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  :چكيده
آثار ادبي كمتر بـه   مطالعهها به وجود آمده است و در يكي از رويكردهاي جديد به نقد آثار ادبي، كه در مقابل ساير ديدگاه

شناختي به نقد ادبي، تعامل ميـان محـيط اجتمـاعي    ي جامعهشيوه. ه نقد آثار ادبي استشناختي بآن توجه شده، رويكرد جامعه
پژوهش حاضر پـس از  . كند نمايي ميهايي از منشاء اجتماعي اثر را بازدهد و نشانهقرار مي مطالعهنويسنده و آثار ادبي را مورد 

نظريـه  بررسـي  ي بنيانگذاران اين روش، مشخصا به انديشه بررسي سير تاريخي نقد جامعه شناختي آثار ادبي، و بررسي آراء و
آثـار  محتـواي   به به فرم و هم هم گلدمن. پردازدشناختي آثار ادبي ميگرايي تكويني لوسين گلدمن در حوزه نقد جامعهساخت

ژگي جمعي است كه از بر اين فرض بنا نهاده شده كه آفرينش ادبي داراي وي تكويني اوگرايي نظريه ساخت ادبي توجه دارد و
 گراييروش ساخت به كارگيريبراي  .شودهاي اجتماعي مشخص ميهاي آن با ساخت هاي ذهني گروهطريق انسجام ساخت

. بيني نويسنده و طبقه اجتماعي او، ساختار متن و ساخت اجتماعي را مورد مطالعه قـرار داد لوسين گلدمن بايد سه مقوله جهان
هم چنين گلدمن معيارهايي . ويسنده بايد با ساختارهاي بنيادين واقعيت اجتماعي و تاريخي مرتبط شوندپس از آن، آثار ادبي ن

بـا سـاختارهاي اجتمـاعي     ارتبـاط كه همه ي اين معيارها بر خصلت جمعي آفرينش ادبـي در   گزيندرا براي روش خود بر مي
داند بلكه آن را حاصل تغيير در  نمي نشانه و قواعد حاصل از اثر ادبي را دروني و باالتر از ساختار اجتماعي گلدمن.تاكيد دارند

تـاريخي   -گرايـي تكـويني خـود را، بررسـي مـنش اجتمـاعي      در نهايت اينكه، گلـدمن سـاخت  . داندساختارهاي اجتماعي مي
  . داند مي هاي عيني زندگي عاطفي و عقالني آفريننده اثر ادبي داللت

  گرايي تكويني، لوسين گلدمننقد ادبي، رويكرد جامعه شناختي، ساخت :يكليدواژگان 

  مقدمه
ي رايجي بوجود آمده است كه در آثار ادبي به آگاهي هااز رويكردهاي جديد به نقد آثار ادبي، كه در مقابل ديدگاه

آثار ادبـي از  از آنجا كه  .شناختي به نقد آثار ادبي استجامعهرويكرد پردازند؛  مي فردي يا ضمير ناخود آگاه نويسنده
جامعـه تعامـل وجـود     گذارد، بنابراين بين ادبيات و مي پذيرد و تا حدي بر جامعه تاثير مي جامعه و تحوالت آن تاثير

جامعه شناسي ادبيات اي به نام شد كه شاخهآن  امل بين اثر ادبي و جامعه موجبتع توجه به. )44: 1386عسگري، (دارد
 ايـن دو مقولـه   كـه  ،شـود  مـي  جامعه شناسي ادبيات به دو مقوله تقسيم .پردازدشناخت اين تعامل ب به و بوجود بيايد

ي شناسي پديدهجامعه. )58: 1389پـور،  فاضلي و كريم( دنباشبي و جامعه شناسي آفرينش ادبي ميجامعه شناسي پديده اد
پخش،  ،شناختي است كه به نشرهاي جامعهكند و شامل مجموعه روشدبي بررسي ميا دبيات را خارج از متنا ادبي،

تن از مـ يعني هرآنچـه بيـرون    ؛منتقدان ادبيات چون نويسندگان، استادان و ايهاي حرفهگروه فروش، نهادهاي ادبي،
به  شناسي آفرينش ادبيكه جامعه است درحالي اين. )59: 1389پـور،   فاضلي و كريم( باشدادبي يا ادبيات است، مرتبط مي

در  .كنداي اجتماعي و آگاهي جمعي توجه ميهه با ارتباط آن با پديدههمرا ،آن متن و معناي آن و ويژگي زيباشناسي
ه بـه اصـطالح بـه آن نقـد تكـويني      شـود كـ  گيري آثار ادبي نيز توجـه مـي  ع سواي متن به عوامل دخيل در شكلواق
منتقـد  ) آفرينش ادبـي شناسي امعهج(شناختينقد جامعهاين دو در اين است كه در تفاوت  .)20: 1380عاليي، (گويند مي
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مـا  اپـردازد؛  مـي هاي او ادهاي جامعه در نويسنده و ديدگاهها، جمالت و ساختارها به تحليل تاثير رويداز طريق واژه
در اين . )22: 1389 ،كهنموئي پور( كندسي مينمايش اين رويدادها را برر رويدادها و چگونگي شناسي پديده ادبيجامعه

  . مقاله ما تنها به مقوله دوم كه جامعه شناسي آفرينش ادبي است، خواهيم پرداخت
رو شـناختي از ايـن  پرداختن به نقـد جامعـه  . شناختي استش ادبي، دريچه ورود به نقد جامعهجامعه شناسي آفرين

امروزه نگرش عيني . كند مي اي خاص و ملموس مطرحعيني را در عرصهشناختي نگرشي عهاهميت دارد، كه نقد جام
شـود   مي ها شناختهبراي ما از طريق گفتمانها يتواقع. )61: 1378 باربري،( اجباري تبديل شده است به مرجع دايمي و

