
 یک

 

 

 

اهلل الرحمن الرحیمبسم



 دو

 

 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تکمیلی مدیریت تحصیالت

 گروه ادبیات فارسی

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

 نقد جامعه شناختی رمان های حسین سناپور

 (، لب بر تیغ انیمه غایب، ویران می آیی ، شمایل تاریک کاخ ه)

 

 استاد راهنما :

 دکتر مریم عاملی رضایی

 

 استاد مشاور :

 دکتر ناهید مؤید حکمت

 

 دانشجو :

 اصغری جعفریهدی 

 

4931ماه آبان



 سه

 

 

 نامهبرگه ارزیابی پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهار

 

 سپاسگزاری

با سپاس فراوان از سركار خانم دكتر مریم عاملی رضایی استاد راهنما و سركار خانم دكتر ناهيد مؤید 

 مشاور كه با راهنمایی هاي خود در نگارش این تحقيق یاري ام نمودند.حكمت استاد 

 

 



 پنج

 

 :تقديم به

 مادر و پدر عزیزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 چکیده 

رمان به عنوان پدیده ای ادبی همواره یکی از راه های بیان واقعیات و مسائل اجتماعی بوده است. در ایران نیز رماان باه   
ویژه پس از انقالب اسالمی به بستری مناسب برای طرح و بازتاب مضامین اجتماعی زمان خاود تدادیل هاده اسات باه      

ملموس از جامعه آن دوره دست یافت. مسئله اصلی ایان پاژوه    هکلی که با بررسی رمان هر دوره میتوان به تصویری 
 هامایل تاریاک کاا     ،(8712)مای آیای  ویاران   ،(8731)غایاب نیماه   هناخت و بررسی مؤلفه های اجتماعی چهار رمان 

است. به این منظور این چهار رمان با رویکرد نقاد جامعاه هاناختی     حسین سناپوراز  ( 8718)لب بر تیغ(، و 8711)ها

ا ادبیات تحلیل خواهند هد و مضامین اجتماعی آنان به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیا  توصایفی  
بل سانت و  تحلیلی  و بر اساس منابع کتابخانه ای است. نتیجه این پژوه  نشان می دهد مضامین اجتماعی از جمله تقا

تجدد، تغییر ارزش ها، مسائل زنان و تغییر نق  آنها، مهاجرت، ویژگی ها و ارتداط اقشار اجتماعی و تحرک اجتمااعی باه   
 ترتیب هاخص ترین مضامین مطرح هده در چهار رمان مورد بررسی است.

 : نقد جامعه هناختی، رمان فارسی، مضامین اجتماعی، حسین سناپور واژه های کلیدی
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 پیشگفتار

عه هناسی ادبیات یکی نگرهی نوین به ادبیات است. جام توجه به عوامل اجتماعی به عنوان عناصر مؤثر در خل  اثر ادبی
فرامتن توجه میشود. جامعه هناسی ادبیات با کشف ارتداط میان متن و است که در آن به  از هیوه های بررسی متون ادبی

 پیوند میان اثر ادبی و عوامل اجتماعی مؤثر در خل  آن به درک بهتر متون ادبی منجر میشود.
و بررسی مضامین اجتماعی چهار رمان از حسین سناپور در چارچوب نقد جامعه هناسی ادبیات است موضوع تحقی  حاضر 

سؤاالت یان مسئله، اهداف وب طرح تحقی  یعنی در بخ  مقدمه کلیاتدر فصل اول  سه فصل خواهد بود :هامل 
به  و آرای چند تن از صاحدنظران آن بیاتنظریه جامعه هناسی ادمختصری درباره و همچنین تحقی ، پیشینه پژوه  

 ودر جهان و ایران  ل پیدای  و رهد آنتعریف رمان و عوام عنوان چارچوب نظری تحقی  بیان میشود. پس از آن به
تعریف مضامین خواهیم پرداخت. بخ  پایانی فصل اول به  رمان فارسی پس از انقالب اسالمی مالی سیربررسی اج

. بیان این مداحث میتواند چارچوب تحقی  را روهن تر یافته استچهار رمان مورد نظراختصاص  اجتماعی بازتاب یافته در
نقد جامعه هناختی رمان ها باهد. فصل دوم بخ  اصلی پژوه  و مربوط  برای ورود به فصل دوم و سازد و مقدمه ای

جمع بندی و نتیجه گیری و مروری است بر و پایانی فصل سوم به نقد رمان های مورد نظر با تکیه بر متن آنهاست. 
 د بود .مضامین اجتماعی رمان ها و تغییرات آن ها که پاسخی به سواالت تحقی  خواه
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 مقدمه

پدیده هاي ادبی و به ویژه رمان همواره در ارتباط با جامعه بوده اند و در راستاي تغييرات جامعه نيز 

تغيير یافته اند. به همين دليل چگونگی ارتباط متقابل پدیده ادبی و جامعه و تأثيرپذیري این دو از یكدیگر 

نی همواره رابطه اي دو سویه وجود بين ساختار رمان فارسی و جامعه ایراهمواره مورد توجه بوده است. 

