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تطبيق نظرية جامعهشناسي با ساختار ادبي -اجتماعي
رمانهای سيمين دانشور
دکتر بيتا قنبری
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چکيده
نقد جامعهشناختي رمان که يكي از انواع پرکاربرد نقد ادبياا

داساتاني اسا  ،بار اساا

پيوند ميان ساختارهاي اجتماعي و ساختار ادبي ،قرائتي جامعهشناساانه از مات ادباي ارائاه
ميدهد .اي مقاله به روش تطبيقي به بررسي ويژگايهااي اجتمااعي ،کان هااي معناادار
فاعالن جمعي ،درونمايههاي اجتماعي تكرارشونده ،شاناخ

جايگااه طبقااتي نويسانده و

بازتاب آن بر پيرنگ و شخصي هاي رمان ،ارتباط و تناظر مياان سااختار ادباي و سااختار
اجتماعي در رمانهاي دانشور پرداخته اس  .زنان آثاار دانشاور ،از هار دو طبقا اجتمااع،
«اشراف و محروم» و از آدمهاي دور و بر خودش انتخاب شدهاند .او در رمانهااي متارخر

خود ،شخصي هاي زن را از ميان دانشجويان و قشر دانشگاهي برگزيده اسا  .سووشاون
سكوي پرتاب نويسنده براي حرک

در مدار واقا گراياي باوده و دانشاور خا عزيما

انديش زري را از فردگرايي تا جامعهگرايي و از انقياد تا عصيان ضد روزگار خود و از زني
احساساتي و منفعل تا مرز زني منطقي و فعال و از عامياناهانديشاي تاا پةنا انديشاههااي
فلسفي و اجتماعي پيگيري کرده اس  .در نتيجه از ديدگاه جامعاهشناساي ،عاواملي مانناد
تحوال

اجتماعي ،انقالب بيروني و دروناي و ارتبااط و تنااظر سااختار ادباي و سااختار

اجتماعي بر آفرين

و تحول شخصاي هااي رماانهااي دانشاور تارثيري باهسازا داشاته

اس .
کليدواژهها :نقد جامعهشناختي ،فاعل جمعاي ،سااختار ادباي ،سااختار اجتمااعي ،سامي
دانشور.

 -1دکتري زبان و ادبيا

فارسي ،دانشگاه فرهنگيان قائمشةر (نويسندۀ مسئول) ghanbari_bita@yahoo.com

 -2دکتري جامعهشناسي گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه فرهنگيان بابل

تاريخ دريافت1395/3/24 :

تاريخ پذيرش1396/5/10 :

a_daeezadeh@yahoo.com

جستارهاي ادبي مجل علمي ا پژوهشي ،شمارۀ  ،194پاييز 1۳9۵
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شمارۀ سوم

جستارهاي ادبي (ادبيا و علوم انساني سابق)

 -1مقدّمه

ادبيا

بازآفريني هنرمندان واقعي هايجامعه اس  .ماادۀ اصالي ادبياا  ،زباان اسا
و مناسبا

وسيلهاي براي برقراري ارتباطا

اجتماعي اس  .ادبيا

جامعه ساخته ميشود ،پديدهاي اجتماعي اس
اس  .رابط ميان ادبيا

که از زبان و فرهنگ ماردم

و کارکرد آن مبادل تجرب زيسته ميان انساانهاا

و اجتماع ،از روزگاران کة تاا روزگاار ماا ،رابطاهاي متقابال اسا .

بنابراي  ،براي فةم و شناخ

آثار ادبي بايد اوضاع تاريخي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و حتي

تفاو هاي فكري و اخالقي هار دوره را شاناخ
نويسنده يا شاعر دس

و زباان

تاا باه درك درساتي از انديشاه و اثار يا
کاه اماروزه در نظرياههااي جدياد ادباي

ياف  .اي همان چيزي اس

مطرح اس  .مت ( )Textدر بافتي از زمينه يا فارامت ( )contextقارار دارد کاه خودآگااه ياا
ناخودآگاه تح

ترثير آن اس

و نميتوان ي

مت را بدون در نظار گارفت زمينا آن تحليال

کرد.
 -1-1بيان مسئله
در تاريخ ادبيا

زنان ايران ،سال  1۳48از اهمي

زيادي برخوردار اس  .در اي سال با انتشاار

رمان سووشون سيمي دانشور ،تحول شگرفي در عرص نويسندگي زنان روي ميدهد؛ بهگونه-
اي که منتقدان و تاريخ نگاران ادبي ايران ،اي سال را آغاز داستاننويسي زنان و سيمي دانشور
را اولي زن رماننويس ايراني ميدانند .شمارگان ميليوني اي اثر در داخل و نيز ترجما آن باه
شانزده زبان ديگر او را به عنوان ي

زن ايراني داستاننويس در تراز جةااني مطارح مايساازد

(اسحاقيان.)12 :1۳8۵ ،
در اي رمان ،براي نخستي بار بود که نويسنده و راوي داستان هار دو زن بودناد .البتاه تاا
پي

از اي  ،زنان نويسندۀ ديگري نياز بودناد کاه در عرصا ادباي فعاليا

تعدادشان بسيار اندك بود و از آن گذشته به صاور
بودند .با مروري بر تاريخ ادبيا

يا

واقعيا

ايران از زمان ظةور رمان به عنوان ي

مايکردناد ،ولاي

اجتمااعي شاناخته نشاده
گون ادبي ميتوان اي

نكته را درياف ؛ زيرا تا سال  1۳48نام هيچ زني به عنوان نويسندۀ رمان ديده نميشود .سايمي
دانشور با سووشون به اي روند خاتمه ميدهد .اي رماان نخساتي تجربا دانشاور در دنيااي

سال چةل و نةم

تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار...

