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جامعهشناسی ادبیات بر آن است تا فراتر از برخی شباهتهای ظاهری و محتوایی ،تفسیری
انتقادی از واقعیتِ منعكسشده در متن ادبی عرضه کند .در هر یك از رویكردهای نقد
جامعهشناسی ادبیات ،نسبتِ میان متن ادبی و واقعیتهای اجتماعی ،گاهی در چهارچوب
رابطهای پیچیده و غیرمستقیم و گاهی به شكل رابطهای متناظرگونه و مستقیم ،ترسیم میشود.
با توجه به رواج نقد جامعهشناختی متون ادبی و افزایش گرایش به آن در ایران ،ارزیابی آثار و
دستاوردهای پژوهشگران این حوزه برای ارائة تصویری درست از وضعیت موجود و شناخت
توانمندیها و کاستیهای آن ضروری به نظر میرسد.
در این مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی ،تالش شده تا با نگاهی روششناختی به مقاالت
علمی-پژوهشی این حوزه در دو دهة اخیر که در ایران منتشر شده است ،تعداد  30مقاله
گزینش شود و از نظر کیفیت رویارویی با متن ادبی ،دقت در اجرای هدفمند نظریهها و کیفیت
پردازش اطالعات بررسی شود تا از این طریق ،مهمترین کاستیها و آسیبهای پژوهشهای
جامعهشناسی ادبیات در ایران شناسایی ،و عوامل اثرگذار بر آنها تحلیل گردد.
نتایج این بررسی نشان میدهد که پژوهشهای جامعه شناسی ادبیات در ایران بهرغم تنوّع
در پرداختن به مسألههای مختلف ،عموم ًا از نظر خالقیّت در اجرای نظریهها کیفیتِ الزم را

ندارد .از دیگر کاستیهای این حوزه میتوان به ضعف تفكر انتقادی ،تمرکز بر تبیین سطحیِ
روابط میان متن و جامعه ،بیتوجهی به رابطة ساختاری و در عین حال رابطة دیالكتیك میان
شكل و محتوای اثر ادبی ،نظریهزدگی ،درک ناقص از ارتباط متن با نظریه ،ضعف
روششناختی ،کاهشگرایی ،بدفهمیِ متون ،گسستگی میان بخش نظری و عملی اشاره کرد.
كليدواژهها :جامعهشناسی ادبیات در پژوهشهای ادبی ،مقاالت علمیی-پژوهشیی و نقید ادبیی،
مسألهمحوری ،و واقعیت اجتماعی در پژوهشهای ادبی.
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مقدّمه
متن ادبی ،کلیّتی است که با زمینههایی چون جامعه ،فرهنگ ،تاریخ ،ناخودآگاه فردی
و ،...که در فرایند آفرینش ،عرضه و بازخوانی متن اثرگذار است ،رابطهای دیالكتیكی
برقرار میکند .هم چنین درون پیكرة ادبیات ،انبوهی از روابط ،تناسبها و تعاملهای متنی
و برونمتنی وجود دارد که نشاندهندة همکنشی است .درک ماهیّت و ساز و کار این
چندسویگی ،مستلزم نگاهی چندوجهی و میانرشتهای است؛ به همین سبب امروزه،
رویكرد راهگشا و غالب در پژوهشهای حوزة نقد و نظریة ادبی ،گفتمان میانرشتهای
است.
نقد ادبی معاصر با درک این واقعیت تالش کرده است برای رویارویی با مسألههای
تازه ،همواره توانمندیِ الزم را به دست آورد .هر یك از رویكردهای نقد ادبی بر اساس
اهداف ،روششناسی و امكانات نظری خود ،برای درک و تفسیر پدیدههای انسانی و
اجتماعی و رویارویی با مسألههای علمی مختلف ،این امكان را به پژوهشگران میدهد
تا با استفادة روشمندانه و بجا ،تفسیری منطقی از واقعیتهای جهان متن ارائه کنند.
رویكردهای مختلف جامعهشناسی ادبیات نیز با توجه به پارادایمها و سرفصلهایی چون
محتواگرایی ،کلنگری ،جامعهنگری و همچنین کیفیت تفسیرشان از ماهیت ارتباط متن
ادبی و واقعیتهای اجتماعی از یكدیگر و از دیگر رویكردهای نقد ادبی ،متمایز میشود.
از این دید ،ادبیات و جهانِ منعكسشده در متن ادبی به مثابه پدیدهای اجتماعی مطرح
است که رویكردهای مختلف جامعهشناسی ادبیات در امتداد تاریخِ نه چندان طوالنی
خود ،تالش شان معطوف به بازشناسی و تفسیر ماهیت متن ادبی و بیان رابطة آن با
جامعه (واقعیتهای اجتماعی) بوده و هست .در هر یك از رویكردها این نسبتِ میان متن
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ادبی و واقعیتهای اجتماعی ،گاهی در چهارچوب رابطهای پیچیده و چندبُعدی و گاهی
به عنوان رابطهای متناظرگونه و مستقیم ،ترسیم میشود .بنابراین ،ادبیات و متن ادبی،
ت
همواره از جهاتی واجد کیفیت و ویژگی اجتماعی دانسته میشود؛ از جمله از جه ِ
پرداختن به واقعیتهای زندگی ،روابط اجتماعی میان انسانها و نهادها ،از نظر کارکردها و
ی ضمنیای که میان متن ادبی و تجربههای
فواید اجتماعی ،از جهت ارتباط و پیوستگ ِ
جمعی ما برقرار است و ...؛ پس آثار ادبی ،نه تنها توصیف و گزارش تجربهای ساده و
صرفاً فردی نیست ،بلكه پدیدههایی است که به دلیل ساز و کارهای هنری و
زیباییشناختی به واقعیت اجتماعی شكل میدهد ،آن را جهتمند میکند و گاه آن را
میسازد و همچون واقعیتی جدید به خوانندگان عرضه میکند .ادبیات و جامعهشناسی
 به مثابه دو رشته -به این دلیل که هر دو در صدد شناخت و تفسیری نزدیك وحقیقی از واقعیتهای اجتماعی است ،وضعیتی مشابه دارد .بنابراین ،رابطه میان ادبیات و
جامعه ،پیچیدهتر و فراتر از این است که در قالب رابطهای مستقیم ،یكسویه و تكبُعدی
و صرف ًا بر اساس برخی شباهتهای ظاهری و محتوایی ،نگریسته و تفسیر شود.
مطالعه و تفسیر جامعهشناختی متون ادبیِ هر جامعهای ،نیازمند روشها و شیوههایی
است که توانایی تبیین رابطة میان ساخت و محتوای اثر ادبی با ساختار آگاهی اجتماعی
را داشته باشد .برخی از مهمترین زمینههای مورد توجه در گرایشهای گوناگون
جامعهشناسی ادبیات عبارت است از:
الف) تأثیر جامعه بر آفرینندة اثر ادبی
ب) بسترهای اجتماعی و فرهنگی شكلگیریِ آثار ادبیِ اصیل ،گونهها و سبكهای ادبی
ج) زندگی و معیشت شاعر یا نویسنده
د) وضعیت تولید ،توزیع و مصرف (مطالعه) اثر ادبی در جامعه
ه) کیفیت اثرگذاری آثار ادبی بر خوانندگان این آثار و چگونگیِ برداشت متفاوت
مخاطبان از هر متن
و) نقش عوامل اجتماعی در شكلگیری معنا در متن ادبی
ز) بررسی رابطة دیالكتیك میان واقعیتِ منعكسشده در متن ادبی و واقعیت اجتماعی
ح) کشف واقعیتهای نهفته و الیههای پنهان ایدئولوژی و قدرت در متن ادبی
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در ایران پژوهشهای زیادی در قالب کتاب و مقاله در زمینة نقد جامعهشناختی متون
ادبی منتشر شده و این شاخه از نقد در دهههای اخیر مورد توجّه جدّی پژوهشگران دو
رشتة جامعهشناسی و زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است.
در این پژوهش ،ضمن مروری بر موضوعات مورد توجه منتقدان جامعهشناسی
ادبیات ،تالش میشود تا مقاالت علمی-پژوهشی این حوزه ،که در ایران منتشر شده
است ،از لحاظ مسألهمحوری ،دقت در اجرای هدفمند نظریهها و کیفیت تجزیه و
تحلیل اطالعات بررسی ،و از این طریق ،برخی از مهمترین کاستیها و آسیبهای
پژوهشهای جامعهشناسی ادبیات در ایران و عوامل اثرگذار بر آنها تحلیل شود.
بررسی هدفمندِ مجموعه مقاالت هر عرصة علمی از دید قواعد روششناختی،
میتواند در شناساییِ سیر تحوّل کیفی مقاالت ،آشكار شدن توانمندیها و نیز یافتن راه
حل برای رفع نواقص مؤثر باشد؛ بهعالوه ،نتایج این بررسی میتواند تا اندازهای
تصویری از وضعیت جریان کلّی نقد ادبی را در ایران نیز به نمایش بگذارد؛ زیرا تكوین
و تحول جامعهشناسی ادبیات به دلیل ویژگیها و عناصر خاصِ هویتی آن در مقایسه با
دیگر رویكردهای نقد ادبی از شرایط و عوامل گفتمانیِ اثرگذار در مسیر تكامل نقد
ادبی ،تأثیر بیشتری پذیرفته است؛ لذا عوامل یا زمینههای ناپویاییِ نقد ادبی معاصر را
میتوان در جامعهشناسی ادبیات ،بهتر ردگیری و تحلیل کرد.
روش پژوهش
این پژوهش از گونة اسنادی است که با روش توصیفی -تحلیلی و رویكرد انتقادی اجرا
شده است .تالش شد تا در سطح تجزیه و تحلیل اطالعات با در نظر گرفتن اهداف و
چهارچوب نظری مقاله ،ضمن نگاهی آسیبشناختی به مقاالت ،مهمترین ویژگیهای
نظری و روششناختی آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
ی این پژوهش ،مقاالت علمی-پژوهشی با موضوع جامعهشناسی ادبیات
جامعة آمار ِ
است که در دهه های هفتاد ،هشتاد و ابتدای دهة نود شمسی در مجالت علمی-
ی
پژوهشی ایران منتشر شده است .با استفاده از شیوة نمونهگیری هدفمند و با جستجو ِ
پیوسته در پایگاههای ثبت اطالعات و دادههای علمی 30 ،مقاله گزینش شد و با
رویكرد آسیبشناسانه مورد بررسی قرار گفت.
