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Abstract 

The present paper aims to critically analyze the book “An Exploration of the 

Sociology of Literature” written by Farhang Ershad. It was found that the book’s 

content is not reliable because of the lack of deep knowledge of literary terms, the 

mixing of literary theories and schools, and the lack of adequate understanding of 

literary movements, styles, and types. This is especially true, given the fact that it is 

published as a textbook. For the above reasons, some of the sociologically-related 

literary theories and movements were disregarded. The works under study were not 

properly chosen because of the lack of a deep understanding of literary works. In 

some cases, the reasons for the discussion of the sociological issues in literature 

were not provided, and even some preliminary key literary questions, such as 

literary genres in the sociology of literature, remained unanswered. Different 

mistakes about literary issues indicated that the author has not benefited from 

literary advice in doing the research. 
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  1ادبيات شناسي جامعهكندوكاوي در بررسي انتقادي 

  *آباد هاشم صادقي محسن

  چكيده
اثـر فرهنـگ    ادبيـات  شناسـي  جامعـه كنـدوكاوي در  مقالة حاضر، به بررسي انتقادي كتاب 

پردازد. در اين مقاله نشان خواهيم داد كه به دليل عدم آشنايي عميق با اصطالحات  مي ارشاد
ها و انـواع   ها، سبك هاي ادبي و شناخت ناكافي از جريان ها و مكتبادبي، درآميختن نظريه

تـوان   دهد و نمي شناسي ادبيات به دست نمي ادبي و ... اين كتاب تقريري مناسب از جامعه
عنـوان كتـاب درسـي    اينكه اين اثر به ژهوي هبدانست؛  عتمادا قابلشده در آن را  مطالب طرح

هـاي   هـا و نظريـه   اي از جريان شنايي ژرف با ادبيات، پارهمنتشر شده است. به دليل فقدان آ
عدم توغل در متون ادبي، آثار  تبع هباند و  ادبيات به كناري نهاده شده شناسي جامعهمرتبط با 
اي موارد نيز دليل بحث پيرامون مسائل ادبي در  اند. در پاره انتخاب نشده دقت بهي موردبررس

ها در باب اهميت برخي مباحـث   است و نخستين پرسش ادبيات تبيين نشده شناسي جامعه
 انـد. خطاهـاي متعـدد    ادبيات بدون پاسخ مانـده  شناسي جامعهادبي؛ همچون انواع ادبي در 

باب مباحث ادبي نشان از آن دارد كه نويسندة محترم كتاب نه در انجام و نـه در فرجـام   در
  اند. پژوهش از راهنمايي مشاوران ادبي بهره نگرفته

اي، انـواع ادبـي، اصـطالحات ادبـي،      ادبيات، مطالعات بينارشـته شناسي  جامعه ها: دواژهيكل
  هاي ادبي. نظريه
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  . مقدمه1
را دانشي كه تبيين پيونـد ميـان مناسـبات جامعـه و آثـار ادبـي        مثابه بهشناسي ادبيات جامعه

هـا و  هـا، جريـان  دامن كه طيفي وسيع از نظريـه اي است پرپهنه و گستردهگيرد حوزه مي پي
اعم از آفرينشگر ادبي، محتـواي آثـار ادبـي و مسـائل مربـوط بـه        - هاي پژوهشي راعرصه

اي از اين مطالعات معطوف به مسـائل  گيرد. پارهدر بر مي - كنندگان آثارمخاطبان و دريافت
اجتماعي است كه مقدم بر آفرينش ادبي بوده و نسبت به جهان متن شرايط پيشـيني دارنـد.   

شود. خي نيز معطوف به شرايط پس از آفرينش و شرايط چاپ، توزيع و دريافت متن ميبر
ها آفرينشگر ادبي، نسبت جايگاه اجتماعي نويسنده با اثر، سن و ديگر سوي اين پژوهشيك

شناسي خواندن، گيرد و در ديگر سو، جامعهمناسبات مربوط به هنرمند و جامعه را در بر مي
دريافت و پذيرش ادبي، گـزينش خوانـدن و نقـش نهادهـاي ادبـي در      ذوق ادبي و شرايط 

شناسـي ادبيـات مسـائلي همچـون چرخـة      گزينش خواندن قرار دارد. افزون بر اين، جامعه
ايـن   گيـرد. در ميانـة  اقتصادي انتشار، پخـش و نهادهـاي مـرتبط بـا آن را نيـز در بـر مـي       

ادبي قرار دارند كه پيونـد ميـان    شناسي آفرينشهاي معطوف به جامعهرويكرد، پژوهش  دو
و بـا  سـنجند و يـا گـامي فراتـر نهـاده      هـاي اجتمـاعي مـي   محتواي آثار ادبي را بـا پديـده  

هـاي اجتمـاعي را بـه    تر، پيوند ميان ساختارهاي ادبـي بـا سـاختارها و نگـرش     بيش  تدقيق
  زند.عي پيوند ميآفرينش انواع ادبي را با تحول تاريخ اجتما گريد عبارت ؛ بهگيرند مي  مطالعه

هـاي  يافتـه  - ايهاي بينارشتههمانند ديگر پژوهش - شناختي ادبياتهاي جامعهپژوهش
هـا و  هـا، روش بـا تلفيـق داده   دسـت  نيـ ازاهـايي  دهند. پژوهشبسيار مفيدي به دست مي

آورنـد  هاي يك يا چند رشتة علمي، فضايي مناسب براي بررسي متن ادبي فراهم مي نظرگاه
تــري را فــرا روي توســع بخشــيدن بــه زوايــاي مختلــف پــژوهش، افــق ديــد وســيعو بــا 
تواند زمينه را بـراي اقتبـاس دانـش، موضـوع،     اي ميرشتههاي ميانپژوهشنهند.  مي  محقق

هـاي مختلـف   هاي ديگر فراهم آورد و از مرزهاي صلب دانش در رشتهروش و ... از رشته
هاي موجود را هاي نو استوار گردد و دانشتي و يافتهها، تجارب معرففراتر رفته و بر نظريه

از طريق تلفيق ارتقا بخشد. البته اين تلفيق بـه معنـاي امتـزاج و در هـم آميخـتن مكـانيكي       
هـاي  دارند كه پژوهش نظر اتفاقهاي يك يا چند رشته نيست. پژوهشگران ها و دانشروش
جهه با يك موضوع و يا درك عميق و دقيق يابند كه موااي زماني معنا و مفهوم ميرشتهميان

خورســندي باشــد (يــك مســئلة پژوهشــي از ظرفيــت يــك رشــته يــا تخصــص خــارج  



 235   )آباد هاشم صادقي محسن( ... شناسي تا ادبيات: از جامعه

 

). به همـين  4: 1392؛ انوشيرواني 29، 28، 27: 1396: نوزده و بيست؛ رپكو 1396  طاسكوه
افكند كه شناسي ادبيات، زوايا و خبايايي از متون ادبي را بر آفتاب رود جامعهانتظار ميدليل 

 - كـم يا دسـت  - شناسي امكان حصول آن ميسر نبوده است وبدون استمداد از دانش جامعه
  هايي بيفزايد.شناسي به استناد و اعتبار چنين يافتهدانش جامعه

هـايي  بـا دشـواري   - در كنـار فوايـد بسـيار ارزنـده     - ايهـاي بينارشـته  انجام پـژوهش 
هـا و دانـش   اي و قدرت درك روشرشتهد بينو گام نهادن در آن مستلزم سوا روست روبه
هاي هاي مربوط با مسئله و موضوع پژوهش و يا حضور و همكاري متخصصان رشتهرشته

دامن اسـت كـه   هاي گستردههها، اطالعات و داداي مبتني بر روشهر رشته 2مختلف است.
پردازان مين دليل نظريهنمايد. به هاي ناممكن ميتسلط بر همة ابعاد آن براي محقق بينارشته

هـا تمـايز   رشـته  در آن» كفايـت «هاي علمي و رسـيدن بـه   بر رشته» تسلط«اين حوزه ميان 
هـاي علمـي را   هـاي علمـي و كفايـت در رشـته    اند. تمايز ميان تسـلط بـر رشـته    شده  قائل

 ي علمي (يعني محصول تسلط) و صرفاًميان يادگيري كامل يك رشته«كه  اند دانسته  تفاوتي
جهـان را بـر اسـاس ديـدگاه،      فـرد  منحصـربه نحوي ي علمي بهكه چگونه آن رشته فهم اين
بيند (يعني حـد كفايـت)   هاي خود ميها و روششناسي، مفاهيم، نظريهها، معرفتمفروضه