نويسندگي نيس ؛ در سال  1۳27مجموعه داستان آت
بةش

۳

خااموش و ساال  ،1۳48شاةري چاون

از او به چاپ ميرسد .اما اي مجموعهها آنقدر اهميا

نداشاتهاناد کاه دانشاور را در

رديف نويسندگان مطرح آن روزگار چون جالل آل احمد و صادق چوب

قرار دهند .اوج هنر

داستاننويسي دانشور در رمان سووشون نمايان ميگردد .اي اثر از نظر ف داستاننويسي و هنر
پردازش شخصي هاي داستاني و پرورش درونمايه به حدي قوي اس
نقط عطفي در تاريخ داستاننويسي معاصر ايران دانس

کاه شاايد بتاوان آن را

(قبادي.) 46 :1۳8۳ ،

بنابراي بررسي مسير زندگي حرفهاي سيمي دانشور در مقام نخساتي رماانناويس زن در
تاريخ ادبيا
تغييرا

من

داستاني ميتواند در جة
و موقعي

شناخ

فراز و فرودهاي وي در عرصا نويساندگي و

او در ميدان ادبي و انطبااق نظريا جامعاهشناساي باا آفارين

ادباي

دانشور ياريرسان باشد .اي نوشتار قصد پاسخگويي به سؤالهاي زير را دارد:
 نظري جامعهشناسي به چه ميزان با رمانهاي سيمي دانشور به عنوان نخستي رماننويسزن در عرص توليد ادبي ايران قابلي
 -وضعي

انطباق دارد؟

قةرمانان رمانهاي سهگان دانشور در جةانهاي اي رمانها چگونه باا وضاعي

او در ميدان توليد ادبي همتايي دارد؟
 -آيا ميتاوان سااختار معناادار و قابال تعميماي از ايا نظرياه باه دسا

داد تاا در نقاد

جامعهشناختي رمانهاي دانشور به شكل کاربردي قابل استفاده باشد؟
 -2-1ضرورت و اهميت تحقيق

در بررسي رشد و تكامل نثر معاصر فارسي ،خاصه نثر معاصر فارسي اياران ،نقاد و بررساي و
درك موازي و حدود و زيباييها و ظراف هاي نثر داستاني در بي انواع نثر از جايگااه ارزناده
و اهمي

ويژهاي برخوردار اس  .تحليل و بررسي شااهكارهااي ايا ناوع نثار از جنباههااي

سب شناسي ،شخصي پردازي ،زبانشناسي ،روانشناسي ،زيباييشناساي و درونماياه و محتاوا
ميتواند در رسيدن به نظريهاي منسجم و دقيق دربارۀ اصول و ويژگيهاي آن بسيار مؤثر باشد.
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شمارۀ سوم

جستارهاي ادبي (ادبيا و علوم انساني سابق)

بررسي ساختار و محتواي آثار زنان نويسندۀ ايران نشان ميدهد که داستاننويساي زناان در
ايران از نظر کمي و کيفي به جايگاه و مرحلهاي رسيده اس

که ميتاوان پاژوه هااي علماي

دقيق و گستردهاي از ديدگاه جامعهشناسي دربارۀ ب مايهها ،ساختار و نحاوۀ شخصاي پاردازي
اي آثار به ثمر رساند.
مطالعا

جامعهشناسي در ادبيا  ،به سبب پيشين سنتي آن و توجةي که همواره نساب

ترثير و ترثر متقابل ادبيا
انواع مطالعا

باه

و اجتماع در ايران وجود داشته اس  ،جايگاه ويژهاي در مياان سااير

دارد؛ به همي دليل نيز در بررسي متون ادبي فارسي باي

از سااير اناواع نقاد،

مورد اقبال و پذيرش جامع علمي و دانشگاهي قرار گرفته اس .
بنابراي تعيي و تعقيب ساختارهاي اجتماعي و موقعي هاي دانشور در ميدان توليد ادبي و
اس .

انطباق نظري جامعهشناسي با رمانهاي دانشور از مسائل اساسي مد نظر اي پژوه
 -3-1پيشينة تحقيق

جواد اسحاقيان ( )1۳84در درنگي بر سرگردانيهاي شةرزاد پسامدرن به نقاد ههنيا
در پةنههاي مختلف ميپردازد .نويسنده ميکوشد که بيشتر آن بخ

دانشاور

از سايههاي هها و زباان

دانشور را روش کند که ديگران به آن نپرداختهاند و با الةام از حافظا تااريخي نسال پاي

از

انقالب و با توجه به رهياف هاي نقد ادبي پس از انقالب ،سيمايي جام تر در محادودۀ رماان-
هاي اخير دانشور ترسيم کند.

عسگر عسگري حسنكلو ( )1۳87در کتاب نقد اجتماعي رمان فارسي با ترکياد بار ده رماان
برگزيده به نقد و بررسي آثار دانشور پرداخته و معتقد اس
کامل با برداش

جامعهشناختي به جامع پرشتاب ايران معاصر پرداخته اس  .زري نخستي زن

پيچيده در رمان فارسي اس
هستي شخصي

که توس دانشور از ديدگاه فمنيساتي شخصاي پاردازي شاده و

زن ديگري اس

که دانشور او را نماد سرگرداني ايدئولوژي

شناسي نسلي در ده  ۵0معرفي کرده ،که هوي
شةرام پرست

کاه دانشاور در يا

چشام اناداز

و وجود نشاانه-

مستقل نسل خود را کسب کرده اس .

و ساناز قرباني ( )1۳91در مقالهاي با عنوان «سرگذش

سايمي دانشاور در

ميدان ادبي ايران» با استفاده از رويكرد بورديويي ،مسير سيمي دانشور را در ميدان توليد ادباي

سال چةل و نةم

تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار...