ارجحيـت   ازدر شـناخت واقعيـت هـا     مشخصا ادبـي  هايگفتمان بدانيمچنان چه ادبيات را زبان گوياي يك ملت و 
شود و از طرفي با توجه ادبي به متن و معناي آن توجه مي در رويكرد جامعه شناختي به نقد .بيشتري برخوردار است

 .)91: 1381لنار، (هي، به دنبال گسترش درك متن است هاي آگااعي، مانند ساختارهاي ذهني و شكلهاي اجتمبه پديده
اين آثار براي حل مسـايل و   كاربردي از آثار ادبي، از ا تفسيري عملي وكند كه ببينش جامعه شناختي به ما كمك مي

در اين مقاله پـس از بررسـي مختصـر رويكـرد سـنتي، و      . )108: 1374فاضلي، ( هاي انسان امروزي استفاده كنيمبحران
ي لوسـين  انديشـه ، بـه تفصـيل بـه بررسـي آراء و     1لوكـاچ  جورج و مهمترين بنيانگذار آن رويكرد اوليه ماركسيستي

شناختي راجع به گلدمن و روش او سخن با توجه به اينكه در ادبيات مربوط به نقد جامعه. خواهيم پرداخت 2گلدمن
ايـن  . تـوان مطلبـي را يافـت    مـي  بسيار رفته است؛ ليكن درباره چگونگي كاربست اين روش در نقد آثار ادبي كمتـر 

  .گرايي گلدمن را به روشني توضيح دهدوش ساختپژوهش تالشش بر اين است كه مراحل كاربست ر

  شناختيرويكرد سنتي و اوليه نقد جامعه
شناسـي تجربـي ادبيـات يـا جامعـه شناسـي       توان جامعهمي«شناختي آثار ادبي را رويكرد سنتي و اوليه نقد جامعه

علـوم جديـد اجتمـاعي و    آغاز نقد جامعه شـناختي بـه جنـبش    . )60: 1389فاضلي و كريم پور، (» محتوايي ادبيات ناميد
انديشه توضيح ادبيات و موضوع ادبي توسط جوامعي كه آنهـا  . شودهاي اجتماعي فرهنگي مربوط ميكاوش واقعيت

 3ادمونـد ويلسـون   .)1378بـاربري،  ( كنند در اوايل قرن نوزده در فرانسه آغـاز شـد  دريافت و مصرف مي را توليد و
رساند كه در در قرن هجدهم مي 4قد ادبي بر مبناي جامعه شناسي را به پژوهش درباره حماسه هومر اثر ويكوسابقه ن

اما بطور علمي تعريف كالسـيك نقـد ادبـي از     آن ويكو شرايط اجتماعي دوران زندگي شاعر يوناني را بازنموده بود؛
هيپوليت تـن نقـاد و متفكـر    . )37: 1370گوردن، (شد بيان 5ديدگاه جامعه شناختي براي نخستين بار توسط هيپوليت تن

گرايي و هنر و ادبيات نمايش گرايي و واقعيتفرانسوي در قرن نوزدهم يكي از منابع فكري و اعتقادي مكتب طبيعت
هاي انسـاني و از جملـه ادبيـات و هنـر بـود و افكـار و آراء او تـاثير        تن معتقد به مطالعه و تحليل علمي پديده. بود

تن آثار ادبي را نتيجه و حاصل سه عامل نژاد، محيط و زمـان  . شناختي به جاي گذاشتفراواني بر رويكردهاي جامعه
 رويكرد تن اساسا بر علوم زيسـتي اسـتوار اسـت و اثـر ادبـي را هماننـد سـنگواره       . )1370 اظرزاده كرماني،ن( دانستمي
تـن بـا كشـف    . كه همانطور سنگواره قالبش را به همرا دارد، اثر ادبي نيز نشـان نويسـنده را بـه همـراه دارد     ،داند مي

اي يك عمل د و در يك برش عرضي، انسجام لحظهرفي كرزمان، يك ساختار داللتگر را معي ميان چيزهاي هم رابطه
تن اعتقاد دارد كه يك متن ادبي آنچـه  . اجتماعي فرهنگي را نشان داد و متن يك اثر را به عنوان يك سند معرفي كرد

تـن از ايـن طريـق    . پـردازد را كه در يك جامعه پراكنده و متفرق است، منظم و منعكس كرده و به ابداع و خلقت مي
تـوان از مـادام دو اسـتال و    پس از تن مـي  ).65: 1387باربري، (اليسم غالب را كاهش داد ام امپرسيونيسمي و ايدهمق
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ميالدي كتـابي   1800مادام دو استال در . بونالد به عنوان انديشمندان رويكرد اوليه جامعه شناختي به نقد ادبي نام برد
تالشش بـر ايـن بـود كـه تـاثير ديـن و آداب و        وي. جتماعي منتشر كردبا عنوان ادبيات از منظر پيوندهايش با نهاد ا

مادام دو استال اعتقاد داشت كه ادبيات نه تنهـا يـك   . )45: 1386 ،عسـگري (نشان دهدات و بالعكس آن قوانين را بر ادبي
يك تمامـا  سـ استاندال هم چنين معتقد بود كه ادبيـات كال . رودالح است كه براي شناخت به كار ميهنر بلكه يك س

ول ي تحـ نظر مادام دواستال ادبيات بوسيلهاز . هاي عصر خود را براي همان عصر ترسيم كردرمانتيك بود زيرا انسان
وي تلفيقي از تحول علمي و انديشه و نيروهاي اجتماعي را مورد قبول داشت و . كندجوامع و مفهوم آزادي تغيير مي

ستال در رويكرد خـود بـه   امادام دو . دانست مي به يك موضوع ل فراخوانيادبيات را انتقادي هميشگي و در عين حا
شناختي به دنبال اين بود كه علل تاريخي و اخالقي ادبيات را مورد بررسي قرار دهد و به دنبال اين بود كه نقد جامعه

از طـرف ديگـري   . چگونه احساسات آدمي توسط آثار برجسته از دوران هومر تا كنون، به تدريج شكل گرفته اسـت 
. ادبيات به قلمروهاي گوناگوني تعلـق دارنـد   انديشه و گيرد وكه تغيير و تحول در مكان صورت ميوي معتقد است 

بـاربري،  ( شـود  مـي  اين مفاهيم دقيقا همان چيزي است كه قرائت تاريخي زماني و قرائت مكاني از متن ادبـي ناميـده  
1378(.   

