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  چكيده
شناختي رمان يكي از انـواع پركـاربرد نقـد ادبيـات داسـتاني اسـت كـه         جامعهنقد 
 از شناسـانه  جامعـه  يقرائت ي،و ساختار ادب ياجتماع ساختارهاي انيم مبناي پيوند بر

 زيـ ناثـر را   ةشناسـان  ييبـا يز يهـا  جنبـه  ،حـال  عـين  درو  دهـد  يم ارائه ادبي متن
 ساير انواع نقد ادبي وارداتي است و در بسياري موارد مانند نقد نيا. رديگ يم  نظر  در
هـدف از نگـارش ايـن    . وجود ندارد محكميشده پيوند  يبررس ان نظريه و متنِِمي

ادبي رمان  ـ هاي اجتماعي ويژگيمقاله ارائة الگويي كاربردي از اين نقد، متناسب با 
هـاي   دورهاي اين نظريه و تطابق آن با  پايهفارسي است كه با در نظر گرفتن اصول 

كشف ساختارهاي معنادار كـه فاعـل    .اجتماعي در رمان فارسي تدوين شده است
هاي اجتماعي تكرارشونده در رمان فارسي، اهميـت   مايه درونجمعي دارند، كشف 

هـاي رمـان،    شناخت جايگاه طبقاتي نويسنده و بازتاب آن بر پيرنـگ و شخصـيت  
 و درنهايـت  ،ان ساختار ادبـي و سـاختار اجتمـاعي رمـان    مي ظركشف ارتباط و تنا
ان سـاختار اجتمـاعي و سـاختار ادبـي     مي پيوند برقراريها و  يافتهتحليل و تشريح 

رسد با استفاده از ايـن سـاختار بتـوان     ميبه نظر . ساختار پيشنهادي اين مقاله است
شـناختي   جامعهبراي نقد  الگويي كاربردي و متناسب با رمان ايراني بر مبناي نظريه،

  .رمان فارسي تدوين كرد
  .رمان فارسي، ساختار معنادار، فاعل جمعي شناختي جامعهنقد  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
اي  اصلي ادبيات زبان اسـت و زبـان وسـيله     مادة. ادبيات بازآفريني هنرمندانة واقعيت است

 كه از زبـان مـردم جامعـه سـاخته     ،ادبيات. ان افراد در اجتماعمي است براي برقراري ارتباط
 ،بنـابراين . اي ذاتاً اجتماعي است و كاركرد آن مبادلة تجربيات انساني اسـت  شود، پديده مي

 .شده است  اي متقابل دانسته از روزگار كهن تا قرن اخير، رابطه ،ان ادبيات و اجتماعمي رابطة
آثار ادبي بايد اوضاع تاريخي، اجتماعي، بسياري از محققان ادبي براي فهم و شناخت به نظر 
و حتي مميزات فكري و اخالقي هر دوره را شناخت تا به درك صحيحي  ،فرهنگي ،سياسي

اين همان چيـزي اسـت كـه امـروزه در     . از انديشه و اثر يك نويسنده يا شاعر دست يافت
 )context( امتندر بـافتي از زمينـه يـا فـر     )text( متن :شود مي طرحمهاي ادبي جديد  نظريه
تـوان بـدون    نمـي آن اسـت و يـك مـتن را    ثير أتدارد كه خودآگاه يا ناخودآگاه تحت   قرار
 كه بر بستر تلفيق زبـان و سـنن قـومي رشـد     ،متن ادبي. گرفتن اين زمينه تحليل كرد  نظر  در
شـود و حتـي آينـة     مـي  كند، عامل وحدت و انسجام و تاريخ هنري يك ملت محسوب مي

  .شود مي يخ و فرهنگ ملت دانستهروزگار و تار
اي كه بتواند رابطة  نظريهاما اند،  داشتهگرچه مورخان ادبي از ديرباز اين رابطه را در نظر 

فقدان پشتوانة . مند توضيح دهد وجود نداشته است نظامادبيات و اجتماع را در يك ساختار 
به اين امر منتهي شده اسـت كـه يـا آثـار ادبـي       نظري محكم براي برقراري اين رابطه، غالباً

سـاز ايجـاد مـتن ادبـي      زمينـه اند يا اوضاع اجتماعي را  شدهمعلول اوضاع اجتماعي قلمداد 
از مطالعات ادبي است كـه در ايـران شـكل    سيس أت تازه اي تقريباً شاخهنقد ادبي  .اند دانسته

در كنار هم دارد، محقق ادبيـات را در  كه مباني نظري و كاربردي را  ،اين علم. وارداتي دارد
 ان نقـد ميـ  در اين. سازد مي ي علوم انساني تواناها  انجام مطالعات تطبيقي ادبي با ساير رشته

ـ پيشينة سنتي آن و توجهي كه همواره نسبت بـه   سبببه  ،ادبيشناختي  جامعه ـ و ثير أت ثر أت
ساير انواع نقـد   انيم دراي  جايگاه ويژه ،متقابل ادبيات و اجتماع در ايران وجود داشته است

نيز در بررسي متون ادبي فارسي بيش از ساير انواع نقد، مورد اقبـال و   سببهمين ؛ به دارد
  .پذيرش جامعة علمي و دانشگاهي قرار گرفته است

اي  ان سـاختار اجتمـاعي و سـاختار ادبـي رابطـه     مي شناسي ادبي، رابطة جامعهدر نظرية 
رمـان نيـز    شناسـي  جامعـه كـه   ،ادبـي  شناسـي  جامعه .شده است تعريفو  ،ندم نظاممتناظر، 

است كه در طول دورة تـدوين خـود از   اي  رشته بينشود، دانشي  مي شاخة آن محسوب زير
و توضيح يك نظـام   ،نظريات لوكاچ تا گلدمن و لوونتال تا باختين، سعي در تبيين، شناخت
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با تعريف ساختار  ارچوب اين نظام است كههچدر . ان متن و فرامتن داردمي مشخص نظري
لوكــاچ در . شــود مــي ان ادبيــات و اجتمــاع تعيــينميــ اجتمــاعي و ســاختار ادبــي، رابطــة

ارچوب هفردي جز در چ يها دهيپد يانضماممعتقد است كه دريافت  يطبقات يآگاه  و  خيتار
مفهـومي و   اثـر هنـري سـازندة جهـاني تخيلـي، غيـر      . انسجام فراگير جمعي ممكن نيست

سـاختار   ،بـدين ترتيـب  . دسـت اسـت   يـك پارچه و  يكتمامي  بهحال بسيار غني و  عين در
كند  مي شناختي آن جلوه سازندة وحدت اثر به صورت يكي از عناصر اصلي سرشت زيبايي

از . تأكيد ويژة لوكاچ بر ساختار معنادار اثر و حفظ آن سـاختار اسـت   .)67: 1377گلدمن، (
كـه در جريـان فراينـد تـاريخي بـه       اند هايي تجربي ارهاي ذهني واقعيتنظر لوكاچ، ساخت

آثـار ادبـي تنهـا    . انـد  ويژه طبقـات اجتمـاعي پـرورده شـده     بههاي اجتماعي و  دست گروه
ناپذيرشـان   دهندة آگاهي جمعي نيستند، بلكه سازندة اين ساختارها و بخش جدايي بازتاب
ساختارهاي ذهني سازندة آگاهي جمعي و ساختارهاي ان مي پيوند .)85: 1377 لنار،( هستند
شناختي سازندة اثر هنري امري اسـت كـه لوكـاچ بـه طـور كلـي و خالصـه بـه آن          زيبايي

  .پرداخت، اما در نظريات گلدمن بسط و تشريح يافت
گفتـار اثـر    او در پـيش . كليت را از آثار لوكاچ برگرفت و بسط داد  لوسين گلدمن مقولة

خاطرنشان كرد كه در تفسير متن، عناصر فردي نبايد تـابع   ،)1955( پنهان يخدا ،مهم خود
از آن منتج شوند، بلكه بايد نشان داد كه چگونه مجموعه در هر يك  مجموعه باشند يا صرفاً

شناسانة اثر ادبي را شامل  او به شكلي عملي، جريان تحليل جامعه. شود مي از عناصر نمودار
 توصيف :توان گفت مي به بيان ساده. »حيتشر مرحلة«و  »افتيدر لةمرح« :داند مي دو مرحله

اما بـراي  . انجامد مي اين ساختار و تعريف دروني آن دريافتانسجام دروني يك ساختار به 
 صورت و ياصل شةياند يعني. اين ساختار بايد آن را به ساختارهاي فراگير پيوند داد تشريح

 گرفـت   نظـر   دراسـت   مـتن  ةجامعـ  همان كه تر عام يساختار با ونديپ در را متن يمحتوا و
  ).145: 1377 ما،يز(