داشته است به این شكل كه رمان تحت تأثير شرایط خاص اجتماعی پدید آمده است و پس از رشد، 

مسائل همان جامعه اي كه در آن متولد شده است را در خود منعكس ميكند و با توجه به این كه رمان در 

رح مسائل اجتماعی دارد با بررسی و مطالعه آن ميتوان به مقایسه با سایر انواع ادبی توانایی بيشتري براي ط

رابطه استواري هنرمند و اجتماع را به هم می پيوندد. با »شرایط وتغييرات جامعه دست یافت. تحليلی از 

اندک دقتی در آثار چهره هاي هنر و ادب معلوم ميشود كه آنان تحت تأثير جامعه و مقتضيات اقتصادي، 

كري و فرهنگی آن بوده اند و از جامعه الهام گرفته و به شيوه اي خاص فرهنگ سياسی و تحوالت ف

جامعه خود را در آثار خویش منعكس ساخته اند... از این رو نميتوان نقش محيط اجتماعی و شرایط 

اقتصادي و سياسی را در ایجاد شاهكارهاي ادبی عموما و شاهكارهاي هنري خصوصا از یاد برد و هرگز 

« أثيرات همه جانبه و مقاومت ناپذیر پدیده هاي اجتماعی را در عالم ادب از نظر دور داشت.نباید ت

ثير اوضاع اجتماعی خاص آن دوره قرار أتحت تآثار ادبی و فرهنگی  در هر زمانه اي (1831301)ستوده،

 مولد با وجود تفاوت هاي معاوضاع خاص اجتماعی به وجود می آیميگيرد. در آثاري كه در چنين 

جامعه آن ي اجتماعی و فرهنگی یافت كه تجلی ویژگی ها شترکيتوان نوعی نگرش و جهان بينی مم

براي رسيدن به این نگرش بررسی تمام آثار آن دوره ضرورت ندارد بلكه با بررسی آثار قوي  دوره است.

 ميتوان به این مهم دست یافت. تر و سرآمدتر

از مسائل اجتماعی شكل گرفته است و بسياري از نویسندگان، رمان نویسی پس از انقالب، بر پيرنگی 

درونمایه هاي اجتماعی را موضوع كار خود قرار داده اند. از جمله نویسندگان مطرح این دوران، حسين 

مسائلی از توجه به مسائل اجتماعی را زمينۀ كار خود قرار داده است.  خودرمان هاي  در وا .سناپور است

ارزش ها در طول سه دهه پس از انقالب، گرایش هاي سياسی، مسائل  ، تغييرو تجددسنت تقابل قبيل 

 ،(1310نيمه غایب)چهار رمان  وتغييرات اجتماعی مسائل وبررسی رابطه ميان  و ... و زنان دانشجویان

و چگونگی بازتاب این  (1308(، و لب بر تيغ)1300ها) شمایل تاریک كاخ ،(1302)می آییویران 

در این رساله با تاكيد ت. این تحقيق اس مسئله اصلیها  این رمان در به شكل مضامين اجتماعی غييراتت

دیدگاه نقد جامعه شناسی  بررسی و باآن ها اب یافته در مؤلفه هاي اجتماعی بازتمورد نظر  بر چهار رمان

رمان حسين  شناسایی مضامين اجتماعی مطرح شده در هدفاین تحقيق با  تحليل خواهد شد. اتادبي

 3 شكل گرفته است سوال اصلیسناپور و بررسی سير تغييرات  این مضامين و بر پایه دو 
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 مهم ترین مؤلفه هاي اجتماعی بازتاب یافته در رمان حسين سناپوركدامند؟       -      

مؤلفه هاي اجتماعی مطرح شده در رمان هاي حسين سناپور در طول دو دهه چه تغييراتی داشته  -

 است؟

شاخص بودن و شهرت حسين سناپور به عنوان نویسنده، مقبوليت این چهار رمان در ميان مخاطبين با 

، پيرنگ به چاپ پانزدهم رسيد( 1301)به عنوان مثال رمان نيمه غایب تا زمستان  توجه به تعداد چاپ آنها

اثر از مهم ترین دالیل انتخاب اجتماعی رمان ها و توجه به مسائل اجتماعی در آنها وكيفيت ادبی و هنري 

 رمان ها بوده است.

 پیشینه پژوهش

 قابل ذكر هستند را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد3                                               به عنوان پيشينه این تحقيق آثاري كه 

مبانی نظریه جامعه شناسی بررسی طور كلی و یا در بخشی از آن ها به دسته اول منابعی هستند كه به 

. در برخی از آثاري كه در این دسته جاي ميگيرند ن آراي صاحبنظران آن پرداخته شده استادبيات و بيا

عالوه بر بيان مبانی نظري جامعه شناسی ادبيات برخی از آثار ادبی فارسی اعم از شعر یا نثر از دیدگاه نقد 

از اميرحسين آریان پور،  (1334)جامعه شناسی هنرد 3 جامعه شناسی ادبيات بررسی و تحليل شده ان

گستره و محدوده جامعه شناسی هنر و از علی رامين،  (1301)مبانی جامعه شناسی هنر

از عسگر عسگري،  (1301)معاصر فارسی نقد اجتماعی رماناز فيروز شيروانلو،  (1333)ادبیات