عتقـد  بونالـد م . توان از بونالد نام برد مي پس از تن و مادام دو استال از انديشمندان نقاد با رويكرد جامعه شناختي
. نظريه بونالد بر سه محـور كلـي اسـتوار اسـت    . )64: 1378به نقل از باربري، ( »ادبيات زبان گوياي جامعه است«بود كه 

-هر جامعه از طريق نيازها و تعـين  ثانيا تبيين. نخست اينكه؛ بازشناسي هر ادبياتي مستلزم بازشناسي هر جامعه است

اشخاص طرفدار مكتـب  . است اجتماعي يشناسي ادبي به عنوان پديدهكه تولد نوعي جامعههاي آن است و سوم اين
ايـن افـراد معتقـد بودنـد كـه      . سن سيمون و بنيانگذاران تاريخ ادبي و ادبيات تطبيقي از طرفداران نظريه بونالد بودند

ي شدند و معتقد ادبيات را بايد بر اساس تواترهاي ارگانيك و انتقادي مطالعه كرد و خواستار تركيب اجتماعي جديد
  .)64 -65: 1387باربري، (شود خي خوانده ميبودند محصوالت نويسنده بالفاصله به عنوان محصوالت لحظه تاري

  ماركسيسم، لوكاچ و نقد ادبي
 ...پس از رويكرد جامعه شناختي سنتي نقد ادبي كه مربوط به آراء و انديشه مادم دو استال، هيپوليت تن و بونالد و

شناختي به نقد ادبي تغييـر پيـدا كـرد و وجـه غالـب ايـن تغييـر متـاثر از         ا آغاز قرن بيستم رويكرد جامعهب. باشد مي
در قرن بيستم بيش از همه متفكران ماركسيست در تحكيم جامعـه شناسـي هنـر و ادبيـات كوشـش      « .ماركسيسم بود

و جامعه، آشكار كردن جايگاه اصلي تغيير،  ماركسيسم خواهان آشكار كردن قوانين تاريخ. )113: 1374فاضلي، (» كردند
هـر چنـد    .)135: 1391،سـيدمن ( ي بشريت بـوده اسـت  ، و آينده)طبقه كارگر( جريان عمده تضاد اجتماعي عامل تغيير

ماركس بـر  . هاي تكان دهنده اجتماعي اقتصادي ماركس به نقد ادبي كمكي ننمود؛ اما آن را تحت تاثير قرار دادنظريه
همـان  . بود كه ادبيات همچون هر پديده فرهنگي ديگري، بازتابي از ساختار اساسي اقتصاد جامعـه اسـت  اين عقيده 

توان بدون  نمي شوند وخلق آثار حماسي، شعر و نمايش مي آورند، باعثنيروهايي كه طبقات اجتماعي را بوجود مي
-هاي ماركس در سطح جهان نظريهترش انديشهگس .)188: 1379 ،هال( در نظر آوردن اين نيروها، آثار ادبي را شناخت

ماركسيسم به خلق يك چشم انـداز اجتمـاعي كمـك كـرد كـه بخـش       . ها معرفي نمودهاي ادبي او را به همه كشور
نويسـندگان عالقـه خاصـي بـه      1930در دهـه  . )190: 1379 ،هـال ( هاي ادبي را تحت تاثير قرار داداعظمي از پژوهش

ت را در اين دوره بر به كارگيري ادبيات در برانگيختن كارگران تاكيد كرده و ادبيـا . انددهاصالحات اجتماعي نشان دا
انـد بـه   در واقع كساني كه از ماركس تاثير پذيرفتـه . )268: 1385 و همكاران، گرين(ديدندآينه حركت تاريخ اجتماعي مي

اي بـراي  هـا وسـيله  ادبيات در نگاه ماركسيسـت و ) 1386عسگري، (كنند ادبيات به عنوان صالحي براي مبارزه نگاه مي
در واقع در ماركسيم ادبيات بـه عنـوان روابطـي    . شودداري ديده ميرسيدن به انقالب پرولتاريا و از بين رفتن سرمايه

منتقـدان  . )1387بـاربري،  (اجتماعي، مبارزات طبقـاتي، و تئـوري فراسـاختاري اجتنـاب ناپـذير شـناخته شـده اسـت         
نخست؛ بايد خوانندگان طبقه پرولتاريا را : ها را داشته باشدكنند كه يك اثر هنري بايد اين ويژگيان ميماركسيست بي
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سـوم؛ بايـد   . دوم؛ بايد تاثيرات مبارزه طبقاتي را نشان دهد. براي تشخيص نقش خود در مبارزه طبقاتي راهنمايي كند
. كامال حس كنـد  ،زندگي كه در اثر هنري ترسيم شده استهايي از خواننده را وا دارد كه مشاركت خود را در دوران

در آخر نويسنده بايد بر اين ديدگاه تكيه داشته باشد كه طبقه كارگر در جامعه پيشگام است و نويسنده بايـد خـود را   
 يكـي از افـراد  . )1370گـوردن،  (در مقام يك پرولتر ببيند و يا تالشش بر اين باشد كه عضـوي از ايـن طبقـات باشـد     

نام لوكاچ بر تمامي جامعه شناسي ادبيات در قرن بيستم غالب است، . برجسته در نقد ماركسيستي جورج لوكاچ است
لوكاچ در تحقيقات . )184: 1378ايوتاديه، (گيرد  مي به اين دليل كه تا مدتي دراز، فلسفه از بررسي آماري يا عملي پيشي