 اند، وستهيبه هم پ حيو تشر افتيدر يندهايكه در فرا يممكن يها تيتمام كل انيم از
 سـاختار . »ينگـر  جهان«و  »معنادار ساختار«: دارد يا ژهيو تيگلدمن اهم يبرا تيدو كل
ـ  ايـ  يفلسـف  اثر توان يم چگونه«كه  باشدپرسش  نيا به يپاسخ ديبا معنادار  بـه  را يادب
 تـوان  يبه نظر گلدمن، ساختار معنادار را مـ  »افت؟يدر منسجم تيكل اي كل كي صورت
 منسجم كل كي به را يادب اي يفلسف متن كه دانست يا كننده نييتع عامل و سازنده اصل
 فيگلـدمن، عـالوه بـر توصـ    مفهوم ساختار معنادار از نظـر  ). 146 :همان( كند يم ليتبد
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 اثـر  يدرون ساختار يمعنا به ها، آن انياثر و ارتباط متقابل م كي ياجزا كيارگان وحدت
 گـروه  ايـ  طبقه فالن ينگر جهان يعني. رود يم كار به آن در ينيب جهان انعكاس نحوة در

 اسـت  شـده  ليتبد متن يليتخ جهان سازندة عناصر به يادب اثر كي در چگونه ياجتماع
   :ديگو يباره م نيگلدمن در ا). 115 -  113: 1377 دوسون،يو وسلدن (

پردازد و وجود  مي و توصيف ،گيري گذاري، موضع اثر هنري دنيايي كامل است كه به ارزش
كند، هنگامي كـه ايـن دنيـاي كامـل را تعبيـر و تفسـير كنـيم،         مي بعضي از چيزها را تأييد

   .)270: 1376(است يابيم كه نظامي فلسفي پيامد آن  درمي

روشـني و   بـه تـوان آن را   مي دارد كه به نظر گلدمن، هر اثر ادبي يك نظام مفهومي دربر
اين نظام بيان خود را در ساختار معنـادار  . خوان با ساختار معنادار اثر معين كرد نحوي هم  به
م دو كـاركرد  اين نظا. هاست »ساختاري از مدلول«يابد كه بنا به اصطالح روالن بارت  مي اثر

يعني آگاهي يك گـروه    نگري، سازد و از سوي ديگر جهان مي از سويي وحدت اثر را: دارد
و  ،منافع اثر ادبي آفريدة فردي نويسنده نيست، بلكه آگاهي جمعي، . كند مي اجتماعي را بيان

  ).147 -  146: 1377 زيما،(دهد  مي هاي اجتماعي گروه يا طبقه را نشان ارزش
هـاي روزمـره تعلـق     اي تجربي نيست و به دنياي تجربه داده نگري جهانگلدمن به تعبير 

يابد كه نوعي  مي بلكه در يك اثر هنري عظيم، آگاهي گروه اجتماعي به نحوي ساختار ،ندارد
دهنـدة   نشانسازد كه  مي ها و هنجارها را پديدار يعني كليت معناداري از ارزش» نگري جهان«

آگاهي ممكـن   نةيشيب اعضاي يك گروه نيست، بلكه آگاهي آرماني وآگاهي تجربي و واقعي 
بودن اين آگاهي بدان سبب است كه در اثر بـه حالـت نهفتـه      ممكن. كند مي آن گروه را بيان

  ).147: همان(كند  مي شناس ادبيات آن را تحليل و بازسازي شود و جامعه مي يافت
آثار لوكاچ و گلدمن به معني نوعي آفرينندگي توان گفت بازآفريني واقعيت در  مي بنابراين،

به تعبير (ادبيات ذات . رود مي و نه بازآفريني منفعل است كه از دنياي تجربيات روزمره فراتر
 پديـدار ) به تعبير گلـدمن (گروه اجتماعي را ) آگاهي آرماني(يا بيشينة آگاهي ممكن ) لوكاچ
 آفرين در نظر گرفتـه  ساختاركند، زيرا به صورت فعاليتي  مي بنابراين نقشي فعال ايفا. سازد مي
  ).148 -  147: همان(رود  مي كند و از آن فراتر مي شود كه واقعيت را دگرگون مي

ي گفتـار در  ها  و تكثر گونه ،شناسي رمان، چندآوايي سبكبحث  ،به طور خاص ،باختين
 ر پرداخت و به اين نكته اشاره كرداو به تفاوت كاربرد زبان در شعر و نث. طرح كردمرمان را 

گيري داشته باشد، بـه   شناسي جهت ي هنري يا زيباييها  كه به سمت ايده كه رمان بيش از آن
نخسـت  ة كه شعر در مرحل   حالي  در. گيري دارد جهتتاريخي بيان  ـ سمت اشكال اجتماعي
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ي هسـتي  هـا   جنبـه بعـد بـه ديگـر    ة شناسي متمركز است و در مرحلـ  ي زيباييها  بر دغدغه
گـويي واحـد را در    ي پيرامـون زبـان هميشـه سـخن    هـا   ايده از نظر او .پردازد مي اجتماعي

واسطه با زبـان شخصـي منفـرد و واحـد      بياي  گويي كه رابطه سخن. فرض خود دارند پيش
. آفرينم مي من معنايي منحصر به فرد و يگانه را در گفتارم: گويد مي گو اين سخن. خود دارد

 اين شـيوه از انديشـيدن بـه زبـان دو قطـب را تشـكيل      . شود مي گفتار من تنها از من صادر
آن  هـا   هردوي اين قطـب . آورد مي فردي كه آن را به زبان .2نظام و  ةمثاب زبان به. 1 :دهد مي

منشـأ آن   رسـد  مـي  زباني كه به نظر. نامد مي آوا تككنند كه باختين زبان  مي چيزي را توليد
و اين زبان رسمي و مقتدر همان زباني است كه از ديرباز در  پارچه است نفرد و يكمنبعي م

تنـوعي   ،آوايي بر اين مفهوم استوار است كه در يك فرهنگ چند اما. شعر به كار رفته است
از تمـام اشـكال گفتـار    اي  چـون مجموعـه   توان هم مي آوايي را چند. در كار است ها  از زبان

مثـالي از  . برنـد  مـي  خـود بـه كـار    ةروزمـر كه مردم در طول زندگي اجتماعي تعريف كرد 
گـو بـا   و ي مختلفي است كه شخص در مواجهه با اسـتاد خـود، در گفـت   ها  آوايي زبان چند

گويي همان است كـه  و اين منطق گفت. برد مي به كار.. . و ،گو با والدينو دوستان، در گفت
  .)369 -  353: 1387 باختين، ←(شود  مي در رمان استفاده

در حـال   رويـ هنگـام كـاربرد زبـان عمـالً دو ن     كه پردازديم مطلب نيا نييتب به نيباخت
همـه   خواهـد يم مركزگرا يروين. »مركزگرا يروين«و  »زيمركزگر يروين«: است يرگذاريتأث
 كيرا از  زيهمه چ خواهديم زيگرمركز يرويبكشاند و ن يكانون ةنقط كيرا به سمت  زيچ
. كنـد يم عمل مركزگرا يرويچون نآوا همزبان تك. در جهات مختلف بپراكند يكانون ةنقط

 درون در را انيمختلف ب يها  وهيزبان و ش يكند تمام اجزايآوا تالش مزبان تك يگوسخن
ـ زبان تك يگرامركز يروين. كند متحد گفتار منفرد شكل كي زبـان   كيـ  ةآوا به منظور ارائ
 مختلـف  يانيـ ب يهـا   وهيشـ  ايـ مختلـف   يها  ان زبانيم يها  شر تفاوت پارچه خود را ازكي

از  كثـرت  نيـ ا. ببـرد  شيتكثر پ يسودارد زبان را به شيگرا يياما چندآوا. كنديم خالص
متفـاوت   يهـا   يگفتن، اسـتراتژ متفاوت سخن يها  وهيش يگوناگون ةبه واسط نيباخت دگاهيد
نثر همواره زبان خود را با زبـان   ةسندينو .شوديفرهنگ لغات متفاوت حاصل م زيو ن ان،يب
اسـتفاده  ) ها  از زبان يبه كاربردن تنوع( ييآواكند و از چنديم هماهنگ) شنوندهزبان ( گريد
 يهمواره سـخن خـود را بـه سـو     سينورمان. گو با خوانندگان شودو كند تا وارد گفتيم

كه خواننـدگان بتواننـد   نيا يكند برايم يدهد و سع يممكن خوانندگان جهت م يها  پاسخ
تنوع صداها كـه بـه    نيا .ابديب آن انيب يبرا يترشيب يها  وهيش ،او را متوجه شوند يها  اميپ
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ژانـر اسـت    كيـ  مثابة به رمان زين و نثر سندگانينو نياديبن ةاست، مشخص ييآواچند يمعنا
  ).117: 1377 تودوروف، همان؛ ←(