از علی اكبر ترابی،  (1311)ادبیات فارسی جامعه شناسیو  (1318)جامعه شناسی هنر و ادبیات

از عبدالحسين فرزاد،  (1318)درباره نقد ادبیاز غالمرضا سليم،  (1311)جامعه شناسی ادبیات

از  (1381)مردم نگاری هنراز اعظم راودراد،  (1302)نظريه های جامعه شناسی هنر و ادبیات

  هدایت اهلل ستوده و... زا (1310)فارسی جامعه شناسی در ادبیاتنعمت اهلل فاضلی، 

دبيات داستانی فارسی پرداخته اند 3 بررسی ا سته دوم آثاري هستندكه در كل اثر یا در بخشی از آن بهد

از یحيی  (1338)نیما از صبا تااز شاهرخ مسكوب،  (1313)داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع

شکافی رمان  کالبدی، از محمد استعالم (1331)بررسی ادبیات امروز ايرانآرین پور، 

از  (1313)انقالب منظری از ادبیات داستانی پس ازاز عبدالعلی دستغيب،  (1303)فارسی

داستان نويس های نام از حسن مير عابدینی،  (1311)صد سال داستان نويسیمحمدرضا سرشار، 

از اسماعيل حاكمی،  (1313)ايران ادبیات معاصراز جمال ميرصادقی،  (1302)آور معاصر ايران

                                                                                         از محمدعلی سپانلو و ...  (1312)نويسندگان پیشرو ايران

نقد اجتماعی كه پيش از این بر روي آثار سناپور انجام شده است 3 هستنددسته سوم بررسی هایی   

معاصر  نقدهايی بر ادبیات داستانیاز عسگر عسگري )نيمه غایب(،  (1301)صر فارسیرمان معا
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از  (1301)رمان های معاصر فارسیاز فرزانه كرم پور و مهدي بهفر )ویران می آیی(،  (1304)ايران

 بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غايب حسین»ميمنت ميرصادقی )نيمه غایب( و مقاالت 3 

رقيه رضایی و فروغ از ابراهيم ابراهيم تبار، ( 143-113، ص 20، ش 1381لعات نقد ادبی، مطا) «سناپور

، 1388)پژوهش ادبيات معاصر جهان،  «گفتمان غیر مستقیم آزاد در رمان لب بر تیغ»شعبانپور، 

نیمه غايب و »، و محمد غفاري حسين سناپور از اميرعلی نجوميان( 81-181، ص4، ش 11دوره

، 1، ش 2، دوره1382)نقد ادبی و بالغت،  «جدال سنت و تجدد در ايران دهه شصتبازنمايی 

 سروري از نجمه حسينی( 81-111ص 

 چارچوب نظری پژوهش

 است. چارچوب نظري این پژوهش نظریه جامعه شناسی ادبيات

ه رابطه ادبيات همواره به عنوان پدیده اي اجتماعی مطرح بوده است و با جامعه اي كه در آن متولد شد

چون وضعيت اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی جامعه  خالق اثر ادبی از مسائلی .اي دوسویه داشته است

 .زمان خود متأثر است كه این تأثيرات در خلق آثار هنري و ادبی او آگاهانه یا نا آگاهانه تجلی می یابد

باط دوسویه، تأثيري است كه این بخش تأثيري است كه جامعه بر ادبيات ميگذارد. طرف دیگر این ارت

آثار ادبی و فرهنگی برجامعه زمان خود ميگذارد. به همين دالیل ارتباط ميان آثار هنري و ادبی و جوامعی 

كه این آثار در آن ها متولد شده مورد توجه است و بررسی و تحليل این رابطه اساس كار نقد جامعه 

 شناسی ادبيات است.

اي از جامعه شناسی است كه ساخت و كاركرد اجتماعی ادبيات و رابطه  جامعه شناسی ادبيات شاخه» 

همچنين بينش جامعه » (3331301)ستوده، «ميان جامعه و ادبيات و قوانين حاكم بر آن ها را بررسی ميكند.

شناسانه پدیده هنري را در بافت و بستر اجتماعی قرار ميدهد و نشان ميدهد كه چگونه هنرها توليد 

از این دیدگاه هنرها برساخته هاي اجتماعی اند كه در شرایط تاریخی سياسی اجتماعی و فرهنگی ميشوند. 

معين توليد ميشوند. از این رو هنرها بيش از آنكه برآیند نبوغ یا بيان احساس رازانگيز باشند پدیده هاي 

 (2331381)فاضلی،« انسانی هستند و مثل پدیده هاي انسانی دیگر ریشه در امور مادي و عينی دارند.

جامعه شناسی ادبيات نشان ميدهد كه ادبيات نيز مانند خانواده، آموزش و پرورش، حكومت، اقتصاد و... »

یک نهاد اجتماعی است یعنی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد... ميتوان جامعه شناسی ادبيات را علم 

اجتماعی پدید آورندگان آنها و نيز تأثير مطالعه و شناخت محتواي آثار ادبی و خاستگاه روانی و 

پابرجایی كه این آثار در اجتماع ميگذارند تعریف كرد. در واقع جامعه شناسی ادبيات مطالعه علمی 

در » (3131301)ستوده،« محتواي اثر ادبی و ماهيت آن در پيوند با دیگر جنبه هاي زندگی اجتماعی است.