). بـه تعبيـر ديگـر، كفايـت بـه ايـن معناسـت كـه         86: 1396(به نقل از رپكو » وجود دارد.
اي از موضـوع  رشـته دركـي ميـان   سبت به رشته داشـته باشـد و  گر فهمي بنيادين نپژوهش
هاي دخيل بيشترين ارتبـاط  از اجزاي معرف رشته كي كدامكند و تشخيص دهد كه   حاصل

پردازنـد  ها چگونه بـه مسـئلة پـژوهش مـي    از رشته هركدامرا با مسئلة پژوهش داراست و 
هـاي دخيـل در پـژوهش    شـته پـژوه صـرفاً نيازمنـد كفايـت در ر    رشـته ). ميان320(همان: 

  اي است. رشته ميان
بــه قلــم شناســي ادبيــات كنــدوكاوي در جامعــهايــن مقالــه بــه نقــد و بررســي كتــاب 

صفحه از سوي انتشارات آگـه منتشـر شـده و     400اين كتاب در  .پردازدمي 3ارشاد  فرهنگ
اي هدف آن تبيين نظري و تحقيقي براي كندوكاو در متـون ادبـي در سـطح آمـوزش پايـه     

نقـد و بررسـي ايـن     در بـاب ). تاكنون پژوهشي 14: 1391درسي عنوان شده است (ارشاد 
شده كتاب منتشر نشده است. در نقد و بررسي كتاب هم خطاهاي موجود در مباحث مطرح

هايي و خالءهاي معطوف به مباحث مغفول مانـده اشـاره   اند و هم به كاستياستخراج شده
ذيـل  شناسـي ادبيـات   كنـدوكاوي در جامعـه  هـاي  كاسـتي  شده است. در نهايت، خطاها و



  1401، آبان 8، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   236

 

ذيـل ايـن عنـوان،    . آشفتگي سـاختار و سـبك نگـارش: در    1اند: بندي شدهعنوان دسته  سه
اي از ايـرادات سـبكي و   تسلسل منطقي مطالب كتاب بررسي شده و در پايان بـه پـاره   عدم

اختصـار  ت و لغات و ... بـه زباني، استفاده از اصطالحات عاميانه، كاربرد نادرست اصطالحا
هاي ادبي: در اين . عدم آشنايي با اصطالحات تخصصي ادبيات و دانش2اشاره شده است؛ 

ها قسمت عدم اشراف بر اصطالحات تخصصي ادبيات و كاربست نادرست و يا ناموجه آن
 طـور شناسي با ادبيات: در ايـن قسـمت بـه   . ناكامي در پيوند جامعه3نشان داده شده است؛ 

شناسي با ادبيات بررسي شده است كه مفصل داليل ناكامي در برقراري پيوند مطلوب جامعه
ريشه در عدم وقوف بر مسائل تاريخي ادبيات، عدم شناسايي ژانرها و آثار ادبي متناسب بـا  

شناختي و ... دارد. سعي نويسنده اين مقاله بر اين بوده است كه از رهگذر نقد بررسي جامعه
شناسـي ادبيـات فراتـر رفتـه و در     هـاي جامعـه  اين كتاب، از طرح صرف كاستيو بررسي 

شناسي ادبيـات و  اي انتظارات را در باب چيستي و ماهيت جامعهمطاوي نقد اين كتاب پاره
، پيش چشم محققان بنهد تا در آينده شاهد دست نيازااي رشتههاي مياننحوة انجام پژوهش

هايي در بـاب پيونـد   استه از عيوب باشيم كه با طرح پرسشهاي منقح و پيرانتشار پژوهش
هاي ارجاعي و ساختارهاي اجتماعي، زمينه را هاي آن با واقعيتمحتواي آثار ادبي و ساختار

  هاي كارآمد و پويا فراهم نمايند.براي پژوهش
 

  . آشفتگي ساختار و سبك نگارش2
فصـل تنظـيم شـده اسـت. در مواجهـة       10 در شناسـي ادبيـات  كندوكاوي در جامعهكتاب 

رود نويسنده تالش كرده است مطالب مرتبط بـا  نخستين با فهرست مطالب كتاب گمان مي
شناسي ادبيات را در سيري منطقي از كليات نظري شروع كنـد و بـا مطالعـة مـوردي     جامعه

امـا  ؛ رساند(بررسي داستان رستم و اسفنديار در چارچوب ساختارگرايي تكويني) به پايان ب
شده ذيـل عنـاوين، تسلسـل و    خطاهاي متعدد در تبويب اثر، عناوين فرعي و مباحث طرح

ترين مشكل ساختار ساخته است. اساسي هماهنگي فصول و عناوين فرعي را دچار آشفتگي
گونـه  انـد و هـيچ  در جاي خود ننشسته - فصل دوم جز به - كتاب اين است كه فصول كتاب

هـا را جابجـا كـرد،    توان جاي فصول و بخـش راحتي ميكم نيست. بهنظم منطقي بر آن حا
تبويـب و تـوالي فصـول مـدعاي      گريد عبارت ؛ بهبدون اينكه در نظم كتاب خللي رخ نمايد

شناسي ادبيات، امر هاي نخستين جامعهرفت در فصلبرد. انتظار مياصلي كتاب را جلو نمي
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هـا بـا سـاختارهاي    نگـر و پيونـد آن  جامعـه  اجتماعي و ... تبيين شود و سپس رويكردهاي
شناسـي  اجتماعي و ساختارهاي ادبي به بحث گذاشته شود و در نهايت بر اساس اصـطالح 

بنياد نهاده شده در اين فصول، تحليلي منقح و روشمند از يك يا چند متن ادبـي بـه دسـت    
صـطالحات  هـا و ا داده شود. شيوة تبويب كتاب و عـدم بررسـي مسـتوفي و دقيـق نظريـه     

مخاطب تحليل مقنع  كه آنگاهپژوهش به پريشاني مطالب دامن زده است و در بخش پاياني، 
و روشمند را چشم دارد، با گـامي رو بـه عقـب، در بـاب بـديهيات و تعـاريف اوليـه بـه         

  شود.شناسي استناد ميپردازان جامعه نظريه
شـروع شـده اسـت. در ايـن     هاي ادبي ها و جنبشهاي مرتبط با ادبيات از مكتبفصل

هـاي ادبـي و   ) بدون توجه بـه تمـايز ميـان مكتـب    167تا  93بخش نسبتاً طوالني (از ص 
هاي ادبي، مكاتبي مانند كالسيسم و رمانتيسم در كنار فرماليسم و سـاختارگرايي و ...   نظريه

انس اند. در يك بخش نيز به ژاك الكان پرداخته شده است. در اين بررسي، تجبررسي شده
هاي ادبـي و نـام اشـخاص    شده ناديده گرفته شده است و مكاتب ادبي، نظريهمطالب طرح

  .اند ختهيآم درهم
فصل پنجم كتاب به بررسي بحث انواع ادبي اختصاص داده شده است؛ اما در عنـاوين  

ي بحـث در بـاب   جـا  بـه » شعر در ايران«و » رمان در ايران«فرعي اين فصل، دو بحث كلي 
تـرين  شـايد كلـي  «كتـاب بيـان شـده اسـت كـه       170نشسته است. در صـفحه   انواع ادبي

بنـدي  معرفي كرد. ولي اين تقسـيم » نثر«و » شعر«هاي كلي بندي را بتوان همان قالب تقسيم
نويسندة محترم  نكهيباوجودا» تواند داشته باشد.خيلي كلي است و ارزش علمي چنداني نمي

 انـد  فرمـوده را بـه نقـل از شميسـا بيـان      عليمـي و ...) كتاب، انواع ادبي (حماسي، غنـايي، ت 
) خود نيز در ادامه پس از اختصاص چند صفحه به حماسه، به دام همان 172: 1391  (ارشاد
در افتاده و ادامه بحث را ذيل دو عنوان كلي  اند دانستهاعتبار بندي كلي كه خودشان بيتقسيم

در بخش شعر  ژهيو به - . ذيل همين بحث نيزاند گرفتهپي » شعر در ايران«و » رمان در ايران«
هاي شـفيعي كـدكني در بـاب تعريـف و     بيشتر خالصة ديدگاه شده طرحمباحث  - در ايران