  
  در رمان فارسيشناختي  جامعه كاربرد نقدالگوي پيشنهادي براي . 2

ان ساختار اجتماعي و ساختار ادبـي  مي رمان، رابطة شناسي جامعهكه ذكر شد در نظرية  چنان
ان ادبيات و مي ارچوب اين نظام است كه رابطةهدر چ .شده است تعريفمند و  نظاماي  رابطه

و نواقصي در كاربرد ايـن نظريـه    ها  رغم اقبال به اين نظريه، كاستي به. شود مي اجتماع تعيين
شناسانه را در محافـل   آسيبي فارسي وجود دارد كه لزوم پرداختن به بحثي ها  در نقد رمان
هـاي ادبـي دربـارة     كـه در ششـمين همـايش پـژوهش    اي  در مقالـه . سازد مي علمي ناگزير

سفي اين نظريـه  شناسي كاربرد اين نظريه در متون ادبي ارائه و چاپ شد، خاستگاه فل آسيب
در آن مقاله ذكر شد كه اين نظريه به  .طرح شدمو مواردي از عدم تطابق آن با رمان فارسي 

ادبي آن در انطباق با مفاهيم بومي اجتماعي و ادبي ايران، اشكاالت  ـ ساختار اجتماعي سبب
متفـاوت  ايران  ةجامعو عقيدتي  ،هم مسائل اجتماعي، فكري زيرا. ي بسيار داردها  و كاستي

گيري رمان و فلسفة پيدايي آن در ايران با غـرب متفـاوت    شكلغرب است و هم  ةجامعاز 
. خوبي مفاهيم اين علم را تشريح كنند بهاند  نتوانستهنيز  شده ترجمهكه متون  اينضمن . است

ـ ي ادبي كه خواهان انطبـاق ايـن نظريـه    ها  تر پژوهش بيش سبببه همين  رمـان فارسـي    اب
ي مورد نظر خود تطبيق دهند و به ها  نمونه اباند اين مفاهيم را  نشدهاند، درنهايت موفق  بوده

انـد   كـرده بسنده » اجتماعيات در ادبيات«پذيري ادبيات از جامعه در قالب ديدگاه سنتي ثيرأت
  .)163 -  147: 1391 عاملي، ←(

اين نظريـه و كـاربرد    كوشد راهكاري براي تطبيق مي اين مقاله با استناد به بحث پيشين،
تـوان الگـويي    مـي  آيـا «و به اين پرسش پاسخ دهد كه  دهدعملي آن در رمان فارسي ارائه 

رمـان فارسـي بـه    شـناختي   جامعه تعميم از اين نظريه به دست داد تا در نقد  قابلمعنادار و 
   »شكل كاربردي قابل استفاده باشد؟

بر   مبتنيهاي خاص  ها و تحليل اي، نيازمند شيوه شناسانة رمان در هر جامعه مطالعة جامعه
پيروان اين . شرايط اجتماعي و ادبي همان جامعه است تا به اهداف اصلي اين نقد نائل شود

و  ،شناختي هنـر بايـد محتـاط، ژرف    اند كه تحليل جامعه كردههمواره به اين نكته اشاره  نقد
شناسي ادبي، بدون جرح و تعديل  ي هيچ تحقيقي را در حوزة جامعهها  اشد و يافتهگزينشي ب

به عبارت ديگر، اگرچه . تعميم داد ها آنتوان به  و بدون توجه به وضعيت جوامع ديگر نمي
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گيـري آن در شـرايط اجتمـاعي مختلـف      كنندگي عام و كلي است، نحوة شكل رابطة تعيين
 توجهي به اين موضوع سبب شده كـه نظريـة   بي ).122: 1386 ،لوونتال ←(متفاوت است 

از مباني اصلي آن تهي شود و نقدهايي كه بر مبنـاي ايـن نظريـه     رمان عمالًشناختي  جامعه
اساس بايست  ميكه   حالي  در. شود به شكل نقد سنتي اجتماعيات در ادبيات درآيد مي انجام
ان نظريـه و نقـد عملـي بـه شـكل      مي رعايت شود و پيوند ارچوب اين نظريه در نقدهو چ

ارچوب نظـري  هـ يـافتن مسـائل اجتمـاعي در رمـان بايـد در يـك چ      . مطلوبي برقرار شود
يا يـك   ،ي اجتماعي يك ملت، يك قومها  و بر مبناي دوره ،قابل فهم ،مشخص، قابل تعميم

رمـان   شناسـي  جامعـه ي نظري خاص نقـد  ها  ارچوبهطبقة اجتماعي صورت گيرد و از چ
 .شـود شده در رمـان اكتفـا    طرحتنها به مسائل اجتماعي  كلي كه به شكلي آنكند، نه  پيروي

   .شود مي ارچوب اين نظريه انجامهكه مبتالبه اغلب تحقيقاتي است كه در چاي  لهئمس
توان اصول و مباني كلي نظريـه را   در عين حال توجه به اين نكته ضرورت دارد كه نمي

شايد بهترين كار آن باشد كه بر اساس مباني نظـري  . ايجاد كردزير پا نهاد و نظرية جديدي 
عـالوه بـر    تـا رمـان فارسـي تـدوين كـرد     شناختي  جامعه اصلي اين نقد، الگويي براي نقد

داشتن اصول و مباني اين نظريه، با ساختار اجتماعي و ادبي جامعه و رمان ايراني نيز   كنار  در
ن الگوي پيشنهادي اين مقاله منبعث از اصول كلي اين عناوي بنابراين،. خواني داشته باشد هم

نظريه است اما ذيل عناوين توضيحاتي وجود دارد كـه محققـان را بـه سـمت تطبيـق ايـن       
بـا اسـتفاده از ايـن    . كنـد  مي ي كلي با شرايط اجتماعي و ادبي رمان فارسي هدايتها  عنوان

 ةجامعـ ي ها  و نگرش ها  بناي ارزشساختاري ساده و معنادار بر م تاالگو، تالش بر آن است 
  .رمان فارسي ارائه گرددشناختي  جامعه ارچوبي مشخص براي نقدهايران در قالب چ

  
رهاي معنادار كه فاعل جمعي دارند، يعني به آگـاهي قـومي و   ختاكشف سا .3

   اند اجتماعي دوره و نسل نويسنده مربوط
ان اثـر  ميـ  ساختار معنـاداري از ارتبـاط  رمان، پيش از هرچيز بايد شناختي  جامعه در نقد

ان ساختار دروني اثر مي ساختار معنادار از نظر گلدمن، ارتباط. ادبي و جامعه ترسيم كرد
فاعل جمعي عالوة  به ، ساختار معناداراو از نظر. بيني مستتر در آن است با انعكاس جهان

چگونـه در  ) يـك نسـل   يا يك دوره يا( نگري فالن طبقه يا گروه اجتماعي جهان«: يعني
سلدن و ويدوسون، (» يك اثر ادبي به عناصر سازندة جهان تخيلي متن تبديل شده است

1377 :113 - 115(.  
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سازد كه اين نظـام بيـان خـود را در     مي از ديدگاه گلدمن هر اثر ادبي نظامي مفهومي را
بـه حالـت نهفتـه    اي  نگـري فلسـفي   جهـان در ايـن سـاختار،   . يابد مي ساختار معنادار اثر باز

و يـك ملـت اسـت و وظيفـه و كـار       ،دارد كه برگرفته از آگاهي يك قوم، يك نسل  وجود
گلـدمن در فصـل اول   . تحليل و بازسـازي ايـن آگـاهي جمعـي اسـت      ادبي شناسي جامعه
كنـد كـه بسـياري از اعمـال و      مي نگري، اين موضوع را مطرح جهاندر بحث  ،پنهان  يخدا

حاصل ارتباط آنان با محيط پيرامـوني   دارند و رفتار افراد غالباً» عيفاعل جم« ها نارفتار انس
از . را ناديده گرفـت  ها  توان اين همانندسازي هاي فردي، نمي رغم تفاوت بهخويش است و 
يي است كه اعضاي ها  و انديشه ،، احساساتها  از گرايشاي  نگري مجموعه ديدگاه او، جهان

دهـد و آنـان را در مقابـل     مي اجتماعي را به هم پيوند يك گروه و اغلب اعضاي يك طبقة
ان ميـ  او هنرمندان بزرگ به انسجام و هماهنگي كـاملي از نظر . دهد مي هاي ديگر قرار گروه

نگري طبقاتي دورة خود  جهاناز اي  واره كه آثارشان طرحاي  گونه به ؛رسند مي خود و اجتماع
اسـت كـه نويسـنده بـه آن     اي  كن گروه يا طبقـه است و به تعبير او داراي بيشينة آگاهي مم