 انبه هنرمند در صد با اثر ادبی برخوردي جامعه شناسانه شود و نقد اجتماعی تأكيد بر این است كه صد
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. استبه جامعه نزدیک باشد، پربارتر و صيقل خورده تر ر چه اثر آنان كه هین امر را القا كندا

 (1131318)فرزاد،«

ز با مطالعه منابع مربوط در مبحث جامعه شناسی ادبيات نام صاحبنظران بسياري را ميتوان ذكر كرد اما ا

ميان آن ها چند تن به سبب نقش پر رنگی كه در شكل گيري و تكامل نظریه جامعه شناسی ادبيات داشته 

 .           ن شاخص تر هستنداند از سایری

از اولين نظریه پردازانی است كه آراي او مقدمه اي براي شكل گيري اولين پایه هاي  مادام دواستال 

در  ولی ميرسدپيشينه بحث رابطه جامعه و ادبيات به زمان هاي دور » .علم مستقل جامعه شناسی ادبيات شد

 در سده نوزدهم  بنيان گذاشته شد. علم مستقل جامعه شناسی ادبياتي اولين پایه ها بود كه سده نوزدهم

و ماركس اصولی را طرح كرده اند كه  و فيلسوفانی مانند هگلن وليت تِیپامادام دواستال و منتقدانی چون 

بررسی هنر و ادبيات با » (3131301)عسگري، «ام تحوالت بعدي آگاهانه یا نا آگاهانه تابع آنهاست.تم

توجه به عوامل بيرونی و آن نهادهایی كه خارج از ادبيات و هنر قرار دارند و بر آن اثر ميگذارند یا از آن 

فكرات اجتماعی است. در تأثير می پذیرند از قرن نوزدهم آغاز شد. قرن نوزدهم دوره قوت گرفتن ت

م آگاهی از ابعاد اجتماعی هنر و ادبيات آغاز ميشود. در این هنگام مادام دواستال نخستين اثر 1088حدود 

در زمينه بررسی اجتماعی هنر را با نام ادبيات از منظر پيوندهایش با نهادهاي اجتماعی منتشر ميكند. او در 

ان ميكند3 من برآنم كه تأثير دین آداب و رسوم و قوانين را بر گفتار نخست این اثر نظر خود را چنين بي

 (2831381)فاضلی،« ادبيات و متقابال تأثير ادبيات را بر آنها بررسی كنم.

م مستقل جامعه شناسی بنيان گذار اصلی علپس از مادام دواستال ميتوان از جورج لوكاچ  به عنوان 

أثير اندیشه هاي ماركس توانست بنيان هاي جامعه شناسی ادبيات . او در قرن بيستم و تحت تادبيات نام برد

علم اثباتی به آثار لوكاچ مربوط  انقالب راستين در جامعه شناسی ادبيات و تبدیل آن به»را پی ریزي كند. 

هدف اصلی لوكاچ در ادبيات عبارت است از تشریح نظریه بازتاب فكر كه ( »3231382گلدمن،«)ميشود.

( به 1331302)راودراد،« ير شرایط وجودي زندگی بر آثار هنري معاصر آنها تأكيد ميكند.در آن بر تأث

و معيار سنجش كيفيت اثر ادبی نيز نحوه آثار ادبی و هنري بازتاب و بيانی است از واقعيت عقيده لوكاچ 

از سبک ادبی رئاليسم به عنوان ادبياتی »به همين دليل است كه لوكاچ بازنمایی واقعيت در آن اثر است. 

ارزش زیادي براي نویسندگان ( و 10كه هدفش بازتاب حقيقی واقعيت است حمایت ميكند )همان،

او همچنين بيان ميكند كه شرایط اجتماعی و فرهنگی در  مانند شكسپير و بالزاک قائل است. رئاليست

ب در آن دوره ميشود و این جهان بينی ها از یک دوره زمانی منجر به شكل گيري یک جهان بينی غال

هر  د و به این ترتيب است كهطریق هنرمند و به شكل غير مستقيم بر شكل گيري آثار ادبی تأثير ميگذارن

به عنوان مثال حماسه است در یک دوره زمانی و تحوالت و شرایط خاص اجتماعی نتيجه تغيير  نوع ادبی

اعی است كه ميان انسان و جهان )ذهنيت و عينيت( وحدت وجود دارد و متعلق به دوره اي از تاریخ اجتم
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. »  رمان متعلق به زمانی است كه این وحدت از بين رفته و فردیت و سرگشتگی جایگزین آن شده است.

