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چکیده
جامعهشناسی رمان به عنوان یکی از روشهای تحلیل ،در سالهای اخیر مورد توجهه جامعهه ادبهی
قرارگرفتهاست؛ با این حال ،کاستیها و نارساییهایی در کهاربرد رویکردههای ایهن روش بهرای نقه
رمانهای ایرانی وجود دارد که مطالعه انتقادی آن را ضروری میسازد .در این پهووه انتقهادی ،ده
مقاله علمی -پووهشی که به نق جامعهشهناختی رمهانههای ایرانهی براسها رویکهرد سهاختررایی
تکوینی گل من پرداختهان مطالعه ش هاست .این مطالعات نشان میده که پهووه ههای کامهل و
جامع در اقلیت قرار دارد؛ چراکه کاربست این رویکرد مستلزم رعایت شرایطی است کهه بهیالتفهاتی
پووهشرر نسبت به آنها گاه منجر به ناکامی مطالعه ش هاست .برخی از نارساییها به درک نادرسهت
پووهشرر از مفاهیم نظری و درنتیجه ع م تبیین و کاربست آنها در متن ،افتادن در دام تقلیلگرایی
و اعمال اجزایی از نظریه بر متن بهجای کل آن ،عه م شهناخت روش و اهه ا نظریهه ،بهیالتفهاتی
پووهشرر نسبت به بستر اجتماعی خلق نظریه ،سهلانراری در انتخابِ متنی همسو با نظریهه و نیهز
ضعف تفکر انتقهادی پووهشهرران در فراینه مطالعهه منظرگرایانهه اثهر معطهو اسهت .شناسهایی،
طبقهبن ی و تحلیل این آسیبها با روش فراتحلیل ،ه مطالعه حاضر بودهاست.
واژگان کلیدی :مطالعه انتقادی ،ساختررایی تکوینی ،رمان ایرانی
 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشراه خوارزمی
2و .4استاد زبان و ادبیات فارسی دانشراه خوارزمی
 .3استاد جامعهشناسی دانشراه تهران

* narjeasafshari@rocketmail.com
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 -1مقدمه

نق ادبی معاصر با درک اهمیت مطالعات میانرشتهای تالش کردهاست برای رویارویی بها مسها ل
تازه ،همواره توانمن یهای الزم را به دست آورد .هر یک از رویکردهای نق ادبی براسا اهه ا ،
روششناسی و امکانات نظری خود ،برای درک و تفسیر پ ی ههای انسانی و اجتماعی و رویهارویی
با مسئلههای علمی مختلف ،این امکان را به پووهشرران میدهن تا با استفاده روشمن انه و بجها،
تفسیری منطقی از واقعیتهای جهان متن عرضه کنن  .بها توجهه بهه رواق نقه جامعههشهناختی
رمان و افزای گرای به آن در ایران ،مطالعه انتقادی نق ها و دستاوردهای پووهشهرران در ایهن
حوزه برای ارا ه تصویری واقعی از وضهعیت موجهود و شهناخت توانمنه یهها و کاسهتیههای آن
ضروری به نظر میرس  .جامعهشناسی رمان روشی است متشهکل از چنه ین رویکهرد ،و بهالطبع،
پرداختن به سیر تکوین و کاربست همه آنها در مطالعات ادبهی ،از حوصهله یهک پهووه بیهرون
خواه بود؛ بنابراین ،نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه انتقهادی پهووه ههایی کهه صهرفا بها
رویکرد ساختررایی تکوینی به نق رمانهای ایرانی پرداختهان  ،میهزان توفیهق یها ناکهامی آنهها را
جستجو و تحلیل کن و به این پرس پاسخ ده که آیا نویسن گان نق ها توانسهتهانه براسها
رویکرد ساختررایی تکوینی گل من خوانشی تازه از متن ارا ه دهن ؟
از آنجا که در پووه حاضر برآنیم تا به نق نق های جامعهشناسهی رمهان بدهردازیم ،روش
فراتحلیل را مناسبترین روش برای دستیابی به نتایجی منسهجم و گویها یهافتیم .ایهن روش،
نتایج پووه های منفرد را شناسایی و ترکیب میکن و پس از مقایسه آنها با یک یرر و آشکار
کردن ضعفهای نظری ،نتایج مطالعه را در قالب مقیاسی کمی مشترک ارا ه میدهه  .بنها بهر
این روش ،ابت ا به بیان مسئله پووه  ،ضرورت و اه ا آن پرداختیم .سدس از بین مطالعهات
انتقادی موجود ،آنهایی که مؤلفههای مورد نظر پووه را دارا بودن گزین و مطالعه کهردیم.
نظر به اهمیت کارکرد نق نق و تأثیرگذاری و جریانسازی آن در عرصه مطالعهات انتقهادی ،از
میان مجموعه نق های صورتگرفته براسها سهاختررایی تکهوینی گله من در عرصهه رمهان،
مقاالت علمی -پووهشی را برگزی یم ،زیرا اهرمها یا کانالهای نظارتی (داوری مقاالت) موجهود
در مسیر چاپ مقاالت پووهشی بای این مشکالت را واکاوی ،و حتهیاالمکهان برطهر نماینه .
مقاالت این مجموعه ،میزان سنج مناسبی بهرای نقه نقه های ایهن حهوزه و دسهتیابی بهه
پاسخی مطمئن خواه بود .حاصل جستوجو در پایراههای معتبر علمی ،ده مقاله است که بها
رویکرد ساختررایی تکوینی گل من نوشته ش هانه  .ایهن مقهاالت بهه ترتیهب تهاریخ چهاپ در
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مجالت ،عبارتان از« :نق جامعهشناختی تهران مخو » (« ،)1337بررسی جامعههشهناختی رمهان
مهره مار اثر محمود اعتمادزاده (بهآذین) با تأکی بهر رویکهرد سهاختررایی تکهوینی» (« ،)1333نقه
جامعهشناختی رمان سالهای ابری از علیاشر درویشیان» (« ،)1331بازنمایی جامعه پی و پهس
از انقالب با تکیه بر دو رمان رازهای سهرزمین مهن و آزاده خهانم و نویسهن هاش» (« ،)1311بررسهی
جامعهشناختی رمان تاریخی اشک سبالن» (« ،)1311بررسی رمان دختر رعیت محمهود اعتمهادزاده
براسا دی گاه ساختررایی تکهوینی لوسهین گله من» (« ،)1312نقه سهاختررایی تکهوینی رمهان
همسایهها اثر احم محمود» (« ،)1313بررسی جامعهشناختی رمهان زنهان به ون مهردان شههرنوش
پارسیپور» (« ،)1313نق و بررسی رمان طوفان دیرهری در راه اسهت براسها نظریهه سهاختررایی
تکوینی» ( ،)1314و باالخره« ،تحلیل جامعهشناختی آثار سیمین دانشور» (.)1311
در مرحله بع  ،ضمن برشمردن آسیبها و خألهای کاربست سهاختررایی تکهوینی در نقه
رمانهای فارسی ،دادههای پووه را جمعآوری و ویوگیهای آنها را براسا اهه ا تحقیهق،
طبقهبن ی کردیم و در پایان ،دستاورد حاصل از پووه را در قالب نموداری با مقیها کمهی
ارا ه دادیم تا با برشمردن نقاط قوت و ضعف نق ها و ذکر دالیل و موجبهات آنهها ،زمینههههای
نق های علمیتر را فراهم آوریم.
