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 چکیده
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نقه    یروش بهرا  یهن ا یکردههای در کهاربرد رو  هاییییو نارسا هایکاست حال، ینا است؛ باقرارگرفته
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 گرایییلتقلافتادن در دام ها در متن، و کاربست آن یینع م تب یجهو درنت ینظر یمپووهشرر از مفاه
 التفهاتی یبه  یهه، روش و اهه ا  نظر  شهناخت کل آن، عه م   یجابر متن به یهنظر از ییاجزا اعمالو 

 یهز و ن یهه همسو با نظر یمتن انتخابِ انراری درسهل یه،خلق نظر یپووهشرر نسبت به بستر اجتماع
 یی،اثهر معطهو  اسهت. شناسها     هیانه منظرگرا همطالعه  ینه  پووهشهرران در فرا  یضعف تفکر انتقهاد 
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 مقدمه -1

ای رویارویی بها مسها ل   است برای تالش کردهرشتهنق  ادبی معاصر با درک اهمیت مطالعات میان

یک از رویکردهای نق  ادبی براسا  اهه ا ،   های الزم را به دست آورد. هریتوانمن تازه، همواره 

و اجتماعی و رویهارویی   های انسانیی هپ شناسی و امکانات نظری خود، برای درک و تفسیر روش

روشمن انه و بجها،   هاستفادبا  دهن  تایمی علمی مختلف، این امکان را به پووهشرران هامسئلهبا 

شهناختی  های جهان متن عرضه کنن . بها توجهه بهه رواق نقه  جامعهه     یتواقعتفسیری منطقی از 

انتقادی نق ها و دستاوردهای پووهشهرران در ایهن    همطالعرمان و افزای  گرای  به آن در ایران، 

ههای آن  یکاسهت هها و  یتوانمنه  تصویری واقعی از وضهعیت موجهود و شهناخت     هارا حوزه برای 

شناسی رمان روشی است متشهکل از چنه ین رویکهرد، و بهالطبع،     رس . جامعهیمضروری به نظر 

یهک پهووه  بیهرون     هحوصهل ها در مطالعات ادبهی، از  آن هتن به سیر تکوین و کاربست همپرداخ

صهرفا  بها    یی کهه هها انتقهادی پهووه    همطالع بر آن است تا باحاضر  نوشتار خواه  بود؛ بنابراین،

را  آنهها  ناکهامی ان ، میهزان توفیهق یها    پرداختهایرانی  هایرمانرویکرد ساختررایی تکوینی به نق  

انه  براسها    نق ها توانسهته  سن گانینو ایآ کهده  به این پرس  پاسخ  و کن  تحلیل جستجو و

 تازه از متن ارا ه دهن ؟ یگل من خوانش ینیتکو ییساختررا کردیرو

شناسهی رمهان بدهردازیم، روش    نق  نق های جامعهر پووه  حاضر برآنیم تا به که د از آنجا

ایهن روش،  . یابی به نتایجی منسهجم و گویها یهافتیم   ین روش برای دستترمناسبفراتحلیل را 

با یک یرر و آشکار  هاآن همقایسکن  و پس از یم ترکیب وشناسایی  را ی منفردهانتایج پووه 

بهر   دهه . بنها  یمارا ه  کمی مشترک یمقیاس را در قالبتایج مطالعه ن ی نظری،هاضعفکردن 

آن پرداختیم. سدس از بین مطالعهات   پووه ، ضرورت و اه ا  همسئلاین روش، ابت ا به بیان 

کهردیم.   نظر پووه  را دارا بودن  گزین  و مطالعه ی موردهامؤلفهیی که هاآنانتقادی موجود، 

مطالعهات انتقهادی، از    هعرصسازی آن در و تأثیرگذاری و جریان نظر به اهمیت کارکرد نق  نق 

رمهان،   هعرصه گرفته براسها  سهاختررایی تکهوینی گله من در     ی صورتنق هامیان مجموعه 

 موجهود  مقاالت( ی)داور ینظارت یهاکانال ای هااهرم رایزبرگزی یم،  پووهشی را -مقاالت علمی

 .نه  یاالمکهان برطهر  نما  یو حته  ،یکالت را واکاومش نیا  یبا یچاپ مقاالت پووهش ریدر مس

مقاالت این مجموعه، میزان سنج  مناسبی بهرای نقه  نقه های ایهن حهوزه و دسهتیابی بهه        

بها   های معتبر علمی، ده مقاله است کهیراهپاوجو در پاسخی مطمئن خواه  بود. حاصل جست

بهه ترتیهب تهاریخ چهاپ در     انه . ایهن مقهاالت    رویکرد ساختررایی تکوینی گل من نوشته ش ه
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شهناختی رمهان   رسی جامعهه بر»، (1337) «شناختی تهران مخو نق  جامعه» ان  از:مجالت، عبارت

نقه   »، (1333) «آذین( با تأکی  بهر رویکهرد سهاختررایی تکهوینی    اثر محمود اعتمادزاده )به مهره مار

پی  و پهس   هازنمایی جامعب»، (1331) «اشر  درویشیاناز علی های ابریسالشناختی رمان جامعه

بررسهی  »، (1311) «اشیسهن ه آزاده خهانم و نو و  رازهای سهرزمین مهن  بر دو رمان  از انقالب با تکیه

محمهود اعتمهادزاده    دختر رعیتبررسی رمان » (،1311) «اشک سبالنشناختی رمان تاریخی جامعه

نقه  سهاختررایی تکهوینی رمهان     » (،1312) «براسا  دی گاه ساختررایی تکهوینی لوسهین گله من   

شههرنوش   زنهان به ون مهردان   شناختی رمهان  بررسی جامعه» (،1313) «اثر احم  محمود هاهمسایه

سهاختررایی   هنظریه براسها    طوفان دیرهری در راه اسهت  نق  و بررسی رمان » (،1313) «پورپارسی

   (.1311) «شناختی آثار سیمین دانشورتحلیل جامعه»و باالخره،  (،1314) «تکوینی

سهاختررایی تکهوینی در نقه     های کاربست ها و خألیبآسبع ، ضمن برشمردن  همرحلدر 

ها را براسا  اهه ا  تحقیهق،   های آنآوری و ویوگیووه  را جمعی پهادادهفارسی،  هایرمان