ايران بررسي کرده و معتقدند که سووشون محصول من
ميدان ادبيا

۵

گرانقادر نويسانده و موقعيا

او در

ده چةل ايران اس ؛ موقعيتي که در جزيرۀ سرگرداني به دليال تيرگاي مرزهااي

ميدان و ضعف نسبي سرمايههاي نويسنده ديگر تكرار نميشود .ساربان سرگردان نيز محصاول
دورهاي اس

که نويسنده در ميدان ادبيا

به تادري جااي خاود را در مرکاز باه نويساندگان

پيشرو نسل بعد از جمله فريبا وفي ،زويا پيرزاد و نويسندگان بسيار جوانتر با سب

جديدشان

ميدهد.
مريم عاملي رضايي ( )1۳94در مقالاهاي باه ارائا الگاوي پيشانةادي باراي تطبياق نظريا
جامعهشناسي با ساختار ادبي اجتماعي رمان فارسي پرداخته اس  .نويسندۀ مقاله بار ايا بااور
اس

که تدوي الگويي کاربردي براي نقد جامعهشناختي رمان فارسي در چةارچوب نظريه ،به

يكسانسازي نقد جامعهشناختي رمان فارسي ميانجامد و آن را از آسايبهااي فعلاي بار کناار
خواهد داش  .شناخ

ساختارهاي معناداري که فاعل جمعي دارند ،باه هماراه کشاف درون-

مايههاي تكراري رمان در دورههاي ادبي مختلف به بازآفريني واقعي

اجتمااعي در هنار ماي-

انجامد.
 -2چهارچوب نظری تحقيق

جامعهشناسي ادبي که جامعهشناسي رمان زيرشاخ آن محسوب ميشود ،دانشاي باي رشاتهاي
اس

که در طول دورۀ شكلگيري خود از نظريا

در تبيي  ،شناخ  ،توضيح و تفسير ي
چةارچوب اي نظام اس

لوکاچ تا گلدم و لوونتال تا باختي  ،ساعي

نظاام مشاخ

نظاري مياان مات و فارامت دارد .در

که با تعريف ساختار اجتماعي و ساختار ادبي ،رابط ميان ادبياا

و

اجتماع تبيي ميشود.
لوکاچ در تاريخ و آگاهي طبقاتي معتقد اس

که درياف

انضمامي پديدههاي فردي جاز در

چةارچوب انسجام فراگير جمعي ممك نيس  .اثر هنري ،جةاني تخيلي و غيار مفةاومي و در
عي حال بسيار غني و به تمامي ي پارچه و ي دس

ميسازد .بدي ترتيب ،سااختار ساازندۀ

6

جستارهاي ادبي (ادبيا و علوم انساني سابق)

وحد

اثر به صور

يكي از عناصر اصلي سرش

شمارۀ سوم

زيباييشناختي آن جلوه مايکناد (گلادم ،

.)67 :1۳77
ترکيد ويژۀ لوکاچ بر ساختار معنادار اثر و حفظ آن ساختار اس  .از نظر لوکاچ ،ساختارهاي
ههني واقعي هايي تجربياند که در جريان فرايند تاريخي به دس
ويژه طبقا

گاروههااي اجتمااعي و باه

اجتماعي پرورده شدهاند .آثار ادباي تنةاا بازتابنادۀ آگااهي جمعاي نيساتند ،بلكاه

سازندۀ اي ساختارها و بخ

جدايي ناپذيرشان هستند (لنار.)8۵ :1۳77 ،

پيوند ميان ساختارهاي ههني سازندۀ آگاهي جمعي و ساختارهاي زيباييشناختي سازندۀ اثر
هنري امري اس

که لوکاچ به طور کلي و خالصه به آن پرداخ  ،اما در نظريا

گلدم بسا

و تشريح ياف .
گلدم به شكلي عملي ،جريان تحليل جامعهشناسان اثر ادبي را شامل دو مرحلاه مايداناد:
«مرحل درياف » و «مرحل تشريح» .به بيان سادهتر ميتوان گف  :توصيف انسجام دروني يا
ساختار به درياف

اي ساختار و تعريف دروني آن ميانجامد .اما براي تشريح اي ساختار بايد

آن را به ساختارهاي فراگير پيوند داد .يعني انديش اصلي و صور
با ساختاري عامتر که همان جامع مت اس

در نظر گرف

و محتواي مت را در پيوناد

(زيما.)14۵ :1۳77 ،

مفةوم ساختار معنادار از نظر گلدم  ،عالوه بر توصيف وحد

انداموارۀ اجزاي يا

اثار و

ارتباط متقابل ميان آنها ،به معناي ساختار دروني اثر در نحوۀ بازتاب جةانبيني در آن باه کاار
ميرود؛ يعني بررسي اي نكته که جةاننگري فالن طبقه يا گروه اجتماعي چگونه در يا

اثار

ادبي به عناصر سازندۀ جةان تخيلي مت تبديل شده اس ( .سالدن و ويدوساون-11۵ :1۳77 ،
.)11۳
گلدم در اي باره ميگويد :اثر هنري دنيايي کامل اس

که به ارزشگذاري ،موض گياري،

و توصيف ميپردازد و وجود بعضي از چيزها را ترييد ميکند .هنگامي که ايا دنيااي کامال را
تعبير و تفسير کنيم ،درمييابيم که نظامي فلسفي پيامد آن اس

(گلدم .)270 :1۳76 ،

باختي  ،به طور خاص ،بحث سب شناسي رمان ،چندآوايي ،و تكثر گونههاي گفتار در
رمان را مطرح کرد .او به تفاو

کاربرد زبان در شعر و نثر پرداخ

و به اي نكته اشاره کرد

سال چةل و نةم

که رمان بي

تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار...

از آن که به سم

ايدههاي هنري يا زيباييشناسي جة گيري کند ،رو به اشكال

اجتماعي-تاريخيِ بيان دارد؛ در حالي که شعر در مرحل نخس
متمرکز اس
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بر دغدغههاي زيباييشناسي

و در مرحل بعد به ديگر جنبههاي هستي اجتماعي ميپردازد .از نظر او ،ايدههاي

پيرامون زبان هميشه سخ گويي واحد را در پي فرض خود دارند؛ سخ گويي که با زبان
شخصي منفرد و واحد خود رابط بيواسطه دارد .اي سخ گو ميگويد :م معنايي منحصر به
فرد و يگانه را در گفتارم ميآفرينم .گفتار م تنةا از م صادر ميشود .اي شيوه از انديشيدن
به زبان دو قطب را تشكيل ميدهد -1 :زبان به مثاب نظام و  -2فردي که آن را به زبان
ميآورد .هر دو اي قطبها آن چيزي را توليد ميکنند که باختي زبان ت آوا مينامد؛ زباني
که به نظر ميرسد منشر آن منبعي منفرد و ي
زباني اس
در ي