 -2چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
 -1-2جامعهشناسی ادبی و ساختگرایی تکوینی

جامعهشناسی ادبی بهمثابه شیوهای نظاممن و علمی در بررسی تأثیر و تهأثر متقابهل جامعهه و آثهار
ادبی ،رویکردی بینارشتهای است که در قرن نوزده با نظریههای مهادام دواسهتال و ایدولیهت تهن پها
گرفهت .در اواخهر ایهن قههرن بها نظریهه مههارکس تحهوالتی را از سهر گذرانه و در قهرن بیسهتم ،بهها
رهیافتهای جورق لوکاچ و لوسین گل من به صورت یک نظریه ادبی قاعه همنه درآمه  .از ایهن رو،
نخستین نظام منسجم در جامعهشناسی ادبیات که روشی قاع همن و علمهی بهرای تحلیهلِ تهأثیر و
تأثر متقابل ادبیات و جامعه ارا ه میده  ،زاده ان یشههای لوکاچ است که پهس از او توسهگ گله من
تکمیل میشود و با عنوان ساختررایی تکوینی شناخته میشهود .لوسهین گله من ( )1171-1113بها
بازخوانی نظریات لوکاچ ،نظریهای در جامعهشناسی ادبی آفری که امروزه خهگ سهیر پهووه ههای
جامعهشناسی در حوزه ادبیات را -بهخصوص رمان -مشخص میکن  .گل من بهه دنبهال فرضهیهای
است که بین شکل ادبی رمان و مهمترین جنبههای زن گی اجتماعی که شهکل ادبهی بیهانرر آن
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است پیون برقرار سازد .به نظر او شکل رمان ،برگردان زن گی روزمره در عرصه ادبی است و بهین
شکل ادبی رمان و رابطه روزمره انسهان بها کاالهها یها انسهانههای دیرهر همخهوانی وجهود دارد.
مهمترین نوشتهها و تحقیقات گل من درباره رابطه بهین آفهرین فرهنرهی و زنه گی اجتمهاعی
است .او اثر ادبی را نه مانن بسیاری از جامعهشناسان آینهه اجتمها مهیدانه کهه حقهایق در آن
آشکارا منعکس میشود و نه مانن منتق انی میان یش که جههان تخیلهی و پهر از رمهز و راز اثهر
هنری را فراتر از دستر نق  ،اعم از ادبی و جامعهشناسی میدانن  .ه نههایی گله من یهافتن
پیون ی است که میان ساختار محیگ اجتماعی و گهروههها و تفکهرات موجهود در آن بها سهاختار
شکل ادبی وجود دارد.
«فرضیه بنیادین ساختررایی تکوینی لوسین گل من این است کهه خصهلت جمعهی آفهرین
ادبی ،حاصل آن است که سهاختارهای جههان آثهار بها سهاختارهای ذهنهی برخهی از گهروهههای
اجتماعی ،همخوانان و یا با آنها رابطهای درکپذیر دارن » (اسهکارپیت .)11 :1312 ،بنا بر ایهن روش
«برای بررسی یک اثر برجسته ،دو مرحله بای طی شود :نخست بای اثر را در ساختار آن فهمیه ،
این مرحله را فرآین درک (دریافت) مینامنه ؛ در مرحلهه بعه  ،بایه سهاختار اثهر را در سهاختار
اقتصادی -اجتماعی آن جای داد ،این مرحله رون توضیح (تشریح) نهام دارد» (گله من.)17 :1332 ،
در مرحله درک یا دریافت ،وجوه هنری ،اجتماعی ،فرهنری و اقتصادی اثر واکهاوی مهیشهود و از
کنار هم نهادنِ این یافتهها ،کلیت حاکم بر اثر یا ساختار معنادار آن به دست مهیآیه  .در مرحلهه
توضیح یا تشریح ،ساختارهای اجتماعی زمانه تولی اثر و مهمترین عوامهل و عناصهر تأثیرگهذار در
ساماندهی آگاهی جمعی و ساختار کلی حاکم بر آن دوره بازنمایی میشود .کار منتقه ههم ایهن
است که دریاب ساختار ذهنی سازن ه آگهاهی جمعهی ،چرونهه در اجهزا و موضهوعات رمهان و در
هیأتی زیباییشناسانه بازتاب مییاب .