بن ی کردیم و در پایان، دستاورد حاصل از پووه  را در قالب نموداری با مقیها  کمهی   طبقه

ههای  ینهه زمهها،  آن ف نق ها و ذکر دالیل و موجبهات نقاط قوت و ضع ارا ه دادیم تا با برشمردن

 را فراهم آوریم. ترلمیعنق های 

 

 ادبیات پژوهشچارچوب نظری و  -2

 ساختگرایی تکوینی وشناسی ادبی جامعه -2-1

تأثیر و تهأثر متقابهل جامعهه و آثهار      در بررسیمن  و علمی نظام ایهشیو همثابادبی به یشناسجامعه

مهادام دواسهتال و ایدولیهت تهن پها       هاییهه با نظرای است که در قرن نوزدادبی، رویکردی بینارشته

تحهوالتی را از سهر گذرانهه  و در قهرن بیسهتم، بهها      مههارکس هدر اواخهر ایهن قههرن بها نظریه     .گرفهت 

از ایهن رو،  منه  درآمه .   ادبی قاعه ه  هصورت یک نظری و لوسین گل من به جورق لوکاچ هاییافتره

و  ریتهأث  لِیه تحل یبهرا  یمن  و علمه قاع ه یروشکه  اتیادب یشناسنظام منسجم در جامعه نینخست

لوکاچ است که پهس از او توسهگ گله من     یهاشهیان  هزاد ده ،یو جامعه ارا ه م اتیتأثر متقابل ادب

بها   (1171-1113)گله من   نیلوسه  .شهود یشناخته م ینیتکو ییو با عنوان ساختررا شودیم لیتکم

 یهها پهووه   ریکه امروزه خهگ سه    یآفر یادب یشناسدر جامعه یاهیلوکاچ، نظر اتینظر یبازخوان

 یاهیگل من بهه دنبهال فرضه    .کن یمشخص م -خصوص رمانبه- را اتیادب هدر حوز یشناسجامعه

آن  انرریه ب یکه شهکل ادبه   یاجتماع یزن گ یهاجنبه نیتررمان و مهم یشکل ادب نیاست که ب

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1030881/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%c2%ab%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%c2%bb-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-(%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b0%db%8c%d9%86)-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=388
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1030881/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%c2%ab%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%c2%bb-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-(%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b0%db%8c%d9%86)-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=388
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/964399/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=18.996412&rownumber=46
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/964399/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=18.996412&rownumber=46
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/964399/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=18.996412&rownumber=46
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006835/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b4%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=376
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006835/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b4%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=376
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006835/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b4%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=376
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 نیاست و به  یادب هدر عرص وزمرهر یزن گ به نظر او شکل رمان، برگردان برقرار سازد. ون یاست پ

وجهود دارد.   یخهوان هم رهر ید یهها انسهان  ایه انسهان بها کاالهها     هروزمر هرمان و رابط یشکل ادب

 یاجتمهاع  یو زنه گ  یفرهنره  ن یآفهر  نیبه  هرابط هگل من دربار قاتیها و تحقنوشته نیترمهم

در آن  قیکهه حقها   دانه  یاجتمها  مه   هنه یشناسان آاز جامعه یاریرا نه مانن  بس یاو اثر ادب است.

و پهر از رمهز و راز اثهر     یله یکه جههان تخ  ش یان یم یو نه مانن  منتق ان شودیآشکارا منعکس م

 افتنیه گله من   یی. ه   نهها دانن یم یشناسو جامعه یرا فراتر از دستر  نق ، اعم از ادب یهنر

رات موجهود در آن بها سهاختار    و تفکه  هها هو گهرو  یاجتماع گیساختار مح انیاست که م یون یپ

 .وجود دارد یشکل ادب

گل من این است کهه خصهلت جمعهی آفهرین       ینلوس ینیتکو ییساختررا نبنیادی هیفرض»

 یهها ادبی، حاصل آن است که سهاختارهای جههان آثهار بها سهاختارهای ذهنهی برخهی از گهروه        

 ایهن روش  بر بنا. (11: 1312ارپیت، )اسهک « پذیر دارن درک یاها رابطهان  و یا با آناجتماعی، همخوان

نخست بای  اثر را در ساختار آن فهمیه ،   :دو مرحله بای  طی شود، برای بررسی یک اثر برجسته»

در سهاختار   اثهر را بایه  سهاختار    بعه ،  هدر مرحله  نامنه ؛ یاین مرحله را فرآین  درک )دریافت( م

. (17: 1332)گله من،  « تشریح( نهام دارد اجتماعی آن جای داد، این مرحله رون  توضیح ) -اقتصادی

و از  شهود یهنری، اجتماعی، فرهنری و اقتصادی اثر واکهاوی مه   وجوهدرک یا دریافت،  هدر مرحل

 ه. در مرحله آیه  یاثر یا ساختار معنادار آن به دست مه  ، کلیت حاکم برهایافتهنهادنِ این  کنار هم

عوامهل و عناصهر تأثیرگهذار در     ینتر  اثر و مهمتولی هاجتماعی زمانتوضیح یا تشریح، ساختارهای 

. کار منتقه  ههم ایهن    شودیآگاهی جمعی و ساختار کلی حاکم بر آن دوره بازنمایی م یدهسامان

 درآگهاهی جمعهی، چرونهه در اجهزا و موضهوعات رمهان و        هاست که دریاب  ساختار ذهنی سازن 

 یاب .یشناسانه بازتاب می زیباییأتهی

 

 وهشپژ هپیشین -3

 پووهشهراه ، ملهی  هکتابخان ازجمله اینترنتی معتبر هاییراهپا گواهی و گرفتهمطالعات صورت بنا بر

 مسهتقلی  تحقیهق  تهاکنون ، ایرانهی  مجهالت  و نشریات یهابانک و ایران علمی اطالعات و م ارک

 ت؛ بها اسه نشه ه  انجهام  ایران در ساختررایی تکوینی گل من هنظری کاربست انتقادی همطالع هدربار

صهورت   های ایرانهی، بهه  شناسی رمان در تحلیل رمانجامعه هاییهچرونری کاربرد نظر حال، این

بهه ایهن مهوارد     تهوان یم هجملآن  است که ازصورت گرفتهها و مقاالت کتاباز پراکن ه در برخی 
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 یسه شناجامعهه  هخاسهتراه فلسهفی نظریه   در پووهشی با عنوان  (1311) ییعاملی رضا :اشاره کرد
ادبهی،   یشناسه ، ضهمن تبیهین جامعهه   کارگیری آن در متون ادب فارسیبه شناسییبادبی و آس