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آسيبشناسي نقد جامعهشناختي
در پژوهشهای پژوهشگران ایرانی در حوزة جامعهشناسی ادبیات با توجه به ویژگیهای
پژوهش مسألهمحور ،کاستیهایی به چشم میخورد که در این بخش به مهمترین آنها با
استناد به مقاالت علمی-پژوهشی منتشر شده اشاره میشود.
 .1ضعف روششناختي

نداشتن شناخت دقیق و کافی از امكانات نظری و روششناختیِ نظریهها و در نظر
نگرفتنِ توانمندی آنها در تفسیر پدیدهها ،موجب میشود بخشی از واقعیتها در نقد
نادیده گرفته شود؛ چرا که کاربرد عملیِ نظریهها اغلب مستلزم گزینش دقیق و جدّی
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پيشينة پژوهش
بهرغم گسترش مطالعات جامعه شناسی ادبیات در ایران ،ارزیابی آن بویژه بررسی
وضعیت مقاالت این حوزه ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است .در مجموع چند مقاله
در این باره منتشر شده است؛ از جمله مقالة «خاستگاه فلسفی نظریة جامعهشناسی ادبی
و آسیبشناسی بهکارگیری آن در متون ادبی فارسی» که در شمارة  36و  37فصلنامة
پژوهشهای ادبی چاپ شده است (عاملی رضایی 147 :1391 ،تا  .)164این مقاله به سبب
پرداختن بیش از حد به معرفی مبانی نظریِ جامعهشناسی ادبیات و تاریخچة آن و نیز
مرور فهرستوار کاستیهای این پژوهشها ،بیشتر جنبة نظری دارد و نقدهای آن به مثال
مستند نیست.
مورد دیگر مقالة «وضعیت تحقیقات اجتماعی -فرهنگی در ایران» از دکتر منوچهر
محسنی و مسعود کوثری است که ضمن مروری بر تعاریف و تاریخچة کلّی
رویكردهای مختلف ،وضعیت این پژوهشها را در ایران تا سال  1378شمسی بررسی
کرده و نتیجه گرفته است که جامعهشناسی ادبیات در میان جامعهشناسان چندان جدی
گرفته نمی شود و عمدة تالشها معطوف به پژوهشگران غیر دانشگاهی است (محسنی و
کوثری 377 :1378 ،تا  .)379همچنین مقالة «درد یا درمان؛ آسیبشناسی کاربرد نظریههای
ادبی در تحقیقات معاصر» به کیفیت کاربرد نظریههای ادبی معاصر در نقد متون فارسی،
نگاهی انتقادی دارد؛ در البهالی این مقاله به نمونههایی از نقد جامعهشناختی نیز اشاره
شده است (امنخوانی و علیمددی 51 :1391 ،تا .)76
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نمونههایی متناظر با آن واقعیت است .بنابراین در فرایند پژوهش ،برخی از دادهها
برجسته و برخی دیگر کنار گذاشته میشود و همواره این امكان هست که در برخی
پژوهشها ،بخشی از واقعیتها پنهان شود یا زیرِ سایة اجزای دیگر قرار گیرد .نكتة مهم
این است که این فرایند گزینشگرانه نباید یكسویه باشد و موجب شود برخی از وجوه
واقعیت نادیده گرفته شود؛ همچنانكه این انتقاد همواره به برخی روشهای تجربی،
اثباتگرایانه و ماتریالیستی در چگونگی نگرش آنها به عناصر زیباییشناختی ،پدیدههای
انسانی و اجتماعی وارد بوده است؛ زیرا آنان واقعیتهای چندبُعدی را به مثابه عینیتهایی
ایستا تفسیر میکنند نه بدان گونه که خودِ واقعیتها هستند .از سوی دیگر ،گاه برخی
مقاالت با انتخاب جامعة آماری گسترده ،قصد پیگیریِ اهداف و مسائل جزئی را در
امتداد تحقیق دارد؛ حال اینكه در اغلب گرایشهای جامعهشناسی ادبیات ،یكی از قواعد
ی مرتبط با مسأله و روش است بهگونهای که
بینادینِ روششناختی ،انتخاب جامعة آمار ِ
حجم نمونه باید «نماینده» یا «معرّف» کلیّت مجموعه باشد؛ برای مثال ،موضوع کلّی و
پُر دامنهای چون «نقد جامعهشناختی رمان فارسی» از نظر اشتمال بر موارد بسیارِ قابل
بررسی و دورة تاریخی طوالنی ،ظرفیت کمتری برای نگارش مقالهای مسألهمحور دارد؛
زیرا در چنین مقاالتی به دلیل گستردگیِ موضوع (چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ
ی دادهها میسر نمیشود؛ مانند مقالة «خاستگاه
ارتباط نظری) عمالً مجال پردازش تحلیل ِ
فلسفی نظریه جامعهشناسی ادبی و آسیبشناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسی»
(عاملی رضایی 147 :1391 ،تا )164؛ در چنین مواردی ،که گسترة تحقیق وسعت دارد،
میتوان با استفاده از شیوههای مختلف ،قلمرو تحقیق را محدود کرد و با تجزیة موضوع
به مسألههای کوچكتر ،امكان دستیابی به نتایج دقیقتر و کاربردی را فراهم کرد.
نكتة مهم دیگر این است که در کمتر مقالهای ،نویسندگانِ مقاالت مورد بررسی،
معیاری را برای انتخاب چهارچوب نظری و ماهیت ارتباط روششناسی پژوهش با
مسئلة تحقیق ،عرضه یا دربارة آن استدالل میکنند به گونهای که این امر به روشی ثابت
و پذیرفته شده در مقاالت پژوهشی تبدیل شده است .یكی از اشكاالت رایج ،عدم
ارتباط منطقی میان پیشفرض ،روش تحقیق و مسئلة تحقیق است؛ چرا که پیشفرضها
گزارههای بنیادینی است که انتخاب نظریه ،گزینش و پردازش دادهها و روند تجزیه و
تحلیل اطالعات را به گونه منظمی به سمت حل مسأله و دستیابی به نتایج دلخواه
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هدایت میکند .بنابر این در همه حال باید میان پیشفرضها ،مسأله و روش تحقیق،
ارتباطی نظاممند (ارگانیك) برقرار باشد .همچنین برخی مقاالت جامعهشناسی ادبیات،
رابطة تبارشناختی و گونهشناسیِ مسئلة تحقیقاتی را با رویكردِ منتخبشان تبیین نمیکنند
بهگونهای که در مواردی حتی گاه تعاریف را به جای یكدیگر بهکار میبرند؛ گاه در
انتساب این ویژگیها دچار اشتباه میشوند و...؛ به عنوان نمونه در مقالة «بازنمایی
اجتماعی در شاهنامة فردوسی» (ر.ک :بذرافكن و روحانی :1389 ،صص 49 .تا  ،)72آمده
است :فردوسی با زبان شعر ،روند پدید آمدن اجتماعها و تمدن بشری را بیان نموده
است و اینكه فردوسی با «کاربرد» مقوالتی چون آداب و رسوم ،قواعد مدنی ،تقسیم کار
و« ...تاریخ را با مفهومهای اجتماعی-جامعهشناختی آمیخته ...امروزه جامعهشناسان بدین
حوزه ،جامعهشناسی ادبیات میگویند» (رک .همان :ص .)50 .در اینجا به دلیل کمتوجهی
به رابطة میان مسأله با روش ،پیشفرضهای ذهنیِ فرامتنی بر عینیت متن و ویژگیهای
تاریخی آن ،غلبه مییابد .پرسش اساسی این است که چه توجیه نظری و عقالنیای
دارد که تعاریف و اصول شناختهشدة علمی را که برای خود ،چهارچوب مفهومی و
کارکردی ویژهای دارد ،همچون پدیدههایی یكبار مصرف به کار ببریم و آنها را تا ح ّد
مقولههایی ایستا ،کلّی و انتزاعی کاهش دهیم.
همچنین مواردی متعدد دیگری وجود دارد (بهعنوان نمونه ،رحمدل 51 :1384 ،تا  68؛
الهامی 104 :1386 ،تا  114؛ ذوالفقاری 27 :1386 ،تا  )52که با کمتوجهی به مقولة روش و
بدون اتخاذ مبانی نظریِ مرتبط با دادهها ،اساساً معیار و دلیلی برای انتخاب متن یا طرح
مسأله عرضه نمیشود به گونهای که مقاله از آغاز تا پایان بر اساس رویكردی
محتواگرایانه به شرح و تحلیل شواهد امثالی از متون ادبی اختصاص مییابد ،بهعنوان
نمونه در مقالة «بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فكری» ،که بدون اتخاذ مبانی
نظریِ خاصی بر اساس کمیّت بازتاب برخی مقوالت اجتماعی ،دینی و فرهنگی در
اشعار طاهرة صفارزاده و با هدف بررسی زمینهها و عوامل شكوفایی شعر او نگاشته
شده ،روش تحقیقِ بهکار گرفته شده ،چنین معرفی شده است« :پژوهش حاضر به روش
کتابخانهای و به شیوة تحلیل محتوی انجام گرفته است» (اکبری و خلیلی .)45 :1389 ،عالوه
بر اینكه این بیان از سهو روششناختی ،خالی نیست ،در مقام اجرا نیز مقاله ،بدون
روشی علمی و تنها بر اساس توالی و تفسیر کلّیِ برخی مضامین شعری (وطنپرستی،
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عدالتطلبی ،آزادیخواهی ،صلحطلبی و )...پیش میرود؛ بنابراین ،تحت تأثیر این
بیروشی ،بیش از آنچه تحلیلی جامعهشناختی از تحول اندیشگانی صفارزاده عرضه
شود ،روند مقاله و نتیجة آن ،سبكشناسی فكری او و توصیفی از اندیشههای این شاعر
است؛ ضمن اینكه اساساً رویكرد نویسندگان در پرداختن به آن ،توصیفی است به
گونهای که حتی تحلیل محتواییِ هدفمندی نیز از این درونمایهها ارائه نشده است.
از سوی دیگر ،کیفیت ارتباط هر مسئلة پژوهشی با نظریه یا نظام فكری بر اساس
ویژگیهای روششناختی صورت میگیرد .تسلط ناکافی بر ابعاد و حدود مسأله پژوهش،
ضعف در آگاهیِ تاریخی و ضعف آگاهیِ روششناختی موجب میشود که برخی افراد
در انتخاب روش تحقیقِ متناسب با ویژگیهای مسأله ،دچار مشكل بشوند؛ گویی برخی
از پژوهشگران بر اساس برخی قواعد از پیش تعیینشده به سراغ متن میروند و گویی
ی متن به
مسأله ،قبل از اجرای تحقیق ،حلّ شده است .این موضوع ،فروکاستن پویای ِ
خشكی و ایستاییِ پیشفرضهاست که خود را به صورت پژوهشهای دادهمحور با
تفسیرهای کلّی و مقطعی و نتایج درآمیخته با حدس و گمان نشان میدهد حال اینكه
هر تحقیق علمی و به تبع آن ،دادههای متفاوت ،مستلزم کاربرد روشها و شیوههای
مختلفی برای تبیین مسأله و تجزیه و تحلیل اطالعات است.