 -3پیشینه پژوهش

بنا بر مطالعات صورتگرفته و گواهی پایراههای معتبر اینترنتی ازجمله کتابخانه ملهی ،پووهشهراه
م ارک و اطالعات علمی ایران و بانک های نشریات و مجهالت ایرانهی ،تهاکنون تحقیهق مسهتقلی
درباره مطالعه انتقادی کاربست نظریه ساختررایی تکوینی گل من در ایران انجهام نشه هاسهت؛ بها
این حال ،چرونری کاربرد نظریههای جامعهشناسی رمان در تحلیل رمانهای ایرانهی ،بهه صهورت
پراکن ه در برخی از کتابها و مقاالت صورت گرفتهاست که از آن جمله میتهوان بهه ایهن مهوارد
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اشاره کرد :عاملی رضایی ( )1311در پووهشی با عنوان خاسهتراه فلسهفی نظریهه جامعههشناسهی
ادبی و آسیبشناسی بهکارگیری آن در متون ادب فارسی ،ضهمن تبیهین جامعههشناسهی ادبهی،
چرونری کاربرد آن در رمان ایرانی را واکاوی میکنه و ایراداتهی کلهی و به ون ارا هه مصه ا را
مطرح میکن ؛ با این حال مشخص نیست که در این پووه  ،چهه کتهابهها و مقهاالتی مطالعهه
ش هاست .احم رضی ( )1314در مقالهای با عنوان «بهازخوانی انتقهادی نقه جامعههشهناختی در
ایههران بهها تکیههه بههر مقههاالت علمههی-پووهشههی» ،پههارهای از آسهیبهههای عمههومی کاربسههت نقه
جامعهشناسی ادبیات در ایران را برشمرده ،اما بر رویکرد مشخصی تمرکز نکرده و جامعهه آمهاری
و دالیههل گههزین آثههار را تعیههین ننمههودهان ه  .مه ه ی یوسههفی ( )1314در مقالهههای بهها عنههوان
«جامعهشناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتنا » به ضعف تفکهر نظهری و بحهران امتنها
فکر در ایران اشاره کردهاست و کتاب جامعهشناسهی رمهان فارسهی عسهرر عسهرری را بهه طهور
مشخص مورد مطالعه و داوری قرار دادهاست .همچنانکه از پیشینه پهووه برمهیآیه تهاکنون
مطالعه انتقادی کاربست ساختررایی تکوینی گل من بر روی رمانهای ایرانهی ،همهراه بها تعیهین
جامعه آماری و ارا ه مص ا ها ،موضو هیچ تحقیق مستقلی نبودهاست.
 -4عوامل درونمتنی کاربست ناموفق نظریه
 -1-4بیتوجهی به تبیین مفاهیم نظری پژوهش

استفاده از نظریه برای مطالعهای روشمن و مقرون به ه  ،در ابته ا مسهتلزم داشهتن آگهاهی و
شناختی جامع نسبت به همه ابعاد آن نظریه است .مفهاهیم ههر نظریهه کهه در حقیقهت اجهزا و
عناصر سازن ه آن به شمار میرون  ،ابزار کار پووهشرر در مطالعه اوست و طبیعی اسهت کهه اگهر
ابزارها به دلیل بیالتفاتی یا ناآگاهی کاربر ،ناکارآم باش تالش پووهشرر در بهرهوری صهحیح آن
ناموفق خواه بود .یکی از آسیبهای مقاالت مورد مطالعه در پووه حاضر ،بیتهوجهی نسهبت
به معرفی و تبیهین مفهاهیم نظهری سهاختررایی تکهوینی اسهت .دریافهت نهاقص یها نادرسهت از
اصطالحات و مفاهیم و اجزای نظریه ،گاه بر کلیت نق و نتایج آن نیز تأثیر مهیگهذارد و پهووه
را از صبغه علمی دور میکن  .مفاهیم طبقه ،جهانبینی ،بیهن تراییهک ،شهی وارگهی ،قهرمهان
پروبلماتیک ،دریافت ،تشریح ،همارزی ساختاری ،ساختار معنادار ،آگاهی ممکن و فاعهل فرافهردی
از مقولههای بسیار مهم در ساختررایی تکوینی است .نرهاهی بهه جامعهه آمهاری مهورد مطالعهه،
بیالتفاتی پووهشرران را در تبیین چارچوب نظری مقاله و بههتبهع آن ،در بخه تحلیهل نشهان
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میده  .به عنوان مثال گل من در تبیین روش خود ،بر مقوله پراهمیت «آگهاهی ممکهن» تأکیه
میکن  .به اعتقاد او در دستراه نق ساختررایی تکوینی قوانینی وجود دارد که عبارتانه از :جبهر
اقتصادی ،کارکرد تاریخی طبقات اجتماعی و ح اکثر آگاهی ممکن (گله من)12 :1361 ،؛ ا ازایهنرو
بای میزان توجه پووهشرران را به مقوله آگاهی ممکن پیگیریم.
جامعهشناسی ان یشه میتوان جهانبینیها را از دو دی گاه متفاوت مورد بررسهی قهرار دهه :
یکی از دی گاه آگاهی واقعی گروه که در جامعهشناسی پوزیتیویستی اتفا مهیافته و دیرهری از
دی گاه بیان منسجم استثنایی آنها که کمابی منطبق است بها حه اکثر آگهاهی ممکهن کهه در
جامعهشناسی دیالکتیکی مورد توجه قرار میگیرد .اگرچه در آثار بزرگ فلسفی و هنهری ،ایهن دو
دی گاه مکمل یک یررن و به یکه یرر یهاری مهیرسهانن  .گله من معتقه اسهت آگهاهی ممکهن
بارورترین کشف مارکس است و درعینحال در مرکز تفکر مارکسیستی معاصر جهای دارد و یکهی
از مفاهیم عم ه عملی در مطالعه جامعه است .مارکس درباره این مفهوم شرح میده که نیهازی
نیست ب انیم فالن یا بهمان رنجبر یا همه رنجبران چه میان یشن ؛ بلکه مها مهیخهواهیم به انیم
که آگاهی طبقاتی رنجبران ک ام است .تمایز عم ه آگاهی واقعی و آگاهی ممکن در همهین نکتهه
نهفتهاست (گل من .)66 :1361 ،مسئله این نیسهت کهه به انیم یهک گهروه چهه مهیان یشه ؛ بلکهه
میخواهیم ب انیم تغییراتی که ممکن است در آگاهی گروهی رخ ده ک مان بیآنکه در ماهیهت
اساسی آن گروه تغییری پ ی ار شود .علیرغم اهمیهت موضهو کهه گله من دسهتیابی بهه آن را
ه روش خود میدان نراهی به جامعه آماری پووه نشان از بیتوجهی پووهشرران بهه ایهن
مقوله دارد؛ چنانکه از بین مقاالت مورد مطالعه تنها راد و دیرران ( )1311تحقهق آگهاهی ممکهن
را با اشاره به خصلت مرکزگریزی قهرمانان اصلی رمان اشک سهبالن ایهنگونهه بیهان مهیکننه :
«خصلت مرکزگریزی قهرمانهای اصلی رمان مورد تحقیق را میتوان به آگاهی ممکهن نویسهن ه