كنـد   مي ان من فردي هنرمند و من اجتماعي او اشارهمي او به يك رابطة ديالكتيك. دارد  تعلق
 دانـد  مـي  و آگـاهي طبقـاتي   ،اي، ملـي  و آگاهي گروهي را حاصل آگاهي خانوادگي، حرفه

  .)208 -  204: 1381 گلدمن و ديگران،  ←(
شناسـانة ادبيـات در دو سـطح     بـه نظـر گلـدمن، بررسـي جامعـه     كه ذكر شد، بنا  چنان

در جريان اما دقت از هم جدا كرد،  بهرا  ها آنشناختي بايد  شود كه در تبيين روش مي  انجام
و ) دريافـت ( »تفسـير   مرحلة«ند از ا اين دو سطح عبارت .آميزند مي  هم  تمامي در بهپژوهش 

با گزينش يك الگـوي سـاختاري معنـادار و     در مرحلة تفسير، پژوهشگر. »مرحلة تشريح«
ان اين عناصر ساخته شده است، بايد مي كه از تعداد محدودي از عناصر و پيوندهاي ،ساده

ارچوب ايـن  هـ هاي متعدد اثر را كه در چ تماميت متن را توضيح دهد و جنبه بتواند تقريباً
 ،ان الگـوي سـاختاري  مي تدر مرحلة تشريح، بايد درنهاي. دهد گيرد، نشان  مي  الگو قرار

اي  هـاي فاعـل و آفريننـدة اثـر رابطـه      بـا گـرايش   ،كه سازندة وحدت و معناي اثر است
شناسـي ادبيـات آن    در اين مورد انديشة كـانوني جامعـه  . معنادار و كاركردي برقرار كند

تـوان   مـي  بلكه با يك گروه اجتماعي ،)نويسنده(است كه اين رابطه را هرگز نه با يك فرد 
تشريح از . 1: شود مي در سه سطح انجام ادبي تشريح معموالً شناسي جامعهدر  .برقرار كرد

 تشريح از رهگذر طبقات اجتمـاعي . 3و  ،ها لتشريح از رهگذر نس. 2رهگذر كل جامعه، 
  ).72 -  70: 1377گلدمن،  ←(
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محققي كه قصد دارد ساختار اجتماعي يك اثر ادبـي را بررسـي كنـد بايـد بـه       ،بنابراين
بـه ايـن معنـا كـه ابتـدا يـك دورة اجتمـاعي يـا يـك نسـل از            .زنـد بسازي دست  محدود
نويسان يا يك طبقة اجتماعي را در نظر بگيرد، سپس ساختارهاي اجتماعي و فكـري   داستان

، بازتاب آن را در اثر ادبي )تشريح( و در مرحلة بعد) تفسير( آن نسل و دوره يا طبقه را بيابد
ان جامعه و اثر ادبي گرچـه  مي توجه به اين نكته بسيار مهم است كه تعامل. جو كندو جست

همواره برقرار است، در هر دوره و در هر نسل و عصري با تكيه بـر عناصـر خاصـي ايـن     
اعي نسلي و عصري يـا طبقـاتي را   ي اجتمها  يابد و مهم آن است كه دغدغه مي پيوندها معنا

ي اجتماعي، عناصري ثابت و پايدار و غير قابـل  ها  لفهؤم. بتوان از خالل يك اثر كشف كرد
بايـد  اي  يكسـان باشـند، بلكـه در هـر دوره     هـا  ناو مكـ  هـا  ناتغيير نيستند كه در همـة زمـ  

  .تكراري آثار ادبي را كشف كرد هاي يهما درون
  

 اجتماعي تكرارشونده در رمان فارسيهاي  مايه كشف درون. 4

 ،رمان اقليمي، رمان تاريخي ،يرمان جنگ( بندي آثار ادبي بر مبناي زماني يا موضوعي دورها ب
. برد پيشوندة آثار در هر ژانر  تكراري ها  مايه توان به درون مي بندي، تقسيميا انواع ديگر ...) و

 نويسي ايران تعريف شـده اسـت،   داستاندر  ي زماني خاصي كهها  مثال، بر مبناي دوره براي
تـر و بررسـي    ژرفدر دست داشت و سپس با مطالعـة   ها  مايه از اين دروناي  توان زمينه مي

ي يـك دوره را تبيـين و تشـريح    ها  ي اصلي حاكم بر رمانها  مايه ي موردنظر، درونها  نمونه
ادبي نوعي بررسي ساختارگرايانه اسـت، ابتـدا سـاختارهاي     شناسي جامعهجا كه  از آن. كرد

  .غالب و تكرارشوندة اجتماعي هر دوره را بايد كشف كرد
ي هـا   ارچوب بر مبناي گرايش غالب هر دوره و نمونههكه استخراج اين چ گفتني است

كه رمـان   ،ش 1300از سال . گرا و اجتماعي موفق و مشهور آن دوره است واقع هاي نداستا
اجتمـاعي غالـب    يهـا   مايـه  تـوان درون  مـي  تـاكنون،  ،اجتماعي در ايران متولد شده اسـت 

  :گرا را چنين فهرست كرد واقعهاي  نتكرارشوندة هر دوره در رما
  
  )1320 -  1300(فقر و فساد  ةماي درون 1.4

 بسـتري از انتقـاد از اوضـاع    در 1320تا  1300هاي  ي اجتماعي ايران در سالها  اولين رمان
 .در شـهرهاي بـزرگ نگاشـته شـد     سامان زندگي خصوصاً هاجتماعي و تشريح وضعيت ناب
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، )1303( اهيسـ  روزگـار ، از مشـفق كـاظمي  ) 1304 -  1301( مخـوف  تهراننظير  هايي نرما
ــام ــرار و ،)1304(  انتق ــب اس ــي،  ) 1305( ش ــاس خليل ــاتيتفراز عب ــب ح ، )1311( ش

از  بـا يزاز محمـد مسـعود و رمـان    ) 1313( مخلوقـات  اشـرف و  ،)1312(معاش   تالش  در
 گرا از فساد اجتماعي و سرگرداني و آوارگي جوانـان آن دوره  واقعحجازي گزارشي   محمد

عمومـاً كارمنـدان و زنـان     هـا  آنهـاي مشـخص    تيـپ . دهـد  مي به دست) 1320تا   1302(
  . اند خورده فريب

 ،پـردازد  مـي  هـا   رمان به بررسي و نقد اين رمان شناسي جامعهمنتقدي كه با رويكرد نقد 
ظهور طبقة كارمندان در رمان به داليل اجتماعي از قبيل جنبش مشروطه، حكومت پارلماني، 

و تحول زندگي سنتي از زندگي روستايي به زندگي شهري  ،ي اداري جديدها ناايجاد سازم
شـود كـه    مـي  نظامي فاسـد معرفـي  نظام اداري در اين دوره، . بايد مورد توجه قرار دهدرا 
ظهور زن عيني و واقعـي در رمـان ايـن    . شود مي مبناي پول و نفوذ افراد در دستگاه اداره  بر

از تغيير رويكرد جامعـه  اي  است، نشانه شدوره كه گرفتار جهل و خرافات خود يا اطرافيان
ساله در رمـان   بيست حدوداً اي هتكرار اين مضامين در دور. ستها  نسبت به زن در اين رمان

شونده در رمـان ايـن دوره    تكرارالگوهاي  ةلمنز را به ها  لفهؤضرورت توجه به اين م ،فارسي
  .سازد مي الزامي
  
  )1332 -  1320( مرامي و عقيدتي ةماي درون 2.4

، پس از سقوط رضاشاه و بازشدن نسبي فضاي سياسي جامعـه،  1332تا  1320هاي  در سال
از مـرام و  ثر أمتـ كننـد،   مـي  گرايي كه موج جديد رمان اجتماعي را منتشـر  واقعنويسندگان 

 ي عقيدتي و تمايالت مبارزاتيها  گيري جهتيي با ها  ي اجتماعي اين دوره، داستانها  مسلك
بزرگ علوي در رمـان   ،بهشت راه مهين نويسندگاني چون سعيد نفيسي در رمان. نويسند مي

چـاپ   1331كـه هـر سـه در سـال      تيرع دخترزاده در رمان  اعتمادو محمود  شيها چشم
 .كننـد  مـي  كه ديدگاهي متفاوت در عرصة مسـائل اجتمـاعي را بيـان    اند شدند، نويسندگاني

دادن فساد حكومت و طبقات  نشانبا  ،كه خود از طبقات باالي اجتماعي است ،نفيسي  سعيد
ايـن طبقـة   . پردازد مي افشاگري اين طبقههاي دولتي به شكل هجو و طنز، به  باال در دستگاه