ارتباطي به مبحث انواع ادبي نـدارد؛ بلكـه    تنها نهچيستي شعر (عاطفه، خيال و ...) است كه 
شناسي ، ارتباط كمي با جامعهنسبت به موضوع انواع ادبي فاقد پيوند با عنوان كتاب است و

شناسي ادبيات روشن نيست. در فصـل ششـم،   كند و جايگاه آن در جامعهادبيات برقرار مي
اي براي انواع ادبي بررسي شده اسـت. دليـل پژوهشـي روشـني     ادبيات عاميانه به منزلة پايه
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ل، پـيش از انتشـار   ادبيات عاميانه از ميان انواع ادبي اقامه نشده است. اين فص براي انتخاب
منتشر شده است و بدون تغيير و ويرايش در اين كتاب  فرهنگ مردماين كتاب در فصلنامة 

  4آيد.نام به ميان مي» مقاله«گنجانده شده است، تا بدان پايه كه در سراسر فصل از 
سبك نگارش، اين كتاب از نمط  هاي زباني وافزون بر تبويب فصول، از منظر توانمندي

توان در ايـن اثـر نشـان گرفـت كـه      هاي زباني متعددي را ميبرخوردار نيست. نقصعالي 
هـاي سسـت و عاميانـه و كـاربرد     هاي نحوي نادرست، تركيبهاي نگارشي، ساختنشانه

را كه بـه معنـاي بازنشسـتگي و    » تقاعد«ايشان  مثال عنوان بهگيرد. اشتباه واژگان را در بر مي
گـاه حـروف اضـافه     5.انـد  برده كار  به» متقاعد ساختن«و يا » ناعاق«جاي است به ستادنيبازا
افزون بر  7و يا ميان اجزاي فعل جدايي افتاده است. 6اند رفته كار  بهي يكديگر جا به اشتباه به

اسـتفاده  » كنيانگار مي«ها و تعابير سست و عاميانه؛ همچون اين، در موارد متعدد از تركيب
بـا   9خورد.از ابيات و اشكاالت عروضي نيز فراوان به چشم مي افتادگي بخشي 8شده است.

 كردگــان ليتحصــتوجــه بــه اينكــه بخشــي از جامعــة هــدف ايــن كتــاب، دانشــجويان و  
  هستند، نگارش و ويرايش نوشتار نيازمند بازنگري جدي است.  ادبيات

  
  هاي ادبي . عدم آشنايي با اصطالحات تخصصي ادبيات و دانش3

هــا از ديگــر اصــطالحات ادبــي و بازشــناخت ايــن اصــطالحات و شــقوق آنآشــنايي بــا 
لمــي اســت كــه در حــوزة ادبيــات هــاي هــر پــژوهش عاصــطالحات مشــابه، از بايســته

و خاسـتگاه آن و يـا    پذيرد. عدم شناخت دقيق و عميق از اصطالحات هـر رشـته   مي  انجام
درســت و يــا هــاي ناكاربســت ناموجــه آن ممكــن اســت بــه برداشــت ســطحي، تعمــيم 

، نخسـتين گـام در ارزيـابي    رو نيازاهاي ناموجه و يا حتي نادرست منتهي شود.  گيري نتيجه
اي و نقد متون ادبي، سـنجش زبـان فنـي، كاربسـت صـحيح      رشتههاي ميانتوفيق پژوهش

  هاي آن است.اصطالحات تخصصي و برابرنهاده
 شناسي ادبياتدر جامعهكندوكاوي هاي آن در كتاب اصطالحات تخصصي و برابرنهاده

گيـرد، در مجمـوع   شناسـي ادبيـات را در بـر مـي    تا آنجا كه مباحث نظري در باب جامعـه 
نويسنده از بازگفت صرف مباحث نظري گـامي فراتـر نهـاده و     كه آنگاه اما؛ است قبول قابل
يا  شناسي ادبيات و متون ادبي فارسي پيوند برقرار كند وكوشد ميان مباحث نظري جامعهمي

مصاديقي از متون ادبي را براي ايضاح و استناد گفتار خويش بر كشد، خطاهاي متعددي در 
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ها و مكاتب ، در انطباق جريانمثال عنوان بهنمايد؛ درك و كاربست اصطالحات ادبي رخ مي
اند كه اي غيرمتعارف به كار گرفته شدهگونههاي شعري فارسي، اصطالحات بهادبي با سبك

قالب سبك خراساني، در عين فلسفي و ايدئاليستي بودن، «معناي محصلي ندارند:  گاه، حتي
 :1391(ارشـاد  » شـود. نيز دارد. در اين سبك عقل و خـردورزي سـتوده مـي    10ناتوراليستي

از اعتبار گزارة فوق محل ترديد است، مراد نويسندة محترم  و  صحت). افزون بر اينكه 270
  نيست!قالب ناتوراليستي روشن 

رمانتيسـم  در تحول بعدي و در سبك هندي، در برخي موارد گرايش ناتوراليستي و يـا  
شناسي از آسمان و دارد كه گويي عشق و زيباييي ابراز ميا گونه بهخود را  ناتوراليستي

سـطحي   احتمـاالً عرفـاني بـه همـين دنيـاي فيزيكـي و       - هاي وااليـي متـافيزيكي  اليه
  ).270شود. (همان: مي  كشيده

روشن نيست كه رمانتيسم ناتوراليستي چيست و مراد ايشـان از كاربسـت غيرمتعـارف    
اصطالحات چه بوده است! افزون بر اين در اين كتاب، اصطالحات پاية ادبيات نيز گـاه بـا   

  :اند شده بستهبه كار  قيردقيغتسامح فراوان و در معناي 
آن را حافظ از  قالب احتماالًكه  آوريموزن از سعدي و حافظ ميجا دو غزل همدر اين

 محتـواي هاي برجستة ادبيات فارسي است، ولي سعدي اقتباس كرده و هر دو از نمونه
  )42گوي ما است (همان: اين دو شاعر پارسي بالغيي ها معرف شيوهآن

آيا حافظ قالب غزل را از سعدي اقتباس كرده اسـت؟ و چگونـه محتـوا معـرف شـيوة      
  بالغي است؟

و دور از انتظـار اسـت كـه در     فـاحش  قـدر  آنخطا در كاربست اصطالحات ادبي گـاه  
بنـدد؛ امـا بسـامد بـاالي     اول انگارة خطاي مطبعي يا اشتباه سهوي در ذهن نقـش مـي    نگاه

. سـازد  يمـ اشتباهات در كاربست اصـطالحات متعـدد، امكـان خطـاي مطبعـي را مـردود       
فردوسـي  «قصايد فردوسي نام به ميـان آمـده اسـت:     ، در اين كتاب، پيوسته، ازمثال عنوان به

» سـتايش «كـه در   ايقصيدهاي با محمود داشته باشد. حتي در همان تواند هيچ مصالحهنمي
در اين كتاب، تفاوت ميان بيت و بند در اشعار كالسـيك و   11)60(همان: » محمود سروده...

  ياد شده است. 13ان ديوان اشعارعنوبه مثنوي معنويو از  12نيمايي ناديده گرفته شده است
  
 



  1401، آبان 8، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   240

 

  شناسي با ادبيات . ناكامي در پيوند جامعه4
شناسي و ادبيات، واكاوي و تبيين مفاهيم نظري صحيح بنيان نهادن پيوند مناسب ميان جامعه

و مستند، پايه و اساس تحليل روشمند متون ادبي و شناسايي پيونـد سـاختارهاي ادبـي بـا     
، از ايـن منظـر داراي   شناسي ادبياتي در جامعهكندوكاوكتاب ساختارهاي اجتماعي است. 

شناسي ادبيات و مفاهيم هاي فراوان است. اين كتاب تقريري گويا و اقناعي از جامعهكاستي
شناسـي  هاي كتاب يا بحـث جامعـه  دهد. در غالب بخشبسته و وابستة آن به دست نميهم

بـه بازگفـت بـديهيات بسـنده شـده اسـت و        ادبيات يكسره به كناري نهاده شده و يا صرفاً
صورت تزئيني و صوري در خالل مباحـث گنجانـده   به» جامعه«و » شناسيجامعه«اصطالح 

شناسي ادبيات به بحث گذاشته شود و به فهم شده است؛ بدون اينكه مباحث بنيادين جامعه
  مسئلة پژوهش مدد برساند.