این اثر نسبت داد؛ به این معنی که نویسن ه بهعنوان فرد استثنایی طبقه متوسگ ،آگهاهی ممکهن
این طبقه را در اثر خود انعکا دادهاست .نویسن ه خصلت غالب تمرکزگرایی ایهن طبقهه را بهه
عنوان یک آسیب تشخیص داده و آمال و آرزوی خود را بهعنوان عضوی از این گروه اجتمهاعی
به ساختار ذهنی طبقه متوسگ تعمیم دادهاست» ( .)11 :1311سایر مقاالت نیهز یها در مواجههه
با این مفهوم سکوت اختیار کرده و مطلقا ذکری از آگاهی ممکن نکردهان ماننه آزاد ارمکهی و
دیرران ( )1311و فاضلی و دیرران ( ،)1314یا اینکه در چهارچوب نظهری بهه تعریفهی اجمهالی
پرداختهان  ،اما در کاربست نظریه آن را پی نررفتهان  .به عنوان نمونهه در پهووه شههبازی و
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دیرران ( )1313در تعریف آگاهی ممکن مهیخهوانیم« :آگهاهی ممکهن متعلهق بهه یهک طبقهه
اجتماعی است و افق می ان دی آن گروه را در جامعه نشان میدهه  .همچنهین حه اکثر آگهاهی
ممکن یک طبقه اجتماعی همیشه یک جهانبینی تشکیل مهیدهه کهه از دیه گاه روانشناسهی
منسجم است و ممکن است به صورت مذهب و فلسفه ادبیات یا هنر بیان شهود» ()71 :1313؛ امها
در کاربست نظریه هیچ اشارهای به این مفهوم دی ه نمیشود .برخی دیرهر از مقهاالت نیهز به ون
ارا ه تعریفی از آگاهی ممکن تنها به یادکرد وایگانی آن اکتفا کردهان  .چنانکهه فهرزاد و دیرهران
( )1331دو بار در بخ نظری و هشت بار در بخ نتیجهگیری پووه خود ،از آگهاهی ممکهن
نام بردهان ؛ درحالیکه در بخ تحلیل ،مطلقا به آن ندرداخته و در پایهان نتیجهه گرفتههانه کهه
«سیر وقایع رمان ،آگاهی ممکن نویسن ه را آشکار میکن  .نویسن ه با در نظهر گهرفتن شخصهیت
اصلی و راوی رمان در دو طبقهه مجهزا توانسهتهاسهت آگهاهی ممکهن ایهن دو طبقهه را –انقهالب و
دموکراسی -بهخوبی بنمایان و آگاهی طبقاتی کارپرداز اصلی رمان را به بهترین گونه نمایان سهازد»
( .)161 :1331از این جهت بین کاربست نظریه و بخ نتیجهگیری ،گسستی آشکار مشهود است.
 -2-4پرداختن به بخشهایی از نظریه به جای کل آن (دام تقلیلگرایی)

شیوه دیالکتیکی گل من مبتنی بر پیون میان تمامی اجزا و عناصر اثهر و ارتبهاط آنهها بها کهل
است .چنانکه وایه ساختار همنهادِ نظام قلم اد ش ه که در آن «همه اجزا به هم ربگ دارن بهه
نحویکه کارکرد هر جز وابسته به کل نظام اسهت و کهل نظهام بهر کاکهل اجهزا مهیچرخه »
(گل من .)1 :1361 ،در چنین شیوهای تمامی مفاهیم نظری یادش ه در گفتهار پیشهین هرکه ام در
خوان نظری اثر ادبی نقشی بر عه ه دارن  .نراهی به جامعه آماری مورد مطالعه نشان مهیدهه
که پووهشرران گاه در تحلیلهای خود از پیون دیالکتیکی اجزای نظریه غفلت ورزیه ه و از میهان
مفاهیم و مقوالت نظری دست به گزین زدهان ؛ بهگونهایکه بیشتر به سراغ مواردی رفتهان کهه
در الروهای عملی گذشته به کار گرفته ش هان و عم تا با توجه به اثر مورد مطالعهه ،حضهور آنهها
آشکارتر و امکان دستیابی به آنها راحتتر و سهریعتهر بهوده و پووهشهرر را از درافتهادن بها اثهر و
پیچی گیهای آن بینیاز ساختهاست .به عنهوان نمونهه در مقالهه فرضهی و دیرهران ( )1311تنهها
اشارهای اجمالی به ساختررایی تکوینی« ،دریافت» و «تشریح» ،ش هاست یها در مقالهه فاضهلی و
دیرران ( )1314ب ون توجه به عناصر منفرد نظریه ،ساختررایی تکهوینی و رابطهه سهاختار اثهر بها
ساختار جامعه در بخ چارچوب نظری توضیح دادهش هاسهت .در مقالهه آزاد ارمکهی و دیرهران
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( )1311نیز تنها به دو مقوله «دریافت» و «تشریح» اشاره ش ه؛ تنهها رزا پهور ( )1337بها نرهاهی
نسبتا جامع ،به تبیین مقولههای «قهرمان پروبلماتیک ،شهی وارگی ،آگهاهی ممکهن ،ارزشههای
راستین و ارزشهای تباه» به معرفهی جامعهه سهرمایهداری بهه عنهوان بسهتر پیه ای نظریهه و
ویوگیهای متن همسو با نظریهه پرداختههاسهت و در فراینه واحه و نهه ج اگانهه «دریافهت» و
«تشریح» ،روششناختی خود را از نظریه به اثبات رسهان هاسهت؛ بهااینحهال یکهی از نکهاتی کهه
تقریبا در تمام مقاالت نادی ه گرفتهش ه ،ساخت داستانی و جنبههای زیباییشناختی رمهان ،فهرم
و صورت آن است.
به اعتقاد گل من مطالعه آثار برجسته ادبی ،کار تحلیلی بینهایت دقیقی میطلبه ؛ چراکهه در
نهایت امر بای کوشی نه تنها محتوا ،بلکه پیکره بیرونی اثر را نیهز از جههانبینهی درآورد .چیهزی
که معموال پیکره ادبی به معنای مح ود کلمه خوان ه میشهود از مجموعههای سهاختارهای خهرد
معناشناختی ،نشانهشناختی ،آواشناختی و غیره پ ی میآی و با ساختار کلهی جههان اثهر رابطهه
کارکردیِ کمابی پیچی ه ،ولی قابل بیانی دارد .همه پووه ههای گله من درصه د نشهان دادن
این نکته است که تنها مسا لی که یک اثر ارجمن مطرح میسازد مسا ل زیباشناختی اسهت کهه
به بیان منسجم یک جههانبینهی مربهوط اسهت .گله من دربهاره اهمیهت اجهزای منفهرد اثهر در
صورتبن ی کلیت واح  ،ساختار معنهادار و جههاننرهری آن معتقه اسهت وایگهان ،جملهههها و
بن های بهظاهر مشابه و حتی یکسان ،در صورت ادغام در مجموعههههای متفهاوت ممکهن اسهت
معناهای مختلف داشته باشن  .او در خ ای پنهان در مطالعهه ان یشههههای پاسهکال از زبهان او
مینویس « :وایگانی که به شیوههای متفاوت تنظیم ش ه باشن تأثیراتی متفاوت برمیانریزنه .
