 

 (11: 0831های واقعی آنها می پردازد.)ساچکوف 

جستجو وبیان کیفیات واقعی هر چیز وروابط درونی مابی  یک پدیده  به گفته دیار  هدف رئالیسم

ائم دبیات رئایستی موجودات طبیعی واجتماعی را به عنوان موجودات منفرد وقا ودیار پدیده هاست.

پایان وعمل وعکس العمل رفتار  بلکه با آنهابه مثابه حلقات زنجیر بی دهد بالذات مورد مطالعه قرار نمی

 ند.کمی

نه  گیرد ا به مثابه سیر گکاملی در نظر میزندگی را عموماً وحوادث وصفات بشری ر یسنده رئالیست نو

در چشم اوگالاد  منزله سلسله ای ازپدیده های مجزا که با یکدیار وشرایط گاریخی ارگباطی ندارد.ه ب

نشده ای از  عوامل سازنده حیات اجتماعی است. اگر نویسنده ای گصویر واقعی وگحریف وهمبستای 

نکه گالاد ومناسبات فیما بی  طبقات پایی  و باال را به آزندگی طبقات باال به اواننده عرضه دارد  بی 

پس نویسنده  بنابرای  رئالیستی نخواهد بود. حساب آورد  گصویر او منعکس کننده ی واقعیت نیست 

ستثمار شده در نظر می گیرد وهرگز رئالیست زندگی طبقات استثمارگر را همواره گوأم با زندگی طبقات ا

با انکه از لحاظ  0«فلوبر» را با اقتدار وگجمل دیاری روبه رو نبیند.محرومیت های یکی  نمی گواند 

 7«مادام بوواری»هناامی که در  نمی رسد  8«استاندال»و 1«بالزاک»وسعت دامنه بین  رئالیستی به پای 

  ورقص وعی  ونور عیانی را گوصیف می نماید مجالس بزرگشکوه وجالل ایره کننده یکی از 

دهقانان گرسنه ای را نشان می دهد که صورت اود را به شیشه وپنجره های بلند گاالر رقص چسبانده 

 (80-87: 0888اند وحسرت زده گماشا می کنند.)میترا 

                                                
1Flouber 
2Balzac 
3Stendhal 
4Madam bouari 
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اات ادبیات رئالیستی طبعاً موضو  اود را  جامعه معاصر وس مطالعه ساختمان خود جامعه: -

سازد که به بیان وگحلیل مییعنی چنی  جامعه ای وجود دارد واثر ادبی را مجبور  مسائل آن قرار می دهد.

 (181/ 0: 0843آن بپردازد.)سید حسینی 

نویسنده  یکی از مهمتری  اصولی است که گکامل رئالیسم بدان وابسته است.« انتخاب مسائل حیاگی»

باصطالح نق  زمانه محسوب  شغول می دارد که مبتال به عموم ورئالیست همیشه اود را با مسائلی م

 می شود.

بالزاک گمامی نبوغ اود را در گجزیه وگحلیل وگصویر گشنجاگی که سیر جامعه فرانسه بسوی 

سرمایه داری برانایخته بود متمرکز ساات وانحطاط ااالقی واجتماعی حاصله را با قلم گستاخ وپرده 

 (88: 0888میترا شکاف اود نمایان کرد.)

آن است که  وجدانیات آدمی سروکار دارد  ی حیات وهنر رئالیستی  که با مسائل عمده هدف

برای نیل به ای  هدف هنرمند  بکاود. هر چیز راکه غالباً زیر الیه های زندگی روزانه نهفته است ی ریشه

 سازد ن را مقدور میآونابودی  بایستی از سااتمان درونی اجتما  نیرو های ناپیدایی که پیدای  نمو

آگاهی بدون ابهامی داشته  وگالاد هایی که گرد اجتما  موجود حلقه زده است نوسانات سیر گاریخی 

هنرمند رئالیست باید بداند که واقعیت راکد وگغییر ناپذیر نیست  وبایستی همیشه  جامعه را  باشد.