شناسـي، بـه    هاي جامعهبيات و پژوهشفصل دوم كتاب با هدف تبيين ارتباط جامعه، اد
مثابـه كليـد   اختصاص يافته است و قرار اسـت بـه  » جايگاه ادبيات در دانش بشري«بررسي 
را  هـاي آتـي  شناسي تحقيق، مباحثي را به بحث بگذارد كه بناي پژوهش در بخشاصطالح

و سـطحي  اساس آن پي افكند؛ اما در سراسر اين فصل نويسنده از طرح مباحث مقدماتي بر
زبـان آگـاهي و ادبيـات،    «و » هنر، ادبيات، جامعه«فراتر نرفته است. در اين بخش دو فصل 

ها مدعاي طرح بحث ارتباط و جامعه را بر پيشاني دارد. در اين بخش» هاي جمعيفرآورده
و از ايـن مقـدمات نتيجـه گرفتـه     كلياتي مقدماتي در باب ناخودآگاه و استعاره بيـان شـده   

اي اجتماعي و بلكه رابطه خود يخود بهي هنري، ها شاخهادبيات، مانند ساير « است كه  شده
: 1391(ارشـاد،  » ي فردي تلقي شود.ا دهيپد صورت بهتواند يك نهاد اجتماعي است كه نمي

ها به بازگفت بديهيات در مورد زبان، آگاهي و ... بسنده شـده و حتـي   ). در اين قسمت53
ي آن گشـوده  ابيـ  علـت ي و ابيـ  شـه يرمسـائل بـا جامعـه و     باب سخن در باب پيونـد ايـن  

شناسي ادبيات كه ممكن است مقدماتي در باب چرايي مباحث جامعه سؤاالتاست و   نشده
عنوان مثال چرا در مقابـل  اند. به مانده پاسخ يببراي خواننده در مواجهة نخستين سر برآورد 

ماعي يا تاريخي فرهنگي توجه شود؟ اقامه و فردگرايانه بايد به ساختار اجت نگر يجزئنگاهي 
شناسي ادبيات را تواند دليل طرح مباحث جامعهها كه ميو پاسخ به آن دست نيازاسؤاالتي 

ويژه دانشجويان) در درك مسائل بنيادي شود مشروع و موجه سازد و چراغ راه مخاطبان (به
  ها مغفول مانده است.در اين بخش
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اختصاص يافته است. ايراد اساسي اين فصل » ادبيات، زبان، انديشه«فصل سوم كتاب به 
. انـد  شـده شناسـي جـداي از هـدف كتـاب بررسـي      اين است كه مباحث ادبيات و زيبـايي 

در اين فصل به مطالبي كلـي و مقـدماتي   «بيان شده كه » يشناس ييبايزادبيات و «عنوان   ذيل
كنـيم مبـاني نظـري و    ل مربوط كوشش ميپردازيم و سپس در فصشناسي ميدربارة زيبايي
). 72: 1391(ارشـاد،  » كنـيم. شناسـي ادبيـات را مـرور مـي    شناسي در جامعهتحليلي زيبايي

و  اند زدهباز سر  شناسي و امر اجتماعينويسنده با اين مقدمه از ورود به بحث ارتباط زيبايي
راد از فصـل مربـوط،   كه در فصل مربـوط بـدان خواهنـد پرداخـت. گويـا مـ       اند دادهوعده 
» هاي اجتماعيشناسي در انواع ادبي با توجه به جنبهمباني زيبايي«هفتم كتاب با عنوان   فصل

  بيان شده است كهاست. در اين بخش نيز 
هاي اجتماعي در متون ادبي و از شناسي با برداشتخواهيم بدانيم مبحث مهم زيباييمي

زيبايي يك متن ادبي با شرايط اجتماعي زمـان   متون ادبي چه پيوندهايي دارند. آيا فهم
كنـيم  آن اثـر را بـازخواني مـي    همچنـان آفرينش اثر و نيز شرايط اجتماعي امروز كه ما 

ي مـتن ادبـي پيونـدي بـا     اليـه بـه اي دارد؟ آيا كشف حقـايق اجتمـاعي در اليـه   رابطه
  .)220(همان:  شناسي دارد؟ زيبايي

شناسـي  ي طـرح شـده در بـاب زيبـايي    هـا  دگاهيـ ددر اين فصل نيز مقدماتي در بـاب  
بحـث   تنهـا  نـه نـوآوري)   است؛ اما در بررسي و ذيل عناوين فرعي (تخيل، افسـانگي،   آمده

شناسـي و امـر   شناسي ادبيات به كناري نهاده شده اسـت، بلكـه از اصـطالح جامعـه    جامعه
  آيد.اجتماعي به همان شكل صوري نيز نشاني به چشم نمي

هـاي  در بـاب مكاتـب و جنـبش    تاب، بررسي و بحث نسبتاً طـوالني در فصل چهارم ك
ايـرادات و خطاهـاي فـراوان از     نظري ادبي/ اجتماعي انجام پذيرفته است. در ايـن بخـش  

هاي ادبي و نـام  ي مكاتب، نظريهختگيآم درهماست. افزون بر اختالط و  دهيتن درهمسو   چند
باب به بازگفت صرف مطالب منقول در تر به آن اشاره رفت، در اين بخشاشخاص كه پيش

شـده، فاقـد پيونـد حـداقلي بـا      ها بسنده شده و غالب مطالـب طـرح  ها و سبكاين جريان
هـاي ادبـي از منظرهـاي گونـاگون (مبـاني انديشـگاني،       شناسي ادبيات است. جريان جامعه

مل متعددي و بررسي است. عوا طرح قابلتغييرات اجتماعي، تا اصول و مباني ادبي و زباني) 
ها مربوط به تغيير در سنن اي از آنكه پاره هاي ادبي سهم دارنددر برآمدن و تكوين جريان

هاي اي نيز برآمده از دگرگونيپذيرد و پارهادبي بوده و هماره از سنت ادبي و هنري تأثير مي
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 انديشگاني و اجتماعي در بستر تاريخي مشخص بوده كـه زمينـة ظهـور مكاتـب را فـراهم     
شناسي ادبيات، حداقل انتظار خواننده ايـن اسـت كـه    آورده است. در كتابي با عنوان جامعه

هاي ادبي مورد واكـاوي قـرار گيـرد و يـا     سهم شرايط اجتماعي در برآمدن و تثبيت جريان
شناسي ادبيات حداقل با به ميان افكندن سؤاالتي در باب آن، وظيفه، كاركرد و ماهيت جامعه

رود عنوان كتاب درسي منتشـر شـده اسـت و انتظـار مـي     كه كتاب به ژهيو بهبرجسته شود. 
اما نويسـنده بـه بازگفـت كليـاتي     ؛ شناختي را روشن سازدكاركرد و ماهيت پژوهش جامعه

چــون  هــا كــه از منــابع مقــدماتي و گــاه از منــابع غيرتخصصــي؛ هــمبــاب ايــن جريــاندر
شناخت منابع و مأنوس بودن با  آنكه حالاست.  به وام گرفته، بسنده نموده 14ها المعارف دائره

دهنـدة ميـزان شـناخت محقـق از     منابع اصيل و مهم هر حوزة پژوهشي تا حد زيادي نشان
هـا و نتـايج تحقيـق    كننـدة اصـالت، اعتبـار داده   طـور تضـمين  هاي پژوهش و همـين حوزه
  بود.  خواهد

هـاي  هـاي رشـته  از دادهگيـري  اي جـز وام اي چـاره رشـته روشن است كه نويسندة بينا
هـا وام  گرفته شده و اعتبـار و سـنديت منـابعي كـه از آن    اما انتخاب مسائل وام؛ ندارد  ديگر

انـد  اي بيـان داشـته  پردازان بينارشـته طور كه نظريهشود اهميتي بنيادين دارد. همانگرفته مي
بـه معنـاي   «گيـري  قاعده نبوده و مبتني بـر شـرايطي ويـژه اسـت. وام    گيري جرياني بي وام

برخورداري حداقل درك از طرح شناختي هر رشته مرتبط است. طرح شناختي يك رشـته  
هـا  شناختي، مفاهيم پايه، نظريهبا ديدگاه كلي و اجزاي معرف آن از جمله فرضيات، معرفت

گيـري بايـد   بـه هنگـام وام   ).324 - 325: 1396(رپكو » هاي تحقيق آن برابر است.و روش
و از كجا وام گرفته شود؟  نيادين را در ذهن داشت: چه چيزي، در چه سطحيپرسش ب  چند

اي رشـته هاي مختلف، براي بنيان نهادن پژوهشي ميـان هو در نهايت، چگونه تلفيق ميان داد
  صورت پذيرد.