مبادا گفته شود که من هیچ چیز تازهای نرفتهام .نحهوه ترتیهب مصهالح ،تهازه اسهت» (گله من،
 .)117 :1331به نظر گل من صورت و محتوا از هم ج ا نیستن و ما بها وحه ت معنهادار ایه ه و
ابزارهای بازنمود آن روبهرو هسهتیم (همهان .)76 :او در تبیهین مسهئله زیبهاییشهناختی و پیونه
صورت و محتوا ،در تحلیل قطعهای از قصه «حسادت» رب-گریه ایهن جملهه را مطهرح مهیکنه :
«کف های سبک با نیمتخت کا وچویی روی موزاییک راهرو ص ایی تولیه نمهیکنه » .گله من
معتق است رب-گریه ننوشتهاست مردی با گامهای آهسته راه میرود؛ بلکه هه او ایهن اسهت
که بروی در دنیای امروز کف  ،انسان را در پی خود میکش ؛ یعنی دیرر نهه آدمهی بلکهه اشهیا،
قوه محرکه وقایع گردی هان » (گله من)141-144 :1361 ،؛ ایهن همهان جامعهه شهی واره مه نظهر
اوست .ساختررایی تکوینی بههیچوجهه بهه داسهتان یعنهی محتهوای خهام دل نمهیبنه د .حتهی
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پووه های موجود کنونی گل من (نق فیلم تحقیر و زن چینی و نمایشنامهههای ینهه بها عنهوان
بالکن ،زنریان ،تجیرها و کلفتان) درواقع حول محوری استوار است که مهیتهوان آن را در مرحلهه
اول «پیکرهسازی» یعنی ساختار جهان اثر نام داد .مقالههای فاضلی و دیرران ( )1314آزاد ارمکهی
و دیرران ( )1331فرضی و دیرران ( )1312و شهبازی و دیرران ( )1313ازجملهه مهواردی هسهتن
که به مقوله زیباشناسی و تبیین این مسئله در مطالعه خود ندرداختهان  .برخی مقاالت علهیرغهم
اینکه در وایگان کلی ی زیباییشناسی را به عنوان مفاهیم بنیادین مطالعه خود لحاظ داشهتهانه ،
در کاربست نظریه نسبت به آن بیتوجه مان هان  .ی اللهی آهنرهر و دیرهران ( )1313بها کلیه وایه
زیباییشناسی ،و راد و دیرران ( )1311با کلی وایه ساختار زیباییشهناختی از آن جملههانه  .تنهها
فرضی و دیرران ( )1333در تعاریف وایههای کلی ی به معرفی ساختار زیباییشناختی پرداختهه و
آن را برابر با وح ت اثر دانستهاست.
 -3-4بیالتفاتی به روشها و اهداف نظریه (دام توصیف)

گل من معتق است تفاوت اساسی جامعهشناسی اثبهاتی بها جه لی یها دیهالکتیکی در ایهن نکتهه
نهفتهاست که جامعه شناسی اثباتی به ظههور حتهیالمقه ور درسهت و دقیهق از جامعهه موجهود
بسن ه میکن و میکوش گزارشی از کارکرد ساختار موجود به دست ده ؛ ولهی جامعههشناسهی
ج لی میکوش که در جامعه مورد بررسی خود ،آگهاهی ممکهن و گهرای ههای مقه ر در حهال
گسترش و گام زنن ه در فراسوی واقعیت را آشکار سازد و بر امکانات دگرگهونی و تبه یل آگهاهی
واقعیت اجتماعی استوار است (گل من .)71 :1331،با وجود این ،عملکهرد پهارهای از پووهشهرران در
مطالعه نظری آنها حکایت از بیتوجهی به این مسهئله دارد؛ چنهانکهه بهه جهای کشهف سهاختار
معنادار و جهانبینی حاکم بر اثر و آگاهی ممکن یک طبقه و یافتن ههمارزی سهاختارهای اثهر بها
جامعه کوشی هان بین محتوای آگاهی جمعی و محتوای اثر ادبی و نیهز بهین مضهامین اجتمهاعی
بازتابیافته در اثر با وقایع اجتماعی دوره آفرین آن ،شباهتها و همسوییههایی برقهرار کننه و
این همخوانی را ذیل مقولههای نظری «دریافت» و «تشریح» برنجانن  .پی است که چنین کهاری
به مثله کردن اثر منتهی میشود؛ چنانکه در مقاله قنبری و دیرهران ( )1311اگرچهه بههدرسهتی
اشاره کردهان «بنا به نظر گل من ،بررسی جامعهشناسانه ادبیات در دو سطح انجام مهیشهود کهه
در تبیین روششناختی بای آنها را بهدقت از هم ج ا کرد؛ اما در جریهان پهووه بهه تمهامی در
هم میآمیزد .این دو سطح عبارتان از :دریافت و تشریح .در مرحله تفسیر یا دریافهت ،پووهشهرر
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با گزین یک الروی ساختاری معنادار و ساده که از تع اد مح ودی از عناصر و پیونه های میهان
این عناصر ساختهش هاست بای بتوان تمامیت متن را توضیح ده و جنبهههای متعه دی را کهه
در چارچوب این الرو قرار گرفتهه نشهان دهه  .در مرحلهه تشهریح بایه درنهایهت ،میهان الرهوی
ساختاری که سازن ه وح ت و معنای اثر اسهت بها گهرای ههای فاعهل و آفریننه ه اثهر رابطههای
معنادار و کارکردی برقرار کن » ()133 :1311؛ اما در طول تحلیل اثهری از کاربسهت روش گله من
دی ه نمیشود و هرچه هست تحلیل محتوا و بیان درونمایههای سووشون و تها حه ودی جزیهره
سرگردانی و توصیف کن و من شخصیتهای زن در آنهاست .درنهایت پووهشرران ،دسهتاورد
حاصل از خوان نظری خود را چنین بیان نموده ان « :کشهف تنهاظر میهان شخصهیتپهردازی و
ساختار زبانی و تطبیق آن با سهاختار اجتمهاعی رمهان دانشهور بهه پیونه میهان سهاختار ادبهی و
اجتماعی میانجام  .در این نوشتار میتوان به میزان بیشتری اطمینان یافت که نقه مها تنهها بهه
بیان اجتماعیات در رمان مح ود نش ه و تهأثیر و تهأثر متقابهل میهان اجتمها و آثهار دانشهور در
چهارچوب نظریه برقرار ش هاسهت» (همهان .)114 :ایهن اذعهان پووهشهرران بهه کشهف ههمارزی
ساختارهای اثر و جامعه ،ب ون کاربست درست فراین «دریافت» و «تشریح» و نیز بهی توجهه بهه
اه ا نظریه که دستیابی به جهاننرری و آگاهی ممکن طبقه حاکم بر اثهر کهه نویسهن ه خهود
جز ی از آن است ،در مقاله ی اللهی آهنرر و دیرران ( )1313تکرار شه هاسهت .در ایهن مقالهه کهه
فاق بخ تحلیل است و عم ه مطالب ،مربوط به تعاریف مرتبگ یا نامرتبگ با موضهو و جامعهه
آماری و معرفی روش تحلیل محتوا و مزایا و معایب این شیوه است در بخ نتیجهگیهری کهه در
حقیقت بخ تحلیل مقاله به شمار میرود به توصیف اثر و ذکر برخهی از موضهوعات مطهرح در
آن پرداخته ش ه ،بهگونهای که نه تنها نراه نظری ،بلکه تحلیل محتوایی نیهز صهورت نمهیگیهرد.