 .2گسستگي ميان بخش نظري و عملي

میزان ارتباط منسجم میان بخش نظری (تئوریك) و پردازش عملیِ مقاله از شاخصهای
مهم در ارزیابی مقاالت نظریهمحور به شمار میآید و این ویژگی همواره از شاخصهای
سنجش کیفیت علمی و نوآوری مقاالت دانسته میشود؛ اما گاه به دالیلی چون آشنایی
ناکافی با نظریهها و برداشتهای ناقص از ظرفیتهای هنری و بسترهای تاریخی متون
ادبی ،این نظریهها به شكل مكانیكی و فرمگرایانه در متون ادبی اجرا میشود بهگونهای
که کاربرد ناقص و نارسای نظریهها در شكل تحمیل نظریهها بر متون و نظامهای ادبیِ
بومی -فارغ از توجه به صبغه و نوع متون -خودنمایی میکند به شكلی که «امروزه،
اغلب نوشتههای نقد ادبی ما بویژه در مقاالت و پایاننامههای دانشگاهی ،ساختاری دو
پاره دارند؛ نیمة فربه و جاذب آن ،طرح نظریهای است که گاه در منابع زبان فارسی،
مكرّر ترجمه و بازنویسی شده و نیمة نزارش ،تحمیل آن نظریه بر متنی فارسی است...
یكی از عوامل این نقصان ،غفلت از قیاس و تطبیق شكلها و محتواهای کنونی با
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الگوهای پیشین است که ناشی از ناآشنایی با سرگذشت متن در تاریخ و زیست آن در
میان گفتمانها و ژانرهای مرتبط است و دیگری عدم دقت و کارشناسی در انتخاب متن
و نظریه است که به ناهمخوانی سوژة مورد نقد با روش یا نظریه منجر میشود»
(فتوحی .)15 :1390،در مقاالت مورد بررسی ،کمتر میتوان مقالهای را یافت که بدون
اینكه مرعوب و مجذوب مبانی و کارکردهای نظریهها شود با هدف دستیابی به درک و
معنای جدیدی از متن ادبی به سراغ آن رفته باشد و دستاورد تازهای را از این تحلیل
ال مقالة «انعكاس اجتماعیات در داستانهای کوتاه
عملی ارائه کند .در چنین مواردی مث ً
ابوالقاسم پاینده» (نصر اصفهانی و طالیی 159 :1390،تا  )187در بخش آغازین مقاالت به
منظور فربهکردن مقاله و مجابکردن مخاطب به گونهای مفصل به معرفی نظریة مورد
نظر و سیر تحول آن پرداخته میشود امّا در مقام اجرا به توصیف بسنده میشود؛ گویی
دو بخش مقاله ،دو جهان مختلف است و عمالً ارتباطی منطقی و منسجم میان آنها
نیست .در چنین مقاالتی در سطح نظری ،ظاهر ًا کار خوب پیش میرود امّا همین که
میخواهند آن نظریه را با متنی ادبی عملیاتی کنند ،هر کسی از ظن خود ،یار آن میشود
و رشتة کار از دست می رود .زمانی که برخی از این مقاالت را در چهارچوب تاریخیِ
پژوهش میسنجیم ،خالقیت و تازگیای در فكر و اجرای نظریه مشاهده نمیکنیم .در
مقالة «نگاهی به ساختار اجتماعی اندیشة مولوی در مثنوی» (رحمدل 51 :1384 ،تا  )68به
رغم اینكه در مقام نظر ،تالش میشود به ساختار روابط کنشهای اجتماعی ،نمایههای
آن و شكلگیریِ واقعیتهای اجتماعیِ اندیشة مولوی پرداخته شود در مقام عمل به ذکر
و تفسیر شواهدی از آثار مولوی دربارة مقوالتی چون تحمّل و مدارا ،نقد ریاست و
حكومت ،نقد مشورت با نااهالن ،خرافهستیزی و ...بسنده میشود.
یكی از مسائل ضمنی در اغلب مقاالت موضوعمحور ،پرداختن غیرِ ضروری به
کلیّات و حواشیِ مرتبط با تحقیق در مقاالت است؛ در این قبیل پژوهشها ،اهداف
تحقیق در راستای حلّ مسأله پیگیری نمیشود .گاه ،نویسنده به هر مطلبی میرسد،
قصد دارد چون شروعی دوباره ،مقدمات و تاریخچهای هم از آن عرضه کند؛ بنابراین،
هر مطلبی حتی با کمترین ارتباط در گزارش پژوهش درج میشود؛ غافل از اینكه همین
حواشی هم به انسجام مطالب مقاله آسیب وارد میکند و هم رهزن حلّ مسأله میشود
و مجال کافی برای پرداختن به ابعاد مختلف آن را از بین میبرد .عموماً پژوهشهایی با
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رویكرد کلّیِ بررسی «اجتماعیات در ادبیات» با نادیده گرفتن مبانی نظری ،اصول و
اهداف جامعهشناسی ادبیات و قواعد روششناختی آن ،مفاهیم و گزارههایی را به هم
میآمیزند که از نظر آنها امكان تبیین اجتماعیاتی دارد یا بخش اعظم مقاله را به تعریف
نظریه ،تاریخچه ،اختالف آرا در این باره اختصاص میدهند به گونهای که عمالً مجالی
برای تبیین وجوه مختلف واقعیت ادبی باقی نمیماند؛ به همین سبب ،اغلب چنین
مقاالتی به لحاظ سیر منطقیِ عرضة مطالب و پیگیری اهداف تحقیق ،دچار پراکندگی
ی حجم مقاله است .معروف است که چنین
می شو د که نتیجة آن ،افزایش غیرِ ضرور ِ
مقاالتی ،معموالً از سر به انتها الغر و الغرتر میشوند؛ مثالً در مقالة «ضرورت کاربست
ساختگرایی تكوینی در جامعهشناسی ادبیات» (طلوعی و رضایی 3 :1386 ،تا  )27با وجود
ی مناسب از مسئلة تحقیق و انسجام ساختاری مقاله ،فضای نظری و مرور
پرداخت نظر ِ
زمینة نظریِ نظریهپردازان جامعهشناسی ادبیات بر کلیّت مقاله ،حاکم است و گویی میل
به تجربهگری و تكرارِ ممتدِ نظریهها در پژوهشهای ما نهادینه شده است؛ هر چند در
بخش پایانی مقاله (بیست درصد حجم مقاله) تالش شده است بر اساس نمایشنامة
«دنیای مطبوعاتیِ آقای اسراری» ،شیوة ساختگراییِ تكوینیِ بوردیو تبیین شود( .همچنین
میتوان به مواردی دیگری نیز که دچار همین کاستی است ،اشاره کرد؛ از جمله اکبری و خلیلی:1389 ،
 45تا 67؛ نصر اصفهانی و طالیی 159 :1390 ،تا 187؛ الهامی 104 :1386 ،تا 114؛ عاملی رضایی،
 147 :1391و .)148

مقالة «چشماندازی به رمان تاریخگرای فارسی» (امیری 39 :1388 ،تا )60نیز قصد دارد
ی رمانوار
با تكیه بر مقولة حافظة جمعی و با الهام از ویژگی گفتگوگرایانه و چندصدای ِ
(باختین) و فكر حقیقت پرسپكتیوی (رابرت آرچیبالد) ،سیر تحول رمان تاریخگرا را از
مشروطه تا زمان ما بررسی کند .هفتاد و پنج درصد این مقاله به مرور نامنظم
دیدگاههای متباعدی از حوزههای روانشناسی تجربی ،جامعهشناسی ادبیات،
تاریخگرایی ،تحلیل گفتمان ،روایتشناسی و ...اختصاص یافته است بهگونهای که در
اثر این پراکندگی ،پیشفرض مقاله در صفحة هفدهم آن آورده شده است؛ هرچند کاربرد
سلیقهایِ اصطالحات را می توان کاستی دیگر این مقاله برشمرد؛ مثالً در ترجمة گفتاری
از باختین ،منطق گفتگویی را قاعدة گفتگویی میخواند و به جای بینامتنیت،
بینالمتونیت(!) میآورد (همان.)53 ،
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در اینگونه موارد ،گویی نظریه برای سندیّتبخشیدن و موجّه جلوهدادن موضوع
مقاله به کار گرفته می شود ،نه گسترش معنا و افق متن ادبی .مقالة «بررسی
جامعهشناختی گفتمانهای شعر جنگ تحمیلی» نیز با اشارة گذرایی به رویكردهای
جامعهشناختی ،بدون استناد به منابع نظری و روششناختی آن ،عمالً در شمار
پژوهشهای محتواگراست و سیر مطالب بر اساس تحلیل مضمونها و موتیفها ،بسامد آنها
و ساختار نحویِ اشعار ،پی گرفته میشود؛ عالوه بر اینكه به سبب گسست میان سطح
نظری و عملیِ مقاله و نیز ضعف روششناختی ،اصطالح گفتمان در مفهومی عام و
غیرتخصصی به کار گرفته شده است (ر.ک :ضیایی و صفایی 189 :1389 ،تا .)192
 .3ناهمخواني متن با نظريه
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درک کافی از ویژگیهای متون ادبی و اوضاع تاریخی و اجتماعی شكلگیری آنها و
تسلط کافی بر مبانی نظری و روششناسی نظریة مورد کاربرد از مهمترین شرایط تحقق
هر تحلیل جامعهشناختی هدفمند است .هر گونة ادبی ،مختصات هنری و ویژگیهای
ساختاری و تاریخی خاص خود را داراست و با توجه به ظرفیتهای ذاتی متن است که
جهان اجتماعی به شكلهای مختلف در هر شعر ،داستان یا رمان یا نمایشنامه ،بازتاب
مییابد .بنابراین ،بررسی نظاممندِ پیوندِ ساختاریِ هر متن با واقعیت اجتماعی و بستر
تاریخی آن ،نیازمند گزینش نظریههایی متناسب با ویژگیهای محتوایی ،هنری ،تاریخی
واجتماعیِ متن ادبی است؛ این در حالی است که برخی از پژوهشگران ،بدون توجّه به
لزوم همخوانیِ قلمرو نظریه با متن ،تنها به دلیل آشنایی کلّی با فضای اثری ادبی ،یا
اتفاقات و شخصیتهای داستان بخصوصی ،نسبت به بررسی جامعهشناسانة اثر اقدام
میکنند.