شناسي ادبيـات  شده با مسئلة پژوهش جامعههاي انتخابها و نظريهميزان تناسب جريان
ست كه در اين بخش بدان عنايت چنـداني نشـده اسـت و عناصـر ادبـي      از ديگر مسائلي ا

اي اهميتـي  اند. اين مسئله از منظر مطالعات بينارشـته مرتبط با مسئلة پژوهش شناسايي نشده
اي را تـا حـد زيـادي وابسـته بـه انتخـاب       ويژه دارد. توفيق مراحل نهايي پژوهش بينارشته

و اقامة داليل آشكار و موجه را براي انتخاب  اند ستهدانهاي مرتبط با مسئله ها و روش بينش
هايي همچون ). در فصل چهارم اين كتاب نظريه358(همان:  اند شمردهاي الزم عناصر رشته
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عنـوان مبـاني نظـري    بـه  - كنـد  يمكه كمترين ارتباط را با مسئلة پژوهش برقرار  - فرماليسم
ح شـده در بـاب پديدارشناسـي،    مباحـث در طـر   15است.پژوهش مورد بررسي قرار گرفته

هـاي ادبـي كـه    شناختي نيست. از ديگرسو، جريـان و ... نيز از جنس مطالعات جامعه  الكان
. انـد  شـده شـناختي باشـند بـه كنـاري نهـاده      توانند محملي مناسب براي بررسي جامعـه  مي
 هاسـت و در ة ماركسيسـت موردعالقـ ، در اين بخش، رئاليسم كـه نـوع ادبـي    مثال عنوان به

گـرا نـام بـرآورده،    جنبشـي جامعـه   عنوان بهاي داشته و كنندهها جايگاه تعيينهاي آنتحليل
جنبش رئاليسم و آثاري كه به اين شيوه به نگارش  آنكه حالبررسي قرار نگرفته است. مورد

  اند.شناختي فراهم آوردههاي جامعهاند بستري مناسب براي تحليلدرآمده
شناسي ادبيـات  به بررسي انواع ادبي و جامعه )7و  6، 5اي هسه فصل اين كتاب (بخش

گيـرد. نويسـندة   مطالب كتاب را در بر مي چهارم كاختصاص يافته است كه جمعاً حدود ي
محترم با بيان اينكه بررسي انواع ادبي در اين كتاب از جهت مالحظات تخصصي نيست از 

هاي ادبي در اين زمينـه منتشـر   پژوهش واكاوي دقيق انواع ادبي و يا حتي بازگويي آنچه در
وجـوي كـاركرد و   اند و هدف كتاب از بررسي انواع ادبي را جسـت شده است، سر باز زده

اما در مقام ؛ )166اند (همان: بندي و محتواي انواع دانستهشناختي منطق تقسيماهميت جامعه
شناسـي ادبيـات نيـز    عـه عمل، به اهميت و كاركرد انواع ادبي و اهميت آن در مطالعات جام

  توجه چنداني نشده است.
 16شناسـي  هاي مختلف جامعهشناسي ادبي مورد وفاق شاخهاهميت انواع ادبي در جامعه

اي كه بر كتاب است و دربارة چيستي و اهميت آن بسيار سخن رفته است. لوكاچ در مقدمه
هاي بازتاب هنري دگرگونيرمان تاريخي نگاشته است مسائل مربوط به فرم و ژانر ادبي را 

يـك ژانـر خـاص،     عنوان بهداند. او ذيل بحث در باب رمان تاريخي تاريخي مي - اجتماعي
هـاي جديـدي طـرح    آورند كه واقعيـت كه ژانرهاي جديد آن هنگام سر بر مي دارد يمبيان 
: 1393ها را بازتاب دهنـد (لوكـاچ   ها و ژانرهاي ادبي موجود نتوانند آنباشند و شكل  شده
دانـد و بـر ايـن    ). او ژانر ادبي را بازتاب هنري خاص از رويدادهاي خاص زندگي مي371

يك فرم خاص، يك ژانر خاص، بايد استوار بـر يـك حقيقـت خـاص از     «عقيده است كه 
هـاي  به خاطر نسـبت متفـاوت بـا واقعيـت     - به همين دليل ژانرهاي مختلف» زندگي باشد

پـردازي و ...  اي سـاماندهي كـنش داسـتاني، شخصـيت    هاي متفاوتي را برروش - اجتماعي
هـاي زيباشـناختي در واقـع    از نظر لوكاچ همة انقـالب  ).371 - 372بندند (همان:  مي  كار به
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). از ديدگاه لوسين گلدمن نيز پژوهش 185: 1390هاي تاريخي دارند (به نقل از تاديه علت
ن الگـو و مـتن چنـان پيونـدي     ن ميـا شود كه بتـوا هنگامي واقعاً كارآمد مي«شناختي جامعه
كند كـه  ). او از الگويي دفاع مي64: 1396(گلدمن » كرد كه كليت متن را در بربگيرد.  برقرار

هايي را جستجو كند كه ي نشان دادن پيوند محتواي آثار ادبي با آگاهي اجتماعي، مقولهجا به
يان، نام اريش كوهلر، بيش ). در اين م322: 1371دهد (گلدمن ساختار هر دو را تشكيل مي

از ديگر محققان، با انواع ادبي گره خـورده اسـت. كـوهلر آثـار ادبـي را صـورتي ويـژه از        
هاي آغازين داند و فراتر رفتن از متن و رسيدن به محركهاي اجتماعي ميپرداخت واقعيت

قالـة  ) او در م208: 1396دانـد (بـه نقـل از پوينـده     را مقدمة درك سـاختارهاي ادبـي مـي   
و  17دانـد مراتبي كامل مـي انواع ادبي را يك نظام سلسله» هاي انواع ادبي و نظام جامعه نظام«

داند شناسي ادبيات را تبيين رابطة نظام انواع ادبي با تحوالت نظام اجتماعي ميوظيفة جامعه
كـه  دانـد  گيري در برابر واقعيت مي) او گزينش يك نوع ادبي را مستلزم موضع209(همان: 

) از ديگـر سـو،   216: 1396در كليت خود با كليت واقعيت رابطة همخـواني دارد (كـوهلر   
شناسي محتوا نيز از اهميت ويژه برخـوردار اسـت. زاالمانسـكي    بحث انواع ادبي در جامعه

بندي محتواي آثار معاصر را استحصـال  برداري و رده) هدف از صورت245 - 247: 1396(
هـا و مسـائل   اي از پرسـش نويسنده، در مقام يك فرد به مجموعه ها و راهكارهاي هرپاسخ

انـد. از  كه براي تأثيرگزاري بر آگاهي خوانندگان طراحي و عرضـه شـده   داند يمزمانة خود 
تر شـود؛ زيـرا   تر و دقيقشناسي انواع كاملتواند با جامعهديدگاه او بررسي محتواي آثار مي

دبي مختلف، از يكديگر متفاوت باشد و بـه مسـائل   محتمل است كه فضاي عقيدتي انواع ا
هاي متفاوت كاركرد هر نوع ادبـي؛  هاي متفاوت بدهند. در نهايت اين پاسخمشخص، پاسخ

سازند و در حكم ويژگي هـر نـوع   يعني نحوة خاص برخورد با يك مسئلة مشخص را مي
  شوند.نظر گرفته ميدر

نـواع ادبـي و اهميـت آن در مطالعـات     ، اشناسي ادبيـات كندوكاوي در جامعهدر كتاب 
كه كوهلر بيان داشـته اسـت    طور همانشناسي ادبيات معنادار و داللتمند نشده است. جامعه

دگرگوني در نظام انواع، از رهگذر تغييرهاي كاركردي پراكنده، تقريباً ) «216 - 217: 1396(
». شودل آرام قطع ميهاي تاريخ است كه تحواما در چرخش؛ دهدبه نحوي نامشهود رخ مي

هاي تاريخي و اجتماعي كه تحول و تغيير در ي بررسي چرخشجا بهنويسندة كتاب حاضر 
انـد.  انواع ادبي را در پي داشته به بازگفت كلياتي در باب شعر و نثر در ايران، بسنده نمـوده 