هرچن در چکی ه مقاله میخوانیم «نتیجه گرفتیم ساختار زیباییشناختی رمان و ساختار عینهی
جامعه در برهه مهوردنظر مها دارای رابطههای متقابهل هسهتن » ( .)11 :1313مقالهه آزاد ارمکهی و
دیرران ( )1311یکی دیرر از نمونههایی است که پووهشرران ب ون توجه به مبانی روششهناختی
و اه ا نظریه به مطالعه و تحلیل وایگانی دو رمان پرداخته و با توجه به بسهام وایگهان مربهوط
به حوزههای مختلف اقتصاد ،اجتما  ،سیاست و فرهنگ ،وجه غالب اثهر را بها توجهه بهه مقیها
کمی ،ساختار معنادار اثر معرفی کردهان ؛ به عنوان مثال در این مقاله ،استخراق وایههای مربوط بهه
حوزه اقتصاد با زیرحوزههای آن مرحله «دریافت» تلقی ش ه و در ادامه میخوانیم «در مقام تشهریح
زیرحوزهها در ساختار کلیتر یعنی حوزه اقتصاد نیز این نتیجه به دست میآی که کهل زیرحهوزههها
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که حوزه اقتصاد را تشکیل میدهن با هم یرر همخوانی داشهته و یهک حهوزه تحهت تهأثیر فضهای
نظامی را به نمای میگذارن که همان دریافت ما از این حوزه به شهمار مهیآیه » ( .)171 :1311بهه
نظر میرس که دستیابی به چنین نتایجی نیازی به کاربست نظریه گل من ن ارد و بها یهک مطالعهه
آماری می توان وجهه غالهب و درنتیجهه گفتمهان حهاکم براثهر را شناسهایی و معرفهی کهرد .کشهف
جهانبینی و آگاهی ممکن یا بالقوه طبقه مورد نظر در رمان و دریافهت وحه ت و انسهجام اثهر در
بیان این جهاننرری در قالب اجزای خرد و کالن متن ،در حقیقت کشف سهاختار معنهادار رمهان
است که یکی از اه ا مهم ساختررایی تکوینی محسوب میشود .گاه ،برخی موضهوعات جز هی
رمان به عنوان ساختار معنادار اثر معرفیش هاست و پووهشرر در درک کلیتی که این جزییهات را
به هم پیون میده  ،ناموفق است .به عنوان نمونه ،آنچه را که فرضی و دیرران ( )1333به عنهوان
ساختار معنادار مهره مار معرفی میکنن  ،عناصر خرد و منفردی است که میتوان هر یک از آنهها
را به عنوان نشانههای ورود سرمایهداری به جامعه ایران در نظر گرفت .همه ایهن عوامهل در یهک
محور اصلی قرار میگیرن که پووهشرر از دریافت و شرح این محور بنیادین بازمیمان  .به عنهوان
مثال در داستان «وسوسه» ،قوری نماد صبر و استقامت ( ،)73 :1333در «مههره مهار» سهکهههای
اشرفی نماد سرمایهداری (همان ،)74 :یا در «علی مراد» اتوبهو نمهاد طهرد علهی مهراد از جامعهه
روستایی (همان )77 :لحاظ ش هاست؛ در حالی که به نظهر گله من «وظیفهه نویسهن ه بهزرگ آن
است که از میان عناصر مختلف هستی اجتماعی انسان عناصر اصلی و نمونه وار را اخذ کنه و بها
انسجام بخشی ن به آن تصویری کامهل از جامعهه ارا هه دهه ؛ تصهویری کهه حهاوی ارزشههای
جامعهشناختی فراوان است» (ایوتادیه.)113 :1377 ،
مقاله رزا پور ( )1337نمونه موفقی از کاربست نظریه و روششناسی آن است که پووهشرر بها
فهم درست فراین «دریافت» و «تشریح» و نیز توجهه بهه مقولهه پراهمیهت سهاختار در خهوان
نظری توانستهاست با نراهی تفسیری و انتقادی ساختار معنادار حاکم بر اثر و آگاهیههای ممکهن
نویسن ه را بهعنوان نماین ه طبقه حاکم کشف کنه و سهطح پنههان اثهر را بهر خواننه ه بنمایه ؛
چنانکه درباره عملکرد محم تقی بهعنوان طیف وسهیعی از مهردم آن روزگهار در تمهیه مقه مات
عیاشی شاهزاده ،ظهور مستب ان و دولتمردان ستمپیشه را نتیجه مهیا بودن زمینههههای اجتمهاعی
این شیوه زن گی میپن ارد ( )47 :1337و در پایان ،آگاهی ممکن نویسن ه را اینگونهه برمهیشهمارد
که «تباهی اجتما فقگ در استب اد نیست در فرهنگ تباهی است کهه اسهتب اد را در ههر شهرایطی
خلق میکن تا در سایه شوم آن رنج آزادی و مسئولیت را از خود دور کن » (همهان .)11 :بهیالتفهاتی
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به روش و نین یشی ن به اه ا نظریه ،عامل مهمی در ناکامی برخهی پهووه هاسهت و از ایهن
روست که نظرگاه گل من با تمام پیچی گیهای در مطالعه انتقادی رمهانههای ایرانهی در غالهب
موارد در ح یک توصیف موضوعی و تحلیل محتوایی اثر با عنوان «دریافهت» و توصهیف شهرایگ
اجتماعی دوره مقارن با خلق اثر به نام «تشریح» تنزل مییاب .