ها را نشـان  نگري زاييده شده در خالل رمانصادي و اجتماعي و جهانادبي خود قصد دارد تاثيرات متقابل تكامل اقت
شناسي ماركسيسـتي و نيـز نحـوه ماترياليسـتي     او در كتاب رمان تاريخي خود تالش دارد كه راه تدوين زيبايي. دهد

تحـول  هـاي  هاي ادبي خود به خصوص درباره رمان بحثلوكاچ در پژوهش. تحليل تاريخ ادبي را به نمايش بگذارد
پردازد، تا بتواند آنها را مي اي از ديالكتيك تاريخي فلسفهكند و به ساختار ادبي و مرحلهاجتماعي و ادبي را مطرح مي

وي معتقد است كه تاريخ اجتماعي در هر مرحله با يك فرم يا صورت ادبـي همـراه اسـت    . در يك كليت پيوند دهد
هاي اجتمـاعي اسـت، سـاختارهاي ذهنـي يـا      ات رئاليستي كه نشاني از واقعيتلوكاچ با تاكيد بر ادبي. )1378ايوتاديه، (

پس از لوكاچ لوسين گلدمن از كساني است كـه در  . دهدهمان ساختارهاي ادبي را به ساختارهاي اجتماعي پيوند مي
شـناختي دارد و در  ههاي لوكاچ و با ابداع روش جديدي در نقد ادبي بيشترين تاثير را در نقد ادبي جامعادامه انديشه

  .دهيم مي ها و روش او را مورد بررسي قراراين مقاله بطور خاص انديشه

  گرايي تكوينيساختروش گلدمن و 
مـيالدي دكتـري ادبيـات فرانسـه را بـا       1956در سـال  . ميالدي در بخارست به دنيا آمـد  1913گلدمن در سال    
اجتماعي بـا   -اثر گلدمن اولين بار مساله هم ارزي اوضاع اقتصاديي خداي پنهان در سوربن گذراند و در اين رساله

داند و اعتقاد دارد كـه  ي ادبي را داراي چهار ويژگي ميگلدمن اثر برجسته. )119: 1374فاضلي،(آثار ادبي را مطرح كرد 
  :منتقدان ادبي بايد به اين چهار ويژگي توجه داشته باشند

 .ل اجتماعي زمانه استمنش دقيقا منسجمي كه هم ارز مساي

 .غناي آن كه به حداكثر آگاهي نويسنده در اثر ارتباط دارد

ي پس اگر دنياي نويسنده، شبيه واقعيت زمانه. دهدي عناصري كه اثر را تشكيل ميمنش واقعي يا ممكن مجموعه
 .كنداو نيست، آرزوي گروه او را وصف مي

شـود  دهد و بصورت مفاهيم فلسفي بيان نمـي هاي عملي نشان ميمنش غير فلسفي اثر؛ چون هر اثر ارزشمند، راه
 ).119-120: 1374فاضلي، (

اين دوره شاهد ورود قـاطع سـاختارگرايي بـه نهـاد     . بوديك دوره حساس در تاريخ نظريه ادبي مدرن  1960دهه 
ادبـي پيـر    توليـد  تئوري ساختارگرايي، اصلي نقد اولين. انتقادي ادبي و هم ظهور انتقادهاي مهم از ساختارگرايي بود

 ايـن  در. )91: 2012كـانو،  -بيلـو (بـود   انساني علوم گفتمان بازي در و نشانه ساختار، دريدا ژاك مشهور مقاله ماچري و
يك ديرينه شناسي علوم انساني ميشل : نظم اشيا ويژه به ساختارگرايي، از ديگري توجهي قابل همچنين نقدهاي دوره

رغـم نقـدهاي تاثيرگـذار آنهـا از جريـان اصـلي        بـا ايـن حـال علـي    . ي او نظم گفتمان وجود داردالهفوكو و در مق
ساختارگرايي، بواسطه آثار انديشمندان ساختارگراي كليدي مانند فردينان دو سوسور، كلود لوي اشتراوس، و اي جي 

در اثر فيلسوف ساختارگراي ديگر؛ يعني لوسين گلـدمن، كسـي كـه نشـان جديـد      گريماس، و دريدا، بطور مستقيم، 
 مـورد  سـكوت  ايـن . گرايي تكويني يك تركيب ماركسيسم و ساختگرايي فلسفي داشت، ساكت بودندتحليل ساخت

 نظريـه  از نسل يك بر ايعمده تاثير ،1978 و 1966 سال بين حداقل گلدمن، چرا است، جالب گلدمن كار در مطالعه
 ،)1977( ادبيات و ماركسيسم ، كار ويليامز. ايگلتون داشت تري و ويليامز ريموند جمله از ماركسيست، ادبي پردازان

علي رغـم  . )91: 2012كانو، -بيلو(بود  كالسيك ماركسيستي نقد در عطفي نقطه است، شده نوشته گلدمن تاثير كه تحت
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اسـتادش لوكـاچش گذاشـته بـود و روش      كار خود را بـر كارهـاي   ها گلدمن شخصيت تاثيرگذاري بود كه بناياين
   . گرايي تكويني خود را ارائه كردابداعي ساخت

گرايي تكويني لوسين گلدمن بر اين فرض بنا نهاده شده است كه هـر رفتـار انسـاني تالشـي اسـت بـراي       ساخت
ل و موضوعي كه عمـل بـدان   ميان فاعل عم پاسخگويي معنادار به وضعيتي خاص، و از اين رو گرايش به آن دارد تا

از نگاه گلدمن با توجه به اينكه تعـادل بـر   . )315: 1377گلـدمن،  (قرار كندتعادل بر) جهان پيرامون آدمي(شودمربوط مي
: شـوند ورت فراينـدهاي دو رويـه نمـودار مـي    هاي انساني به صـ اپايدار دارد، بدين ترتيب واقعيتقرار شده حالتي ن