رمان نمونه وارترین نوع ادبی بورژوایی است... در رمان است كه تمامی تضادهاي جامعه سرمایه داري به 

 (32031382)لوكاچ،« وجه ترسيم ميشود.كامل ترین 

از شخصيت هاي اصلی در تكامل نظریه جامعه شناسی ادبيات است.  لوكاچ، لوسين گلدمن  بعد از

منشأ بسياري از آراي گلدمن نظریات لوكاچ است اما در عين حال او دستاوردهاي لوكاچ را روشمند و 

در بررسی آفرینش ادبی در این امر نهفته است  عامل اساسی»شرح و تفصيل كرد. گلدمن معتقد است كه 

كه ادبيات و فلسفه بيان هاي نوعی جهان نگري در عرصه هاي متفاوت هستند و جهان نگري ها نيز پدیده 

اثر معتبر هنري » گلدمن ميگوید3  ( 8231382)ایوتادیه،« هاي فردي نيستند بلكه پدیده هایی اجتماعی اند.

ينی را مطرح كند،آن جهان بينی كه توسط یک وجود جمعی یعنی گروه آن اثري است كه یک جهان ب

اجتماعی ساخته شده است. نتيجه گریز ناپذیر این بحث این است كه هنر و ساخت آن محتوا و اعتبار آن 

( یعنی نویسنده ناخودآگاه جهان بينی 18831302)راودراد،« همه توسط نيروهاي اجتماعی تعيين شده اند.

منعكس ميكند كه آن را از گروه اجتماعی كه متعلق به آن است گرفته است اما از ميان همه را در اثرش 

نرمند( قادر به درک كامل وبيان اهداف، اعتقادات و اندیشه هاي افراد یک گروه تنها افرادي خاص )ه

گروه اجتماعی در طبقه یا  «بيشينه آگاهی ممكن»و به تعبير گلدمن به گروهی هستند كه در آن قرار دارند 

یک گروه اجتماعی این آگاهی انسجام یافته و كامل نيست. اكثر افراد در خود رسيده اند در حاليكه 

از نظر لوكاچ و گلدمن اثر هنري آن نيست كه تنها یک جهان »مسئله دیگر در این مبحث این است كه 

ختی و متناسب با قراردادهاي هنري در شكل زیباشنابينی را بيان كند بلكه باید بتواند یک ایدئولوژي را 

كه این امر به قدرت خالقيت هنري خالق اثر بستگی دارد و از  (8131302)راودراد،« معاصر باسازي كند

 این حيث است كه اثر ادبی در عين حال كه پدیده اي اجتماعی است پدیده اي فردي محسوب ميشود.

نگی مجزا از مجموعه زندگی در جامعه اي كوشش براي درک آفرینش فره»گلدمن همچنين ميگوید3 

كه بستر این آفرینش است همان قدر بيهوده است كه بكوشيم نه به طور موقت و به اقتضاي تحليل بلكه به 

 (11131382)گلدمن،« شيوه اي بنيادین و پایدار واژه را از جمله یا جمله را از گفتار بيرون بكشيم.

 انواع بررسی هاي جامعه شناسی هنر و ادبيات 

بررسی هایی كه در زمينه جامعه شناسی هنر و  (1381)نعمت اهلل فاضلی در كتاب مردم نگاري هنر

 پنج دسته تقسيم كرده است 3را به  فته است و یا ميتواند صورت بگيردادبيات صورت گر

ع آثار هنري و ادبی 3 هدف از این بررسی بررسی هاي جامعه شناختی در مورد چاپ و نشر و توزی -1

ها شناسایی وضعيت مادي هنرها و ادبيات در یک جامعه خاص است. در این بررسی ها به مسائلی نظير 

وضعيت كتاب، وضعيت خوانندگان به عنوان مصرف كننده و وضعيت نویسندگان به عنوان توليد كننده 

 را ميتوان نمونه اي از این تحقيقات ذكر كرد. توجه ميشود. تحقيقات روبراسكارپيت در فرانسه
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بررسی هاي مربوط به نهادهاي هنري و گروه هاي هنرمندان3 هنر نه تنها به نهادهاي اجتماعی  -2

وابسته است بلكه نهادهاي اجتماعی خاص خود را پدید می آورد. انجمن هاي هنري و ادبی، موسسات 

. نمونه هایی از فعاليت هاي سازمان یافته هستند كه در جامعه فرهنگی و هنري، محافل ادبی، مطبوعات و..

به هنر و ادبيات اختصاص دارند. ميزان فعاليت و اهداف این سازمان ها، چگونگی تأمين بودجه آن ها و 

 مسائلی از این دست پرسش هایی هستند كه در حوزه این نوع بررسی قرار ميگيرند.