 -4-4اسلوب غیردیالکتیکی بخش نظری و تحلیل (دامِ گسست)

میزان ارتباط منسجم میان بخ نظری و پردازش عملی مقاله از شاخصهههای مههم در ارزیهابی
مقاالت نظریه محور به شمار میآی و این ویوگی همواره از شاخصههای سنج کیفیهت علمهی
و نوآوری مقاالت دانسته میشود .گاه به دالیلی چون آشنایی ناکافی با نظریههها و برداشهتههای
ناقص از ظرفیتهای هنری و بسترهای تاریخی متون ادبی ،این نظریهههها بهه شهکل مکهانیکی و
شکلررایانه در متون ادبی اجرا میشود؛ بهگونهای که امروزه ،اغلب نوشتههای نق ادبی ما بهویهوه
در مقاالت و پایاننامههای دانشراهی ،سهاختاری دوپهاره دارنه ؛ نیمهه فربهه و جهاذب آن ،طهرح
نظریهای است که گاه در منابع زبهان فارسهی ،مکهرر ترجمهه و بازنویسهی شه ه و نیمهه نهزارش،
تحمیل آن نظریه بر متن فارسی است .یکی از دالیل این نقصان ناآشنایی با سرگذشهت مهتن در
تاریخ و زیست آن در میهان گفتمهانهها و یانرههای مهرتبگ اسهت و دیرهر ،ن اشهتن دقهت نظهر
کارشناسانه در انتخاب متن و نظریه است که به ناهمخوانی سویه مهورد نقه بها روش یها نظریهه
منجر میشود .در مقاالت مورد مطالعه کمتر میتوان مقالهای را یافت که به ون اینکهه مرعهوب و
مجذوب مبانی و کارکردهای نظریه شود با ه دستیابی بهه درک و معنهای ج یه ی از مهتن
ادبی به سراغ آن رفته و دستاورد تازهای را از این تحلیل عملی ارا ه کرده باش  .بهه عنهوان مثهال
در مقاله ی اللهی آهنرر و دیرران ( )1313پووهشرران در چهارچوب نظهری خهود پنجهاه مهورد از
مفاهیم نظری را یاد کردهان ؛ اما در بخ تحلیل هیچک ام از مفاهیم ،تبیین یا پردازش نش هانه .
همچنین در مقالهی فرزاد و دیرران ( )1331نیز پنجاه مورد یادکرد اصهطالحات نظهری در بخه
چارچوب ارا ه ش ه؛ اما در بخ تحلیل اشارهای به آنها نشه ه و مهورد مطالعهه قهرار نررفتههانه .
گسست بین چهارچوب نظری و بخ تحلیل یکی از شهایعتهرین کاسهتیهها در مطالعهه نظهری
پووه هاسهت .لوکهاچ دربهاره ایهن گسسهت اظههار مهیکنه «بهین آثهار دیهالکتیکی بها آثهار
غیردیالکتیکی تفاوت عظیمی وجود دارد .در آثار غیردیالکتیکی فصولی که بهه واقعیهت اجتمهاعی
و تاریخی در تاریخ ان یشهها و یا ادبیات و هنر میپردازن به صهورت مقهوالتی ج اگانهه و بیرانهه
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تلقی میشون  .این مقوالت معموال به سا ق فضهلفروشهی محهی یها بهه خهاطر ارا هه اطالعهات
عمومی درق میشون  .برای متفکری کهه اسهلوب دیهالکتیکی دارد آیهینهها و نظریهههها بخه
ج اییناپذیری از خود واقعیت را تشکیل میدهنه و فقهگ بها انتهزا مهوقتی خاصهی اسهت کهه
میتوان نظریهها را از واقعیت تفکیک کن » (گله من .)76- 71 :1317 ،عهالوه بهر گسسهتی کهه بهه
خاطر ضعف تفکر نظری بر چارچوب نظری و بخ کاربست حاصل مهیشهود پووهشهرر نهاگزیر
میشود به جای پردازش نظریه به جامعهشناسی و تحلیل محتوای اثر بدردازد .چنانکه در مقالهه
فرضی و دیرران ( )1312پووهشرران در مرحله دریافت به تحلیل محتهوای اثهر و توصهیف وقهایع
شکلگرفته در آن پرداختهان و طبقهبن ی وقایع تاریخی و اجتماعی مقارن با وقایع بازتهاب یافتهه
در اثر را که عبارتان از :ظهور حزب توده در سال  ،1321ظهور و سقوط جنهب جنرهل و قیهام
میرزا کوچک خان جنرلی و نظام ارباب  -رعیتی (« ،)11 :1312تشهریح» اثهر قلمه اد کهردهانه و
گفتنی است که در همین بخ ذیل عنوان مناسبات حاکم در نظام ارباب  -رعیتی ب ون التفهات
به اثر به معرفی نظری این شیوه در نظام اجتماعی پرداختهان (همهان .)16 :آنگونهه کهه جامعههی
آماری ما مینمای برخی پووهشرران بنا به دالیلی ازجمله سهن یت بخشهی ن بهه نوشهته خهود،
ساختررایی تکوینی گل من را در عنوان مقاله خوی و نیز تعاریف نظری و گاه مفهاهیم بنیهادین
نظریه را در خالل تحلیلهای خود افزودهان و علیرغم ناکامی در پردازش موفق نظریه بهر مهتن،
فرجام سخن چیزی جز اعالم توفیق در کاربست نظریهه نیسهت .چنهانکهه حتهی در یهک مهورد
سخن از ناکامی پووه به دلیل یا دالیلی ارا ه نمیشود؛ چهون بهه ههر روی اراده پووهشهرر بهر
اقت ار داشتن نظریه بر متن قرار گرفتهاست .اگر پووهشی در کاربست نظریه با تردی مواجه شهود
و درباره همسویی نظریه با متن چونوچراهایی را مطرح سازد و در انطبا برخی مفاهیم در مهتن
به درنگ و تأمل واداشته شود و بهیکباره همه متن را با کلیت نظریه همنوا نیاب آنرهاه مهیتهوان
امی وار بود که در این پووه سمن تیزپای ان یشه انتقادی مجال تاختوتاز داشتهاسهت .امهری
که جز در مقالهی راد و دیرران ( )1311با اذعان به نارسا بودن نظریههای غربی برای مطالعهه آثهار
ادبی ایران ( )11 :1311در هیچیک از پووه ها شاه نبودیم .به نظر میرس زمینههههای امتنها
تفکر نظری و انتقادی ،مانع از شناخت درست نظریه ،پردازش موفق و علمهی نظریهه و درنهایهت
تولی نظریه گردی هاست .تا زمانی که عوامل امتنا  ،یکسره شناسهایی و اصهالح نشهون ایهن دور
باطل همچنان ادامه خواه یافت و جهشهی در مطالعهات نظهری جامعهه ادبهی صهورت نخواهه
گرفت .در پووه های مورد مطالعه ،مقاالت فاضلی ( ،)1314آزاد ارمکی ( )1311و ی اللهی آهنرهر
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( )1313دچار گسست کامل نظریه از متن ش هان  .در این میان رزا پور توانستهاست بهین نظریهه
و متن رابطهای دیالکتیکی برقرار سازد.