 توانند نيازهـاي مي ،كه قادر به ايجاد تعادل هستندهاي جديدي ختارهاي قديمي و ساختاريابي كليتساشكني ساخت
    .)1377گلدمن، (ي اين نيازها را برآورده سازندهاي اجتماعي پرورندهي گروهتازه
دو منبع تركيب شده اسـت كـه اولـي ماركسيسـم جـورج لوكـاچ و  دومـين آن         گرايي تكويني گلدمن ازساخت 

گلـدمن ايـن دو مكتـب يعنـي ماركسيسـم و      . )4: 1994كـوهن،  ( روانشناس سوئيسـي بـود   1شناخت شناسي ژان پياژه
بطور خاص بحث پياژه اين است كه اساس دانـش   .)1377 لدمن،گ(د داني را مكمل نقد ادبي و روش خود ميروانكاو

چنان كه گرايش ماركسيستي گلدمن هم. )5: 1994كوهن، (نامدمي 2ها است كه او ساختارهاي ذهنيبشري تكوين كليت
پيـاژه  بـه سـاختار كلـي      شناسـي رود و تحت تاثير شناخت، ديگر به سمت محتواي انديشه نميكندرا حفظ مي خود

گلـدمن از نظريـه آگـاهي     . )195: 1378ايوتاديـه،  (توجـه دارد  ،دنگذار مي انديشه جمعي و تاثيري كه اين ساختار برجا
اين .  خود را از عمل تاريخي و فرهنگي شكل داد 3سوژه فرافردي ايدهپياژه  تكويني طبقاتي لوكاچ و معرفت شناسي

زمينه تـاريخي   به عنوان يك نتيجه از تكوين در -دارندساني كه  ساخت ذهني مشترك ك - ايده از يك مجموع افراد
 بودند فرافردي هاي آفرينش اجتماعي يا عمل تاريخينظر گلدمن سوژهاساس  بر. ؛ شكل گرفتدآيميشان، اجتماعي

اي ايستا و تغييرناپذير مورد نظـر  گرايي گلدمن بررسي ساختارها به خودي خود، به شيوهدر ساخت. )5: 1994كوهن، (
  .)56: 1376 ،پاسكادي( نيست بلكه در اين روش هدف بررسي فرايند ديالكتيكي تحول ساختارها و كاركرد آنها است

كه پاسخگويي بـه   ها بنا نهاده شده استفت، تئوري، مفاهيم، روش، و تكنيكي رهياگرايي تكويني بوسيلهساخت
ورز، نسبت به گلدمن به دنبال آن است كه با پافشاري بر ويژگي فرد علم. )484: 2013سوتاردي، (تحقيقات علمي است 
تي گرايي جامعه شناختي يا ايدئولوژيكي در امان بماند و فضايي مستقل براي علم، به مثابه فعـالي طبقه خود، از كاهش

گرايي تكويني براي رسـيدن بـه توانـايي در مطالعـات     مطالعه ساخت. )1376 لووي،(با هدف شناخت عيني، تعيين كند
گرايي تكويني يك پايه نظري روشن دارد و هنوز ارزش كارهاي ادبـي را  در نظر گرفته شده است، زيرا ساختادبي 

بلكه هم چنـين بـه   تكويني تنها متمايل به متن نيست گرايي هاي ديگر تحليل ساختمزيت. دهدشار قرار ميتحت ف
هـاي اثـر ادبـي در ديـدگاه لوسـين      ازهس. به تولد اثر ادبي متمايل است و شدهي تاريخي مشروط هانويسنده و زمينه

هايي ها با ابژههم، و شخصيت ها بامركز توجه روابط بين شخصيت. اند 4مفاهيم ساختاري هستند كه تماتيك گلدمن
. ن عوامل فرهنگي و اجتماعي و هم چنين تخيل نويسنده استهر اثر ادبي نتيجه تاثير بي. تندها هسكه دور ابژه هست

  . باشد مي ساختارهاي اجتماعي روابط بين افراد، و روابط افراد با محيطشان
تار جهـان، سـاخ   باشد كه شامل ديدگاه نويسنده دربارهي لوسين گلدمن شامل سه مطالعه ميگرايي تكوينساخت  

گرايي الزم است منتقدان ادبي كه رويكرد جامعه شناختي را همراه با روش ساخت و باشد مي متن و ساختار اجتماعي
  .گزينند، به اين سه مقوله توجه داشته باشندتكويني برمي

  )ديدگاه نويسنده( نيبيجهان

                                                            

1‐ Jean Piaget 

٢- mental structures 

٣- transindividual 
٤- thematic 
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ي آثـار  موضوع جهان بينـي در همـه  . سعه دادتوگرايي تكويني خود فهوم جهان بيني را در نظريه ساختگلدمن م
 براي تالش جهان درك كامل از جهاني، دارمعني ساختار يك عنوان به بيني جهان. ادبي و فلسفي بزرگ آشكار است

هـا، آرزوهـا و   جهان بيني يـك سـاختار از ايـده    .است شده تعريف مزاياي و پيچيدگي ها همه با معنا، آوردن بدست
: 2013سـوتاردي،  ( قـرار دهـد  تواند يك گروه اجتماعي را در مقابل يك گروه اجتماعي ديگـر   مي احساسات است، كه

جهـان بينـي در   . شود، با روش سنتي آن متفـاوت اسـت  بيني كه در روش گلدمن به كار گرفته ميمفهوم جهان .)487
مانند است در حالي كه از نظر گلدمن جهان بيني شـيوه اي اسـت   روش سنتي با مفهوم جهان بيني آگاهانه و ارادي ه

 كنـد  ي آن واقعيتي ديده و احساس شده است و يا نظامي از انديشه است كه مسير تحقق اثر را هدايت مـي كه بوسيله
از ديدگاه ماترياليسم تاريخي، عنصر اساسي در تحليل آفرينش ادبي اين واقعيت است كه ادبيات . )61 :1376، كادياسپ(