نتیجه بررسی مقاالت جامعهشناسی ادبیات در چند دهة اخیر ،نشان میدهد که
منتقدان جامعهشناس و منتقدان ادبی ،کارنامة متفاوتی دارند .عدم تسلّط کافی بر متون
ادبی و زمینههای تاریخی آنها بیشتر در مورد مقاالتی صدق میکند که نویسندگان آنها
از رشتة جامعهشناسی بودهاند .از سوی دیگر به سبب غلبة ذهنیت ترجمهمحور و تألیفی
بر فضای عمومی تفسیرهای ادبی و بسامد زیاد مقاالتی که رویكردی آموزشمحور
دارد ،ادیبان نیز در بهکارگیری مهارتهای روششناختیِ نقد و توجّه به مبانی نظریِ الزم
برای خوانشی همسو با جهان متن ،چندان موفق عمل نكردهاند .نتیجة این آسیب را
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میتوان در کلّی گویی و ارائة تفاسیر محتوایی از آثار ادبی تحت عنوان آثار نقد
جامعهشناختی دید به گونهای که مراجعه و استناد به اصل منابع ادبی رو به کاستی نهاده
است و به جای تفاسیر مبتنی بر نظریههای جامعهشناسی ادبیات ،غالباً مصداقهای کلی
از محتواهای مشترک عرضه میشود؛ بهعالوه به دلیل تكرار و بازتولیدِ کاهشگرایانه،
ناقص و نارسای مفاهیم ،نتایج این پژوهشها ،خود به گفتمانی تبدیل شده ،که بتدریج
جای اصل واقعیت را گرفته و موقعیت خود را در چهارچوب پژوهشهای علوم انسانی
تثبیت کرده است .برخی مقاالت بدون توجه به عناصر و پارادایمهای اساسی اثر ادبی و
عدم سنخیت میان آن با نظریهای خاص ،تالش کردهاند با استخراج شواهدی از بعضی
عناصر محتوایی اثر ادبی و برقراری ارتباطی مكانیكی و سطحی با شاخههای نظریة
مورد کاربرد به هر شكلی که شده است ،اجرای چنین پژوهشی را موجّه جلوه دهند و
تحقیق را به سمتِ نتایج از پیشتعیینشده سوق دهند؛ همچنانكه بازخوانیِ رمانهای
اجتماعی مستقل ،که گرایش مرامی ،مسلكی و تاریخی به اندیشههای مارکسیستی ندارد،
با روششناسی مارکسیستی ،همان اتفاقی را رقم میزند که ويکتور هوگو به دلیل
رمانتیسم خود و مرتبط نكردن «رویدادهای خصوصی اشخاص داستانیش با زندگی
واقعی مردم» ،مورد بازخواست مارکسیستها قرار گرفته بود (ر.ک :تادیه 190 :1390 ،و
.)191

برخی مقا الت با محور قرار دادن برخی شاخصهای نظری ،تنها با هدف موجه
جلوهدادن و اهمیت نظریهای خاص ،نمونههایی از متون ادبیِ فارسی را با رویكرد
تجربی و کمّی به آن نظریه مرتبط میکند که احتماالً معیار انتخاب متن در آنها بر منطق
تصادف و آزمون و خطا استوار است .مقالة «بررسی سرمایة اجتماعی سازمانی در
سازمانهای خدماتی استان اصفهان (با رویكرد آموزههای مدیریت در آثار سعدی)» (نصر
اصفهانی و دیگران 107 :1390 ،تا  )134با هدف تعیین عوامل سرمایة اجتماعی سازمانی در
سازمانهای خدماتی استان اصفهان به سراغ گلستان سعدی رفته که بیش از هفتاد درصد
از مقاله ،مبانی نظری و مرور نظریههای مرتبط با سرمایة اجتماعی است .حال پرسش
اساسی اینجاست« :چرا گلستان سعدی و متن دیگری نه؟!» با فرض تحقق هدف مقاله،
نتیجة کاربردی و ضمنیِ چنین پژوهشهایی چیست؟ نكتة جالب در این مقاله ،نتیجة آن
است« :این پژوهش نشان میدهد که میتوان از دیدگاههای سعدی ،عناصر دیگری از
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کاهش ابعاد و سطوح اثرگذار هر پدیده و منحصر کردن کلیّت کنشها در یك عامل
(مثالً زمینة تاریخی) نیز آسیبهای دیگری را متوجه پژوهش میکند .نظریهپردازانی مانند
گلدمن ،بخش اصلی و مهم هر پژوهش علمیِ جامعهشناختی را سطح اوّل آن میدانند.
از نظر گلدمن ،تحلیل درونی یا بررسی ساختار معنادار اثر ادبی (کلیّت معنادار) ،به
ی جامعهشناسی ادبی است.
عنوان گام نخست امّا تعیینکننده و زیربنایی در روششناس ِ
اهمیت این مرحله چنان است که گلدمن تأکید میکند :کوچكترین اجزای متن ادبی،
باید در سنجش و کشف ساختار درونیِ اثر ادبی لحاظ شوند؛ زیرا «اثر ادبی ،کلیّتی
منسجم است که یك کلمه کم و زیاد هم نباید باشد و محقّق یا منتقدی که با
کوچكترین تحریف در اثر یا نادیده گرفتن کوچكترین جزء اثر بخواهد آن را بررسی
کند ،تحلیل [او] نقص روششناختی دارد» (پوینده101 :1388 ،؛ ولف 51 :1389 ،و.)52
پیش از این اشاره شد که نقد ادبی معاصر ،متن ادبی را پدیدهای چند وجهی و
پیچیده میداند که عوامل مختلفی در فرایند شكلگیری و تفسیر آن مؤثر است؛ بنابراین،
ی
منحصر کردن کلیّت متن در یك کنش یا وجه ،در واقع نادیده گرفتن ظرفیتهای ذات ِ
متن است .اما برخی منتقدان با افراط در محوریتبخشیدن به نقش جامعه و کاستن از
نقش سایر عوامل از جمله نقش عناصر هنری و زیباییشناختی ،متن ادبی را صرف ًا
محصول کنشهای اجتماعی و تاریخی میدانند؛ نتیجة این تلقّی ،خنثیبودن و انفعال متن
ادبی است .چنین منتقدانی به گونهای گزینشگرانه ،هنگام تفسیر متن نیز آن را با
زمینههای اجتماعی و نگرشهای ایدئولوژیك خودشان منطبق میکنند و توفیق اثر ادبی
را در میزان انطباقش با پیشفرضهای خود میدانند در حالی که نادیدهگرفتن عوامل
ذهنی ،هنری و حتی تجربههای عینیِ متكثّری که در شكلگیری متن مؤثر بوده است،
نسبت واقعی و ارتباط متن را با واقعیتهای جاری در جامعه ،دچار گسست میکند.
کسانی مانند لوکاچ و باختین این نوع پژوهشها را جامعهشناسیگریِ عامیانه و عامالن آن
را «جامعهشناسان کاذب» خواندهاند .باختین در این باره گفته است« :نتیجهگیریهای
مستقیمی که بر اساس بازتاب فرعیِ ایدئولوژی در ادبیات صورت گرفته و بر واقعیت
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اجتماعیِ زمانة منطبق با آن فرافكنده شده است ،برای مارکسیستها پذیرفتنی نیست؛
آن جامعهشناسان کاذبی که به این کار دست زده و هنوز میزنند حاضرند به فرافكنی
مستقیم هر عنصر ساختاریِ اثر ادبی -به عنوان مثال ،شخصیت یا طرح و توطئة
آنتریك -بر زندگیِ واقعی دست بزنند» (پوینده 156 :1388 ،و .)157
جریان نقد ایدئولوژیك ،که عمدتاً توسط منتقدان مارکسیست در ایران رواج یافت،
نیز نقدی مبتنی بر پیشداوری و مرامی است که معنا و تفسیر ادبی را تكبُعدی و
جهتمند میکند .به دلیل شكلنگرفتن شاکلههای نظری و عدم استقالل هویتی ،جریان
عمومیِ نقد ادبی ما در یك دورة نسبتاً طوالنی (حدود  1320تا 1370شمسی) تحت
تأثیر اندیشههای مارکسیستی و ایدئولوژی چپ با رویكردهای تكبُعدی ،اغلب متن
ادبی را به منزلة «سالح مبارزه» تلقی میکرد و «آثار ادبی را چونان بازنمود نبرد طبقاتی
تفسیر مینمود .میراث آن رویكرد ،هنوز در نوشتههای نقد فارسی ،کمابیش به شكل
تحمیلِ رمزگشاییهای تكبُعدی بر متن (مثالً شب= خفقان و )...دیده میشود و
تفسیرهای کلیشهای و رمزگشاییهای بسته و راکدی را در نقد معاصر ما به ارمغان
آورده است» (فتوحی .)11 :1390 ،از منظر آنان ادبیات اجتماعی از قِبَل کارکرد مرامی و
سیاسیش مطرح بود؛ نه به دلیل توجّه واقعی آن به نهادهای اجتماعی .از طرفی نیز
انفعال اندیشمندان در رویارویی با جریان ترجمة نظریههای فرهنگی ،فلسفی و ادبی
غربی ،موجب شد رابطة آنها با پیكرة هویتیِ جامعه ،که در واقع برآیندِ سنت ادبی و
دغدغههای امروزین جامعة خود بود ،تضعیف و گاه گسسته شود.
یكی از پیشفرضهای رایج در برخی پژوهشهای جامعهشناسی ادبیات این است که
شاعر یا نویسنده در دورة خود بهطور مطلق ،تحت تأثیر اوضاع اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی قرار داشته است .این گونه مقاالت ،پیوسته سعی دارد با یافتن شواهد و
ل
مصادیقی در متون ،بدون اینكه توسّع و گشایشی در متن یا نظریه ایجاد کند ،فرایند ح ّ
مسأله را در راستای تأیید یا توجیه چنین پیشفرضهایی قرار دهد؛ اما به سبب محوریت
کلیشة مطلقگرایانة «اثرگذاری اوضاع اقتصادی و ...بر اندیشه و زبان آفرینشگران ادبی»
بر ذهنیت حاکم بر برخی مقاالت ،مجال بخش تحلیلیِ مقاله ،تنگتر میشود؛ برخی از
عوامل این اندیشة کاهشگرایانه عبارت است از :تأکید بیش از اندازه بر مرور حوادث
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تاریخی و زمینههای بروز آنها ،پرداختن به بدیهیاتی چون بررسی اندیشة آفریننده و
درونمایههای آثار او ،توصیف وقایع تاریخی و. ...