اي فرهنگی آثار هنري و ادبی 3 هدف از این بررسی ها بررسی هاي مربوط به تحليل محتو -3

استخراج، طبقه بندي و توصيف پيام و مضامين اجتماعی، سياسی، فرهنگی و تاریخی است كه آثارهنري 

و ادبی به مخاطبان خود انتقال داده اند. كتاب و آثار ادبی به طور خاص نوعی رسانه ارتباط جمعی هستند 

از نویسندگان به خوانندگان منتقل ميسازند. این پيام ها داراي ابعاد ایدئولوژیكی،  كه پيام هاي ویژه اي را

سياسی، اعتقادي و اجتماعی هستند كه به وسيله روش هاي جامعه شناختی پژوهش ادبی ميتوان آن ها را 

از بررسی و توصيف كرد. بررسی هایی كه با نام اجتماعيات در ادبيات فارسی صورت ميگيرد گونه اي 

 این گروه قرار ميگيرد.( درنيز تحقيق حاضر بر این مبنا ررسی ها است. )این نوع ب

بررسی هاي جامعه شناسی آفرینش هنري و ادبی 3 پيچيده ترین مباحث جامعه شناسی هنر و ادبيات  -4

 مربوط به این حوزه است. زیرا مباحث مختلف فلسفی، ایدئولوژیک، اعتقادي و جامعه شناختی در این

نوع تحقيقات به یكدیگر می پيوندد. نظریه هاي جامعه شناسی هنري و ادبی محصول این گونه تحقيقات 

 است. بررسی هاي لوسين گلدمن و جورج لوكاچ نمونه هایی از بررسی هاي آفرینش ادبی هستند.

رسی به بررسی مخاطبان، خوانندگان یا مصرف كنندگان آثار هنري و ادبی 3 ریشه هاي این نوع بر -3

زمان افالطون و ارسطو باز ميگردد و در حال حاضر بسيار گسترش یافته است. در حوزه ادبيات این 

فت مطالعات معموال با نام نظریه واكنش خواننده و در زمينه هنرها با نام نظریه دریافت یا مطالعات دریا

 (42-43ص13813فاضلی،ر.ک شهرت دارند. )

ادبی ، انعكاسی است از واقعيت جامعه و جامعه شناسی رمان بخشی از  رمان نيز به عنوان پدیده اي ■

همين ویژگی آینه مانندي رمان است كه باعث ميشود گاهی حتی  جامعه شناسی ادبيات محسوب ميشود.

انواع آن و بررسی  ،به تعریف رمان در ادامه هاي اجتماعی در آن انعكاس یابد.واقعيت ،بهتر از تاریخ

براي روشن تر شدن بحث ارتباط ميان عوامل اجتماعی و رمان  و رشد آن در جهان و ایران پيدایش عوامل

 خواهيم پرداخت.

 تعريف رمان     

براي رمان تعاریف بسياري نقل شده است كه ذكر همه آن ها مقدور نيست اما از ميان  طدر منابع مربو

 اشاره ميكنيم 3كه جامع تر به نظر ميرسند همه تعاریف به برخی از آنها 
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رمان از گونه هاي داستان روایت منثور نسبتا بلند و پيچيده اي كه به گونه اي تخيلی به بازآفرینی »

زندگی و نمایش شخصيت ها و كردارها و اندیشه هاي آنان در محيطی ویژه می پردازد... واژه رمان 

ن هایی می گفتند كه نه به زبان التينی است. رومانو پيش تر به داستا romanoبرگرفته از واژه ایتاليایی 

 ،1311)دانشنامه ادب فارسی،« بلكه به زبان هاي عاميانه اروپایی یا زبان هاي روميایی نوشته شده باشند.

 (، ذیل رمان2ج

رمان یا رومان داستانی خيالی منثور یا منظوم كه توجهش به وقایعی غيرعادي یا شگفت انگيز و عالی »

 ، ذیل رمان(1ج،1301ره المعارف فارسی مصاحب،)دای« معطوف است.

رمان داستانی است كه بر اساس تقليدي نزدیک به واقعيت از آدمی و عادات و حاالت بشري نوشته »

م هزليت نقل در )ویليا« شده باشد و به نحوي از انحا تصویر جامعه را در خود منعكس كند.

 (2331308ميرصادقی،

رمان داستانی است كه بر اساس تقليدي نزدیک به واقعيت از آدمی و عادات و حاالت بشري نوشته » 

ر و منعكس كند. نویسنده رمان ميكوشد تا یشده باشد و به شيوه اي خاص ساختار جامعه را در خود تصو

بيان شده و  به یاري تخيل و قدرت هنري خویش به آفرینش ماجرایی كه در آن غرایز و عواطف انسانی

هوس ها و طبع ها ترسيم گردیده یا رویدادهاي كم و بيش شگفت انگيز به توصيف در آمده است توجه 

 (4431301)ستوده،« خواننده را برانگيزاند.

با اندكی تامل در این تعاریف در می یابيم كه در همۀ آن ها مواردي چون روایت داستانی شرح نقل 

 صحنه ها و .... مشترک است.از زندگی و وجود شخصيت ها و 

 ارتباط آن با جامعهو در جهان و در ايران پیدايش رمان 

ادبيات حاصل تغييرات و تحوالتی است كه در جامعه بشري رخ می دهد. همان گونه كه انواع سبک 

هاي ادبی بر اثر دگرگونی هاي سياسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی شكل گرفته، رمان نيز دستاورد 

وقتی ما در آثار ادبی بيان مجازي نو اشخاص »ی عظيم بود كه موج آن سراسر جهان را در بر گرفت.تحول

نيم آن را نمی توانيم به تصادف نسبت دهيم یا كاري دلخواسته بدانيم. پيداست كه در يو افكار تازه ميب

ده است. صورت ساختار جامعه دگرگونی اساسی ایجاد شده صورت ها و ترتيبات تازه اي به وجود آم

هاي تازه خبر از دگرگونی هاي زیربنایی می دهند و در این جاست كه صورت هاي قدیمی دیگر 

 (3131303)دستغيب،« كارآمد و كارساز نيستند.