 انـد يها مسائلي فردي نيستند، بلكـه اجتمـاع  بينياند و جهانو فلسفه، در سطوح مختلف خود، بيان نوعي جهان بيني
دهـد بـراي مشـخص    يني و ساخت رواني به ما اجازه مـي بتشخيص جهان .)194: 1378؛ به نقل از ايوتاديه، 1959گاليمار، (

بينـي  جهـان .  )1994كوهن، ( برداريمگام  كردن نوشته هاي يك نويسنده فراتر از مقاصد فوري و نيت هاي فردي شان
. رسـاند هـم مـي  داراي يك هويـت جمعـي هسـتند بـه    يك شكل از آگاهي جمعي است كه افراد را در يك گروه كه 

بيني نه تنها يك بيان از گروه يا طبقه اجتماعي خاص ، بلكه هم چنين بياني از طبقه يا گروه اجتمـاعي خاصـي    جهان
 تغييـرات  با نويسنده اجتماعي، هايگروه طريق از .است اجتماعي گروه يك يا و طبقه يك از يعضو نويسنده. است
سياسي يك بيان از طبقـه مخـالف اسـت و بـدين      تغييرات اجتماعي و. كندارتباط پيدا مي سياسي و اجتماعي بزرگ

ك طبقـه در برخـي لحظـات    جهان بيني در واقع بياني نظـري از يـ  . دهداهي طبقاتي را تحت تاثير قرار ميترتيب آگ
گلـدمن نشـان   . دهنـد خود ديدگاهي از جهـان را ارائـه مـي    آثار در هنرمندان و فيلسوفان نويسندگان، .تاريخي است

هـم مـرتبط و آن را بـا     ها دارد كه اعضاي گروه اجتماعي خاصي را بـا اي از ايدهدهد كه جهان بيني درك پيچيده مي
 بـه  گروهي يا جمعي آگاهي .است روهيگ آگاهي يا جمعي آگاهي يك اين. كندهاي اجتماعي مقايسه ميديگر گروه

 براي آفـرينش  هافعاليت از ايمجموعه به منجر كه ،اجتماعي و اقتصادي خاص وضعيت به ي استواكنش يك عنوان
هاي اجتمـاعي خـاص در   بيني يك جهان انتزاعي، يك بيان نظري از گروهجهان. شودنويسندگان مي توسط ادبي آثار

بيني را كه هنـوز در حـال ايجـاد    منتقد هرچه تالش كند كه جهان .)2013سوتاردي، (  است جامعه اجتماعي شرايط
ي تجسم بخشد، كمتـر بـه تحقيـق دربـاره    شدن است و به درستي در آگاهي گروه اجتماعي آشكار نشده است، بهتر 

خت از جهان بيني نويسـنده در  در اين مرحله با شنا. )194: 1378ايوتاديه، (زندگي نامه و نيات نويسنده نياز خواهد بود 
، وضعيت تاريخي يك گروه اجتماعي بـه سـاخت   بينيتوان نشان داد كه اين چگونه از طريق جهانخالل اثر ادبي مي

بقـات،  نگري به طبقات اجتماعي و به سـاختارهاي ذهنـي ايـن ط   پيوند جهان. )259: 1380شميسا، (شود ادبي تبديل مي
ي سرشـت اثـر بپرورانـد،    آورد تا نظريه جـامعي را دربـار   مي جامعه شناس رمان فراهم يامكان اين را براي نويسنده

  . )62: 1376پاسكادي، (فاعل آفرينش هنري را معين كند و تعين اجتماعي را به شيوه اي دقيق بيان دارد 

  ساختارمتن
.  اثر ادبي يك ساختار ادغام شده منسـجم دارد  .است جامعه يا و موضوع جمعي ساختار از محصول يك ادبي آثار
 لوسـين  .هسـتند  5مسـتقل  ادبي اثر ساختار مفاهيم از متفاوت تكويني گراييساخت نظريه در ادبي اثر ساختار مفاهيم
 در ثانيـا،  .اسـت  6خيـالي  جهـانبيني  از يبيان ادبي كار اول، مرحله در .دهد مي را نشان ادبي كار از  ديدگاه دو گلدمن
ادبي  كار ،بنابراين، اين .آفريند مي خيالي را روابط و اشيا، ها،شخصيت عالم نويسنده بيني،جهان يك ابراز براي تالش

 اشـاره  شناسي جامعه كه حالي در مفهومي است بينيجهان بيانگر فلسفه. كندمتفاوت مي شناسيجامعه و فلسفه از را
  ).488: 2013سوتاردي، ( تجربي دارد صورت به

                                                            
٥-  autonomous 
٦-  imaginary worldview 
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گلدمن يكي از نخستين كساني است كه بر مضموني كه بارت و منتقدان معاصر بارها از سر گرفتـه بودنـد، تاكيـد    
داند؛ به همين سـبب   نمي هاي خود را بهتر از ديگراناين تاكيد بر اين بنا داشت كه نويسنده معنا و ارزش نوشته. كرد

اگـر ميـان نيـات آگاهانـه هنرمنـد و      . هاي او الزاما بهترين راه براي فهميدن آن نيسـت جست وجو در مدارك و نامه
 خواني باشد، تجزيه و تحليل زيباشناسي دروني معناي عيني اثر را آشكاربيني اوست، ناهمكه تجسم جهان هاييشكل
ايوتاديـه،  (دهـد  دوران قـرار مـي   كند و سپس منتقد آن معنا را در ارتباط با عوامل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگـي  مي

1378 :194(.  
هـا  خصيتمركز توجه روابط بين ش .است موضوعي ساختار مفهوم يك گلدمن، لوسين ديدگاه در ادبي اثر ساختار