نكتة قابل تأمل این است که معموالً مقصود نهاییِ این قبیل پژوهشها نشاندادن و
تبیین آگاهی شاعر یا نویسنده از وقایع زمان خود و انعكاس این اطالعات در آثارش
است حال اینكه نه تنها در متون ادبیِ واقعگرا ،بلكه در درونگراترین و فردگراترین آثار
ادبی و هنری نیز میتوان همواره محتواها و افكاری را بازیافت و به لطایفالحیل ،آنها
را به زمانه و زمینة اجتماعی و تاریخی خاصی پیوند داد .نكتة مهمتر اینكه گاه
نویسندگان به صِرف اندک شباهت های ظاهری و محتوایی ،میان تحوالت اجتماعی و
تاریخی با متن ادبی ،رابطهای مبتنی بر علت و معلول برقرار میکنند در حالی که این
میزان اعتماد به متون و ادبیات را «آيينة تمامنماي جامعه دانستن» یا تأکید صِرف بر
اطالعات تاریخی ،هیچیك برای دستیابی به تحلیل جامعهشناختیِ نظاممند کافی به نظر
نمیرسد .یكی از مسائل قابل انتقادی ،که در نگرش برخی منتقدان مارکسیست به
ادبیات وجود دارد ،موضوع امكان اعتماد به متون ادبی به عنوان «مستنداتی» اجتماعی
است (برتنس 106 :1387 ،و )107؛ در این نوع نگاه به منظور کشف ساز و کارهای حاکم
بر الیههای اجتماعی ،تمامی پدیدهها و امور انسانی تا سطح متغیرهای عینیِ اجتماعی
کاهش مییابد و کنش متقابل میان این پدیدهها و جامعه به دیدگاهی کلگرا و متراکم
منحصر میشود (ر.ک :نوذری 217 :1384 ،تا .)223
از نظر معتقدانِ به انگارة «ادبيات آيينة تمامنماي جامعه» ،با توجه به حجیّت داشتن
متن ،فهم و تحلیل محتوای آن ،ما را به درک درستی از اوضاع اقتصادی ،تاریخی و
اجتماعی جامعه میرساند؛ همچنانكه در مقالة «جامعهشناسی رمان معاصر فارسی»
(غالم 129 :1383 ،تا  )173تالش شده است ضمن بررسی ساختار اجتماعیِ چهار رمان
معاصر فارسی ،تصویری از جامعة فردیتیافتة معاصر از خالل این آثار ترسیم گردد.
در این مقاله ،نویسنده بر اساس پیشفرض شباهت و تناظر جهان داستان با واقعیتهای
عینی ،تالش کرده است میان حوادث داستانها و حوادث اجتماعیِ دورة مورد اشاره در
رمان ،رابطهای متناظر برقرار کند (ر.ک :همان 155 ،تا  157و  .)159در واقع در این مقاله ،با
بازتاب برخی مقوالت اجتماعی و فرهنگی ،چون دین و دینداری ،معرفی وضعیت
شخصیتهای زن و پیامدهای ورود فناوری کشاورزی به روستاها در چند رمان رو به رو
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هستیم .عالوه بر آن به دلیل تعدّد و تفاوت آثار در مقام عمل ،تحلیل ساز و کارهای
میان جهان اجتماعی و جهان متن به رابطهای مبتنی بر شباهت و تناظر ،کاهش یافته
است .برخی پژوهشها نیز با اتخاذ روشی یكسونگرانه ،گونة ادبیِ رمان را به مثابه آینهای
تلقی می کنند که ساختارهای کالن جامعه در دو حوزة اجتماعی و ارتباطی را بروشنی
در خود بازتاب داده است .مقالة «از رئالیسم تا مدرنیسم :انبوه انسان تنها در رمانهای
معاصر» (رونقی نوتاش و فرهنگی 119 :1390 ،تا  )131بدون مستندسازی و استناد به متون
دست اول این حوزه ،پیشفرضی سنتی و کاهشگرا را مبنای عمل خود قرار داده است:
«جامعهشناسان ادبیات ...مدعیاند که آثار ادبی را میتوان دادههای جامعهشناختی
محسوب کرد و از این منظر به آنها نگریست که شاخصی برای ارزیابی ارتباط و
ایدههای اجتماعی به شمار میروند» یا اینكه «بیتردید محیط ادبی هر دوره نمیتواند از
تأثیر اجتماعیِ آن دوره برکنار باشد» (همان.)120 ،
ی
حوزة مورد بررسی این مقاله ،دهة پنجاه و هفتاد شمسی (بدون اشاره به چرای ِ
لحاظ نشدنِ آثار دهة شصت)-برابر با  1994-1974م -است؛ امّا اتكای نویسندگان آن
بر روششناسیِ موسوم به جامعهشناسیِ عامیانه است که در میان نظریهپردازان به
یكسویهنگری ،تكیه بر دادههای جزئی و مصداقگرایی مشهور بوده است؛ همچنانكه در
اینجا نیز مجموعة اطالعات و مباحث به سبب ابهام در تبیین مسأله به شكلی کلّی و
نامنسجم و در سطحی توصیفی عرضه شده است حال اینكه عمدة تالش
جامعه شناسانی مانند لوکاچ ،گلدمن و حتی باختین ،مصروف زدودنِ زنگارها و
اطالعات ناقص و گاه غیر علمیای میشد که در جامعهشناسی سنتی و عامیانه ریشه
داشت.
از نظر منتقدان« ،این گونه مطالعات ،اگر چنین بپنداریم که ادبیات صرف ًا بازتاب
زندگی ،عكس برداری از آن و بنابراین ،مدرکی اجتماعی است ،ارزش چندانی ندارد و
فقط وقتی معنا پیدا میکند که  ...نه با کلّیگویی ،بلكه بهطور مشخص بگوییم که
تصویر ارائهشده ،چه رابطهای با واقعیت اجتماعی دارد؛ آیا این تصویر بهعمد
واقعگرایانه است؟» (ولك و وارن)111 :1382 ،
چنین پژوهشهایی به سبب انگارههای فرامتنی ،ادبیات و متن ادبی را آیینهای فرض
میکنند که کارش تقلید است و صرفاً آن را پدیدهای محاکاتی میشمارند در حالی که
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متن ادبی ،گونهای از واقعیت است که صرفاً به گزارش بُعد سطحی و عینیِ واقعیت
نمیپردازد ،بلكه «بازتابی حقیقیتر ،کاملتر ،زندهتر و پویاتر از واقعیت است؛ بازتاباندن
در واقع قالب بندی کردنِ ساختار ذهنی است که در لباس کلمات در آمده است» (سلدن
و ویدوسون.)102 :1384 ،

 .5ارائة تعريفهاي ناقص و نارسا
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نقد ادبی در ایران ،تحت تأثیر عوامل متعددی چون ترجمهمحوری و ترویج انبوه
نظریه های جدید ،گسست و شكاف میان فرایند تولید و سنجش و ارزیابی اندیشهها،
شتابزدگی ،پرورش نیافتن تفكر انتقادی و  ...به صورت جریانی روشمند و نظامیافته،
شكل نگرفته است به گونهای که میتوان دامنة این پراکندگی و بیسامانی را در
رویارویی شیفتهوار با نظریه های ادبی ،حتی در تعاریفی که برخی پژوهشگران از این
نظریهها ارائه میکنند ،مشاهده کرد .یكی از نقدهایی که به پژوهشهای حوزة
جامعه شناسی ادبیات وارد است ،پراکندگی و تشتّت در تعاریف و معرفی رویكردها و
مبانی نظری است که تأثیر آن در نقد عملی نیز دیده میشود در حالی که انتظار میرفت
پس از گذشت چهار دهه از نخستین پژوهشها در این حوزه ،دست کم در کلیّات،
تعاریف و روششناسی ،روشی نسبت ًا مورد اتفاق شكل بگیرد؛ چرا که مبنا قرار دادن
تعاریف ناقص یا نادرست و تكبُعدی ،موجب برداشتهای غلط از جامعهشناسی ادبیات
و نیز انحراف در تفسیر متن میشود .تشتّت در تعاریف ،تداخل تعریفها و خلط
ویژگیهای آنها ،ارائة تعاریف کاهشگرایانه ،یكسویه و گاه متناقض از مهمترین
اشكاالت برخی پژوهشهای جامعهشناسی ادبیات است .غلبة ذهنیت ترجمهای و نقصان
در داناییِ الزم موجب شده است گاهی نامها و اصطالحات مجعولی مانند
«جامعهشناسی در ادبیات» رایج شود و به سبب انفعال حوزة نقد و ارزیابی مقاالت
علمی ،این دیدگاههای ناقص بسرعت در رسانهها و نشریات بازتولید شود و رسمیّت
یابد.
البته این نقص نه تنها در مقاالت ،که در برخی کتابهای نظریِ مورد استناد
پژوهشگران هم به چشم میآید؛ به عنوان نمونه ،تعدادی از این تعاریف ،بررسی و نقد
میشود:

نقد جامعهشناختی «مدعی است که هدفش درک تأثیر تاریخ و مسیایل اجتمیاعی بیر
ساختار متن است [ .]1در حقیقیت نقید جامعهشیناختی کیه تیاریخ و تحیوالتش را
اساس و پایة هر ساختار متن می داند [ ،]2تجزییه و تحلییل سیاختارگرایانه را بیرای
دستیابی به تجزیه و تحلیل دیالكتیكی به کار می گیرد» (کهنموییپور.)42 :1389 ،
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با توجه به بخشهای مشخص شده در این تعریف ،مشاهده میشود که هر یك از
این گزارهها به صورت جدا گزارهای معنادار است ،ولی ترکیب و کنار هم قرار دادن
آنها موجب وضعیتی پارادوکسگونه و البته از نظر علمی ،نادقیق شده است.
[ ]1طبیعی است که نمی توان منكر تأثیر بستر اجتماعی و زمینة تاریخی بر متن شد
و حتی میتوان این استدالل را به گونه قاطعانهتری هم بیان کرد که :هیچ متنی از تأثیر
تاریخ و اجتماع برکنار نیست .امّا آیا براستی هدف جامعهشناسی ادبیات فقط کشف
صِرف وجود همین رابطة پیشینی است (کاهشگرایی کلیّت به هدف جزیی) در حالی
که بدون اینكه نیاز ی به انجام یك پژوهش علمی باشد ،خود به وجود این رابطه اذعان
داریم.