 اگرچـه ا، هـ تبيين ارتباط ميان انواع ادبي با شرايط اجتماعي و سياسي پيدايش و تكـوين آن 
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باب گيرد كه درهايي قرار ميبسيار سخت و دشوارياب است؛ اما در زمرة مفيدترين پژوهش
اند به پيوند ميـان  شناسي ادبيات انجام پذيرفته است. اگر نويسندة محترم توفيق نيافتهجامعه

هـايي  توانسـتند پرسـش  كـم مـي  ساختار انواع ادبي و ساختار اجتماعي دست يازند، دسـت 
اهميـت بحـث پيرامـون آن در     ثمربخش در باب انواع ادبي به ميـان افكننـد تـا كـاركرد و    

مثـال يـك فصـل كامـل كتـاب       عنـوان  بـه شناسي ادبيات را روشن سـازد.  مطالعات جامعه
توانست بـه ايـن   ) به ادبيات عاميانه اختصاص يافته است؛ اما طرح مسائلي كه مي6  (بخش
ميانـه  انـد: توجـه بـه ادبيـات عا    د بدون پاسخ مانـده شناختي بدهي جامعهوسو سمتبخش 
تأثير چه عواملي بوده است؟ چرا سبك ادب عامه يا ادبيات عاميانه در مقابـل سـبك     تحت

؟ آيا ميان رواج اين سبك با جنبش چپ در ايران نسـبتي وجـود دارد؟   آورد يم برفاخر سر 
چرايي و تبيين عوامل اجتماعي  به تعبير لوكاچ مردم چگونه خودشان را وارد تاريخ كردند؟

سؤال ديگر كه  ها دهروسيه و  ي و ... بعد از انقالب اكتبرشناس مردمگيري آرشيو عظيم شكل
توانـد بحـث   هـا مـي  هايي مستوفي وجود دارد و طرح و جواب به آنهاي بحثدر باب آن

حث پيرامـون آن را  شناسي ادبيات معنادار و داللتمند سازد و بانواع ادبي را در كتاب جامعه
  از طرح كليات مقدماتي فراتر ببرد.

شود. در اين ) كتاب شروع مي297(ص  9بحث در باب ساختارگرايي تكويني از بخش 
اما در اين بخش نيـز ايـن مطالـب    ؛ بخش از ظرف تاريخي، كليت و ... صحبت شده است

نديار را بر مبناي آن شود كه بخش بعدي كتاب بتواند داستان رستم و اسفروشن نمي قدر آن
ي ساختارگرايي سخن به ميان آمده است؛ اما مـرز  ميپارادااز مباني  318تحليل كند. در ص 

  روشن نيست.» شناسيمعرفت«و » شناسيهستي«شده ذيل مطالب طرح
» بررسي داستان رستم و اسفنديار در چارچوب ساختارگرايي تكويني«فصل دهم كتاب 
. رود ينمـ در اين بخش نيز از سطح كليات و مقدمات فراتـر   شده طرح است. غالب مطالب

انگيـزه و هـدف فردوسـي در    «، »شرايط زندگي و پايگاه اجتماعي فردوسي«بحث در باب 
شناسـي  از جـنس مطالـب جامعـه   » مروري بر داستان رستم و اسـفنديار «، »سرودن شاهنامه

رود. كمتـر منبعـي در مـورد شـاهنامه     ادبيات نيست و از نقل و قول از منابع ادبي فراتر نمي
گيري جنبش ، شكلهيام يبنعباس و هايي همچون، بنيتوان سراغ گرفت كه در آن بحثمي

هاي داستان (گشتاسب، اسفنديار، ابومسلم و ... طرح نشده باشد. در ادامه در باب شخصيت
هـا،  تهاي ديگر) سخن رفته است. در نگاه نخست، عنـاوين ايـن قسـم   رستم و شخصيت
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كند اما بحث از معرفـي و  ها را به ذهن متبادر ميشناسي شخصيتبررسي تكوين و يا سنخ
گيـرد. كلمـه   شناسـي بـه خـود نمـي    استناد به آثار ادبا فراتر نرفتـه و رنـگ و بـوي جامعـه    

بنـد  اي تزئيني، كاربردي فراتر از يـك ترجيـع  هاي با سويهساختارگرايي در غالب اين بحث
. عدم تسلسل منطقي و روشمند مباحث باعث شده است كه در بخـش پايـاني   كندپيدا نمي

كتاب كه قاعدتاً برآيند تحليل و نگاه نويسنده است در باب بـديهيات و تعـاريف اوليـه بـه     
ساختارگرايي تكويني «مثال، در ذيل بررسي  عنوان بهشناسي استناد شود. پردازان جامعهنظريه

تـازه  هـاي نويسـنده را ببينـد،    كه خواننده انتظـار دارد تحليـل   »در داستان رستم و اسفنديار
شود به نقل از پاسكادي روشن شود كه ساختارگرايي تكويني رويكـرد اسـت يـا    مي  تالش

كه بايد در فصول پيشين، زمينه را  دست نيازاهايي ). فقدان بحث364: 1391روش (ارشاد، 
سـاخت، بـه آشـفتگي مـتن دامـن      براي بحث روشمند و دقيق بررسي موردي فـراهم مـي  

  است  زده
هاي ادبـي مـرتبط بـا    شناسي با ادبيات و عدم شناسايي جريانعدم پيوند مباحث جامعه

هاي تابع و تالي شناختي، از صرف يك ايراد فراتر رفته است و كاستيمسئلة پژوهش جامعه
مسئلة پژوهش را نيـز بـا   ديگري را نيز در پي داشته و در گام بعدي، شناسايي آثار مرتبط با 

هـا  فرضدشواري و خطا همراه ساخته است. آشنايي عميق با حوزة پژوهش، شناخت پيش
كنندة صحت انتخاب آثار مورد بررسي خواهـد بـود.   ي تعيينموردبررسهاي متون و ويژگي

آشنايي با سرشت متون ادبي به محقق خواهد گفت كه كدام ژانر، يا كدام دورة تـاريخي يـا   
ي، شـناخت  روانهـاي فرمـي يـا نقـدهاي     آثار كدام نويسنده محملي مناسـب بـراي بررسـي   

مروري گـذرا بـر   «، در بخش هشتم، بحثي با عنوان مثال عنوان بهشناختي و ... هستند.  جامعه
). اين قسمت سخت متكي 296تا  279طرح شده است (صفحات » ها در ادب فارسيسبك

دكني (از جامي تـا روزگـار مـا) اسـت. بحـث در مـورد       بر يكي دو اثر شميسا و شفيعي ك
اما در ؛ مفصل طرح شده است نسبتاً - 18فارغ از خطاهاي فراوان نظري - هاي مختلف سبك

مورد ادبيات نـوين ايـران در دورة مشـروطه و دورة پهلـوي فقـط چنـد پـاراگراف بحـث         
دگي تنگـاتنگي بـا   خـور آيـد گـره  دوره به وجود مي نيدر اادبياتي كه  آنكه حالاست.   شده

شـناختي، محتـواي   هاي روشنفكري دارد. فـارغ از ارزش زيبـائي  مسائل اجتماعي و جريان
اي از اين آثار نسبتاً عريان بازآفريني شده و براي طـرح در كتـابي بـا    آگاهي جمعي در پاره

تـر اسـت.   در ايـن كتـاب مهـم    شده مطرحاز بسياري از مطالب  شناسي ادبياتعنوان جامعه
هاي بنيـادين ايـن كتـاب اسـت. اتكـاي،      ون بر اين، عدم مواجهه با متون ادبي از كاستيافز
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، بر آراي محققان ادبي باعث شده است كه نويسنده به بازگفت كليـات در بـاب،   ازحد شيب
هاي ادبي بسنده كنند. مسئلة محققان ادبي با آنچه نويسندة ايـن  ها، اصطالحات، نظريهسبك

محققان ادبـي در پـي يـافتن پاسـخ بـه       بسا چهمتفاوت بوده است و كتاب در پي آن است 
هايي را كه ممكن است از منظر پـژوهش  ، آگاهانه يا ناآگاهانه دادهسؤاالت پژوهش خويش

آنچه در يك پـژوهش   باشند، به كناري نهاده باشند. بديهي است كه تيبااهمشناختي جامعه
گري ديگـر بـا مسـئلة پژوهشـي     پژوهششود ممكن است از سوي سند و مدرك تلقي مي