پارچه اس

و اي زبان رسمي و مقتدر همان

که از ديرباز در شعر به کار رفته اس  .اما چندآوايي بر اي مفةوم استوار اس

که

فرهنگ ،تنوعي از زبانها در کار اس  .چند آوايي را ميتوان همچون مجموعهاي از

تمام اشكال گفتار اجتماعي تعريف کرد که مردم در طول زندگي روزمرۀ خود به کار ميبرند.
مثالي از چندآوايي ،زبانهاي مختلفي اس
با دوستان ،در گف

که شخ

در مواجةه با استاد خود ،در گف

وگو

وگويي همان اس

که

وگو با والدي و  ...به کار مي برد .اي منطق گف

در رمان استفاده ميشود (باختي .)2۵۳-۳69 :1۳78 ،
از آنجا که جامعهشناسي ادبي نوعي بررسي ساختارگرايانه اس  ،ابتدا سااختارهاي غالاب و
تكرارشوندۀ اجتماعي هر دوره را بايد کشف کرد .اي مقاله با استناد به بحث پيشي  ،ميکوشاد
راهكاري براي تطبيق نظريه و کاربرد عملي آن در بررسي رمانهاي دانشور ارائه دهد .بناابراي
با دورهبندي آثار دانشور بر مبناي زماني يا موضوعي مانند (جنگاي ،اقليماي ،تااريخي و )...ياا
انواع ديگر تقسيمبندي ،مايتاوان باا سااخت نموناه مثاالي ( )Ideal Typeباه درونماياههااي
اجتماعي تكرارشوندۀ آثار دانشور پي برد.
 -1-2درونماية فقر و فساد

دانشور در رمان خود به ظةور طبق کارمندان باه داليال اجتمااعي از قبيال جناب
حكوم

مشاروطه،

پارلماني ،ايجاد سازمانهاي اداري جديد ،و تحول زندگي سنتي از زنادگي روساتايي

8

شمارۀ سوم

جستارهاي ادبي (ادبيا و علوم انساني سابق)

به زندگي شةري اشاره کرده اس  .نظام اداري در زماان انتشاار رماان دانشاور ،نظاامي فاساد
معرفي ميگردد که بر مبناي پول و نفوه افراد در دستگاه اداره ميشود .ظةور زن عيني و واقعي
در رمان اي دوره که گرفتار جةل و خرافا
رويكرد جامعه نسب

خود يا اطرافيان خوي

اس  ،نشاانهاي از تغييار

به زن در اي رمانهاس  .تكرار اي مضامي در دورهاي حادودا بيسا

ساله در رمان فارسي ،ضرور

توجه به اي مؤلفههاا را باه منزلا الگوهااي تكارارشاونده در

رمانهاي دانشور الزامي ميسازد.
دانشور هم با توجه به انسداد و انقياد سياسي -اجتماعي و فقر و فسااد حااکم بار روزگاار
خود ،دو نوع زندگي را از دو طبقا مختلاف تجرباه کارده ،اماا هماواره باا تحصايلکردگاان،
روشنفكران و بزرگان علام و ادب مشاحور باوده اسا  .ايا تجرباههااي طبقااتي در آثاار و
شخصي هاي داستانهاي او ترثير گذاشتهاند ،چنان که خود نيز ميگويد« :به خاطر عالقاهام باه
فقرا در ايران هرگز کمبود مطلب نداشتهام .طبق محروم ،مردم عامي ،انسانهاي واقعي ،همه جا
هستند» (مدرسي .)6۵ :1۳76 ،توجه به طبق محروم يكي از نصيح هاي پادر نويسانده اسا
که به او ميگويد« :در نوشتههاي

ميخواهي از کدام طبقه دفاع کني؟ از طبق خود

]اشاراف

و ثروتمندان[ يا از طبق محروم جامعه؟» (خامهاي.)68 :1۳8۳ ،
 -2-2درونماية مرامي و عقيدتي

در سالهاي  1۳20تا  ،1۳۳2پس از سقوط رضاشاه و بازشدن نسبي فضااي سياساي جامعاه،
نويسندگان واق گرايي که موج جديد رماان اجتمااعي را منتشار مايکنناد ،متارثر از مارام و
مسل هاي اجتماعي اي دوره ،داستانهايي با جة گيريهاي عقيدتي و تماايال

مباارزاتي

مينويسند .دانشور نيز جلوههاي تازهاي از فقر ،باورها ،آداب و رسوم ،و درونيا

تودۀ مردم

را نماي

ميدهد که در رمانهاي دورههاي بعد ،بس يافته و انعكاسي بارزتر مييابد .توجه

به باورها و اعتقادا

مذهبي تودۀ مردم ،وضعي

و معيش

کارگران ،کشاورزان ،و مبارزان و

رن ها و محرومي هاي آنان و انتقاد از اربابان ،خرده مالكان ،و در ساطح وساي تار ،طبقاا
باالي اجتماعي و حكاومتي از مةامتاري مضاامي تكرارشاوندۀ اجتمااعي در آثاار دانشاور
اس .