عنـوان يـك داسـتان دربـاره      گلـدمن رمـان را بـه   . ها هستندست كه دور شخصيتهايي اها با ابژهباهم، و شخصيت
. كنـد يـك جهـان تخريـب شـده تعريـف مـي       در 1هاي اصـيل تخريـب شـده   ي ارزشوجوجو براي جستو جست
 كند كـه معنـاي  بيان مي گلدمن .شودمي انجام پروبلماتيك قهرمان هايشخصيت يا و يك شخص توسط جوو  جست
براسـاس شـكل دادن جهـان بـه      ها ارزش شوند، مي رمان ظاهر كه در كليتي هستند ضمني طور به اصيل هاي ارزش

 .اسـت  شـده  مشـتق  قهرمـان  مشـكالت  و جهـان  تنـزل  روند از ارزش هاي اصيل .يابند مي عنوان يك كليت سازمان
 رويكـرد  كـه در  مـتن  سـاختار  .دارد وجـود  انتزاعـي  و مفهـومي  اشـكال  بـا  نويسنده آگاهي در فقط اصيل ارزشهاي

 لحـاظ  آميخته شده بـه  ساختار كه، است معني بدان اين .است موضوعي ساختار شود،درك مي تكويني ساختارگرايي
هـا  شخصـيت  روي بـر  گرايي تكـويني ساخت رويكرد در متن ساختار. شود مي ادبي بازگو متون در حوادث مضمون
واقعـي   اجتمـاعي  زندگي مانند رابطه اين اما است، خيالي آنها جهان ها و شخصيت بين تعامل چه اگر .كند مي تمركز

-گرايي تكويني شخصيتي است كه در حال جست و جـو ارزش شخصيت قهرمان در ديدگاه ساخت .است از جامعه

رابطـه بـين   . انـد سط نويسنده مورد بـاور قـرار گرفتـه   هاي درستي كه توهاي بطور اصيل از جهان براي طلب ارزش
 2م بـه عنـوان كليـت هنـري    ساختار اجتماعي با اثر ادبي يا اهميت هنرمند شامل روابط متعادل شده بين رسانه بـا پيـا  

 جهـان  درونـي،  سـاختارهاي  در تنهـا  نـه  ادبيـات،  شناسي جامعه نظريه انداز چشم به توجه با هنري كليت. باشد يم
ساختار اجتماعي را نيـز   يعني، تر،گسترده ساختار درون در تحول هايويژگي گيرد؛ بلكه همچنينكلمات، را در برمي

 و شـده  نمايش مسـايل مواجـه   يا و نويسنده ادبي هم چنين درك آثار در موجود ساختارهاي كه گفت توان مي .دارد
ده ساختار اجتماعي در كار ادبي از ديدگاه نويسنده از مسايل مواجه شـ . دهدنويسنده را بازتاب مي توسط شده درك

هـا در  بـين شخصـيت   ز طريق روابط ديالكتيكديدگاه يا چشم انداز نويسنده ا. يابددر گروه اجتماعي اش بازتاب مي
ها، روابط متقابل بين ساختار اجتماعي با ساختار كار ادبـي بوسـيله نويسـنده    بواسطه شخصيت. شودميان گذاشته مي

  . شود مي ساخته

  ساخت اجتماعي
 مرزهـاي  درون و وضـعيت  بين متقابل رابطه يك شامل كه است زندگي جامعه در اجتماعي ساخت اجتماعي نظم

 ،نقـش اجتمـاعي   در ارتباط بـا . براي فراهم كردن يك شكل از جامعه است رفتار، به قاعده اشاره با اجتماعي عناصر
در اين مورد نويسنده ديدگاهي درباره مسايل مهـم اجتمـاعي و سياسـي     .ده به عنوان يك عضو از جامعه استنويسن

وان عضـوي از  نـابراين نويسـنده بـه عنـ    ب. كند مي دارد، و هم چنين مسايل قابل توجه از توسعه زمان خود را پيگيري
كار ادبي در شرايط خال . تواند در كارش از ديدگاههاي محيط پيرامونش جدا شود نمي هاي خودجامعه در بيان آرمان

اي كه عضوي از يگ گـروه اجتمـاعي خـاص    نوان يك نتيجه از آفرينش نويسندهآيد، بلكه كار ادبي به عبوجود نمي
كـار ادبـي يـك    . آيـد  مـي  افتد، بوجود مي بيني مرتبط با وضعيت اجتماعي كه پيرامونش اتفاقاست، براي بيان جهان 

                                                            
١- degraded 
٢- Artistic totality 
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اگرچـه كـار ادبـي يـك واكـنش از تعامـل       . واكنش و تعامل اجتماعي نويسنده با محيط فرهنگي و اجتمـاعي اسـت  
. كنـد  مـي  بي بـازي اجتماعي است، عنصر خيال يك نقش مهم در آفرينش اثر اد -اجتماعي نويسنده با محيط فرهنگي

الگوهـاي  . انواع روابط هنرمندان با جامعه و هم چنين دانشمندان اساسا همان الگوهاي روابط اجتماعي غيـر هسـتند  
هـاي  ه ي شبكه از روابط به عنـوان جنبـه  روابط بوسيله پايگاه يك هنرمند يا دانشمند تعيين كننده نيست، بلكه بوسيل

.  كار ادبي آفريده شده توسط نويسنده از جامعه و فرهنگ جـدايي ناپـذير اسـت   . دپويايي از پايگاه تعيين كننده هستن
 دوره يـك  در شـده  نوشـته  ادبـي  آثـار  .شود مشاهده اجتماعي هاي نشانه از يكي عنوان به تواند مي نيز ادبيات حتي،
 تكـويني،  گرايـي سـاخت  نظريه در .رسوم آن زمان است و آداب و هنجارها به مربوط مستقيم طور به زمان از معيني
كار ادبـي نـه تنهـا يـك      .است ادبي اثر آفرينش از عنصر يك ،اجتماعي ساخت توسط هدايت شده اجتماعي پويايي