هـاي كـالن    گرمي به حاكميت و پول نفت به ثـروت  نوظهور كه با استفاده از رانت و پشت
اعتناسـت و بهشـت    بـي به اخالقيـات  . دست يافته، اصول و مرامي براي زندگي خود ندارد

  . داري است سرمايهو جهان مريكا اموعودش 
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» خداداد«ي ديگر اين رمان مثل ها  و شخصيت ،بزرگ علويقهرمان رمان ، »استاد ماكان«
خواهانه بـراي آزادي ملـت    آزاديكه دانشجويي مبارز است، زندگي خود را وقف مبارزات 

 »فـرنگيس «مالكـان كـه    در اين رمان هم طبقات باالي اجتماعي و خصوصـاً . كنند مي ايران
 پرسـت بـه تصـوير كشـيده     فعتگذران و سودجو و من ست، افرادي خوشها آناز اي  نمونه
را در  اش كنـد و زنـدگي   مـي  ان عشق و وظيفـه دومـي را انتخـاب   مي استاد ماكان. شوند مي

  .گذارد مي خدمت آرمانش
ان مالك و ارباب و رعيت مي كه بر بستري از مناسبات روستايي ،تيرع دختردر داستان 

اجبار براي كلفتي بـه   بهرا  »صغري«كه دخترش  ،»گل احمد«گيرد، قهرمان داستان،  مي شكل
پيوندد و نويسنده به  مي برند، در تحولي اجتماعي به نهضت جنگل مي »آقا احمدحاج «خانة 

ان فقير و غنـي  مي اختالف طبقاتي. پردازد مي ي اجتماعي و اعتقادي اين نهضتها  بيان ريشه
دهقانـان عليـه مالكـان    ساز شورش  زمينهو ظلم و اجحاف مالكان و اربابان نسبت به رعيت 

  . شود مي دانسته
شـونده   تكـرار ي اين دوره مضـموني  ها  بنابراين، مضمون مبارزه با ظلم و فساد در رمان

در كنار اين مضمون، توصيف مردم اعماق در نثر ناتوراليستي صادق چوبك و طبقـة  . است
 ي كوتـاه هـا   انداسـت  مجموعـه گونة آل احمد در  گزارشگرا و  واقعفرودست اجتماع در نثر 

از فقر، باورها، آداب اي  ي تازهها  جلوه) 1326( ميبر يم كه يرنج ازو ) 1324( ديبازد و  ديد
ي دورة بعد، بسـط يافتـه و   ها  دهد كه در رمان مي و درونيات تودة مردم را نمايش ،و رسوم

و معيشـت  توجه به باورها و اعتقادات مذهبي تودة مردم، وضعيت . يابد مي انعكاسي بارزتر
ي آنــان و انتقــاد از اربابــان، هــا  و محروميــت هــا  و مبــارزان و رنــج ،كــارگران، كشــاورزان

تـرين مضـامين    مهـم تر طبقات باالي اجتماعي و حكومتي از  وسيعو در سطح  ،مالكان خرده
  .شوندة اجتماعي در ادبيات اين دوره است تكرار

  
  ) 1340 - 1332( و شكستس أي ةماي درون 3.4

و شكسـت بـر روابـط اجتمـاعي      ،اعتمادي، نااميدي جو بي 1332مرداد  28 كودتاي پس از
هاي گوناگون گريـز   ادبيات نيز در بستر اين زمينة اجتماعي، شكست و جلوه  .شود مي حاكم

جاي خود  1330تا  1320هاي  زدگي سال بيني و هيجان خوش. دهد مي از واقعيت را بازتاب
دهد و فردگرايـي افراطـي جـاي گـرايش بـه مـردم و        مي يرا به نوعي واخوردگي اجتماع
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و اي  ي اسـطوره هـا   تعـداد داسـتان   سبببه همين . گيرد مي گرايي را گرايي جاي برون درون
نويسي ژانـري مطـرح اسـت و     پاورقي در اين دوره،. يابد مي در اين دوره افزايشاي  افسانه

  .يابد مي سانسور شديد رواج سببترجمه نيز به 
گـرا و   مـردم ي اين دوره، در تقابل با مضمون ها  ترين مضمون اجتماعي داستان مهماما 
بهـرام صـادقي در   . ستها  و شكست بر داستانيأس جويانة دهة پيش، غلبة مضمون  مبارزه
باختـه و معتـاد، كارمنـدان،     آرمـان فكـران منـزوي،    ي خود بـه وضـعيت روشـن   ها  داستان

پردازد و با طنزي سياه و دردناك  مي دگي مردم معموليو فقر و سرخور ،دانشجويان نااميد
ي هـا   كشـمكش شخصـيت  . كنـد  مي يي تاريك از زندگي مردم دهة خود را ترسيمها  جنبه

به ) 1340( ملكوتگيرد كه در داستان  مي ظن شكل سوءبر بستري از  ي او اغلبها  داستان
آور اسـت و تنهـا واقعيـت     اضـطراب در اين داستان، همه چيـز تلـخ و   . رسد مي اوج خود
  . است »مرگ«زندگي 

تـر و تلخـي    گرايـي بـيش   واقعبا  ،مطرح اين دوره گاننويسنداز ديگر ، جالل آل احمد
اما در اين داستان هـم  . نگارد مي را) 1337( مدرسه ريمد تر، رمان اجتماعي معروف خود كم

گيري از  كنارهرسد و شخصيت اصلي داستان مجبور به  نمياي  اصالحات اجتماعي به نتيجه
ي اجتماعي اين دوره نـه بـه   ها  لبة تيز انتقاد اجتماعي در داستان. شود مي اجتماعيوليت ئمس

كردگـاني اسـت كـه واخـورده و      تحصيلفكران و  كه به سمت روشنبل ،سمت طبقة حاكم
كـه   ،نويسندگان ديگر اين دوره. اند خورده شكستو  ،اعتمادي بي، سأيكنش، سرشار از  بي

 آرا در گـل ، اميـر  )1340( يهـودگ يبكنند، احمد محمود در داستان  مي اين مضمون را تكرار
ــه ــتان  مجموع ــتداس ــا  آدمو  ،)1340( نكب ــد در ييه ــدي در ) 1340( بن و ناصــر نيرمحم
ي ايــن دوره مشــحون از هــا  اغلــب داســتان. هســتند) 1336( بســته در داســتان مجموعــه

، اسـت  جـويي  لـذت انديشـي يـا    مـرگ هـا   در آنو راه چـاره   است  ي بدبينانهها  بافي فلسفه
ي شـهواني سـيري   ها  ي بدبينانه تا داستانها  بافي فلسفهتوان گفت ادبيات از  مي كهاي  گونه  به

ادبـي،   شناسـي  جامعـه از ديـدگاه نقـد   ). 376: 1386 رعابديني،مي ←( كند مي نزولي را طي
  .ي پس از كودتاستها  اجتماعي سال ـ از فضاي سياسيثر أمت كامالً ها ناساختار اين داست

  
  )1357 -  1340( خودباوري و بازگشت به خويشتن ةيما درون 4.4

و تخفيف بحـران اجتمـاعي   س أي، با بازشدن تدريجي فضاي خفقان و 1330از اواخر دهة 
يابند و در شـرايط اجتمـاعي تـازه،     ميكم خود را باز كمي پس از كودتا، نويسندگان ها  سال
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در محـدودة   هـا   در ايـن سـال  . خـورد  مي يي از حركت به سمت شكوفايي به چشمها  نشانه
 مسائل فرهنگي و اجتماعي، بحث بازگشت بـه خويشـتن و بازگشـت بـه گذشـته مطـرح      

جملـه آل احمـد    ازفكـران مـذهبي و برخـي نويسـندگان      شود كه سردمداران آن روشن مي
انتقاد  .كند مي طرحمبحث زمين و مالكان و اربابان را  دورهصالحات ارضي در اين ا. هستند

دوره، به شكل توجه به ادبيات اقليمي و روستايي و توجه بـه  ن ايبه اين موضوع در ادبيات 
نويسـندگان توانـايي   . يابـد  مي بازتاباي  مسائل فرهنگي خاص شهري يا روستايي و منطقه

، لرز و ترسو  ليب عزاداران، غالمحسين ساعدي در ها  هيهمسااحمد محمود در رمان  مانند
بستر مسـائل اقليمـي    دريي ها  داستان نيزم نينفرو آل احمد در  ،ريتنگسصادق چوبك در 

شـدن افـراد از روسـتا،     كندهها ارتباط انسان با زمين و طبيعت،  در اين داستان. كنند مي خلق
دهنـدة   با تكنولوژي وارداتـي نشـان  يان يروستاي سنتي ها  رخورد ريشهمهاجرت به شهر و ب