مصه ا  را   هو ایراداتهی کلهی و به ون ارا ه     کنه  یچرونری کاربرد آن در رمان ایرانی را واکاوی م

مطالعهه  هها و مقهاالتی   حال مشخص نیست که در این پووه ، چهه کتهاب   این باکن ؛ یطرح مم

شهناختی در  بهازخوانی انتقهادی نقه  جامعهه    »ی با عنوان امقالهدر  (1314) یرضاحم  . استش ه

هههای عمههومی کاربسههت نقهه  یبآسههی از اپههاره، «پووهشههی-بههر مقههاالت علمههی ایههران بهها تکیههه

آمهاری   هجامعه نکرده و  شناسی ادبیات در ایران را برشمرده، اما بر رویکرد مشخصی تمرکزجامعه

ی بهها عنههوان امقالهههدر ( 1314) انهه . مههه ی یوسههفیرا تعیههین ننمههودهو دالیههل گههزین  آثههار 

به ضعف تفکهر نظهری و بحهران امتنها       «شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتنا جامعه»

طهور   عسهرر عسهرری را بهه    شناسهی رمهان فارسهی   جامعهاست و کتاب کرده فکر در ایران اشاره

تهاکنون   آیه  برمهی پهووه    هکه از پیشینناهمچناست. دهمشخص مورد مطالعه و داوری قرار دا

تعیهین  ، همهراه بها   ایرانهی  هایرمانکاربست ساختررایی تکوینی گل من بر روی انتقادی  همطالع

   است.ها، موضو  هیچ تحقیق مستقلی نبودهمص ا  هارا آماری و  هجامع

 

 کاربست ناموفق نظریه متنیعوامل درون -4

 مفاهیم نظری پژوهش تبیینتوجهی به بی -4-1

ی روشمن  و مقرون به ه  ، در ابته ا مسهتلزم داشهتن آگهاهی و     امطالعهاستفاده از نظریه برای 

ابعاد آن نظریه است. مفهاهیم ههر نظریهه کهه در حقیقهت اجهزا و        ههمشناختی جامع نسبت به 

طبیعی اسهت کهه اگهر    اوست و  همطالعرون ، ابزار کار پووهشرر در یمآن به شمار  هسازن عناصر 

وری صهحیح آن  التفاتی یا ناآگاهی کاربر، ناکارآم  باش  تالش پووهشرر در بهرهابزارها به دلیل بی

تهوجهی نسهبت   در پووه  حاضر، بی های مقاالت مورد مطالعهیبآسناموفق خواه  بود. یکی از 

نادرسهت از   نهاقص یها   دریافهت به معرفی و تبیهین مفهاهیم نظهری سهاختررایی تکهوینی اسهت.       

و پهووه    گهذارد یگاه بر کلیت نق  و نتایج آن نیز تأثیر مه و اجزای نظریه، اصطالحات و مفاهیم 

وارگهی، قهرمهان   بینی، بیهن  تراییهک، شهی    طبقه، جهانکن . مفاهیم یعلمی دور م هرا از صبغ

عهل فرافهردی   ارزی ساختاری، ساختار معنادار، آگاهی ممکن و فاپروبلماتیک، دریافت، تشریح، هم

آمهاری مهورد مطالعهه،     هجامعه ی بسیار مهم در ساختررایی تکوینی است. نرهاهی بهه   هامقولهاز 

تبهع آن، در بخه  تحلیهل نشهان     التفاتی پووهشرران را در تبیین چارچوب نظری مقاله و بهه بی
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 تأکیه   «آگهاهی ممکهن  »پراهمیت  همقولده . به عنوان مثال گل من در تبیین روش خود، بر یم

انه  از: جبهر   کن . به اعتقاد او در دستراه نق  ساختررایی تکوینی قوانینی وجود دارد که عبارتیم

 روازایهن  ا؛ (12 :1361گله من،  )اقتصادی، کارکرد تاریخی طبقات اجتماعی و ح اکثر آگاهی ممکن 

   گیریم.آگاهی ممکن پیمقوله توجه پووهشرران را به  بای  میزان

ها را از دو دی گاه متفاوت مورد بررسهی قهرار دهه :    بینیتوان  جهانیمشه شناسی ان یجامعه

افته  و دیرهری از   شناسی پوزیتیویستی اتفا  مهی یکی از دی گاه آگاهی واقعی گروه که در جامعه

کهه در   ها که کمابی  منطبق است بها حه اکثر آگهاهی ممکهن    نایی آندی گاه بیان منسجم استث

گیرد. اگرچه در آثار بزرگ فلسفی و هنهری، ایهن دو   یممورد توجه قرار شناسی دیالکتیکی جامعه

آگهاهی ممکهن    رسهانن . گله من معتقه  اسهت    یمه دی گاه مکمل یک یررن  و به یکه یرر یهاری   

حال در مرکز تفکر مارکسیستی معاصر جهای دارد و یکهی   و درعین بارورترین کشف مارکس است

ده  که نیهازی  یمشرح  این مفهوم هدرباراست. مارکس جامعه  همطالععملی در  هعم از مفاهیم 

خهواهیم به انیم   یمه ان یشن ؛ بلکه مها  یمرنجبران چه  ههمنیست ب انیم فالن یا بهمان رنجبر یا 

آگاهی واقعی و آگاهی ممکن در همهین نکتهه    هعم که آگاهی طبقاتی رنجبران ک ام است. تمایز 

ان یشه ؛ بلکهه   یمه نیسهت کهه به انیم یهک گهروه چهه        مسئله این .(66 :1361گل من، )است نهفته

آنکه در ماهیهت  ان  بیده  ک م خواهیم ب انیم تغییراتی که ممکن است در آگاهی گروهی رخیم

رغم اهمیهت موضهو  کهه گله من دسهتیابی بهه آن را       اساسی آن گروه تغییری پ ی ار شود. علی

توجهی پووهشرران بهه ایهن   ان از بیآماری پووه  نش هجامعدان  نراهی به یمه   روش خود 

تحقهق آگهاهی ممکهن     (1311) یرراندکه از بین مقاالت مورد مطالعه تنها راد و مقوله دارد؛ چنان