سال چةل و نةم
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 -3-2درونماية يأس و شکست

مةمتري مضمون اجتماعي داساتانهااي از ايا دسا  ،غلبا مضامون يار

و شكسا

داستانهاس  .شخصي هاي زن آثار اولي سيمي دانشاور مانناد مجموعا آتا

بار

خااموش ،آن

شب عروسي ،شب عيادي ،گذشاته ،جامعا ارغاواني ،عشاق پياري ،شاةري چاون بةشا
سرگذش

و

کوچه ،اغلب زناني هستند عامي ،فقير ،خرافااتي و گااهي نياز قربااني هاو هااي

زودگذر .در اي ميان ،تنةا «پروي » در کالغ کور ،زني اس

کرده و به هنر پناه مي آورد .زنان داستانهاي ي

کاه مصارانه راه خاود را انتخااب

زن با مردهاا و صاور خاناه هرچناد زنااني

هستند که آزاد خلق شدهاند ،اما در عي آزادي ،ولنگار و سر به هاوا و بازيچاه شادهاناد .هما
زنان سووشون حتي چةرههاي منفي همچون «عز الدوله» ،هر ي

به ناوعي وجاوه گونااگون
مايگذارناد»

ستمديدگي ،باي پنااهي ،ناکاامي و فاداکاري و تحمال زن ايراناي را باه نمااي
(ميرصادقي.)476 :1۳8۳ ،

بررسي آثار سيمي دانشور نشان ميدهد که اغلب شخصي هااي زناي کاه او خلاق کارده
زناني مطي و سلطهپذيرند که به عل

جةال

و ناآگاهي جنسيتي و نيز فقادان امكاناا  ،تاوان

ايستادگي در مقابل مردان ،دفااع از حقاوق خاود و ساختارشاكني و عصايان در برابار جامعا
مردمحور را ندارند.
 -4-2شناخت جايگاه طبقاتي نويسنده و بازتاب آن بر پيرنگ و شخصيتهای رمان

يكي از مةمتري موارد مورد توجه در نقد جامعهشناختي رمان ،ارتباط ميان اثر با پايگاه طبقاتي
نويسنده اس

که مترثر از ديدگاههاي طبقاتي جامعهشناسانه اس .

در نقد جامعهشناسي ادباي باه تارثير طبقاا
جامعهشناسان بزرگ معتقدند که شخصي

اجتمااعي اهميا

و شيوۀ انديشاه و سالوك و ساب

موافق پايگاه طبقاتي او تعيي ميشود .طبقه شخصي
فعالي هاي افراد و از آن جمله سب
کس بر اسا

زياادي داده شاده اسا .

هنرمند را مشخ

را ميسازد و شخصي

هارکس عمادتا
جة

و ماهيا

ميسازد .زيرا آزماي هاي زندگي هر

تجرب محي طبقاتي اوس  ،از اي رو معماوال باياد انتظاار داشا

کاه در هار

طبقهاي سبكي کلي فرمانروايي کند و تا زماني که آن طبقاه تحاول اساساي نپاذيرد ،آن ساب
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دگرگون نشود .وقتي بنياد طبقهاي دگرگون گردد ،مقتضيا

شمارۀ سوم

مايآياد،

و حوائ جديادي پاي

بنابراي  ،انديشههاي نوعي در هه اعضاي طبقه و ازجمله اهل هنر تشكيل مايشاود کاه بياان
آنها با صور بنديهاي ديري هنر امكان نمييابد (آريانپور.)111 :1۳80 ،
بررسي ديدگاه اثر نسب

اجتماعي بخشي از تفكر جمعي را در هر دوره بازتااب

به طبقا

ميدهد .آثار دانشور در اي زمينه از ديدگاه نظري جامعهشناسي ادبي دو موض گيري مايتواناد
داشته باشد:
 -1-4-2ديدگاه اثر نسبت به جايگاه طبقاتي دانشور

پايگاه اجتماعي نويسنده ،موقعي

مالي ،طبق اجتمااعي او و آداب و رساوم و شاراي زنادگي

وي را در بر ميگيرد و مجموعا موقعي

ي

فرد در هرم اجتماع را تشكيل ميدهد که با توجه

به ابعاد شخصيتي وي مثل بعد اقتصادي ،بعد سياسي و بعد منزلتي مشخ
بررسي رويكرد اثر نسب

ميشود.

به جايگااه طبقااتي نويسانده از آن حياث اهميا

دارد کاه اثار

ميتواند به سبب اشراف نويسنده به مسائل طبق خوي  ،تصويري واقعي از اي طبقاه ترسايم
کند و دردها و نيازهاي آنها را بازتاب دهد.
سيمي دانشور به سبب آن که از پايگاه طبقاتي باال برخوردار اس  ،زواياي بةتري را باراي
تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار ادباي اجتمااعي رماان ،زنادگي اشاراف و طبقاا

بااالي

اجتماعي ترسيم کرده اس .
که «هم قبيلا دکتار محمادعلي دانشاور عالماان طاب

دربارۀ خانوادۀ پدري او آمده اس

بودند ...پدر دانشور مردي روشنفكر و اهل مطالعه بوده اس  ...مادر دانشور نيز نقاشي ميکارد
و مديري

هنرستان هنرهاي زيبا را بر عةده داش  .او امالك وسيعي باه ارث بارد کاه خالصاا

مخلصا در اختيار همسر و فرزندان
دس

قرار داد و فرزندان

همگي به مدارج علماي ساطح بااال

يافتند (عزيزي.)40-42 :1۳8۳ ،
پدر دانشور «چنان کتابخان مفصلي در اختيار دختر نوجاوان

گذاشاته باود کاه بعادها باا

فروش آن خرج عروسي سيمي و جالل تارمي مايشاود!» (خاماهاي .)68 :1۳8۳ ،سايمي باا
ازدواج با جالل آلاحمد «در واق به طبق خود پش

پا ميزناد .هار دو ناچارناد کاار کنناد و

سال چةل و نةم
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چرخ زندگي را بچرخانند .زندگي مختصر و مفيدي دارند ولي خانهشان چةار راه ادبيا
و سياس

و هنر

اس  .با شاعران و نويسندگان حشر و نشر دارند» (آژند.)10۵ :1۳8۳ ،

بنااابراي دانشااور دو نااوع زناادگي را از دو طبق ا مختلااف تجربااه کاارده ،امااا همااواره بااا
تحصيلکردگان ،روشنفكران و بزرگان علم و ادب مشحور بوده اس  ،اي تجربههااي طبقااتي
در آثار و شخصي هاي داستانهاي او ترثير گذاشتهاند.
دانشورخود نيز اقرار ميکند« :در سووشون دانستم کاه خاانم مسايحادم ،الگاويي از ماادرم
و دکتر عبداهللخان نموداري از پدربزرگم که هرگز نديادم » (ريااحي .)46 :1۳8۳ ،اگار