ت
[ ]2قسمت دوم این تعریف از نظر روششناختی ،گزارهای از جامعهشناسی ادبیا ِ
مبتنی بر مارکسیسم سنتی است که بر پیشفرضی ماتریالیستی استوار است .نكتة قابل
توجه اینكه معموالً مارکسیستهای سنتگرا ه م تا این میزان ،وجود متن را تنها به
درک کنشهای یك عامل-تاریخ -منحصر نمیکردند .امروزه به دلیل گسترش
جامعهشناختی ادبیات و تكوین نظری و روششناختی آن نمیتوان قرائت
جامعه شناختی از پدیدة ادبی را به یك عامل محدود دانست و با این قطعیت ،وجوه
مختلف واقعیت اجتماعی و دیگر عوامل مؤثر در شكلگیریِ متن ادبی را به تاریخ
منحصر دانست.
در مقالة «بررسی جامعهشناختی گفتمانهای شعر جنگ تحمیلی» در تبیین
جامعهشناسی ادبیات و گرایشهای مختلف آن ،چنین آمده است:
معموالً در بررسی ادبیات به عنوان پدیدهای اجتماعی ،دو رویكیرد عمیده بیه چشیم
میخورد :یكی رویكرد بررسی اجتماعیات در ادبییات و دیگیری رویكیردی کیه بیر
اساس جامعهشناسی ادبیات پییش مییرود ...ابتیدا پژوهشیگر بیه بررسیی تحیوالت
اجتماعی دورة زمانیِ مورد نظر میپردازد و سپس انعكاس این تحوالت در آثار ادبیی
را جستجو میکند (ضیایی و صفایی 190 :1389 ،و .)191
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در این نمونه ،میان این دو رویكرد ،تمایزی واقعی وجود ندارد؛ نه در اجرا و نه در
روششناسی .هر چند در این مقاله تالش شده است این دو به عنوان دو رویكرد
متفاوت ،معرفی شود در واقع اشارة نویسندگان به گرایش محتواگرایانه در پژوهشهای
جامعهشناختی است که در شمار روشهای تجربی قرار میگیرد و اغلب هم در
پژوهشهای مردمشناسی ،قومشناسی ،جامعهشناسی کتاب و گرایشهای مربوط به آن
کاربرد دارد .به نظر میرسد که تحت تأثیر این ابها ِم در تعریف جامعهشناسی ادبیات
است که در ادامة مقاله« ،گفتمان» نیز به مفهومی عام و تقریباً مترادف با درونمایه و
مضمون به کار برده شده و عمالً مقاله بر اساس تحلیل مضمونی نمونهها و بسامدشان
در آثار ادبی ،بنیان نهاده شده است.
دامنة این پراکندگی در ارائة تعریفهای نارسا و نادقیق منحصر نمیشود بلكه تا
ی گرایشهای مختلف جامعهشناسی ادبیات ،امتداد
روششناسی ،حوزة عمل و توانمند ِ
پیدا میکند .برخی ،جامعهشناسی ادبیات را شاخهای از جامعهشناسی عمومی و برخی
نیز آن را به جامعهشناسی معرفت ،منتسب میدانند .طبیعی است که تعلّق و انتساب آن
به هر حوزهای ،گزارهها و پارادایمهای نظری و روششناختیِ خاصی را بر آن تحمیل
میکند .برخی با محور قرار دادنِ نظر کوهلر دربارة حدود و وظایف جامعهشناسی ادبی
و جامعهشناسی ادبیات ،معتقدند «جامعهشناسی ادبیات شاخهای از جامعهشناسی معرفت
است که به بررسی رابطة اثر ادبی و ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به منظور
فهمپذیر کردنِ متن ادبی میپردازد» (کوثری .)111 :1377 ،برخی نیز بدون تمایز قائلشدن
میان گرایشهای جامعهشناسی ادبیات ،آن را شاخهای نو پا از جامعهشناسی عمومی
میدانند که به بررسی رابطة ادبیات با ساختارهای اجتماعی میپردازد .از نظر نویسندة
کتاب جامعهشناسی ادبیات ،این حوزه با استفاده از روشهای علمی ،بنمایههای آثار
ادبی ،زمینهها و مقتضیات محیط اجتماعیِ پرورندة شاعر یا نویسنده ،طرز نگرش و
موضع فكری آنان ،مسائل و موضوعات برجسته در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار
میدهد (ترابی.)55 :1385 ،
کتاب جامعهشناسی ادبیات ،عالوه بر اینكه در تلقیای محتواگرایانه ،گرایشهای
جامعهشناسی ادبیات را حتی در مقام حوزههایی مطالعاتی ،جدا نكرده است ،بلكه آنها
را به صورت پیكرههای یكپارچه فرض کرده و ویژگیهای متفاوت هریك از گرایشهای
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جامعهشناسی ادبیات را با هم درآمیخته است؛ مثالً آیا بواقع در همة گرایشهای
جامعه شناسی ادبیات ،نقش محیط اجتماعی در تكوین اندیشة آفرینندة اثر تا این اندازه
برجسته میشود؟ اگر چه ،تنها در برههای ،برخی نظریهپردازان اولیة جامعهشناسی
تجربی ،مانند هیپولیت تن در مقام تحلیل اجتماعی برای عنصر محیط نقش مهمی قائل
بودند.
ت دقیق تر و پایة اصلیِ استداللِ این نویسندگان در تعریفی که ارائه
در واقع ،صور ِ
کردهاند ،تعریف کوهلر از جامعهشناسی ادبیات است .از نظر وی ،جامعهشناسی ادبیات
حوزهای است که به بررسیِ تجربی گرایش دارد و از رشتههای فرعیِ جامعهشناسی
عمومی است و روشهای آن را به کار میگیرد (ر.ک :آدورنو و دیگران.)236 :1377 ،
این رویكرد کلّی و نارسا در تعریف و تعیین مبانی و حدود جامعهشناسی ادبیات،
عمالً نقدها و مباحث کتاب جامعهشناسی ادبیات را به سوی نقدی مكانیكی پیش
میبرد و در اثر توجه نكردن به شاکلههای هویتی و کارکردهای نظری هر گرایش،
پژوهشها را به سمت محتواهای شبیه به هم سوق میدهد در حالی که کوهلر با تمایز
قائلشدن میان جامعهشناسی ادبیات و جامعهشناسی ادبی ،هدف جامعهشناسی ادبی را
«کمك به درک متون ادبی و فهمپذیر کردن آن» میداند .از نظر کوهلر ،جامعهشناسی
ی
ادبیات «روشی است مربوط به علم ادبیات [که] آن را [میتوان] علمِ تاریخ ِ
جامعهشناسی ادبیات» دانست (همان) .طرفدارانِ جامعهشناسی تجربیِ ادبیات در پی
تبدیل جامعهشناسی ادبیات و هنر به علمِ تجربی و عینی به معنایِ مورد نظر ماکس وبر
ش
هستند .از نظر آنان «موضوع پژوهشهای جامعهشناسی ،کنش اجتماعی ،یعنی کن ِ
بیناذهنی است و از این رو ،جامعهشناسی [تجربهمحور] ،اثر هنری را به عنوان پدیدهای
زیباییشناختی در نظر نمی گیرد؛ چرا که معنای ادبیات را صرفاً در کنش ِ بینا-ذهنیِ
ویژهای جستجو میکند که ادبیات بر میانگیزد» (زیما .)174 :1388 ،این رویكرد عینیگرا
بعدها توسط کسانی چون آدورنو و دیگر نظریهپردازان مكتب انتقادی مورد انتقاد قرار
گرفت؛ زیرا جامعهشناسیِ تجربیِ ادبیات با توجه ویژهای که به جنبههای کمّی ،تولید،
توزیع و مصرف دارد در نقد جامعهشناختیِ اثر ادبی و هنری ،پیوستگی و مالزمت
بنیادینِ کمیّت و کیفیت (ساختار و محتوا) را نادیده میگیرد و عمالً پژوهش را به سوی
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ایستارهای تجربی سوق میدهد .این رویكرد ،بعدها به وسیلة کسانی چون اسكارپیت و
شاگردانش مورد توجه قرار گرفت.
 .6ضعف تفکّر انتقادي
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با توجه به آنچه دربارة برخی ویژگیهای نظام تفكر و فضای کلیِ نقد ادبی ما -بویژه نقد
دانشگاهی -گفته شد ،این پرسش مطرح است که چرا بهرغم همة تالشها و انتشار انبوه
پژوهشهای مرتبط با نقد و نظریة ادبی هنوز به چشماندازی خلّاقانه و نظرگاهی بومی
در نقد ادبی از جمله در نقد جامعهشناختی نرسیدهایم؛ چرا در الیههای فكری و
فرهنگی ما تالشها و تجربههای موفق در کنار تجربههای دیگر ،جریان فكری منظمی را
ایجاد نكرده است؟
به دلیل ویژگیهای نقد جامعهشناختی ادبیات ،شاید پاسخ ضمنی به چنین پرسشهایی
و برخی از عوامل یا زمینههای ناپویایی جریان نقد ادبی معاصر را بهتر میتوان در
پژوهشهای جامعهشناختی ادبیات ،ردگیری و تحلیل نمود؛ از جملة این علتهای مهم
میتوان فردیتگرایی و نهادینه نشدن تفكر انتقادی ،حتی در میان بنیادهای دستاندرکار
در تولید و ترویج علم از جمله رسانهها و مجالت علمی را برشمرد و در این میان،
مسئولیت بیشتری را میتوان متوجّه دانشگاهها کرد؛ چرا که مراکز آموزش عالی ،کانون
فعالیتهای علمی و فرهنگی بهشمار میرود.