 کننه : یمه گونهه بیهان   را با اشاره به خصلت مرکزگریزی قهرمانان اصلی رمان اشک سهبالن ایهن  

 هیسهن  نووان به آگاهی ممکهن  تیمی اصلی رمان مورد تحقیق را هاقهرمانخصلت مرکزگریزی »

متوسگ، آگهاهی ممکهن    هطبقعنوان فرد استثنایی این اثر نسبت داد؛ به این معنی که نویسن ه به

 نویسن ه خصلت غالب تمرکزگرایی ایهن طبقهه را بهه   است. این طبقه را در اثر خود انعکا  داده

ی از این گروه اجتمهاعی  عنوان عضوعنوان یک آسیب تشخیص داده و آمال و آرزوی خود را به

. سایر مقاالت نیهز یها در مواجههه    (11: 1311) «استمتوسگ تعمیم داده هطبقبه ساختار ذهنی 

ماننه  آزاد ارمکهی و    ان نکردهذکری از آگاهی ممکن  مطلقا با این مفهوم سکوت اختیار کرده و 

ه تعریفهی اجمهالی   یا اینکه در چهارچوب نظهری به    ،(1314)و فاضلی و دیرران  (1311)دیرران 

. به عنوان نمونهه در پهووه  شههبازی و    ان نررفته، اما در کاربست نظریه آن را پی ان پرداخته
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 هطبقه آگهاهی ممکهن متعلهق بهه یهک      » خهوانیم: یمه در تعریف آگاهی ممکن ( 1313) یرراند

ی دهه . همچنهین حه اکثر آگهاه    یماجتماعی است و افق می ان دی  آن گروه را در جامعه نشان 

دهه  کهه از دیه گاه روانشناسهی     یمه بینی تشکیل اجتماعی همیشه یک جهان هطبقممکن یک 

امها   ؛(71: 1313) «منسجم است و ممکن است به صورت مذهب و فلسفه ادبیات یا هنر بیان شهود 

شود. برخی دیرهر از مقهاالت نیهز به ون     ینمی به این مفهوم دی ه ااشارهدر کاربست نظریه هیچ 

کهه فهرزاد و دیرهران    چنان .ان کردهی از آگاهی ممکن تنها به یادکرد وایگانی آن اکتفا تعریف هارا 

گیری پووه  خود، از آگهاهی ممکهن   دو بار در بخ  نظری و هشت بار در بخ  نتیجه (1331)

کهه   انه  گرفتهه و در پایهان نتیجهه    ندرداختهبه آن  مطلقا در بخ  تحلیل،  کهان ؛ درحالینام برده

نویسن ه با در نظهر گهرفتن شخصهیت    کن . یموقایع رمان، آگاهی ممکن نویسن ه را آشکار سیر »

انقهالب و  –اسهت آگهاهی ممکهن ایهن دو طبقهه را      مجهزا توانسهته   هاصلی و راوی رمان در دو طبقه 

 «خوبی بنمایان  و آگاهی طبقاتی کارپرداز اصلی رمان را به بهترین گونه نمایان سهازد به -دموکراسی

 گیری، گسستی آشکار مشهود است.جهت بین کاربست نظریه و بخ  نتیجه این . از(161: 1331)

 

 گرایی(جای کل آن )دام تقلیل یی از نظریه بههابخشپرداختن به  -4-2

هها بها کهل    عناصر اثهر و ارتبهاط آن   دیالکتیکی گل من مبتنی بر پیون  میان تمامی اجزا و هشیو

 اجزا به هم ربگ دارن  بهه  ههم»نهادِ نظام قلم اد ش ه که در آن ساختار هم هوایکه است. چنان

« چرخه  یمه که کارکرد هر جز  وابسته به کل نظام اسهت و کهل نظهام بهر کاکهل اجهزا       نحوی

ای تمامی مفاهیم نظری یادش ه در گفتهار پیشهین هرکه ام در    یوهشدر چنین  .(1 :1361گل من، )

دهه   آماری مورد مطالعه نشان مهی  هجامعدارن . نراهی به خوان  نظری اثر ادبی نقشی بر عه ه 

یه ه و از میهان   ورزهای خود از پیون  دیالکتیکی اجزای نظریه غفلت یلتحلکه پووهشرران گاه در 

کهه   ان رفتهکه بیشتر به سراغ مواردی ایگونهبه؛ ان زدهگزین  دست به  مفاهیم و مقوالت نظری

هها  وجه به اثر مورد مطالعهه، حضهور آن  با ت ان  و عم تا ش هار گرفته در الروهای عملی گذشته به ک

تهر بهوده و پووهشهرر را از درافتهادن بها اثهر و       یعسهر و  ترراحتها مکان دستیابی به آنآشکارتر و ا

 تنهها ( 1311) یرهران دفرضهی و   همقاله عنهوان نمونهه در    است. بهنیاز ساختههای آن بییچی گیپ

فاضهلی و   همقاله است یها در  ش ه ،«تشریح»و  «دریافت»ه ساختررایی تکوینی، ی اجمالی بااشاره

سهاختار اثهر بها     هرابطه ب ون توجه به عناصر منفرد نظریه، ساختررایی تکهوینی و   (1314) یرراند

 یرهران دآزاد ارمکهی و   همقاله . در اسهت ش هدهوضیح داساختار جامعه در بخ  چارچوب نظری ت
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بها نرهاهی   ( 1337)پهور  اشاره ش ه؛ تنهها رزا    «تشریح»و  «دریافت» همقولنیز تنها به دو  (1311)

ی هها ارزشقهرمان پروبلماتیک، شهی وارگی، آگهاهی ممکهن،    »های نسبتا  جامع، به تبیین مقوله

عنهوان بسهتر پیه ای  نظریهه و      داری بهه سهرمایه  هجامعه به معرفهی  « ی تباههاارزشراستین و 

و  «دریافهت » هج اگانه اسهت و در فراینه  واحه  و نهه     ه پرداختهه های متن همسو با نظریه ویوگی

حهال یکهی از نکهاتی کهه     اسهت؛ بهااین  شناختی خود را از نظریه به اثبات رسهان ه ، روش«تشریح»

، فهرم  رمهان  شناختییباییز یهاساخت داستانی و جنبه ،ش هیبا  در تمام مقاالت نادی ه گرفتهتقر

 و صورت آن است.