وقتی آدمی شناسنامه و هویت فردي خود را پيدا كرد داستان نویسی یعنی داستان كوتاه و رمان نيز »

تولد یافت. زیرا تا پيش از دوره نوزایی فرد از خود شناخت و هویتی نداشت و وابسته به تشكيالت مذهبی 

اصنف خود قرار داشت و اقتصادي و بنيادهاي اجتماعی بود و اراده و سرنوشتش در دست جمع یا گروه ی
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و استقالل فردي در و هویت خود را وقتی پيدا كرد كه از این جمع و گروه جدا و مستقل شد. این جدایی 

م یعنی در جامعه صنعتی و دوره رشد و اعتالي طبقه اي كه بعدها از آن به عنوان 18تا  11طی قرن هاي 

ار خصوصيات عاطفی و درونی و تجزیه و تحليل طبقه بورژوا یاد شد به تدریج تحقق یافت. براي اولين ب

 (2331308)ميرصادقی،« هاي روحی به ادبيات راه یافت و رمان به معنی واقعی و امروزي آن به وجود آمد.

، بسط بازرگانی، رشد سواد عمومی، پيدایش با پيدایش عواملی نظير صنایع جدیداز رنسانس به بعد  

و ظهور طبقه متوسط در غرب تحوالت چشمگيري در عرصه كنار رفتن فئودال ها جدید،شهرهاي 

و ادبيات  سياسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد كه تأثير بسزایی در همه عرصه هاي زندگی از جمله هنر

كه با تغيير و تحوالت آن سازگاري داشته باشد و همه این  جامعه جدید فرم ادبی را طلب ميكردگذاشت. 

رمان هنگامی جایگزین حماسه ميشود كه معناي زندگی تردید » مان ميشودتحوالت موجب پيدایش ر

آميز و پرسش انگيز شده است.در این هنگام نثر جاي شعر حماسی را ميگيرد و خود شعر نيز غنایی 

 ( 0331382)ایوتادیه،« ار ميگردد.ميشود، آن گاه فرد مسئله دار در دنيایی بی اهميت و تباه نمود

ایران نيز مانند جهان تغييرات و شرایط در بی همواره زمينه هایی اجتماعی دارند و شكل هاي تازه اد

این تحول در ایران بعد از انقالب مشروطيت به وجود »د. خاص اجتماعی باعث پيدایش نوع ادبی رمان ش

ي آمد و فرهنگ بورژوایی توده ها را به موجودات منفردي تقسيم كرد كه با گذشت زمان توانستند برا

انقالب مشروطيت در زمينه هاي ( »21431303)ميرصادقی،« خود فكر كنند و دست به عمل بزنند.

در جامعه ایرانی به وجود آورد. تا كمی گوناگون از جمله در ادبيات تحوالت اساسی و بنيادي عميقی 

شت... پيش از مشروطيت ادبيات مكتوب به خواص و گروه هاي معدود درس خوانده و درباري تعلق دا

حسن مير عابدینی در جلد اول  (218ص)همان،« انقالب مشروطيت ادبيات را به ميان عامه مردم آورد.

عوامل فرهنگی متعددي به پيدایش داستان نویسی در ایران » 3 كتاب صدسال داستان نویسی ایران مينویسد 

ا به این سرزمين، چاپخانه كمک ميكنند. عواملی مانند اعزام دانشجو به فرنگ، ورود مظاهر تمدن اروپ

براي چاپ روزنامه و كتاب، تأسيس مدارس جدید به خصوص دارالفنون، ترجمه كتاب هاي علمی، 

تاریخی و ادبی براي ایجاد تحول در فرهنگ و ادبيات ایران و افزایش ميزان با سوادان زمينه مساعدي 

باید گفت كه چند »  ( 2131311بدینی،ميرعا« )براي پدید آمدن گونه هاي جدید ادبی فراهم می آورند.

تحول عمده تاریخی راه را براي پيدایش رمان فارسی هموار ساخت كه ميتوان آن ها  را به شرح زیر دسته 

 بندي كرد3

 فردیت و هویت یافتن افراد ملت همزمان با رشد طبقه متوسط

دموكراتيک شدن  جدایی هنرمند از حاميان درباري و اشرافی، دگرگون شدن كاركرد زبان و .1

 نثر و به كار گيري آن در جهت توصيف واقعيت و تكيه هنرمند بر مخاطبان جدید
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« فراهم آمدن امكانات فنی چاپ، كه گسترش سریع آثار نوشته شده را امكان پذیر ميكند. .2

 (2231311ميرعابدینی،)

 1رمان فارسی پس از انقالب اسالمی

موعه داستان هاي متعددي منتشر شده كه نشان دهنده رشد رمان ها و مج 1318تا  1330بين سال هاي »

افزایش رمان ها، تجربه گري در شيوه هاي گوناگون  ..كمی و كيفی ادبيات داستانی در این دوره است.