 -5نتیجهگیری

ساختررایی تکوینی گل من یکی از رویکردهای مورد اقبال جامعهشناسی ادبی در ایهران اسهت.
کاربست این نظریه مستلزم رعایت شرایطی است که بیالتفهاتی پووهشهرر بهه آنهها مهیتوانه
منجر به ناکامی خوان نظری شود .برخی از نارساییها به درک نادرست پووهشرر از مفهاهیم
نظری و درنتیجه ع م تبیین و کاربسهت آنهها در مهتن ،افتهادن در دام تقلیهلگرایهی و اعمهال
اجزایی از نظریه بر متن به جهای کهل آن ،عه م شهناخت روش و اهه ا نظریهه ،بهیالتفهاتی
پووهشرر نسبت به بستر اجتماعی خلق نظریه ،سهلانراری در انتخابِ متنی همسو با نظریهه و
نیز ضعف تفکر انتقادی پووهشرران در فراین مطالعه منظرگرایانه اثر معطو است .عهالوه بهر
اینها به نظر می رس بازنرری برخی مجالت در استقبال شیفتهوار از مطالعات نظری کهه تنهها
منجر به اصرار پووهشرران بر مستن کردن مطالعات خود با انوا نظریههههای غربهی و شهرقی
می شود از یک سو و تالش در جهت داوری متعه انه و متخصصهانه ی مقهاالت از دیرهر سهو
میتوان مانع از ت اوم به فهمیهها و کاسهتیههای نظریههپهردازی گهردد .همهانگونهه کهه در
روششناختی پووه گفته ش فراتحلیل و طبقهبن ی آسهیبهها و عوامهل کاربسهت نهاموفق
نظریه و شناسایی و معرفی آنها از اه ا مطالعه حاضر است .حاصل نراه انتقادی پهووه را
در نمودار شماره ( )1میتوان ارا ه داد.
نمودار شماره ( :)1نمودار کمی عوامل کاربست ناموفق نظریه
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ادبیات فارسی.131-163 :21 .
اسکار پیت ،ر .1312 .جامعهشناسی ادبیات ،ترجمه م .کتبی .تهران :سمت.
ایوتادیه ،ی .1377 .نق ادبی در س ه بیستم ،ترجمه م.ر .احم ی ،تهران :سوره مهر.
راد . ،و علی نظری ،ش« .1311 .بررسی جامعهشناختی رمان تاریخی اشهک سهبالن» .جامعههشناسهی
هنر و ادبیات.17-71 :)3(2 ،
رزا پور ،م« .1337 .نق جامعهشناختی تهران مخو » .فصلنامه زبان و ادب.13-27 :31 ،
شهبازی ،آ؛ حسینی ،م .و عسرری حسنکلو« .1313 . ،نق ساختررایی تکوینی رمهان همسهایههها
اثر احم محمود» .مطالعات داستانی.11-61 :)2(3 ،
فاضلی ،م .و فضلعلی ،و« .1314 .نق و بررسی رمهان طوفهان دیرهری درراه اسهت براسها نظریهه
ساختگرایی تکوینی» .مطالعات ادبیات روایی دانشراه هرمزگان.117-17 :)1(1 ،
فرزاد . ،و پومان فر ،ص« .1331 .نق جامعهشناختی رمان سالهای ابری علیاشهر درویشهیان».
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی.171-137 :4 ،
فرضی ،ح .و قبادی سامیان ،پ« .1333 .بررسی جامعههشهناختی رمهان مههره مهار اثهر محمهود اعتمهادزاده
(بهآذین) با تأکی بر رویکرد ساختگرایی تکوینی» .مطالعات جامعهشناسی.36-61 :)2(1 ،
ههههههههههههههههههههههههههه « .1312 .بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده براسها سهاختگرایهی
تکوینی لوسین گل من» .بهارستان سخن فصلنامه علمی-پووهشی ادبیات فارسی.22-1 :)1(21 ،
قنبری ،ب .و دا یزاده جلودار ،ا« .1311 .تحلیهل جامعههشهناختی آثهار سهیمین دانشهور» .جامعهه
پووهی فرهنری.117-131 :)7(4 ،
گل من ،ل .1317 .فلسفه و علوم انسانی ،ترجمه ح .اس پور پیرانفر .تهران :جاوی ان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1361.نق تکوینی ،ترجمه م.ت.غیاثی .تهران :بزرگمهر.
گل من ،ل .1331 .جامعه ،فرهنگ و ادبیات ،ترجمه و گردآوری محم جعفر پوین ه ،تهران :چشمه.
ههههههههه  .1331 .جامعهشناسی ادبیات (دفا از جامعهشناسی رمان) ،ترجمه م.ق .پوین ه .تهران :چشمه.
ههههههههه  .1332 .نق تکوینی ،ترجمه م.ت .غیاثی .تهران :نراه.
ی اللهی آهنرر ،ق .و صباغ ،ص« .1313 .بررسی جامعهشناختی رمان زنهان به ون مهردان از شههر نهوش
پارسی پور» .مطالعات جامعهشناسی.76-11 :)7(21 ،