طلبه ؛ چراکهه در   یمنهایت دقیقی تحلیلی بی کار ادبی، هبرجستآثار  همطالع منبه اعتقاد گل 

بینهی درآورد. چیهزی   بیرونی اثر را نیهز از جههان   هیکرپنهایت امر بای  کوشی  نه تنها محتوا، بلکه 

ی سهاختارهای خهرد   امجموعهه شهود از  یمادبی به معنای مح ود کلمه خوان ه  هیکرپ معموال که 

 رابطهه آی  و با ساختار کلهی جههان اثهر    یمشناختی، آواشناختی و غیره پ ی  معناشناختی، نشانه

ی گله من درصه د نشهان دادن    هها پووه  ههمدارد.  یکارکردیِ کمابی  پیچی ه، ولی قابل بیان

تی اسهت کهه   سازد مسا ل زیباشناخیماین نکته است که تنها مسا لی که یک اثر ارجمن  مطرح 

اهمیهت اجهزای منفهرد اثهر در      هدربهار بینهی مربهوط اسهت. گله من     به بیان منسجم یک جههان 

و  هها جملهه وایگهان،   نرهری آن معتقه  اسهت   بن ی کلیت واح ، ساختار معنهادار و جههان  صورت

ههای متفهاوت ممکهن اسهت     ظاهر مشابه و حتی یکسان، در صورت ادغام در مجموعهه بن های به

ههای پاسهکال از زبهان او    یشهه ان  همطالعه در  او در خ ای پنهانداشته باشن .  معناهای مختلف

انریزنه .  ش ه باشن  تأثیراتی متفاوت برمی های متفاوت تنظیمیوهشوایگانی که به »نویس : یم

)گله من،  « ترتیهب مصهالح، تهازه اسهت     هنحهو . امنرفتهی اتازهچیز  مبادا گفته شود که من هیچ

نظر گل من صورت و محتوا از هم ج ا نیستن  و ما بها وحه ت معنهادار ایه ه و      به (.117 :1331

شهناختی و پیونه    زیبهایی  همسهئل او در تبیهین   .(76 )همهان:  رو هسهتیم ابزارهای بازنمود آن روبه

کنه :  یمه گریه ایهن جملهه را مطهرح    -رب« حسادت» هقصی از اقطعهصورت و محتوا، در تحلیل 

گله من  «. کنه  ینمه ت کا وچویی روی موزاییک راهرو ص ایی تولیه   تخی سبک با نیمهاکف »

رود؛ بلکه هه   او ایهن اسهت    یمی آهسته راه هاگاماست مردی با گریه ننوشته-معتق  است رب

کش ؛ یعنی دیرر نهه آدمهی بلکهه اشهیا،     یمکه بروی  در دنیای امروز کف ، انسان را در پی خود 

نظهر   مه   هی وارشه  هجامعه ایهن همهان    ؛(141-144 :1361 من، گله ) «ان ی هگردوقایع  همحرک هقو

بنه د. حتهی   ینمه وجهه بهه داسهتان یعنهی محتهوای خهام دل       هیچساختررایی تکوینی به .اوست
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ههای ینهه بها عنهوان     یشنامهنمانق  فیلم تحقیر و زن چینی و گل من )ی موجود کنونی هاپووه 

 همرحله تهوان آن را در  یمه وری استوار است که حول مح ( درواقعبالکن، زنریان، تجیرها و کلفتان

ارمکهی   آزاد (1314) یرراندی فاضلی و هامقالهیعنی ساختار جهان اثر نام داد. « سازیپیکره»اول 

ازجملهه مهواردی هسهتن      (1313) و شهبازی و دیرران (1312) یرراندی و فرض (1331) یرراندو 

رغهم  . برخی مقاالت علهی ان ندرداختهخود  همطالعزیباشناسی و تبیین این مسئله در  همقولکه به 

 ،انه  داشهته خود لحاظ  همطالععنوان مفاهیم بنیادین  شناسی را بهاینکه در وایگان کلی ی زیبایی

 هکلیه وای  بها ( 1313) دیرهران آهنرهر و  . ی اللهی ان مان هتوجه در کاربست نظریه نسبت به آن بی

. تنهها  انه  جملهه شهناختی از آن  ساختار زیبایی هکلی وای با (1311) یرراندشناسی، و راد و زیبایی

پرداختهه و   شناختیهای کلی ی به معرفی ساختار زیباییتعاریف وایه در (1333) یرراندفرضی و 

 .استآن را برابر با وح ت اثر دانسته

 

 ها و اهداف نظریه )دام توصیف(التفاتی به روشبی -4-3

جه لی یها دیهالکتیکی در ایهن نکتهه       بها شناسی اثبهاتی  جامعه یاسگل من معتق  است تفاوت اس

موجهود   هجامعه المقه ور درسهت و دقیهق از    شناسی اثباتی به ظههور حتهی  است که جامعه نهفته

شناسهی  کوش  گزارشی از کارکرد ساختار موجود به دست ده ؛ ولهی جامعهه  یمکن  و یمبسن ه 

ههای مقه ر در حهال    ی گهرا ، آگهاهی ممکهن و   مورد بررسی خود هجامعکوش  که در یمج لی 

گسترش و گام زنن ه در فراسوی واقعیت را آشکار سازد و بر امکانات دگرگهونی و تبه یل آگهاهی    

ی از پووهشهرران در  اپهاره این، عملکهرد   وجود با .(71: 1331)گل من، واقعیت اجتماعی استوار است

جهای کشهف سهاختار     کهه بهه  دارد؛ چنهان  توجهی به این مسهئله ها حکایت از بینظری آن همطالع

ارزی سهاختارهای اثهر بها    ههم  و یافتن اثر و آگاهی ممکن یک طبقه بینی حاکم برمعنادار و جهان

ان  بین محتوای آگاهی جمعی و محتوای اثر ادبی و نیهز بهین مضهامین اجتمهاعی     ی هکوشجامعه 

ههایی برقهرار کننه  و    سوییو هم هاباهتشآفرین  آن،  هدوریافته در اثر با وقایع اجتماعی بازتاب

برنجانن . پی است که چنین کهاری   «تشریح»و  «دریافت»ی نظری هامقولهاین همخوانی را ذیل 

درسهتی  بهه  اگرچهه ( 1311) یرهران دقنبری و  همقالکه در شود؛ چنانیمبه مثله کردن اثر منتهی 