هـاي  اگر نويسندة محترم كتاب پس از شناسـايي دوره  بسا چهمتفاوت، ناديده انگاشته شود. 
 منتشرشـده هـاي  شناختي به سـراغ پـژوهش  تاريخي و متون مرتبط با مسئلة پژوهش جامعه

گرفتنـد،  مطالعـه مـي  رفتند و يا تعداد اندكي از متون اين دوره را به باب آثار اين دوره ميدر
بنـدي  شناختي، تلفيـق آرا و نظريـات و صـورت   هاي مرتبط با پژوهش جامعهاستخراج داده
تري را فــرا روي مخاطبــان ايــن ســاخت و نتــايج نهــايي كارآمــدتــر مــيدقيــق مطالــب را

هـاي  بايـد مفهـوم  ) «224: 1396كنـد ( كـه آدورنـو اشـاره مـي     طـور  همـان نهـاد.   مي  كتاب
ها را از بيرون به متن چسـباند  از بينش خاص متن بيرون كشيد و نبايد آن شناختي را جامعه

 ».شرط چنين قضاوتي طبعاً همپايي شناخت دروني اثر و شناخت اجتماع بيرون است] ...[

شناختي باعث شده است كه نويسـندة  عدم شناسايي آثار مرتبط با مسئلة پژوهش جامعه
ي يك متن ادبـي  گاهي مطالعه«گرايي نام ببرند: اقععنوان مصداق ومحترم، شعر حافظ را به

مـردم در يـك دوران    واحـوال  اوضاعتر از يك متن تاريخي ما را از بسيار ژرف گرايانهواقع
). كسـي  15: 1391(ارشـاد  » نمونه بارزي از ايـن ادعاسـت.   اشعار حافظكند. معين آگاه مي

تـوان  گمـان مـي  اجتمـاعي نيسـت. بـي   هـاي  اي از واقعيـت منكر ارجاع آثار ادبي بـه پـاره  
عنـوان  گرايـي (بـه  هاي اجتماعي را در آثار مختلف نشان گرفت؛ امـا اطـالق واقـع    واقعيت

رود هاي مشخص) بر شعر حافظ خالي از اشكال نيست. انتظار مياصطالحي ادبي با ويژگي
هاي ادبي سبكها و متني در مورد جريانشناسي ادبيات براي ارائة شواهد درونكتاب جامعه
هاي آن سبك و جريان به نمايي برود كه در اطالق ويژگيهاي شاخص و نمونهبه سراغ متن

محمـل   - ويـژه شـعر غنـايي   بـه  –شـعر   سـو  گـر يدآن اثر ترديدي وجود نداشته باشد. از 
اي استحاله شده است و براي استحصال اجتماعيات استحصال اجتماعيات نيست. شعر گونه

شرط امتالي هرچه بيشتر شعر غنايي اين است كه متنش كمتر به «اند. ر ارجحهاي منثوگونه
و بـه شـكلي    خـود  يخود بهي ميان من و اجتماع بپردازد و بگذارد اين رابطه مضمون رابطه

البته اين بدان معنا نيست كـه در   ).228: 1396(آدورنو » خودانگيخته در متن تبلور پيدا كند.
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كـه زيمـا    طور همانشناسي انجام نشده و يا قابل انجام نيست؛ اما مورد شعر پژوهش جامعه
  ) اشاره كرده است:138: 1396(

هاي نقـد اجتمـاعي از   ي رمان بسيار بيشتر از تحليلشناسي دربارهشمار كارهاي جامعه
دنيـاي روانـي فـرد يـا بـه خـود        شعر غنايي كه غالبـاً بـه   برخالفمتن شاعرانه است. 

دهـد و  هاي اجتماعي و تاريخي را نشـان مـي  ها و عملرمان، موقعيتپردازد، مي  زبان
هاي محيط اجتماعي، بلكه بـا  با ترسيم فقط نهفرد را » دروني«توصيفات زندگي رواني، 

 رو ازآنشناسـان  جامعـه  ]...[كنـد  هـا تلفيـق مـي   اين محيط» شناختيجامعه«هاي تحليل
گري و مستند آن، آشـكارتر  د كه بعد داللتشمارناند و ميادبيات رماني را برتر شمرده

  از شعر است.

اند شناختي واقف بودههاي جامعهنويسندة محترم كتاب حاضر به اهميت رمان در تحليل
» توجهي برخوردار اسـت ي اجتماعي قابلنوع رمان از ماهيت و درونه«كه  اند فرمودهو بيان 

طبيعي است كه در كتـاب حاضـر   «جامعه  هاي متوسط و باسواداستقبال در اليه به خاطرو 
كـه   انـد  داشـته ) و بيـان  180: 1391(ارشـاد  » و توجه بيشتري به آن پرداخته شود. تيبااهم

هـاي متوسـط بـيش از يـك كتـاب      ي يك رمان بـه مـردم اليـه   گاهي ممكن است مطالعه«
يـن  )؛ امـا در مقـام عمـل، در ا   188(همان: » شناسي آگاهي اجتماعي دهد.تخصصي جامعه

شـعر بـوده اسـت. تـا جـايي كـه در       كتاب توجه چنداني به رمان نشده است و تمركز بـر  
دهم كتاب كه مطالعة موردي بر اساس ساختارگرايي تكويني انجام شده، داستان رستم   فصل

و اسفنديار براي بررسي انتخاب شده است. افزون بـر ايـن، عالقـه و شـيفتگي بـه ادبيـات       
تمركز بر ادبيات معاصر، با توجه  آنكه حالكالسيك مانع توجه به ادبيات معاصر شده است. 

تـري بـراي   هم تنيدگي ادبيات و مسائل اجتماعي، محمل مناسـب  هاي موجود و دربه داده
  شناختي است.پژوهش جامعه

  
  گيري . نتيجه5

نشان از آن دارد كه پژوهش به تلفيق  شناسي ادبياتكندوكاوي در جامعهنتايج بررسي كتاب 
زوار شناسي و ادبيات منتهي نشده و از ايجاد ارتبـاطي سـا  هاي جامعهها و دادهكارآمد نظريه

ميان نظريه و عمل درمانده است.نشان دادن ارتباط ميـان سـاختارهاي ادبـي و سـاختارهاي     
شـده عمومـاً از بيـان بـديهيات     هاي پژوهش نبوده و مباحـث طـرح  اجتماعي جزو اولويت
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شناسي ادبيـات  توصيفي فراتر نرفته و تالشي براي تحليل و تبيين مباني رويكردهاي جامعه
عنوان مثال داليل عطف توجه از رويكردهاي فردگرايانـه بـه سـاختار    بهانجام نگرفته است. 

اجتماعي و فرهنگي، سهم عوامل اجتماعي در برآمدن مكاتب ادبي، داليل اهميت انواع ادبي 
ســو، ســاختار كتــاب دچــار شناســي ادبيــات و ... بيــان نشــده اســت.  از يــك در جامعــه
رخوردار نيست. از ديگرسو، عدم شناخت است و به لحاظ نگارشي از نمط عالي ب  آشفتگي

هاي ادبي، طرح مباحث عـام  ها و سبكدقيق اصطالحات ادبي، عدم وقوف ژرف بر جريان
ـ هاي ادبي و اتكاي در حوزة پژوهش هـاي محققـان ادبـي،    نويسـنده بـر يافتـه    ازحـد  شيب

ي مناسـب  فروغ ساخته است. عدم استقصاي تام در انتخاب آثار ادبسودمندي اين اثر را كم
كـه   - شناختي باعث شده است كه نويسنده نتواند افقي نـو و تـازه  هاي جامعهبراي پژوهش

افـزون بـر   فـراروي مخاطبـان بگشـايد.     - اي اسـت هاي بينارشتهضرورت و غايت پژوهش
كتاب حاضر هاي ادبي، اي و عدم شناخت دقيق اصطالحات و جريانرشتهكفايت ميان  عدم

شناسي و ادبيات ناكام مانده و نتوانسته است از رهگذر كارآمد ميان جامعهدر برقراري پيوند 
افـزون بـر آنچـه تـاكنون در      - يادسـتاورد تـازه   هـا، هـا و مهـارت  هـا، روش تلفيق دانـش 

شناسـي  با تكيه بر دانش جامعهشناسي ادبيات به دست دهد يا در باب جامعه - فارسي  زبان
ي از غمـوض متـون و   ا گوشـه پرتوي بر  خاطبان نهاده وقرائتي نو از متون ادبي پيش پاي م

