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 چیست ناتورالیسم

در  .دعبیعت گزایی وِ سهشهِ ّای آى در ًیوِ دٍم لزى ًَسدّن بِ گَػ هی رعیذ، در ایي عبه، عبیعت آى گًَِ وِ بِ ًظز هی آیذ، باسًوایی هی ؽَ

تلمی هی وٌٌذ ٍ ٌّز عبه ًاتَرالیغن،عبیعت گزایی هفَْهی هتضاد با چىیذُ ًگاری دارد. اگز ٌّز والعیه یًَاى را جلَُ واهل عبیعت گزایی 

بیعی را رًغاًظ ایتالیایی را تجذیذ حیات آى هی داًٌذ بز اعاط چٌیي اعتذاللی اعت وِ در ٌّز ّای ًاهبزدُ، اثز ٌّزی ّواًٌذ آییٌِ ای سیبایی ع

خالف ایي  "رٍػ ٌّزی"ی ٍ چَى یه در ایي هعٌا، عبیعت گزایی با آرهاى گزایی تٌالضی ًذارد، حال آًىِ هفَْم ًاتَرالیغن بِ لحاػ فلغف .باسهی تابذ

 .اعت

 "اهیل سٍال"افغالح سیبایی ؽٌاعی عبیعت گزایاًِ، بِ ًظزیِ ی فلغفی هزبَط هی ؽَد وِ اس اثبات گزایی عذُ ًَسدّن ًاؽی ؽذُ ٍ در ًظزیِ ادبی 

 .ِ وار گزفتِ ؽذدر ایي ًَع سیبایی ؽٌاعی، رٍػ ّای علوی هؾاّذُ ٍالعیت ب .)ًَیغٌذُ فزاًغَی( بِ اٍج رعیذُ اعت

 

ى خَد ًاتَرالیغت ّای ًیوِ ی دٍم عذُ ی ًَسدّن بز عبك بزًاهِ ای هؾخـ ٍ با ًَعی بی عزفی ٍ فافلِ گشیٌی، رًٍگاؽتی اس جْاى ٍ سًذگی پیزاهَ 

در چیشّا، اس تملیل جٌبِ ّای ارائِ هی وزدًذ. ٍ غالبا اس پزٍرػ دًیای خیال اس باٍر بِ آًچِ وِ هلوَط ٍ هحغَط ًیغت، اس واٍیذى هعٌای ًْفتِ 

افغالح  .ایي، ًگزؽی هتضاد با آرهاًگزایی ٍ ٍاوٌؾی در بزابز رهاًتیغن بَد .ًاخَؽایٌذ ٍ پیؼ پا افتادُ ٍ پظ رًٍذُ ٍ خؾي سًذگی اهتٌاع هی جغتٌذ

ار بزدُ ؽذ. بِ سعن اٍ ایٌاى بِ تملیذ ٍفادارًِ اس بِ و "وارٍاجَ"ًاتَرالیغن بِ هثابِ هىتبی خاؿ در ًماؽی، ًخغتیي بار تَعظ بلَری دربارُ ی پیزٍاى 

افغالح ًاتَرالیغن را جایگشیي رئالیغن وزد. تا بز عیي گزایی  -هٌتمذ فزاًغَی  -عبیعت ) خَاُ سؽت، خَاُ سیبا( هی پزداختٌذ. ّوچٌیي واعتاًیاری 

یاى، ٍراثت ٍ هحیظ تعییي وٌٌذُ افلی تمذیز اًغاى ّغتٌذ. فزق ایي بٌا بِ ًظز عبیعت گزا .ٍ پضٍان ّای فعالیت علَم عبیعی تاویذ بیؾتزی بگذارد

یاء بیؾتز هىتب با رئالیغن درایي اعت وِ درآثار رئالیغتی اًغاى ّویؾِ اس هحیظ پیزاهًَؼ هْن تز بَد اها درًاتَرالیغن اّویت اًغاى اس اّویت اؽ

َْرتزیي ًَیغٌذُ ایي عبه، سٍال هعتمذ بَد وِ ادبیات یا بایذ علوی بؾَد ، یا ًابَد ًیغت. ًَیغٌذگاى ًاتَرالیغت اغلب سؽتی ّا را بیاى هی وٌٌذ .هؾ

ًاتَرالیغن ّن هاًٌذ بغیاری اس ًْضت ّای پیؼ اس خَد، بخقَؿ در ادبیات بِ خاعز ووبَد  "صرهیٌال، ًاًا، خاًَادُ تزس راوي"آثار هعزٍف اٍ  .ؽَد

 باؽذ. بِ ؽىَفایی ًزعیذًوایؾٌاهِ ّایی وِ دربزدارًذُ افَل ایي ًْضت 

.  
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