کهه   شهود یمه ادبیات در دو سطح انجام  هانشناسبنا به نظر گل من، بررسی جامعه»ان  کردهاشاره 

تمهامی در   دقت از هم ج ا کرد؛ اما در جریهان پهووه  بهه   ها را بهشناختی بای  آندر تبیین روش

تفسیر یا دریافهت، پووهشهرر    همرحلدریافت و تشریح. در  ان  از:آمیزد. این دو سطح عبارتیمهم 
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از تع اد مح ودی از عناصر و پیونه های میهان   با گزین  یک الروی ساختاری معنادار و ساده که 

ی متعه دی را کهه   هها جنبهاست بای  بتوان  تمامیت متن را توضیح ده  و ش هاین عناصر ساخته

تشهریح بایه  درنهایهت، میهان الرهوی       همرحله در چارچوب این الرو قرار گرفتهه نشهان دهه . در    

ی ارابطهه اثهر   هیننه  آفرفاعهل و   ههای ی گهرا وح ت و معنای اثر اسهت بها    هسازن ساختاری که 

؛ اما در طول تحلیل اثهری از کاربسهت روش گله من    (133: 1311) «معنادار و کارکردی برقرار کن 

 هیهر جزو تها حه ودی    سووشونهای مایهلیل محتوا و بیان درونشود و هرچه هست تحینمدی ه 
ووهشرران، دسهتاورد  درنهایت پ .هاستهای زن در آنیتشخصو توصیف کن  و من   سرگردانی

پهردازی و  کشهف تنهاظر میهان شخصهیت    » ان :نموده حاصل از خوان  نظری خود را چنین بیان 

ساختار زبانی و تطبیق آن با سهاختار اجتمهاعی رمهان دانشهور بهه پیونه  میهان سهاختار ادبهی و          

ا تنهها بهه   توان به میزان بیشتری اطمینان یافت که نقه  مه  یمانجام . در این نوشتار یماجتماعی 

متقابهل میهان اجتمها  و آثهار دانشهور در       تهأثر یر و تهأث بیان اجتماعیات در رمان مح ود نش ه و 

ارزی . ایهن اذعهان پووهشهرران بهه کشهف ههم      (114همهان:  ) «اسهت ش ه چهارچوب نظریه برقرار

 توجهه بهه   و نیز بهی  «تشریح»و  «دریافت»ساختارهای اثر و جامعه، ب ون کاربست درست فراین  

کهه نویسهن ه خهود     اثهر  حاکم بر هطبقنرری و آگاهی ممکن اه ا  نظریه که دستیابی به جهان

اسهت. در ایهن مقالهه کهه     شه ه تکرار  (1313)ی اللهی آهنرر و دیرران  همقالجز ی از آن است، در 

 هجامعه مطالب، مربوط به تعاریف مرتبگ یا نامرتبگ با موضهو  و   هعم فاق  بخ  تحلیل است و 

گیهری کهه در   و معرفی روش تحلیل محتوا و مزایا و معایب این شیوه است در بخ  نتیجه آماری

رود به توصیف اثر و ذکر برخهی از موضهوعات مطهرح در    یمحقیقت بخ  تحلیل مقاله به شمار 

گیهرد.  ینمه بلکه تحلیل محتوایی نیهز صهورت    تنها نراه نظری، ای که نهگونهآن پرداخته ش ه، به

شناختی رمان و ساختار عینهی  نتیجه گرفتیم ساختار زیبایی» یمخوانیممقاله  هی کچهرچن  در 

آزاد ارمکهی و   همقاله . (11: 1313)« ی متقابهل هسهتن   ارابطهه مهوردنظر مها دارای    هبرهجامعه در 

شهناختی  یی است که پووهشرران ب ون توجه به مبانی روشهانمونهیکی دیرر از  (1311) یرراند

ه به مطالعه و تحلیل وایگانی دو رمان پرداخته و با توجه به بسهام  وایگهان مربهوط    و اه ا  نظری

و فرهنگ، وجه غالب اثهر را بها توجهه بهه مقیها        ی مختلف اقتصاد، اجتما ، سیاستهاحوزهبه 

های مربوط بهه  مثال در این مقاله، استخراق وایه عنوان ؛ بهان کمی، ساختار معنادار اثر معرفی کرده

در مقام تشهریح  » یمخوانیمتلقی ش ه و در ادامه  «دریافت» همرحلهای آن اقتصاد با زیرحوزه هزحو

 هها حهوزه آی  که کهل زیر یماقتصاد نیز این نتیجه به دست  هحوزتر یعنی یکلها در ساختار زیرحوزه
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ای یر فضه تهأث تحهت   هحهوز دهن  با هم یرر همخوانی داشهته و یهک   یماقتصاد را تشکیل  هحوزکه 

. بهه  (171: 1311) «آیه  یمه گذارن  که همان دریافت ما از این حوزه به شهمار  یمنظامی را به نمای  

 همطالعه گل من ن ارد و بها یهک    هنظریرس  که دستیابی به چنین نتایجی نیازی به کاربست یمنظر 

ف کشه  .توان وجهه غالهب و درنتیجهه گفتمهان حهاکم براثهر را شناسهایی و معرفهی کهرد         یمآماری 

اثهر در   و دریافهت وحه ت و انسهجام    نظر در رمان مورد هطبق هبالقوبینی و آگاهی ممکن یا جهان

متن، در حقیقت کشف سهاختار معنهادار رمهان     نرری در قالب اجزای خرد و کالنبیان این جهان

برخی موضهوعات جز هی    ،گاهشود. یماست که یکی از اه ا  مهم ساختررایی تکوینی محسوب 

است و پووهشرر در درک کلیتی که این جزییهات را  ش هعنوان ساختار معنادار اثر معرفی رمان به

عنهوان   به (1333) و دیررانفرضی عنوان نمونه، آنچه را که  ، ناموفق است. بهده یبه هم پیون  م

 هها یک از آن هر توانیمکه خرد و منفردی است عناصر ، کنن یمعرفی م مار همهرساختار معنادار 

ایهن عوامهل در یهک     ههم. در نظر گرفتایران  هجامع داری بهی ورود سرمایههاعنوان نشانه را به

 عنهوان  مان . بهیکه پووهشرر از دریافت و شرح این محور بنیادین بازم گیرن یمحور اصلی قرار م