پس از نزدیك به صد سال از آغاز تالشهای نوجویانه در ایران ،حتی در سالهای
اخیر نیز جریان نقد ادبی ما از فردیتگرایی عبور نكرده و همچنان اصالت با تجربههای
فردی است .هنوز آنچنانكه باید به پایاب و نظرگاهی فلسفی و فكری در نقد ادبی
دست نیازیدهایم به طوری که بتوان به دور از شتابزدگی و بازتولید کلیشههای
گمراهکننده با آرامش ،طرح و تفكری متناسب با دغدغههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی
را در انداخت؛ این در حالی است که در ادبیات معاصر ،این گسست ادواری ،ناخودآگاه
بهشكل دورهای تكرار شده است به گونهای که– چه در آفرینش ادبی و چه در نقد
ادبی -گاه در تكتجربهها و خالقیتهای فردی ،متوقف میشویم .در پیِ درخششهای
فردی ،جریانی دامنهدار شكل نمیگیرد و به جای تداوم نوآوریها ،گرایش به شبیهسازی
و حرکت بر مداری شتابناک و خطّی دنبال میشود؛ همچنانكه برخی معتقدند در زمینة
ادبیات واقع گرا ،نه احمد محمود جانشینی پیدا کرده ،نه محمود دولتآبادی؛ جانشینهای
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گلشیری هم ادامة بالفصلِ او نیستند در حالی که خودِ او ادامهدهندة راه هدایت و بهرام
صادقی است؛ چرا که تنوع و تكثّر از فردیتهای کارساز نشأت میگیرد ،ولی«فردیتهای
پراکنده ،یكدیگر را تكمیل نمیکنند ،بلكه دفع میکنند؛ انگار جزایری پراکندهاند که به
یكدیگر راه ندارند ،همة آنها در [محدودة] خود تمام میشوند» (سمیعی 64 :1383 ،و )65؛
زیرا به دالیلی چون برقرار نشدنِ ارتباط میان الیههای تاریخی و فرهنگی جامعه،
ناتوانی در پاالیش و انتقال توانمندیهای نظریههای بدیل ،عدم انسجام ساختاریِ نظام
فكری و ...پیكرة هویتمند و منسجمی در ادبیات و نقد ادبی ما شكل نگرفته است به
گونهای که شكلگیری تجربههای زبانمحور در شعر ،تكنیكزدگی و توجه بیش از حد
به فرم در داستاننویسی ،پرداختنِ سطحی به پدیدهها (موضوعمحوری به جای
مسألهمحوری) را میتوان برخی از نتایج بالفصل این گسست به شمار آورد.
امروزه پیامدهای عینیِ نوسان در تجربهگری و تثبیت پارادایم «فردیتهای واگرا» در
نقد ادبی و تا حدودی حوزة آفرینش ادبی را میتوان در کاهش روحیة جستجوگری،
عدم بروز خالقیتهای فردی ،غلبة عادت گزیدهخوانی و مهجور ماندن نسخة کامل متون،
ناپویا شدنِ ساختار آموزش مشاهده کرد؛ در چنین فضایی ،اگر خالقیتی هست یا
مقطعی و فردی است ،یا روی به سوی مخاطبان ندارد و زبانی شخصی دارد .الگوی
ت نقد ادبی ما (بویژه در این دو دهة
زبانی و فكریِ مبتنی بر فضای فكری و تولیدا ِ
اخیر)« ،ترجمهمحور» و «نظریهزده» بوده است و در افتادن به جاذبه نظریههای ادبی و
میل به تجربهکردن آنها ،ناخودآگاه ،ما را از پرداختن به مسألههای مهمتر ،بازداشته است.
این اشتیاقِ انفعالی تا بدانجا پیش رفته و ریشه دوانده است که به شكلگیری کلیشه-
هایی چون انگاشتن نظریه های ادبی به مثابه یگانه راه جهانی شدن ادبیات فارسی،
نظریههای ادبی به عنوان تنها روش درک درست متن ادبی و  ...منجر شده است .از
سوی دیگر در اثر تفاوتهای پارادایمی و زیرساختیِ عناصر و محتوای نظریههای تازه با
بسترهای فرهنگی و هویّتی جامعة ایرانی ،زبان مشترک و تفاهمبرانگیزی که بتواند این
اندیشههای تازه را نهادینه کند ،شكل نگرفت؛ همچنانكه در دهة  60و  70شمسی با
وجود ضرورتی که در ترجمة نظریهها و آرای نظریهپردازان وجود دارد ،عمدة تالش
منتقدان به حوزة ترجمه و نظر معطوف بوده ،که این امر موجب انباشت متراکمگونة
دیدگاهها و نظریهها شده است به گونهای که اکنون ما در این مقطع زمانی (ابتدای دهة
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1390شمسی) میراثدار بیسامانیِ ناشی از این تودة متراکم نظریهها هستیم .در اوضاعی
که فردیتگرایی بر نگرش سیستمی و کالننگر غلبه دارد ،نقدهای نوآورانه و خالقانه،
کمتر شكل گرفته است .رویكرد بخش مهمی از مقاالت بررسیشده ،حرکت از سطح
ال
توصیف به توصیف و گاه هم اجرای کلیّت نظریهای خاص بر متنی ادبی است؛ مث ً
اینكه حافظ در شعرش به توصیف ویژگیها و اوضاع مطبوع محیط طبیعی شیراز
پرداخته است ،مبنای استدالل قرار میگیرد که اشعار حافظ را بر اساس نظریة هیپولیت
تن تفسیر کنند .گاه نتایج برخی از این مقاالت به دور از مبنای نظری ،اینهمانگویی و
تكرار کلیشههاست« :عوامل و شرایط مختلف اجتماعی در تحوالت و دگرگونی ادبیات
هر جامعه و پیدایش سبكها و مكتبها تأثیری غیرِ قابل انكار دارند» (فلسفی 110 :1355 ،و
.)111

***

پیش از نتیجهگیری ،ذکر این نكته ضروری است که با وجود نقایص و کاستیهایی
که در نقد و بررسی مقاالت علمی-پژوهشیِ جامعهشناسی ادبیات ذکر شد ،در این
میان ،مقاالتِ خوشخوان و روشمندی نیز هست که تحلیلهای علمیِ دقیقی از رابطة متن
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مواردی نیز هست که بدون اینكه چه در سطح تحلیل نظری و چه در تفسیر دادهها،
تحلیلی جامعه شناختی و روشمند از موضوع ارائه کنند ،با اتخاذ رویكردی توصیفی و
مروری ،عمالً فقط عنوان جامعهشناسی ادبیات را بر پیشانی دارند؛ از جمله میتوان به
مقالة «جامعهشناسی ادبیات صوفیه» (شریفیان 117 :1385 ،تا « ،)137گامی در قلمرو
جامعهشناسی ادبیات» (وحیدا 33 :1376 ،تا  )47و «چشماندازی بر جامعهشناسی ادبیات در
ایران» (همایون سپهر 36 :1385 ،تا  )49اشاره کرد .چنین مواردی بیش از اینكه تحت تأثیر
تازگی و فضای نظریِ جامعهشناسی ادبیات باشد ،در بردارندة برخی عناصر پژوهشهای
سنتی ،چون دغدغه های محتواگرایانه ،رویكرد خطیِ تاریخی و گریز به موضوعات
حاشیهای است .همچناکه در چنین تجربههایی عمالً تحلیل نظریِ پدیدة ادبی بر اساس
ی جامعهشناسی ادبیات صورت نگرفته است و همواره در این
روششناسی و مبانی نظر ِ
سالها گرایش منفعالنه به تكرار مبانی نظریِ رویكردهای جامعهشناسی ادبیات و اجرای
آن در متون ادبی بر تمایل به رویارویی منتقدانه با آنها یا گشایش افقهای تازه در تحلیل
متون ادبیِ فارسی غلبه داشته است.
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ادبی با واقعیت اجتماعی و تاریخی ،ارائه کردهاند .در اینجا به معرفیِ مختصر دو مورد
بسنده میشود :مقالة «رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسة آلاحمد»
(پاینده 69 :1388 ،تا  )88نقدی اجتماعی بر رمان مدیر مدرسه از جهت رویكرد رئالیستی
آن در پردازش واقعیت است .مقالهای مسأله محور ،خوشخوان و روان ،منسجم و به دور
از نظریهپردازیهای گیجکننده .بخش نخست مقاله ،بازخوانی وجوه رئالیستیِ مدیر
مدرسه و نقدی است بر عدول آل احمد از قواعد نگارش رئالیستی و لزوم تقیّد به
بازنماییِ غیر مستقیمِ واقعیت در داستان .اما بخش دیگر مقاله ،شامل استداللهای
ی داستا ِن مدیر مدرسه به تأمّالت
نویسنده در این باره است .از نظر وی ،نقدهای راو ِ
خودآگاهانة نویسندهای که دربارة اوضاع سخن میگوید ،شباهت دارد به گونهای که
ی نویسنده را دارد
برخی از این نقدها و سرزنشها ،آشكارا بوی آرمانگراییِ سوسیالیست ِ
(همان 82 ،تا  .)86بر خالف اغلب پژوهشهای این حوزه ،که به دلیل حجم زیاد نمونهها و
عدم اتخاذ روشی متناسب با مسأله ،تحلیلهایشان ،مبهم و سطحی است و کارشان به
تعمیم نتایج جزئی به حجم نمونهای بزرگ ختم میشود ،این مقاله به دلیل تناسب
مسأله با روش و حجم نمونه و نیز پرهیز از نظریهپردازی ،رویكردی تحلیلی در حل
مسأله دارد.
مورد دیگر ،مقالة «بررسی جامعهشناختیِ رمان تاریخیِ اشك سبالن» است (راد و
نظری شیخ احمد 75 :1390 ،تا  .)97مقالهای مسألهمحور ،که با استفاده از روش ساختگرایی
ی جنبشهای مردمی را در دورة دوم پهلوی بررسی
تكوینی گلدمن قصد دارد علل ناکام ِ
کند .البته در برخی جزئیاتِ بهکارگیریِ روش گلدمن ،نقدهای اساسی به مقاله وارد
است؛ از جمله ،ناتوانی در تبیین مفهوم فاعل فرافردی و اشتباه در تبیین ساختار معنادار
ی داستان ،بیش از اندازه پرداخته شده
اثر ادبی (همان 90 ،تا  .)94دیگر اینكه به جنبة خط ِ
است به گونهای که برخی از تحلیلها رنگ و بوی معرفیِ شخصیتهای داستان را به خود
گرفته است و در مواضعی ،نویسندگان سعی دارند رابطهای مستقیم میان دگرگونیهای
جامعه و حوادث رمان اشك سبالن برقرار کنند (ر.ک :همان 94 ،و .)95
نتيجهگيري
مطالعة جامعهشناختی ادبیات از جملة رویكردهای نسبتاً نوپا در نقد ادبی ایران است.
هر چند تألیفات و پژوهشهای جامعهشناسان و پژوهشگران ادبی در زمینة جامعهشناسی
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ادبیات به صورت کتاب از چند دهه قبل در ایران منتشر شده است ،نشر مقاالت مرتبط
با آن در مجالت علمی-پژوهشی از میانههای دهة هفتاد شمسی مورد توجّه قرار
گرفت؛ با این همه از ابتدای دهة  1360تا ابتدای دهة  1380شمسی ،پنج مقالة علمی-
ی متون ادب فارسی بر اساس نظریههای جامعهشناسی
پژوهشی در زمینة نقد عمل ِ
ادبیات منتشر شده است.