اس

شخصي هاي داستاني آينهاي نهچندان تمامنما از آفرينندگانشان باشند ،لطف آن اينجاسا
نويسندگان زن که در پارهاي محدودي هاي اجتماعي و سن هاي قديم دس

کاه

و پاا مايزنناد،

عرص رمان را جايگاه مناسبي براي نشان دادن چةرۀ واقعي زن قلمداد کنند؛ بناابراي نويساندۀ
زن ،روحيا

خود را مالك پردازش شخصي هاي داستاني قرار ميدهد و بيشتر از هر چياز از

خودش ميگويد« :نويسندۀ خالق از هيچ شخصي
خصوصاايا

خاصي عيناا الگاوبرداري نمايکناد ،بلكاه

درونااي و عاااطفي خااود را در ساااخ

و پرداخاا

شخصااي هااا بااه کااار

ميگيرد» (ميرصادقي.)۳94 :1۳82 ،
 -2-4-2ديدگاه اثر نسبت به جايگاه طبقاتي متفاوت با جايگاه طبقاتي دانشور

ديگر ،تعامل طبقاتي را شكل ميبخشد و چگونگي درك و

شناخ

ديدگاه اثر نسب

به طبقا

برداش

جمعي از طبقا

مختلف اجتماعي را در اثر محقق ميسازد .نكتهاي کاه قابليا

دارد که به شكل جدي در رمان فارسي بررسي شود آن اس
آنان متعلق به طبقا

باالي اجتمااعي اسا

آن را

که نويسندگاني که پايگاه طبقااتي

و نويساندگاني کاه از طبقاا

محاروم اجتمااعي

برخاستهاند ،هر دو گروه با ديدگاهي يكسان و انتقادي به طبق اشراف تاختهاند و آنان را فاسد،
چپاولگر و اغلب بيتعةد و بياخالق دانستهاند و عموما از طبقا

محروم اجتماع با ديادگاهي

حماي گرانه دفاع کردهاند.
شخصي هاي زني که دانشور در آثار آغازي خود مانناد مجموعا باه کاي ساالم کانم؟ و

شةري چون بةش

انتخاب کرده اس  ،يا از طبق مرفه و يا از قشر فرودس

هساتند؛ ماثال در
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شةري چون بةش

به طبقا

شمارۀ سوم

محروم و پايي اجتماع بيشاتر پرداختاه و در رماانهاايي کاه در

دورههاي بعدي خلق کرده ،شخصي ها را از ميان دانشجويان و قشر دانشگاهي برگزيده اسا
مانند «هستي» و «سيمي » در رمانهاي جزيرۀ سرگرداني و ساربان سرگردان.
 -5-2کشف ارتباط و تناظر ميان ساختار ادبي و ساختار اجتماعي رمانهای دانشور

بررسي ارتباط متقابل ميان ساختار ادبي و ساختار اجتماعي داستان ،از ديگر مواردي اسا
توجه به آن در نقد جامعهشناختي رمان ضرور
عملي آن در آثار دانشور ،به سؤاال

دارد .براي ملمو

کاه

شدن اي بحث و کااربرد

هيل پاسخ داده ميشود:

 آيا دانشور موفق به خلق شخصي هايي شده که تصويري واقعي در اجتماع داشته باشند؟ آيا ميان درون ماي اجتماعي اثر و شخصي پردازي و پيرنگ داساتان (درونمايا هناري)پيوند و همخواني وجود دارد؟
 -آيا ميان کلي

اثر و کلي

اوضاع اجتمااعي دورهاي کاه اثار در آن تكاوي يافتاه اسا

هماهنگي وجود دارد؟
تنوع آوايي و تنوع ديدگاهها تا چه ميزان در رمان لحاظ شده و آيا دانشور موفق شده اس
لح و زبان شخصي هاي داستان را به گونهاي واق گرايانه به تصوير کشد؟
بنابراي  ،دانشور در آثار خود مسائل اجتماعي را بازتااب داده اسا  .رماان هااي او مانناد
جامعه صداهاي گوناگون را در خود دارد و اي مسارله هام از حياث نحاوۀ پرداخا

مساائل

اجتماعي و هم از حيث شخصي پردازي واق گرايانه و هنري در رمان بررسي شده اس .
وقاي جزيرۀ سرگرداني در ده  1۳۵0رخ ميدهد .مسئل زن و شخصي
مرد و جامعه ،يكي از مؤلفههاي ضمني داستان اس

و نهتنةا به صراح

او و رابطهاش باا

در باب حقوق فاردي

و اجتماعي و استثمار و آزادي او در کتاب بحث ميشود ،بلكه در طي حوادث داساتان ،برخاي
از شخصي هاي زن و بي

از همه شخصاي

جمعي و فردي شكل ميگيرد.

«هساتي» در تقابال و ارتبااط باا محاي مردانا

تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار...

سال چةل و نةم

در جزيرۀ سرگرداني  ،دانشور خواساته اسا

تاا از دياد يا

1۳

زن باه فرآينااد تاااريخ و

زنادگي بنگرد ،در اي رماان ،حيراناي زن از دنيااي مرداناه توصايف ماي شاود ،چناان کاه
ميخوانيم:
«مادر بزرگ گوش ميايستاد ،مامان عشي و حاال هستي ،از دوران مردسااالري بيشاتر زناان
گوش ايستادهاند ،دروغ گفتهاند ،تحمل کردهاند ،چرا که راهي به جم مردان نداشتهاناد .زنهاا
از تر

مردها دروغ گفتهاند و ميگويند ( »...دانشور.)۳2 :1۳76 ،

در جزيرۀ سرگرداني دانشور ،استاد هستي نوريان به وي ميآموزد« :به کما

خا و رناگ

هم مي توان براي تغيير وض موجود مبارزه کرد ،همان طور کاه باا کاالم و آوا هام مايشاود»
(همان).
در جزيرۀ سرگرداني ،شخصي ها در کشمك
ميخواهند خود را ارزيابي کنند تا هوي