  .پذيري مستقيم ادبيات از مسائل اجتماعي است ثيرأت
نويسي فارسي پس از چهار دهه تمرين و تكرار، به زبان ويژة هنري  داستان، رهدودر اين 
ي هـا   رمـان اغلـب  . شـود  مـي  ي موفق رمان اجتمـاعي خلـق  ها  يابد و نمونه مي خود دست

با پرداختي هنري مسائل و مشـكالت روزمـره و اجتمـاعي را در قـالبي      رهدواجتماعي اين 
از  سووشـون و ) 1343(محمد افغاني  علياز  خانم آهو شوهرازجمله . كنند مي داستاني بيان

ساخت و موفق اين  خوشي اجتماعي ها  از رماناي  كه هريك نمونه ،)1348( سيمين دانشور
 در بستري از زندگي طبقة متوسـط شـهري، مسـائل مبتالبـه اجتمـاعي را بررسـي       ،اند دوره
ان زن و مرد، تقابل سـنت و مدرنيتـه،   مي همسري، رابطة چند مانندتوجه به مسائلي . كنند مي

و پرداختن به اوضاع و احوال زندگي روزمرة مـردم   ،خرافات، وضعيت نامطلوب اجتماعي
  . ستها  رمانمضامين اصلي تكرارشونده در اين 

با گسترش سانسور و اختناق حكومت، آثار ادبي بـه سـمت رمزگرايـي     ،1350در دهة 
جـويي و احسـاس تعهـد در برابـر      آثار اين دوره نوعي روحية مبارزه. يابد مي سياسي سوق

. كه ارزش ادبي داشته باشد، ارزش اجتمـاعي دارد  آنكند كه بيش از  مي اجتماع را بازآفريني
دهندة شـدت اختنـاق اسـت و     نشانرشار از تعبيرها و رمزهاي سياسي است كه اين آثار س

  . شود مي سند مهمي از زندگي مردم و جامعه در اين دهه محسوب
ي اجتماعي ناشي از جنـگ جهـاني دوم و   ها نابحر از اسماعيل فصيح) 1352( كور دل

اي توصيفي از فاصلة  درهاز محمود گالب) 1353( پركاه. نماياند رشد نظام سوداگري را بازمي
از ) 1353( يجنـ  درة گنج اسرار. دهد مي طبقاتي و فقر فرهنگي كارگران و كارفرمايان ارائه
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ي حـاكم بـر   هـا   ييآميز بـه ترسـيم اوضـاع اجتمـاعي و نارسـا      ابراهيم گلستان با زباني طنز
از ) 1355( بلنــد زمســتان و ســگ. پــردازد مــي و انتقــاد از اصــالحات ارضــي 1350  دهــة

 ،پور وضعيت اجتماعي دختري جوان را در برخورد با مشكالت يك مبارز پارسي  شهرنوش
از هوشـنگ گلشـيري كـه بـا     ) 1356( يراعـ  گمشدة برة. نماياند مي كه از زندان آزاد شده،

 هـول  شـب  پـردازد و  مي 1350فكران دهة  باختگي روشن هويت ةمسئلاي به  ديدي اسطوره
  .فكري ايران است ري بر تاريخ روشنشهدادي كه مرو  هرمزاز ) 1357(

  
  )1370 -  1357( گرايي آرمان تعهد اجتماعي و ةماي درون 5.4

. انقالب اسالمي بسياري از نيروهاي فكري و اجتماعي را در جامعه و در ادبيـات آزاد كـرد  
بـر   ي و كيفياست كه رمان و داستان كوتاه از حيث كماي  به طور مشخص دهه 1360دهة 

هاي  در سال نويسندگان خصوصاً. گيرد مي يابد و ادبيات داستاني بر شعر پيشي مي شعر غلبه
از زندان، تشكيالت كارگري و افشـاگري   گرايانه واقعي ها  نويسي گزارشپس از انقالب به 

گونة وقايع اجتماعي و شـرح   گزارشدر اين دوره، بيان . عملكرد حكومت سابق رو آوردند
چه بر تودة مردم در رژيم پيشين رفته بود، چنان جذابيتي داشت كه مضامين ديگر  آن آزادانة

گرايي و ادبيـات   آرمانبا توجه به شرايط خاص اجتماعي اين دوره، . قرار دادثير أترا تحت 
  .مرامي، دوباره مورد توجه قرار گرفت

 هاي نين غالب رماتوجه به ادبيات اقليمي و روستايي نيز در ادامة تفكر پيشين، از مضام
ي هـا   را با توجه به ويژگي دريكلو  سلوچ يخال يجاي ها  آبادي رمان دولت .اين دوره است

و  ،يانيروسـتا اقليمي روستاهاي شمال خراسان نگاشت و شيوة زيست، مسائل و مشكالت 
  .ي آنان را منعكس ساختها  و رنج ها   آرمان

مربوط به آن به داستان اجتمـاعي و ادبيـات   با آغاز جنگ ايران و عراق، جنگ و مسائل 
بـا ديـدگاهي    1360جنـگ در دهـة    هـاي  نبسـياري از داسـتا  . مرامي غنايي تـازه بخشـيد  

محسـن مخملبـاف در   . گرايانه، جنگ و مسائل و مصائب ناشي از آن را بازتاب دادند آرمان
 تـو  يهـا  چشـم  حيضر، سيدمهدي شجاعي در )1365( بلور باغو ) 1360( سو يب چشم دو
ـ  يهـا   نخـل و قاسمعلي فراست در ) 1363( افتيضو ) 1363( ، احمـد محمـود در   سـر  يب
برخـي بـه جنبـة    . ي جنگ را بازتاب دادنـد ها  هريك به نوعي صحنه) 1361( سوخته  نيزم

و  هشناسـان  جامعـه نة جنگ توجه كردند و برخي بمباران شهرها و جنبة ياو ايثارگرا يحماس
  . نظر قرار دادند مصائب ناشي از جنگ را مد
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نويسي  داستاني تازه و مدرن ها  گرايش به شيوه 1360در كنار مضامين ذكرشده، از دهة 
 هـاي  نداسـتا . و داستان سوررئاليستي گسترش يافـت  ،از قبيل رئاليسم جادويي، رمان مدرن

  .ستها  از اين گرايشاي  پور و هوشنگ گلشيري نمونه روانيمنيرو 
ي هـا   ي نويسندگان مهاجر، بخشي ديگر از واقعيتها  نيز در داستان »مهاجرت«مضمون 

ي هـا   ي اجتماعي جديـد و دغدغـه  ها  مهاجرت و ترك وطن چالش. اجتماعي را بازتاب داد
تازه در اي  مسئلهو چالش با مدرنيته را به وجود آورد كه  ها  فكري ناشي از گسست از سنت

از اي  از اسماعيل فصيح نمونـه  اغما در ايثرو اي  بدرهاز محمود گال دال. ادبيات داستاني بود
  .ستها   اين رمان

  
  )1390 -  1370( بازخواني گذشته، تنهايي و سرگرداني ةماي درون 6.4
 گرايـي گذشـته فاصـله    آرمـان گرايي و  تعهد، ادبيات داستاني از 1360ي پس از دهة ها  سال
ي اجتماعي در اين دوره، اغلب با ها  كه رمانبه اين معنا . كند مي گيرد و به درون رجعت مي

پـس   عموماً( نگر به بازخواني تحوالت اجتماعي در بستر تاريخ صد سال اخير تاريخديدي 
بازخواني روايتي از ديدگاه ) 1369( از اميرحسين چهلتن نهيآئ تاالر. پردازند مي )از مشروطه

ـ يا دم دهيسپ نويسندهكتاب ديگر اين . شخصيت اصلي زن از جنبش مشروطه است بـه   يران
هـايي   از سيمين دانشـور هـم روايـت    سرگردان ساربانو  يسرگردانة ريجزي ها  همراه رمان

به سـرگرداني و   ها آنكه نويسنده در  اند متفاوت از انقالب و نيروهاي فعال پيش از انقالب
   .پردازد مي ي سياسيها ناپناهي نسل پيش از انقالب و جري بي

گيـر   رشـد چشـم  . داستاني اين دوره، صداي زنانـه، صـدايي پررنـگ اسـت    در ادبيات 
جمله  ازنويسي، مضامين اجتماعي جديدي  داستانآوردن زنان به حيطة   رونويسندگان زن و 

كـردن خـاطرات دنيـاي     برجسـته ان زن و مرد، توجه به مسائل خانوادگي، مي تقابل يا تفاهم
پيرزاد، گلـي ترقـي،     زناني چون زويا. داشته است محور را به دنبال زنهاي  كودكي و ديدگاه