مطالعات آغازین ،تحت تأثیر رویكرد زندگینامهای و پژوهشهای ادبیِ سنتی ،تالش
می کردند با کند و کاو در زندگینامة آفریننده ،حوادث تاریخی عصر او و برخی مقوالتِ
محتوایی با متن ادبی ،ارتباطی مستقیم و تناظری برقرار کنند .این تالشهای آغازین به
سبب آشنایی اندک و گسستهوار پژوهشگران با مبانی نظری و روششناسی
جامعهشناسی ادبیات ،نقش زیادی در ترویج و تثبیت رویكرد کاهشگرایانة محتواگرا
داشته است.
در طول چند دههای که از آغاز این پژوهشها گذشته است ،مطالعات جامعهشناسی
ادبیات ،جریانی پر نوسان بوده است .دامنة این نوسان و پراکندگی به حدّی است که با
وجود منابع و متون نظریِ شناختهشده در این زمینه ،گاهی حتی در پژوهشهای مختلف،
تعاریف متعدّد و گاه متناقض از حدود و توانمندیهای رویكردهای جامعهشناسی ادبیات
عرضه میشود .مقاالت در دهة هفتاد و هشتاد شمسی از تنوّع برخوردار است ،امّا
ت
عموماً در رویارویی ژرفاندیشانه با ابعاد مسأله و خالقیّت در اجرای نظریهها کیفی ِ
الزم را ندارد .نگاه آسیبشناسانه به مقاالت علمی-پژوهشیِ نقد جامعهشناختی در
دهههای اخیر نشان میدهد که این رویكرد در ایران به رغم تنوع پژوهشها ،کاستیهای
متعدّدی دارد؛ از جمله :ضعف تفكر ان تقادی ،تمرکز بر تبیین سطحیِ روابط میان متن و
جامعه ،بیتوجهی به رابطة ساختاری و در عین حال رابطة دیالكتیك میان شكل و
محتوای اثر ادبی ،نظریه زدگی ،درک ناقص از ارتباط متن با نظریه ،ضعف
روششناختی ،کاهش گرایی ،بدفهمیِ متون ،گسستگی میان بخش نظری و عملی و...
گرایش عمومی در مقاالت جامعهشناسی ادبیات ،رویكرد محتواگرایانه به آثار ادبی
است و به جای اینكه به «چرایی» و «چگونگیِ» رابطة متن ادبی با واقعیت اجتماعی و
بستر تاریخی ،بیشتر پرداخته شود ،عمدة تالشها صَرف اثبات وجود این رابطه و
توصیف آن میشود؛ همچنین حوزههایی چون ادبیات کودکان ،ادبیات نمایشی ،ادبیات
پایداری ،ادبیات فولكلور کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است.

تمرکز بیش از حد بر وجوهِ توصیفی و تالش برای برقراریِ روابط تناظری میان
پدیدة ادبی با جامعه و تاریخ ،موجب کاستن از وجه انتقادی مقاالت دانشگاهی در
ف یافتن
زمینة جامعهشناسی ادبیات شده است .عمدة تالش گروهی از نویسندگان ،صر ِ
شواهدی برای نزدیكکردن و حتیالمقدور شبیه نشاندادنِ جهان متن با واقعیت
اجتماعی میشود به طوری که عمالً چشمانداز تازهای را فراروی مخاطب قرار
نمیدهد .نواقص و مسائلی از این دست موجب شده است شمار پژوهشهای انتقادی،
بسیار اندک باشد به گونهای که گاه حتی گرایش جامعهشناسی ادبی ،که ذاتاً و ماهیت ًا
مواجهه ای انتقادی با جهان اطراف خود دارد ،اغلب در ساحتی توصیفی به کار گرفته
شده است .چنین پژوهشهایی ،نه تنها ظرفیتهای نظریِ جامعهشناسی ادبی را نادیده
گرفته است ،بلكه با توجّه به اهداف آن ،نقض غرض شمرده میشود.
منابع
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س اول ،ش اول ،بهار و تابستان  ،1388ص  39تا.60
بذرافكن ،حمیرا و علی روحانی؛ «بازنمایی اجتماعی در شاهنامة فردوسی» ،مطالعات ملی؛ س
یازدهم ،ش  ،)1389( 4پیاپی  ،44ص  49تا .72
برتنس ،هانس؛ مباني نظرية ادبي؛ ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی؛ تهران :ماهی.1387 ،
پاینده ،حسین؛ «رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسة آلاحمد»،
جامعهشناسی هنر و ادبیات؛ س اول ،ش دوم ،پاییز و زمستان  ،1388ص  69تا.98
پوینده ،محمدجعفر؛ تا دام آخر؛ به کوشش سیما صاحبی؛ تهران :چشمه.1388 ،

بازخواني انتقادي نقد جامعهشناختي در ايران با تکيه بر مقاالت علمي پژوهشي
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تادیه ،ژان ایو؛ نقد ادبي در قرن بيستم؛ ترجمة مهشيد نونهالي؛ تهران :نیلوفر.1390،
ترابی ،علیاکبر؛ جامعهشناسي ادبيات فارسي؛ تبریز :فروزش.1385 ،
ذوالفقاری ،حسن؛ «هویّت ایرانی و دینی در ضربالمثلهای فارسی» ،مطالعات ملّی؛ س
هشتم ،ش  ،)1389( 2پیاپی  ،30ص 27تا .52
راد ،فیروز و علی نظری شیخ احمد؛ «بررسی جامعهشناختی رمان تاریخی اشك سبالن»،
جامعهشناسی هنر و ادبیا؛ س سوم ،ش سوم (پاییز و زمستان  ،)1390ص  75تا .97
رحمدل ،غالمرضا؛ «نگاهی به ساختار اجتماعی اندیشة مولوی در مثنوی» ،مجلة علوم اجتماعی
و انسانی دانشگاه شیراز؛ دورة  ،22ش اول (بهار  ،)1384پیاپی  ،42ص  51تا .68
رونقی نوتاش ،مهناز و علیاکبر فرهنگ؛ «از رئالیسم تا مدرنیسم :انبوه انسان تنها در رمانهای
معاصر» ،مطالعات رسانهای؛ س ششم ،ش دوازدهم ( ،)1390ص  119تا .132
زیما ،پیر و؛ «روشهای تجربی و دیالكتیكی در جامعهشناسی ادبیات» ،ترجمة محمد جعفر
پوینده؛ در تا دام آخر ،به کوشش سیما صاحبی ،تهران :چشمه .1388 ،ص  173تا .188
سلدن ،رامان و پیتر ویدوسون؛ راهنماي نظرية ادبي معاصر؛ ترجمة عباس مخبر؛ تهران :طرح
نو.1384 ،
سمیعی ،عنایت؛ «گسست معرفتی در خرد انتقادی ایران» ،نقاب نقد؛ تهیه و تدوین شاهرخ
تندرو صالح؛ تهران :چشمه.1383،
شریفیان ،مهدی؛ «جامعهشناسی ادبیات صوفیه» ،مجلة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
اصفهان؛ دورة دوم ،ش  ،)1385( 47ص  117تا .137
ضیایی ،حسام و علی صفایی؛ «بررسی جامعهشناختی گفتمانهای شعر جنگ تحمیلی» ،ادبیات
پایداری؛ س اول ،ش دوم ( ،)1389ص  189تا .218
طلوعی ،وحید و محمد رضایی؛ «ضرورت کاربست ساختگرایی تكوینی در جامعهشناسی
ادبیات» ،مجلة جامعهشناسی ایران؛ دورة  ،8ش  ،)1386( 3ص  3تا .27
عاملی رضایی ،مریم؛ «خاستگاه فلسفی نظریه جامعهشناسی ادبی و آسیبشناسی بهکارگیری آن
در متون ادبی فارسی» ،پژوهشهای ادبی؛ س نهم ،ش  36و ( 37تابستان و پاییز  ،)1391ص
 147تا .164
غالم ،محمد «جامعهشناسی رمان معاصر فارسی» ،مجلة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تربیت معلم ،شمارة  :46-45صص )1383( .173-129
فتوحی ،محمود؛ نامة نقد (مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران)؛
به کوشش محمود فتوحی؛ تهران :خانة کتاب.1390 ،
فلسفی ،حسن؛ «مقدمهای بر جامعهشناسی ادبی» ،نشریة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تبریز؛ ش  ،)1355( 117ص 100تا .112
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کوثری ،مسعود؛ «درآمدی بر جامعهشناسی ادبیات جنگ» ،نامة پژوهش؛ ش ( 9تابستان ،)1377
ص  109تا .129
کهنمویی پور ،ژاله؛ نقد جامعهشناختی و لوسین گلدمن؛ تهران :علمی و فرهنگی.1389 ،
محسنی ،منوچهر و مسعود کوثری؛ وضعیت تحقیقات اجتماعی -فرهنگی در ایران؛ تهران:
رسانش.1378 ،
نصر اصفهانی ،علی و دیگران؛ «بررسی سرمایة اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی
استان اصفهان (با رویكرد آموزههای مدیریت در آثار سعدی)» ،جامعهشناسی کاربردی؛ س ،22
ش اول ( ،)1390پیاپی ،41ص  107تا .134
نصر اصفهانی ،محمدرضا و مولود طالیی؛ «انعكاس اجتماعیات در داستانهای کوتاه ابوالقاسم
پاینده» ،دوفصلنامة جامعهشناسی هنر و ادبیات؛ س سوم ،ش اول ( بهار و تابستان  ،)1390ص
 159تا .187
نوذری ،حسینعلی؛ نظرية انتقادي مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعي و انساني؛ تهران :آگه،
.1384
وحیدا ،فریدون؛ «گامی در قلمرو جامعهشناسی در ادبیات» ،جامعهشناسی ایران؛ ش ،)1376( 2
ص  33تا .46
ولف ،جانت؛ زيباييشناسي و جامعهشناسي هنر؛ ترجمة بابك محقق؛ تهران :متن.1389 ،
ولك ،رنه و آستین وارن؛ نظرية ادبيات؛ ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر؛ تهران :نیلوفر،
.1382
همایون سپهر ،محمد؛ «چشماندازی بر جامعهشناسی ادبیات در ایران» ،مجلة جامعهشناسیی؛ ش
 ،)1385( 6ص  34تا .49