ی هها هسهک « مهار  همههر »، در (73: 1333)، قوری نماد صبر و استقامت «وسوسه»مثال در داستان 

 هجامعه اتوبهو  نمهاد طهرد علهی مهراد از      « علی مراد»یا در  ،(74همان: ) داریاشرفی نماد سرمایه

آن  بهزرگ  هیسهن  نو هیفه وظ»که به نظهر گله من    حالی است؛ درلحاظ ش ه ( 77همان: ) ییروستا

بها  است که از میان عناصر مختلف هستی اجتماعی انسان عناصر اصلی و نمونه وار را اخذ کنه  و  

ی هها ارزشانسجام بخشی ن به آن تصویری کامهل از جامعهه ارا هه دهه ؛ تصهویری کهه حهاوی        

 (.113 :1377)ایوتادیه، « شناختی فراوان استجامعه

شناسی آن است که پووهشرر بها  موفقی از کاربست نظریه و روش هنمون (1337)پور رزا  همقال

پراهمیهت سهاختار در خهوان      همقوله بهه  و نیز توجهه   «تشریح»و  «دریافت»فهم درست فراین  

ههای ممکهن   یآگاهاست با نراهی تفسیری و انتقادی ساختار معنادار حاکم بر اثر و نظری توانسته

حاکم کشف کنه  و سهطح پنههان اثهر را بهر خواننه ه بنمایه ؛         هطبق هین نماعنوان نویسن ه را به

مهردم آن روزگهار در تمهیه  مقه مات     عنوان طیف وسهیعی از  عملکرد محم تقی به هدربارکه چنان

ههای اجتمهاعی   ینهه زممهیا بودن  هیجنتپیشه را مردان ستمعیاشی شاهزاده، ظهور مستب ان و دولت

شهمارد  گونهه برمهی  و در پایان، آگاهی ممکن نویسن ه را این (47: 1337)پن ارد یمزن گی  هشیواین 

اهی است کهه اسهتب اد را در ههر شهرایطی     تباهی اجتما  فقگ در استب اد نیست در فرهنگ تب»که 

التفهاتی  بهی  .(11همهان:  )« ولیت را از خود دور کن ئشوم آن رنج آزادی و مس هیساکن  تا در یمخلق 
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 ایهن  هاسهت و از به روش و نین یشی ن به اه ا  نظریه، عامل مهمی در ناکامی برخهی پهووه   

ههای ایرانهی در غالهب    انتقادی رمهان  هعمطالهای  در یچی گیپروست که نظرگاه گل من با تمام 

و توصهیف شهرایگ   « دریافهت »موارد در ح  یک توصیف موضوعی و تحلیل محتوایی اثر با عنوان 

 یاب .یمتنزل « تشریح»مقارن با خلق اثر به نام  هدوراجتماعی 

 

 اسلوب غیردیالکتیکی بخش نظری و تحلیل )دامِ گسست( -4-4

ی مههم در ارزیهابی   هها شاخصهنظری و پردازش عملی مقاله از میزان ارتباط منسجم میان بخ  

ی سنج  کیفیهت علمهی   هاشاخصهآی  و این ویوگی همواره از یممقاالت نظریه محور به شمار 

ههای  و برداشهت  هها یهنظربه دالیلی چون آشنایی ناکافی با  گاه .شودیمو نوآوری مقاالت دانسته 

هها بهه شهکل مکهانیکی و     یهه نظرین ا اریخی متون ادبی،های هنری و بسترهای تیتظرفناقص از 

ویهوه  ی نق  ادبی ما بههانوشته اغلب امروزه،که  ایگونهبه شود؛یمشکلررایانه در متون ادبی اجرا 

 طهرح  فربهه و جهاذب آن،   هنیمه  ی دوپهاره دارنه ؛  سهاختار  ی،دانشراههای نامهدر مقاالت و پایان

 نهزارش،  هنیمه ترجمهه و بازنویسهی شه ه و     مکهرر  ان فارسهی، ای است که گاه در منابع زبه یهنظر

یل آن نظریه بر متن فارسی است. یکی از دالیل این نقصان ناآشنایی با سرگذشهت مهتن در   تحم

و یانرههای مهرتبگ اسهت و دیرهر، ن اشهتن دقهت نظهر         هها گفتمهان تاریخ و زیست آن در میهان  

مهورد نقه  بها روش یها نظریهه       هسوی خوانیتخاب متن و نظریه است که به ناهمکارشناسانه در ان

کهه مرعهوب و   ی را یافت که به ون این امقالهتوان یممقاالت مورد مطالعه کمتر  درشود. یممنجر 

یابی بهه درک و معنهای ج یه ی از مهتن     شود با ه   دست یهنظرمجذوب مبانی و کارکردهای 

مثهال   عنهوان  بهه  .عملی ارا ه کرده باش  ی را از این تحلیلاتازهو دستاورد  ادبی به سراغ آن رفته

در چهارچوب نظهری خهود پنجهاه مهورد از       پووهشرران (1313) یرراندی اللهی آهنرر و  همقالدر 

. انه  نش هیم، تبیین یا پردازش مفاهک ام از ؛ اما در بخ  تحلیل هیچان هکرد مفاهیم نظری را یاد

پنجاه مورد یادکرد اصهطالحات نظهری در بخه      یزن( 1331) یرراندی فرزاد و مقالهین در همچن

. انه  نررفتهه ها نشه ه و مهورد مطالعهه قهرار     ی به آنااشارهش ه؛ اما در بخ  تحلیل  چارچوب ارا ه

نظهری   همطالعه هها در  یکاسهت تهرین  یعشها بین چهارچوب نظری و بخ  تحلیل یکی از  گسست

آثهار دیهالکتیکی بها آثهار      بهین »کنه   یمه اظههار   ایهن گسسهت   هدربهار .  لوکهاچ  هاسهت پووه 

دیالکتیکی فصولی که بهه واقعیهت اجتمهاعی    وت عظیمی وجود دارد. در آثار غیردیالکتیکی تفاغیر

صهورت مقهوالتی ج اگانهه و بیرانهه      پردازن  بهیمها و یا ادبیات و هنر یشهان و تاریخی در تاریخ 
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اطالعهات   هارا ه بهه خهاطر    فروشهی محهی یها   به سا ق فضهل  معموال شون . این مقوالت یمتلقی 