راند  به ناسبتی که واقعیت را به پی  میومهمچون یک دستااه زنده ومتحرک بنارد واز موقعیت 

 (71روشنی آگاه باشد.)همان:

آنچه  در پایان ای  بخ  باید گفت: که نمای  واقع بینانه حقایق اجتماعی با گبلیغات سازگار نیست 

اواهد گنها بیان واقعیت است  نه سیاست بافی واستنتاجات ذهنی در باره واقعیت از هنرمند می

 (78آن.)همان:

 انواع رئاليسم -2-5
کند وگی گوصیف می« گمدن امروزانسان امروز در »واقع گرایی را  نویسنده فرانسوی  0شانفلوری

می  م( نویسنده فرانسوی آن را کشف وبیان آنچه انسان معاصر واقعا هست 0818-0881موپاسان)دو

محدود نمی شود واز زمان با گوجه به همی  گعاریف است که مکتب واقع گرایی به دوره ای ااص  داند.

همچنان ادامه یافته است وظهور مکتب های دیار  یعنی اواسط قرن نوزدهم گا امروز  به وجود آمدن آن 

همیشه مطرح  از رونق واعتبار آن نکاسته است  زیرا موضو  اصلی ان که انسان وروابط او با محیط است 

                                                
1champfleury 
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از نظر علمی وسیاسی واجتماعی در طول ای  مدت اما بر اثر گحوالگی که  وهرگز کهنه نشده است بوده 

شااه های جدیدی در ای  مکتب به وجود آمده است که از ان جمله واقع گرایی  به وقو  پیوسته 

: 0848واقع گرایی اجتماعی)رئالیسم سوسیالیستی( وواقع گرایی جادویی است.)میر صادقی  روانشنااتی 

 مبانی هر یک می پردازیم.( در ادامه به انوا  رئالیسم وبیان 111

 

 رئاليسم آغازین -2-5-1

رئالیسم کالسیک  .هم نامید گا از صور بعدی رئالیسم متمایز شود« رئالیسم کالسیک» گوان آن رامی

گا  0881گوان گفت از دهه آغاز می شود ومی 0881از حدود دههبه عنوان یک جریان در ادبیات غرب 

سه  شود والبته در ادبیات برای کشورهای غربی گا دو بی گبدل میه جریان غالب ومسلط ادب 0811دهه 

اما سالهای اوج رئالیسم کالسیک را می گوان سال های دهه  خشد.بدهه بعد نیز به حالور اود گداوم می 

رئالیسم کالسیک  صورت اصلی  دانست که به عنوان جریان اصلی وغالب مطرح است. 0811گا0881

الیسم ادبی رئ شوند.دبی در غرب در امتداد آن ظاهر میست وصور بعدی رئالیسم اواولیه رئالیسم ادبی ا

گوان قوی گری  گرای  ادبی پس از رنسانس غرب گا پایان قرن نوزدهم می یا رئالیسم کالسیک را

رونق می یابد واز  0881هرچند که رئالیسم کالسیک به عنوان یک مکتب ادبی در سال های  دانست.

به جریان اصلی ادبیات غرب بدل می شود  اما نمی گوان منکر شد که عناصر ومایه  0881حدود سال 

برجسته گری  چهره  هایی ازآن اساسا با ظهور رمان در غرب گا حدودی واز جهاگی همراه آن بوده است.

نویسندگانی چون  های ادبیات رئالیستی ذیل همی  رویکرد رئالیسم کالسیک است که مطرح شده اند.

 از نام آوران ای  عرصه هستند. 7«لئو گولستوی»و8«آنری بل استاندال»  1«چارلز دیکنز»  «بالزاک0انوره »

که پس از واقع رئالیسم کالسیک اصلی گری  جلوه وظهور رئالیسم ادبی بوده است وآنچه در 

در برای کشور  ویا در قرن بیستم« رئالیسم سوسیالیستی» کشور ها در هیئتای رئالیسم کالسیک در پاره

ظاهر می شود  به نحوی ودر امتداد آن ویا با انجام برای گغییرات « نئو رئالیسم»های غربی در قالب 

اوژنی »  «بابا گوریو» گوان به رمان های از آثار معروف رئالیسم کالسیک می نسبت به آن بوده است.