ها و متون ادبـي بيفكنـد كـه بـدون اسـتفاده از دانـش       ي اجتماعي و سبكها انيجرارتباط 
هـاي  نويسنده در خلق و معرفـي دقيـق الگوهـا و روش   شناسي قابل حصول نيست.  جامعه

كننـد نيـز ناكـام     پيشـين كمـك   هاي پژوهشـي پژوهشي جديد كه به اعتبار و سنديت يافته
رسد نويسندة محترم كتاب نه در انجـام و نـه در فرجـام پـژوهش از     به نظر مي است.  مانده

پژوهش را به  - حتي در فرجام كار –اند. اگر نويسندة محترم كتاب مشاور ادبي بهره نگرفته
توانستند صورت نهايي پـژوهش را از بسـياري از   رساندند، ميرؤيت متخصصان ادبيات مي

  هاي ادبي بپيرايند.خطاهاي فاحش در باب اصطالحات و جريان
  

ها نوشت پي
 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
 جديد لزوماً مورد قبول نيست.
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اي رشـته اي محققان ميانهاي حرفهويژگي) اين مباحث را ذيل 121: 1396خورسندي طاسكوه (. 2
  برشمرده است.

  شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.استاد جامعه. 3
در  مقالـه هـدف ايـن    ...تأكيد بر اهميت پژوهش در ادبيات عاميانه است مقالههدف اصلي اين «. 4

هـاي فرهنگـي   شناختي به ادبيات عاميانـه و بازانديشـي ريشـه   جهت تأكيد بر اين نگاهي جامعه
  ).201: 1391(ارشاد » جامعه ماست

و  تقاعـد هاي متقابل زبانند، و كـارگزاري اصـلي زبـان ايفـاي نقـش      در واقع، هنر و علم قطب«. 5
 رمتــداوليغهــاي واژگــاني در معنــايي گــاه نيــز ســاخت«)؛ 66: 1391ارشــاد »(ترغيــب اســت.

گرايـي و  واقعيـت «)؛ 22(همـان:  » باشـد.  ياسـلوب  ريـ غ: شايد ايـن داوري كمـي   اند شده  استفاده
در ايـن اثـر   ي واحد در اثري جاودانه چون چرم ساغري اسـت.  پردازي دو روي يك سكه خيال

» شـناختي وجـود دارد.  رابطـه بـين آگـاهي و واقعيـت، بـين واقعيـت و تخيـل زيبـايي        الگويي، 
  ).48  (همان:

6 .  
بر اين نياز است كه ما بايد به ابزار نظري و پژوهشي كافي براي بررسـي كـاربرد    ديتأكهدف اصلي 

، ارزيـابي و نقـد ادبـي متـون     قائل شـدن بـه آن  با اولويت  شويم، وشناختي متون ادبي مجهز جامعه
  ).13: 1391تري واگذاريم. (ارشاد هاي پروردهتر و به ذهنهاي پيشرفتهكالسيك فارسي را به دوره

» ، عقيده دارند هنر نبايد سوگيري سياسي داشته باشد.كنندرا مي» هنر براي هنر«تبليغ ساني كه ك«. 7
  ).47: 1391(ارشاد 

فردوسـي در   كني خـود كه انگار ميي تأثرآور است ا اندازه بهدر شاهنامه » ي سياووشنامهسوگ«. 8
يهي اسـت كـه در   بـد «)؛ 79 1391(ارشـاد  » پايان كار سياووش دچـار افسـردگي شـده اسـت.    

هاي مختلف ساختارگرايي داشته باشـيم، زيـرا چنـين    خواهيم مروري جامع بر پارادايم نمي  نجايا
بنابراين، كوشش در اين زمينه ضـرورت و  «)؛ 144(همان: .» است» بايدي«نه و » شدني«كاري نه 
بر بيـنش و  كه كوشش مزبور بايد متكي اين ي بسيار مهمبديهي است نكتهدارد.  موجهياهميت 

  ).18(همان: » مند باشد.شناسي نظامشناسي و روششناسي، معرفتمهارت هستي
  :مثال عنوان به. 9

 از دسـت زهـد ريـايي    تـابم  يبكه    كجا (مي) فروشند افكن يصوفمي 
  )؛44: 1391(ارشاد، 

 هــم جــور بــه كــه طاقــت شــوقت نيــاوريم   است در نظر جور (شوق است در جدايي (و
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  )؛42(همان: 

 نه روي آنكه مهـر دگـر كـس بپـروريم       نه بوي مهر (مي) شنويم از تو اي عجب
   (همان).

 از نگارندة مقاله است. اتأكيده. 10

با عنـوان سـتايش    ايقصيده) در 238: 1373، 5اين ابيات، منهاي بيت سوم، از شاهنامه (جلد «. 11
) 16 - 15ي اميركبير (صـص  نسخهكه همين ابيات در شاهنامه محمود سروده شده و عجيب اين

  ).61 :1391(ارشاد » در هجو سلطان محمود نيز آمده است. ايقصيدهدر 
بسـپار،   به خاطرپرواز را «كه  اندازد يمپرمعناي فروغ فرخزاد  بيتاين وضعيت ما را به ياد آن «. 12

  ).13: 1391(ارشاد » پرنده مردني است
هـاي خشـم و ... حامـل بسـياري از     مثنوي معنوي، چرم ساغري، و خوشه ديوانآثاري مانند «. 13

 ).44: 1391(ارشاد » نمودهاي زيباشناختي است.

مصاحب در سراسر اين  المعارف دائرهي از جمله رتخصصيغارجاع و استناد به منابع مقدماتي و . 14
ات صـوفيانه  ث نمـادگرايي در ادبيـ  ، ذيـل بحـ  94شود: ذيل مبحـث كالسيسـم ص   اثر ديده مي

ذيل مبحـث  ، 173، ذيل بحث حماسه ص 113، ذيل اكسپرسيونيم و امپرسيونيسم ص 104  ص
فرماليسـم  ، ذيـل مبحـث سـاختارگرايي و    218شناسي ص ، ذيل مبحث زيبايي177تراژدي ص 

 و ... 297  ص

كـه   پردازاني همچون لوكاچ و ... متوجه فرماليسم شدهها و انتقادات تندي از سوي نظريهبحث. 15
  در اين كتاب به آن مباحث اشاره نشده است.

هـا در  هـاي آن شناسي ادبيـات و تفـاوت  هاي مختلف جامعهبود در اين كتاب شاخه هترشايد ب. 16
هـا  از اين شاخه هركدامرويكرد  دشد تا بتوانبخشي جداگانه و ذيل يك عنوان مشخص بيان مي

 د.تر تبيين كنشناختي را روشنبه مباحث جامعه

17 .  
مراتـب سـطوح تغييرپـذير    كوشد ميانجي ميان ادبيات و جامعه را از طريق الگوي سلسـله كوهلر مي

)؛ واحوال اوضاعي تاريخي (بگيرد: اين تغييرپذيري شامل چهار عامل اساسي است: الف. مجموعه پي
ت و ؛ ج. شخصـي »آگـاهي او «ب. تعلق نويسنده به يك طبقه و به گروهي از اين طبقه و در نتيجـه  

گونه تغييرپذيري آن است كه ي نويسنده. معناي اينپرورش فرهنگي نويسنده؛ د. نوعي ادبي برگزيده
ي تاريخي (و نيز درون اين مرحله، با توجه به نويسنده و نوع ادبي برگزيده) يك يا بر اساس مرحله

ـ   گر، مسلط ميچند سطح ميانجي ا توجـه بـه   شود يا گرايش به تسلط دارد. سطح يا سـطوحي كـه ب
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دهنـده و سـاختاربخش   يابند، درون سـطوح ديگـر، يـك مركـز ثقـل سـازمان      شرايط باال برتري مي
 ).213: 1396(كوهلر  د تفسير را در اختيار ما بگذارد.دهند كه ممكن است نخستين كلي مي  تشكيل

در باب  مقاله (عدم آشنايي با اصطالحات تخصصي ادبيات) 3اي از اين خطاها را در بخش پاره. 18
هاي ادبي فارسي و مكاتب ادبي ذيل مباحثي همچون قالب ناتوراليستي در سبك باب پيوند سبك

  خراساني و گرايش رمانتيسم ناتوراليستي در سبك هندي، برشمرديم.
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