هها بخه    یهه نظرهها و  یهین آی متفکری کهه اسهلوب دیهالکتیکی دارد    براشون . یمعمومی درق 

دهنه  و فقهگ بها انتهزا  مهوقتی خاصهی اسهت کهه         یمناپذیری از خود واقعیت را تشکیل ج ایی

سهتی کهه بهه    بهر گس  عهالوه . (76- 71: 1317، گله من ) «ها را از واقعیت تفکیک کن یهنظرتوان  یم

شهود پووهشهرر نهاگزیر    یمه خاطر ضعف تفکر نظری بر چارچوب نظری و بخ  کاربست حاصل 

 همقاله در  کهچنانو تحلیل محتوای اثر بدردازد.  شناسیجای پردازش نظریه به جامعه به شودمی

دریافت به تحلیل محتهوای اثهر و توصهیف وقهایع      همرحلدر  پووهشرران (1312) یرراندفرضی و 

وقایع تاریخی و اجتماعی مقارن با وقایع بازتهاب یافتهه    بن یو طبقه ان پرداختهگرفته در آن شکل

و سقوط جنهب  جنرهل و قیهام     ظهور ،1321در سال  حزب توده ظهور ان  از:در اثر را که عبارت

انه  و  قلمه اد کهرده   اثهر  «تشهریح » ،(11: 1312) رعیتی -میرزا کوچک خان جنرلی و نظام ارباب 

رعیتی ب ون التفهات   -فتنی است که در همین بخ  ذیل عنوان مناسبات حاکم در نظام ارباب گ

ی جامعهه گونهه کهه   آن .(16همهان:  )ان  پرداختهبه اثر به معرفی نظری این شیوه در نظام اجتماعی 

خهود،   هنوشهت نمای  برخی پووهشرران بنا به دالیلی ازجمله سهن یت بخشهی ن بهه    یمآماری ما 

یم بنیهادین  مفهاه خوی  و نیز تعاریف نظری و گاه  همقالرایی تکوینی گل من را در عنوان ساختر

 رغم ناکامی در پردازش موفق نظریه بهر مهتن،  و علی ان افزودههای خود یلتحلنظریه را در خالل 

کهه حتهی در یهک مهورد     چنهان  نیسهت.  سخن چیزی جز اعالم توفیق در کاربست نظریهه  فرجام

پووهشهرر بهر    هارادبهه ههر روی    چهون  شود؛ینمپووه  به دلیل یا دالیلی ارا ه  سخن از ناکامی

پووهشی در کاربست نظریه با تردی  مواجه شهود   اگر است.اقت ار داشتن نظریه بر متن قرار گرفته

یم در مهتن  مفاهوچراهایی را مطرح سازد و در انطبا  برخی همسویی نظریه با متن چون هدربارو 

تهوان  یمه نوا نیاب  آنرهاه  هم متن را با کلیت نظریه ههمباره یکواداشته شود و به أملتو  به درنگ

ی امهر اسهت.  وتاز داشتهانتقادی مجال تاخت هان یشامی وار بود که در این پووه  سمن  تیزپای 

ر آثها  همطالعه های غربی برای یهنظربا اذعان به نارسا بودن  (1311) یرراندی راد و مقالهکه جز در 

ههای امتنها    ینهه زمرس  به نظر می شاه  نبودیم. هاپووه یک از هیچ در (11: 1311)ادبی ایران 

لمهی نظریهه و درنهایهت    عموفق و  پردازش از شناخت درست نظریه، مانع تفکر نظری و انتقادی،

ر تا زمانی که عوامل امتنا ، یکسره شناسهایی و اصهالح نشهون  ایهن دو     .استتولی  نظریه گردی ه

ادبهی صهورت نخواهه      هجامعه باطل همچنان ادامه خواه  یافت و جهشهی در مطالعهات نظهری    

و ی اللهی آهنرهر   (1311)ارمکی  آزاد ،(1314) ی مورد مطالعه، مقاالت فاضلیهاپووه  درگرفت. 
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است بهین نظریهه   پور توانستهاین میان رزا  در. ان ش هدچار گسست کامل نظریه از متن  (1313)

 ی دیالکتیکی برقرار سازد.ارابطه و متن

 

 گیرییجهنت -5

شناسی ادبی در ایهران اسهت.   ساختررایی تکوینی گل من یکی از رویکردهای مورد اقبال جامعه

توانه   یمه  هها آنالتفهاتی پووهشهرر بهه    کاربست این نظریه مستلزم رعایت شرایطی است که بی

 یمبه درک نادرست پووهشرر از مفهاه  هاییاز نارسا یبرخمنجر به ناکامی خوان  نظری شود. 

و اعمهال   گرایهی یهل هها در مهتن، افتهادن در دام تقل   و کاربسهت آن  یینتب  مع یجهو درنت ینظر

 التفهاتی یبه  یهه، کهل آن، عه م شهناخت روش و اهه ا  نظر     یجها بر متن به  یهاز نظر ییاجزا

و  یهه همسو با نظر یمتن در انتخابِ یانرارسهل یه،خلق نظر یپووهشرر نسبت به بستر اجتماع

عهالوه بهر    .اثر معطو  است هیانمنظرگرا همطالع ین در فرا نپووهشررا یضعف تفکر انتقاد یزن

وار از مطالعات نظری کهه تنهها   ها به نظر می رس  بازنرری برخی مجالت در استقبال شیفتهاین

ی و شهرق  یغربه  ایهه یهه اصرار پووهشرران بر مستن  کردن مطالعات خود با انوا  نظرمنجر به 

می شود از یک سو  و تالش در جهت داوری متعه انه و متخصصهانه ی مقهاالت از دیرهر سهو      

گونهه کهه در   گهردد. همهان  پهردازی  ههای نظریهه  یکاسهت هها و  یبه فهم  ت اوم توان  مانع ازمی

وفق هها و عوامهل کاربسهت نهام    یبآسه بن ی شناختی پووه  گفته ش  فراتحلیل و طبقهروش

حاضر است. حاصل نراه انتقادی پهووه  را   همطالعها از اه ا  و شناسایی و معرفی آننظریه 

 توان ارا ه داد.یم (1) هشماردر نمودار 
 (: نمودار کمی عوامل کاربست  ناموفق نظریه1) هنمودار شمار
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