خوي

دائم با خاود و دنيااي اطرافشاان هساتند و
را کشف کنند .حتي در دياد خاام و ساطحي

شخصيتي چون «عشر » ،مادر هستي نيز سايهاي از کشمك
ارتباط با موضوع تساوي زن و مرد موجود اس  .اما هر ي

براي درك جديادي از خاود در
از ايا شخصاي هاا ايا رابطا

برابرگونه را به نوعي مطابق با شراي فرهنگي و طبقاتيشان ارزيابي ميکنند.
در ساربان سرگردان  ،هستي در کارگاه نقاشي خود با کشيدن تصوير و طارح از روساتا و
روستاييان احسا

هوي

ميکند « :مريم عذرا نبود و جبريل هم بر او فرود نياماده باود کاه

خودش کودکي داشته باشد؛ اي کمبود را با کشيدن نق

کودك ديگران جبران ماي کارد :اي

کودك م قلم مو و رنگ! اي همه کس و کار م !» (دانشور.)224 :1۳80 ،
در همي اثر اشاراتي هس
نگاهي تازه به سراغ قواني رف
از فروش خانه و پرداخ
درياف

که نشان مي دهد نويسنده به خواننده پيشنةاد ميکند بايد باا
و در برخي از آن ها بايد تجديد نظر کرد .وقتي به مناساب

ارثيه به «شاهي » سخ مي رود ،هستي از ايا کاه پسار دو برابار

مي کند ،اظةار ناخشنودي مي کند « :بايد خانه را بفروشيم و سةم تو را طباق وصاي

مادربزرگ ...آنچه خدا و رسول گفته ...اما چرا بايد ارث پسر دو برابار ساةم دختار باشاد؟»
(همان.)2۵4 :
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 -6-2تحليل و تشريح يافتهها و ايجاد پيوند ميان ساختار اجتماعي و ساختار ادبي در آثار دانشور

در مرحل آخر در نقد جامعهشناختي اثر که مرحل تشريح و تحليل يافته هاس  ،منتقد باياد باا
تكيه بر موارد پيشي  ،ميان ساختار اجتماعي و ساختار ادبي پيوند برقرار کند .اي پيوند از نظار
لوکاچ پيوندي ديالكتيكي و دوجانبه اس  .ساختارهاي مقولهاي معنادار ،پديدههاايي اجتمااعي
اند که در پيوندي کامل با اثر ادبي ،تجربههاي خااص گاروههااي اجتمااعي را بياان مايکنناد
(گلدم  .)۳4۳-۳41 :1۳81 ،اي ساختارها باه شاكل ناآگاهاناه در هار اثاري وجاود دارناد و
کشف ،استخراج ،و طبقهبندي آنها کار اصلي منتقد جامعهشناساي ادباي اسا  .بناابراي  ،ايا
ساختارهاي مقولهاي معنادار در آثار دانشور تبيي و دسته بندي ميگردد:
عوامل ههني و عيني گوناگوني در روزگار دانشور راه را براي پيداي

و گساترش داساتان-

نويسي زنان هموارتر کرد .برخي از اي عوامل عبارتند از :فراهم شادن شاراي تحصايل باراي
زنان قشر متوس جامعه ،فراهم آمدن امكانا

فني چاپ کتاب و مطبوعا

کاه گساترش آثاار

نوشته شدۀ داخلي و خارجي را امكانپذير کرد ،ارائ افكار نوي آموزشاي از ساوي ايرانياان و
اروپاييان ،افزاي
هوي

تعداد مترجمان ،پديد آمدن نشريا

زناان ،رشاد آگااهي زناان و فرديا

و

يافت آنان همزمان با رشد طبق متوس و ورود زنان به عرصههاي فعالي هاي فرهنگي،

مضايق و محدودي هاي اجتماعي و فرهنگي زناان در نماياان سااخت تجرباههااي عااطفي و
دروني خود و نق

درماني نوشت باه عناوان مارهم زخامهااي کةناه و جباران نااتوانيهاا و

محدودي هاي عملي.
غالبا طرح مشكل هوي
مسئلهدار به وضعي

و جايگاه زن به راهي براي طرح مسئله براي حرکا

از وضاعي

مطلوب تبديل ميشود.

 -3نتيجهگيری

براي تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار ادبي -اجتماعي آثار دانشور باياد تماامي جنباههااي
اجتماعي جامع ايراني زمان نويسنده و بازتاب آن را در نظر گرف  .توجه باه جايگااه طبقااتي
دانشور و انعكا

آن در اثر ،به واکاوي ديدگاه آثار نسب

به اي موضاوع مايپاردازد .کشاف

سال چةل و نةم

1۵

تطبيق نظري جامعهشناسي با ساختار...

تناظر ميان شخصي پردازي و ساختار زباني و تطبيق آن با ساختار اجتماعي رماان دانشاور باه
پيوند ميان ساختار اجتماعي و ادبي ميانجامد .در نةاي  ،با تحليل و تشريح عناصر به کار رفته
در اي نوشتار ،ميتوان اطمينان بيشتري حاصل کرد که نقد ما تنةا به بيان اجتماعيا

در رماان

محدود نشده و ترثير و ترثر متقابل ميان اجتماع و آثار دانشور در چةارچوب نظريا برقرارشاده
اس .
بررسي ساختار و ويژگيهاي آثار دانشور و ترثير آن در خلق شخصاي هااي زن داساتان نشاان
ميدهد -1 :تالش براي کشف فردي
دانشور در آثار خود به مشكل هوي

و هوي

زن جاي چشامگيري در رماانهااي دانشاور دارد.