يعنـي كـار ادبـي از    . باشـد ين نگارشي از مراحل زماني نيـز مـي  نمايش خيالي از طبيعت شخصي است، بلكه هم چن
از جامعه كه نماينـده حيـات فرهنگـي جامعـه در يـك دوره       الگوهاي روابط كنش متقابل فرهنگي اجتماعي گروهي

خـاص،    ايجامعـه  اجتمـاعي  گـروه  يك از عضو يك عنوان به نويسنده موقعيت. شود مي زماني خاص است، ساخته
ــاثير قــرار مــي رخ كــه اجتمــاعي ســاختارهاي روابطــي از پويــايي بررســي ديــدگاه شــخص او در  دهــد، تحــت ت

   . )2013سوتاردي، (دهد مي
را در كليت آن توان آثار ادبي يك نويسنده  مي پس از بررسي و مطالعه ساختارمتن، جهان بيني، و ساختار اجتماعي

گرايي لوسـين گلـدمن را در قالـب نـوعي     برداشت كلي از روش ساخت )68: 1376(  پاسكادي .مورد بررسي قرار داد
  :دهد كه به شرح زير است مي صورت بندي تركيبي ارائه

  . اي داشتبراي دريافت اثر، نبايد به مقاصد آگاهانه مؤلف توجه ويژه -1
  از هـر چيـز كـه،   براي تشريح اثر نبايد به فـرد نويسـنده بـيش از حـد اهميـت داد، چـرا جريـان تشـريح بـيش           -2

 خصلتي با معنا و كـاركردي  ساختار ذهني حاكم بر اثر براي او اي فردي با جمعي است كهجوي آفريننده و جست
  .دارد

  . بلكه تنها بايد توضيح داده شوند ؛تاثير ديگر آثار و عوامل در اثر ادبي ارزش تشريحي ديگري ندارد -3
بـا ايـن حـال،    . گرا و روان كاوي يكسان نيستارزش  اسلوب تشريح يا تفسير در نظرگاه جامعه شناسي ساخت -4

  .يكديگرنداين مكتب ها به رغم تفاوت، متضاد هم نيستند بلكه مكمل 
بلكـه بـر عكـس حاصـل      ؛هاي اثر به هيچ رو دروني و مقدم بر ساختار اجتماعي نيسـت مجموعه قواعد و نشانه -5

  . )68: 1376 پاسكادي،(هاي جامع اجتماعي است دگرگوني

  :گيرينتيجه
شكل گرفتـه اسـت    كند كه اثر ادبي را در تعامل با جهان اجتماعي كه اثر در آن مي نقد جامعه شناختي به ما كمك

اگر چه تاثير گروههاي اجتماعي در آثار ادبي از دير باز مورد توجه منتقدان  ادبي بوده است؛ . مورد بررسي قرار دهيم
اي رسمي كه امروز شاهد آنيم از قرن نوزدهم با آثار مادام دو استال، بونالد و هيپوليت تن اما رويكرد جامعه شناختي
هاي ماركسيسيتي بيشترين تاثير را بر رويكرد جامعـه شـناختي بـه    قرن بيستم انديشه در. تكار خود را آغاز كرده اس

ه مهمترين منتقدان ادبي و نظريه پردازان ادبي كه امـروز شـاهد تـاثير انديشـه آنهـا در نقـد جامعـ       . نقد ادبي گذاشتند
تـوان بـه عنـوان     مـي  ين گلـدمن از جـورج لوكـاچ و لوسـ   . هاي ماركسيستي هسـتند شناختي هستيم، متاثر از انديشه

-تاثيرات متقابل تكامل اقتصـادي و اجتمـاعي و جهـان   لوكاچ . تاثيرگذارترين منتقدان رويكرد جامعه شناختي نام برد

شناسي ماركسيسـتي و نيـز   او تالش داشت كه راه تدوين زيبايي. دهدها را نشان مينگري زاييده شده در خالل رمان
هاي ادبي خود به خصوص درباره رمـان  لوكاچ در پژوهش. اريخ ادبي را به نمايش بگذاردنحوه ماترياليستي تحليل ت

-اي مـي اي از ديالكتيك تاريخي فلسفهكند و به ساختار ادبي و مرحلههاي تحول اجتماعي و ادبي را مطرح ميبحث

تاثير از انديشه هاي او به خصـوص  پس از لوكاچ، لوسين گلدمن با . پردازد، تا بتواند آنها را در يك كليت پيوند دهد
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يك اثـر ادبـي،   «لوسين گلدمن معتقد است كه . كتاب تاريخ و آگاهي طبقاتي رويكردي جديدي را به نقد ادبي گشود
 ،كهنمـوئي پـور  ( »يابد كه بازگوكننده ي كل زندگي نويسنده آن اثر و سـلوك او باشـد   مي هنگامي مفهوم واقعي اش را

 بـراي . اسـت گرايي تكويني در نقـد ادبـي   ساخت تحت عنوان  لوسين گلدمن ارائه يك روشنقطه قوت . )39: 1389
گرايي لوسين گلدمن را به كار ببرد نخست مستلزم آن است كه ساخت اجتماعي اينكه يك منتقد بتواند روش ساخت

 وه اجتمـاعي كـه نـوي   پس از آن جهان بيني نويسنده و گر. و شرايط تاريخي كه اثر در آن شكل گرفته است بشناسد
سـنده متعلـق بـه آن    .سـوره : تهران) مترجم, احمدي. حيمر. حمدم( .دبي در سده بيستمنقد ا ).1377. (ايوتاديه، ژان

سر انجام منتقد ادبي اي كه روش لوسين گلدمن را برگزيده بايد ساختار معنادار اثـر را  . است مورد بررسي قرار گيرد
  .ار اجتماعي مورد بررسي قرار دهدبا توجه به انطباق آن باساخت
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