جوادي با آفرينش  سيدو فتانه حاج  ،طاهره علوي، فرخنده آقايي، بلقيس سليماني، فريبا وفي
 انـد  كـرده نويسـي ايـن دهـه     داسـتان را وارد اي  فضاهاي متفاوت، مضامين اجتمـاعي تـازه  

  .)سبك زنانه ،14 فصل: 1390فتوحي،  ←(
هاي اين نسل با نسل پيش، از ديگر مضامين  نسل جديد و تقابل ديدگاهتوجه به زندگي 

 مـة ين. اجتماعي در ادبيات داستاني اين دوره است كه بايد بـه آن توجـه شـود    ةشوند تكرار
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از  نبــاش نگــرانجــوادي و  ســيداز فتانــه حــاج  خمــار بامــداداز حســين ســناپور،  بيــغا
  .اند شدهاشته ي نسلي نگها  علي بر محوريت تقابل محب  مهسا

ي جمعي يك نسل يا دوره است، ها  ي تكراري كه بازتاب دغدغهها  مايه كشف اين درون
توان بـه   مي كند و به اين وسيله مي ما را به سمت ساختارهاي معنادار و قابل تعريف هدايت

بـازآفريني واقعيـت اجتمـاعي و آگـاهي     (بازآفريني عناصر محتواي آگاهي جمعي در هنـر  
ـ براي بررسي دقيق . دست يافت) جمعي در اثر هنري ـ و ثير أت متقابـل رمـان و مسـائل    ثر أت

توان  مي ،ها  مايه با در دست داشتن اين درون. ارچوب ضروري استهاجتماعي، يافتن اين چ
البته واضح است . گاهي جمعي را در رمان يك دوره يا نسل فهرست كردعناصر محتوايي آ

ي هـا   ي غالب در ادبيات داستاني دورهها  مايه از برخي دروناي  كه مواردي كه ذكر شد نمونه
  . دهد   قرارتواند امكانات متفاوتي را فراروي محققان  مي تر ي دقيقها  شده است كه بررسي ذكر

  
 هاي رمان شناخت جايگاه طبقاتي نويسنده و بازتاب آن بر پيرنگ و شخصيت .5

ان اثر با مي رمان مورد توجه است ارتباطشناختي  جامعه ترين مواردي كه در نقد يكي از مهم
 ةطبقـ . شناسـانه اسـت   جامعـه هاي طبقـاتي   از ديدگاهثر أمتپايگاه طبقاتي نويسنده است كه 

شود كـه پايگـاه اجتمـاعي مشـابهي دارنـد، از       مي افراد گفته گروهي وسيع از«اجتماعي به 
اي بـا سـطح    هـر طبقـه  . باشـند  يم فرهنگ خاص خردهو داراي  ،جمعي برخوردارند  آگاهي

  ).177: 1375قنادان و ديگران، (» شود مي و حشمت مشخص ،معيني از قدرت، ثروت
توجـه بـه    هـا  آنپيـروان   و ساير ،گلدمن ،لوكاچشناختي  جامعه ي عملي نقدها  در نمونه

اثـر بخشـي اساسـي در     پـردازي  شخصـيت پايگاه طبقاتي نويسنده و ارتباط آن با ساختار و 
بـا   )1948( كبيـر  اخالقيـات قـرن  پل بنيشـو در  . رود مي متن به شمار ةشناسان تحليل جامعه
متن اين آثار ادبي را با طبقات اجتماعي  ارتباط ريمول و ،نيراس ،يكُرني ها  نامه بررسي نمايش

بـا تحقيـق در آثـار مـولير      او خصوصـاً . متفاوت جامعة فرانسه در قرن هفدهم تشريح كرد
انداز اشراف  شود كه بپذيريم در چشم مي خوبي تبيين و روشن بهدريافت كه اين آثار، زماني 

اپيكـور و اخالقشـان بـه    ين يـ آدرباري نوشته شده است، اشرافي كه آداب و رسومشان بـه  
انـداز اشـراف    چشمي مولير در ها  بنابراين، نوشته .مفهوم عقل سليم و اعتدال گرايش داشت
گـذارد و   مـي  و سـازش را بـه نمـايش    ،داني آدابدرباري، ضرورت عقل سليم، سازگاري، 

 دورز مـي  كيـد أكه با گرايش طبقة سوم مرتبط است، بر تقـدم عقـل ت   ،ي كُرنيها  نامه نمايش
   .)77 :1377 گلدمن، ←(
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  .شناسي ادبي به تأثير طبقات اجتماعي اهميت زيادي داده شده است در نقد جامعه
شناسان بزرگ معتقدند كه شخصيت و شـيوة انديشـه و سـلوك و سـبك هـركس       جامعه
سـازد و شخصـيت    مـي  طبقه شخصـيت را . شود مي موافق پايگاه طبقاتي او تعيين عمدتاً

زيـرا  . سـازد  مي هاي افراد و از آن جمله سبك هنرمند را مشخص فعاليتجهت و ماهيت 
محيط طبقاتي اوست، از اين رو معموالً بايد  ةهاي زندگي هر كس براساس تجرب آزمايش

اي سبكي كلي فرمانروايي كند و تا زماني كه آن طبقه تحـول   انتظار داشت كه در هر طبقه
اي دگرگون گـردد، مقتضـيات و    تي بنياد طبقهوق. اساسي نپذيرد، آن سبك دگرگون نشود

هاي نوعي در ذهن اعضاي طبقه و ازجملـه   انديشه بنابراين،آيد،  مي حوائج جديدي پيش
يابـد   هاي ديـرين هنـر امكـان نمـي     بندي با صورت ها آنشود كه بيان  مي اهل هنر تشكيل

  ) 111: 1380 پور، انيآر(

ـ ئرسي، به مسرمان فاشناختي  جامعه ي نقدها  در نمونه ثير آن در ألة طبقات اجتماعي و ت
فارسي كه قائل به استفاده از اين نقـد   در كتب و رساالت. داستان توجه چنداني نشده است

ترين بخش  يعني مهم. به بحث طبقاتي پرداخته نشده است اصالً ،1هستند، جز در يك مورد
جايگاه طبقة اجتماعي خود يـا  اين نظريه كه يافتن ديدگاه خاص طبقاتي نويسنده نسبت به 

شـناختي   جامعـه  در نقـد  جايگاهي غير از جايگاه طبقاتي خـود در اثـر بـوده اسـت، عمـالً     
گرفتن بخشـي   گرفتن اين موضوع به معني ناديده ناديده. ي فارسي مغفول مانده استها  رمان

ان ميـ  ونـد گذاشتن بخشي از نظريه است كه سبب انقطـاع پي  ي اجتماعي و كنارها  از واقعيت
  .گردد مي نظريه با نقد عملي

بررسي ديدگاه اثر نسبت به طبقات اجتمـاعي بخشـي از تفكـر جمعـي را در هـر دوره      
 گيـري  و موضـع ادبـي د  شناسـي  جامعـه  ةنظريـ اثر در اين زمينه از ديـدگاه  . دهد  مي بازتاب

  :تواند داشته باشد مي
 

   سندهينو يطبقات گاهياثر نسبت به جا دگاهيد 1.5
 اثـر  كـه  دارد تيـ اهم ثيـ ح آن از سـنده ينو يطبقـات  گـاه يجا به نسبت اثر كرديرو يبررس

تصـويري واقعـي از ايـن طبقـه      ،اشراف نويسنده به مسـائل طبقـة خـود    سببه ب تواند يم
  . را بازتاب دهد ها آنكند و دردها و نيازهاي   ترسيم
كه از پايگـاه طبقـاتي    آن سببيا سعيد نفيسي به  ،آثار بزرگ علوي، سيمين دانشور مثالً

يا محمود اعتمـادزاده برخوردارنـد، زوايـاي     ،آبادي، احمد محمود دولتمتفاوتي با محمود 
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ـ    كـرده زندگي اشراف و طبقات باالي اجتماعي را بهتر ترسـيم   عكـس   هانـد و گـروه دوم، ب
  . اند كشيدهزواياي زندگي مردم فرودست جامعه را به تصوير 

  
 به جايگاه طبقاتي متفاوت با جايگاه طبقاتي نويسندهديدگاه اثر نسبت  2.5

بخشـد و چگـونگي    مـي  شناخت ديدگاه اثر نسبت به طبقات ديگر تعامل طبقاتي را شـكل 
كـه  اي  نكتـه . سـازد  مي درك و برداشت جمعي از طبقات مختلف اجتماعي را در اثر محقق
است كه نويسـندگاني   قابليت آن را دارد كه به شكل جدي در رمان فارسي بررسي شود آن

نويسـندگاني كـه از طبقـات     كه پايگاه طبقاتي آنان متعلق به طبقات باالي اجتماعي است و
دو گروه، با ديدگاهي يكسان و انتقادي بـه طبقـة اشـراف     اند، هر برخاستهمحروم اجتماعي 