و جايگاه زن ايراني در ي

مرحلا تغييار و تحاول اجتمااعي

پرداخته اس  -2 .دلبستگي عميق به خانه و خانواده در مرکز وقااي بساياري از داساتانهااي زناان
واق شده اس  .در رمان سووشون دانشور نيز هم کوش

زري مصاروف ايمناي خاناه و خاانواده

اس  -۳ .زنان اقشار متوس و تحصيلکرده در اي آثار همواره ميکوشند موقعي

خود را حفاظ و

اصالح کنند و اگر به اجبار به ميدان حوادث پرتااب مايشاوند ،ساازش و مصاالحه را بار انقاالب
ترجيح ميدهند و بيشتر به دنبال انقالب درون هستند -4 .در رمانهاي سايمي دانشاور مانناد آثاار
بسياري از زنان نويسندۀ معاصر کوش

ميشود در تقابل ميان زن اثيري و زن لكاتاه تعاادلي برقارار

شود و زن از اي قطبگرايي و مطلق بودن آزاد شود و تصويري متعادل و بينابي از زن (ناه فرشاته
و نه شيطان) ارائه گردد -۵ .شخصي هاي زن در داستانهاي دانشور به آرام
جويي ،و ترجيح انقالب دروني بر انقالب بيروني گراي

و ساازش و صالح-

دارند.

● انطباق خاستگاه اجتماعي سيمي دانشور با خاستگاه شخصي هاي زن داستان
بررسي خاستگاه اجتماعي سيمي دانشور و مقايس آن با خاستگاه شخصي هاي زن داستان
بيانگر آن اس

که دانشور دو نوع زندگي را از دو طبق مختلف تجرباه کارده ،اماا هماواره باا

تحصيلکردگان ،روشنفكران و بزرگان علم و ادب محشور بوده اس

و اي تجربههاي طبقااتي

در آثار و شخصي هاي داستانهاي او ترثير گذاشتهاند .زناان آثاار او از هار دو طبقا اجتمااع،
«اشراف و محروم» ،هستند .آنچه مسلم اس
را از هر کدام از طبقا

اي اس

که دانشور شخصي هاي داساتانهااي

که باشند ،بيشتر از آدمهاي دور و بر خاودش انتخااب مايکناد .او در
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رمانهاي مترخر خود ،شخصي هاي زن را از ميان دانشجويان و قشر دانشگاهي برگزيده اس ؛

مانند هستي و سيمي در رمانهاي جزيرۀ سرگرداني و ساربان سرگردان.
● درونماي اصلي هر سه رمان دانشور
درونماي اصلي هر سه رمان سووشون ،جزيرۀ سرگرداني و ساربان سارگردان دانشاور ،نشاان
دادن وضعي

زن در عصر مدرن اس  .سووشون سكوي پرتاب نويسنده باراي حرکا

واق گرايي اس  .اهمي
تا خ عزيم

اي رمان بهويژه در اي نكته نةفته اس

که به خواننده کم

در مادار
مايکناد

انديش زري را از فردگرايي تا جامعهگرايي و از انقياد تا عصيان ضد روزگار خاود

و از زني احساساتي و منفعل تا مرز زني منطقي و فعال و از عاميانهانديشي تاا پةنا انديشاههااي
فلسفي و اجتماعي پيگيري کند.
● ميزان ساختارشكني و سن گريزي زنان و يا سرگرداني آنان
که تصوير زن در قصه هاي سيمي دانشاور

نوشته هاي سيمي دانشور حاکي از آن اس

يا مانند زري در سووشون (زني مةرب ان و دانا و مدير و کاردان؛ چةارۀ محباوب و دلپاذير
خانوادۀ سنتي) و يا زنان سردرگم جزيرۀ سرگرداني و ساربان سرگردان اس

که پريشااني

عاطفي و غير عاطفي دارند که با اتكا به معشوق ،شوهر ،پسر ،و برادر مشاكل خاود را در
زندگي جس

و جو ميکنند .زن در نوعي سرگرداني که هم جوانب زندگياش را در بار

ميگي رد ،ميان کةنه و نو بودن ،سن ها و سن شكني ها غوطه ور اس ؛ زني با ويژگيهااي
شخصيتي خود و زمانهاش.
●روند تحول شخصي ها در رمانهاي دانشور
عوامل مةمي چون تحوال

اجتماعي و انقالب بيروني و دروناي بار تحاول شخصاي هااي

داستان ترثيري بهسزا دارد .در رمان سووشون دانشور ،جريان تحاول شخصاي
ملمو
اس

اصالي زن بيشاتر

اس  .در طول حوادث و جدايي دائمي ،تحول زري آرام آرام شكل ميگيارد .زري زناي
محافظهکار و سياس گريز و محافظهکاري او از نوع زنانه بوده و براي حفظ و دوام خاانواده

اس  .او پس از کشته شدن همسرش ،شجاع
ميشود.

گذشته را دوبااره باه دسا

مايآورد و متحاول

سال چةل و نةم
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سووشون سيمي دانشور» .نقد ادبي .شمارۀ  .1ص .46
قنادان ،منصور و ديگران .) 1۳7۵ ( .جامعهشناسي مفاهيم کليدي .تةران :آواي نور.
گلدم  ،لوسي  .)1۳76( .جامعه ،فرهنگ و ادبيا  .گزيده و ترجم محمدجعفر پوينده .تةران :چشمه.
ااااااااااااا  .)1۳81(.در جامعه ،فرهنگ و ادبيا  .گزيده و ترجم محمدجعفر پوينده .تةران :چشمه.
لنار ،ژاك .)1۳77( .درآمدي بر جامعهشناسي ادبيا  .ترجم محمدجعفر پيونده .تةران :نق

جةان.

لوونتال ،لئو .)1۳86( .رويكرد انتقادي در جامعهشناسي ادبيا  .ترجم محمدرضا شادرو .تةران :ني.
ميرصادقي ،جمال .)1۳86(.داستان و ادبيا  .چاپ نخس  .تةران :آي مةر.
ميرعابديني ،حس  .)1۳86(.صد سال داستاننويسي در ايران .تةران :چشمه.
______________  .)1۳86(.فرهنگ داستاننويسان ايران از آغاز تا امروز .تةران :چشمه.
واال  ،استگنر« .)1۳6۵(.سالميگرم به سيمي دانشور»( .نقل از نيم ديگر؛ ويژۀ سيمي دانشاور .شامارۀ

پنجم ،زمستان .ص  .)62ترجم فرزانه ميالني .بر ساحل جزيرۀ سرگرداني (جش ناما دکتار سايمي
دانشور) .به کوش

علي دهباشي .تةران :سخ  .ص .62