 (38-31: 0888اشاره کرد.)زرشناس «گرانده
                                                

1Balzac 
2Dicenz 
3stendhal 
4Tolestoy 
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 قادیرئاليسم انت - 2-5-2

فاصله روز افزون بی   ماهیت آشکارا پر گالاد وغیر منطقی آن  پدیده های نوی  زندگی اجتماعی 

برای از نویسندگان  بی  گئوری وپراگیک دموکراسی بورژوایی  اصول ااالقیات رسمی وواقعیت 

اکم بر رئالیست را به جست وجوی وسایل جدید گجسّم دنیای مادّی متغیر واداشت. اینان از اوضا  ح

رئالیسم انتقادی در دوره کالسیک گکامل  اواهان گغییر وضع حاکم می شوند. جامعه سخت انتقاد کرده 

جذب  اود گوانست ماهیت نظام نوی  سرمایه داری را که بر ویرانه های دنیای فئودالی بنیان گرفته بود 

ر بط  گالاد های بورژوایی نفوذ د رئالیسم انتقاد با وضوح بی امان وهنرمندی وفراستی بی مانند  کند.

(ای  نو  رئالیسم شامل آثاری می شود که در آنها شخصیتها 004: 0831وآنها را  مجسّم کرد.)ساچکوف 

مانند آثار ماکسیم  ضم  انتقاد واعتراض به روابط اجتماعی حاکم  برای گغییر آن گالر می کنند.

ی  ای  نو  واقع گرایی جامعه رمان از جامعه ( به عبارت دیار در رمان ها88: 0880.)روزبه 0گورکی

قهرمان می اواهد وضع جامعه اود راگغییر داده وبه سوی  حقیقی جلوگر وپیشرفته گر وآرمانی گر است.

 (81: 0888پیشرفت ببرد.)شمیسا 

 

 رئاليسم جادویی -2-5-3
عی گازه از واقع واقع گرایی جادویی اصطالحی است که به آثار نویسندگان امریکای الگی  که نو

قعیت وگخیل مبالغه آمیز ای  نو  گازه که در آن وا اطالق می شود. گرایی را وارد عرصه داستان کرده اند 

به اصوص در آثار گابریل گارسیا مارکز نویسنده معروف کلمبیایی نشان داده شده  آمیزند با هم می

 (118: 0848است.)میر صادقی 

اشونت فرو  یاس  درای  نو  رئالیسم  در اود وگذشته هاست.رئالیسم جادویی نوعی کاویدن 

کند که مخاطب را پیوسته به مرز های باور میفالاهایی را بازسازی  رفت  در فالاهای سنّتی وجادویی 

در پی هویت  فرهنگ وباورهای دیرینه مردمی که در مرزهای واقعیت ورویا  کشاند. میوناباوری 

 در چشم انداز رئالیسم جادویی  رهای اصلی رئالیسم جادویی است.از سااتا گمشده اود هستند 

 واقع نمایی می شوند ودر ای   مخاطب ای  روزگار با ادبیاگی روبه روست که همه چیز بر اساس استعاره 

                                                
1Gorky 
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Abstract: 

Realism  is  literary school in the mid-nineteenth century , the us prevailed in Europe 

between the years 1850-1880. social  realism  is  a kind  of  realism that  its  topic  is  

studyng  .social  a  issues  and  problems.  The  purpose  of  writers  in  this  kind  of  

realism  is  revealing  social  and  economical  structures  that  led  to  many  distresses  and  

problems   in liresmiddle  class  socicty. Naguib  mahfuz  conterporary  Egyption  writer  

and  winner  of  noble  prize  was  born  in 1911  in  csiro.  He  wrote  his  first  experience  

in  a series  of  short  stories  under: whisper  of  madness  to  study  social  facts  of  Egypt  

society. However  he  experirnced  tempre  in  different   way  in  several  stages  of  his  w 

ritings  Egypt  and  its  changes  was  permanent   topic  of  his  stories.  This  thesis  under  

reflecting  of  social  realism  in  a   serirs  of  whisper  in   madness  short  stories  if  

naguib  mahfuz  deals  with  studing  authors  of  stories   of  such   series.this  series  of  

his  praqmatic  short  stories  refers   to  social  and  poliatical  issues  in  thirties  and  

reflects  the  deviations  that  govern  in  men  and  women  relations  vrnality  fovaritism  

poverty  andtreachery. 
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