طبقـات   مـاً اند و عمو دانستهاخالق  بيتعهد و  بيو اغلب  ،اند و آنان را فاسد، چپاولگر تاخته
  .اند گرفتهگرانه، مورد دفاع نويسنده قرار  محروم اجتماع، با ديدگاهي حمايت

  
  ان ساختار ادبي و ساختار اجتماعي رمانمي كشف ارتباط و تناظر. 6

ان ساختار ادبي و ساختار اجتماعي داستان، از ديگر مـواردي اسـت   مي بررسي ارتباط متقابل
شدن ايـن بحـث و    ملموسبراي . رمان ضرورت داردشناختي  جامعه كه توجه به آن در نقد

 : پاسخ دهد ذيلاالت ؤستواند به  مي كاربرد عملي آن در متن، پژوهشگر

يي شـده كـه تصـويري واقعـي در اجتمـاع      ها  آيا نويسنده موفق به خلق شخصيت -
 داشته باشند؟

) هنري ةماي درون( گ داستانو پيرن پردازي شخصيتاجتماعي اثر و  ةماي درونان مي آيا ـ
 خواني وجود دارد؟ پيوند و هم

 كه اثر در آن تكـوين يافتـه اسـت   اي  ان كليت اثر و كليت اوضاع اجتماعي دورهمي آياـ 
 هماهنگي وجود دارد؟

آيـا نويسـنده    و زان در رمـان لحـاظ شـده اسـت    ميـ  ها تا چه تنوع آوايي و تنوع ديدگاهـ 
  به تصوير كشد؟ گرايانه واقعاي  ي داستان را به گونهها  شخصيتشده است لحن و زبان   موفق

ي هـا   شود كه نويسنده بتواند به هريك از شخصـيت  مي چندآوايي زماني در رمان محقق
هاي خـود را از زبـان    داستان اجازه دهد لحن و زبان و عقايد خود را داشته باشند و ديدگاه

 شد،ياند مي كه به وحدت زباني ،خالف شاعربر نويس،  رمان زيرادر رمان تبليغ نكند،  ها آن
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ي زباني موجود در زبان ادبـي و غيرادبـي   ها  بايد در اثر خود به استقبال دگرمفهومي و تنوع
گونة رمـان آن   شاخصويژگي . كه تقويتشان هم بكندبل ،را تضعيف نكند ها آنتنها   نهرود و 

گذارند و خود را بـه شـكل يـك     مي آن قدمي مختلف به ها  است كه تنوع صداها و مفهوم
  ). 391: 1387 باختين، ←( آورند مي يافته در سازماننظام هنري 
خواهد مسائل اجتماعي را در خود بازتاب دهد بايد مانند جامعـه   مي رماني كه ،بنابراين

ادبي اين است كه ايـن   شناسي جامعهصداهاي گوناگون را در خود داشته باشد و كار منتقد 
پـردازي   شخصـيت را هم از حيث نحوة پرداخت مسائل اجتمـاعي و هـم از حيـث     مسئله
  .گرايانه و هنري در رمان بررسي كند واقع

  
  ان ساختار اجتماعي و ساختار ادبيمي و ايجاد پيوند ها  تحليل و تشريح يافته .7

اي  مرحلـه سـت،  ها  كه مرحلة تشريح و تحليـل يافتـه   ،اثرشناختي  جامعه مرحلة آخر در نقد
ان ساختار اجتمـاعي و سـاختار ادبـي پيونـد     مي است كه منتقد بايد با تكيه بر موارد پيشين،

اي  ساختارهاي مقوله. اين پيوند از نظر لوكاچ پيوندي ديالكتيكي و دوجانبه است. برقرار كند
ص ي خـا هـا   پيوندي كامـل بـا اثـر ادبـي، تجربـه      كه در هم اند يي اجتماعيها  معنادار پديده

اين ساختارها به شكل ). 343 -  341: 1381گلدمن،  ←(كنند  مي ي اجتماعي را بيانها  گروه
كـار اصـلي منتقـد     ها آنبندي  طبقهو ، استخراجناآگاهانه در هر اثري وجود دارند و كشف، 

معنادار را تبيين و اي  پژوهشگر بايد اين ساختارهاي مقوله ،بنابراين. ادبي است شناسي جامعه
هاي اجتماعي در اثر ادبي بايد  ي خاص گروهها  بندي، تجربه دستهپس از اين . بندي كند دسته

ست ها  نگري جمعي و آگاهي اجتماعي عصر نويسنده در قالب اين تجربه جهان. لحاظ شود
ي اجتماعي تكرار شونده و ديدگاه نويسنده نسبت بـه جايگـاه   ها  مايه درون. يابد مي كه نمود

و لحن و زبان  پردازي شخصيتاما چگونگي . نگري جمعي است جهانطبقاتي از مقولة اين 
ان پيرنـگ و  ميـ  ي گوناگون و چندآوايي در رمـان و تنـاظر  ها  توجه به سبك و ها  شخصيت
 هـا  ههنري اثر است كه در تشريح يافتي اجتماعي، جلوة ادبي و ها  لفهؤبا م پردازي شخصيت

  .بايد لحاظ شود
  

  گيري نتيجه. 8
ادبـي خـاص    ــ  وارداتي و برگرفته از شرايط اجتماعياي  رمان نظريهشناختي  جامعه نظرية
كاربرد اين نظريـه در رمـان فارسـي بايـد بـا       .است كه در آن به وجود آمده استاي  جامعه
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ي اجتماعي جامعة ايران و بازتاب آن در ها  تمامي جنبهديدگاهي تطبيقي و با در نظر گرفتن 
يا كتبي كه دعوي استفاده از اين نقد را در رمان  ها  تر رساله بيشسفانه أمت. رمان فارسي باشد

اند و موفق بـه ارائـة الگـويي مناسـب از      گرفتهاند از اصول و مباني آن فاصله  داشتهفارسي 
اين مقالـه  . متعدد است ،كه ذكر شد داليل اين امر، چنان. دان نبودهكاربرد اين نظريه در رمان 

پيشـنهاد و   مثابـة  درصدد ارائة الگويي عملي و قابل انطباق بر رمـان فارسـي اسـت كـه بـه     
تر در اين زمينه، بتـوان سـاماني بـه     اميد است با بحث و نقد بيش .گردد مي مطرحاي  دغدغه

و مشـكالت   هـا   نار حفظ مباني نظري، چـالش رمان داد تا در كشناختي  جامعه مطالعات نقد
  .ايران در رمان بازتاب يابد ةجامعخاص ادبي و اجتماعي 

رمـان فارسـي در   شـناختي   جامعـه  رسد تدوين الگويي كـاربردي بـراي نقـد    مي به نظر
د و آن را از انجامـ  يمـ  رمان فارسـي شناختي  جامعه سازي نقد يكسانارچوب نظريه، به هچ

 هـا   كردن آن ملموسسازي مفاهيم اين نظريه و  ساده. ي فعلي بر كنار خواهد داشتها  آسيب
سازد از اين الگو به عنوان الگـويي   مي ي عيني جامعة ايران، محقق ادبيات را قادرها  با نمونه

شناخت ساختارهاي معناداري كـه فاعـل   . رمان استفاده كندشناختي  جامعه كاربردي در نقد
ي ادبـي مختلـف بـه    هـا   ي تكراري رمان در دورهها  مايه همراه كشف درونجمعي دارند، به 

توجه به جايگاه طبقاتي نويسـنده و انعكـاس   . انجامد مي بازآفريني واقعيت اجتماعي در هنر
ان ميـ  كشـف تنـاظر  . پـردازد  مـي  آن در اثر، به واكاوي ديدگاه آثار نسبت به ايـن موضـوع  

ان ساختار مي يق آن با ساختار اجتماعي رمان به پيوندو ساختار زباني و تطب پردازي شخصيت
زان ميـ  تـوان بـه   مـي  با تحليل و تشريح اين عناصـر،  ،درنهايت. انجامد مي اجتماعي و ادبي

ـ تري اطمينان يافت كه نقد ما تنها به بيان اجتماعيات در رمان محـدود نشـده و    بيش و ثير أت
  .ارچوب نظريه برقرار شده استهان اجتماع و اثر ادبي در چمي متقابلثر أت

  
  نوشت پي

تنها كتابي  ،شناختي جامعه ان رساالت و كتب مربوط به نقدمي ام، در كردهتا جايي كه بنده بررسي  .1
از  داسـتان  جهـان  و اجتمـاعي  واقعيـت طبقـات اجتمـاعي پرداختـه شـده      ةمسـئل كه در آن بـه  

  .پور است مصباحي  جمشيد
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