نگارش و روي آوردن مخاطبان تازه به رمان سبب ميشود كه رمان مطرح ترین طرز ادبی زمانه عنوان 

اغلب رمان هاي این دوره گرایش به شيوه رئاليستی و بازآفرینی  (11133،ج1311)ميرعابدینی،«گيرد.

واقعيات اجتماعی دارند و با وجود گرایش برخی از نویسندگان این دوره به فرم ها و سبک هاي مدرن 

هنوز هم رمان اجتماعی در ایران مقبوليت بيشتري دارد. در این سال ها اقبال عمومی به رمان خوانی به 

هاي اجتماعی باعث نوشته شدن داستان هایی استوار و خوش ساخت ميشود. داستان یک  ویژه رمان

( از احمد محمود كه به سير حوادث تاریخی و تراژدي هاي اجتماعی پر فراز و نشيب مردم 1318شهر)

و به خصوص بازتاب این وقایع در شهرهاي جنوب ایران می پردازد.  1332مرداد  20ایران بعد از كودتاي 

از دیگر رمان هاي  ی( از علی محمد افغان1318( از نادر ابراهيمی و سيندخت)1318آتش بدون دود )

( از احمد محمود كه روایتی است از جنگ و بی خانمانی و 1311اجتماعی این دهه است. زمين سوخته)

( 1313یا در اغما)آوارگی مردمان و ویرانی شهرها و فاجعه ها و قيام مردم در برابر هجوم لشكر اجنبی. ثر

از اسماعيل فصيح به وضعيت مهاجران ایرانی در پاریس و جنگ ایران و عراق می پردازد. بادها خبر از 

( از عباس معروفی كه از جمله 1310( از جمال مير صادقی، سمفونی مردگان)1313تغيير فصل ميدهند)

گر است در جامعه اي كه داستان هاي مدرن محسوب ميشود و روایت پوسيدگی خانواده اي سودا

دگرگونی ظاهري پيدا كرده است و با ابزار جدید آشنا شده است اما رسم و رسوم قدیمی از جمله سلطه 

( از تقی مدرسی كه فراز و نشيب 1310پدر و جامعه بر نسل جوان همچنان برقرار است. آداب زیارت )

پی آمدهاي روحی و عاطفی آن را به  و قرارسيدن انقالب و جنگ و 38شدید اوضاع اجتماعی در دهه 

( از امير حسين چهل تن كه 1318( از منيرو روانی پور و تاالر آیينه)1318تصویر ميكشد.  دل فوالد)

داستانی در فضاي دوره رضا شاه و قاجار است و خانواده اي كه با جنبش مشروطه پيوند خورده اند. از 

                                      
 در این بخش از منابع زیر با تغيير و تلخيص استفاده شده است13 

 دانشنامه ادب فارسی

 صد سال داستان نویسی از حسن مير عابدینی 

 كالبد شكافی رمان فارسی از عبدالعلی دستغيب

 داستان نویس هاي نام آور معاصر ایران از جمال ميرصادقی 
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( از 1318ند. روزگار سپري شده مردم سالخورده)رمان هاي اجتماعی دیگر این دهه محسوب ميشو

ه و بعد از مشروطه و حكومت رضا شاه و محمد طمحمود دولت آبادي شرح تاریخی وقایع پيش از مشرو

 رضا شاه است، تشریح رنج ها و تنگدستی هاي مردم و استثمارهاي ارباب ها و مأمورهاي حكومتی. 

را ميبينيم. روند بالندگی نگارش رمان اجتماعی و  18ی دهه به بعد ادامه رمان نویس 1318از آغاز دهه 

 ادامه یافت و به پيدایش آثاري ارزشمند انجاميد.  1318اقبال فزاینده به آن در نيمه نخست دهه 

( از علی اشرف درویشيان كه روایتگر زندگانی سه نسل دوره 1318رمان چهار جلدي سال هاي ابري )

ه محمد رضا شاهی است و ژرفاي جامعه فئودالی و مناسبات ستمگرانه آن و قاجار، عهد رضا شاهی و دور

( از غزاله عليزاده است، 1311ناروایی هاي اجتماعی را به تصویر ميكشد. رمان دیگر خانه ادریسی ها)

درون مایه داستان برخورد و كشمكش دو عامل فرهنگی عصر و دوره اي است، فرهنگی در حال مرگ و 

ل زایش، اشرافيت گندیده و فاسد شده اي كه با روي كار آمدن قهرمانانی با نام آتشكاران فرهنگی در حا

( از 1311كه به حمایت از توده هاي محروم جامعه برخاسته اند، رو به نابودي ميرود. مدار صفر درجه)

وشنگ ( از ه1311احمد محمود به جریان ها و وقایع پيش از انقالب می پردازد. آیينه هاي دردار)

گلشيري به ایرانيان مقيم در اروپا می پردازد و تصویر كم و بيش دقيقی از آوارگی ها و در به دري هاي 

نابسامان زندگی آنان و خصوصيات روانی شان به  ماعی مهاجران و پناهندگان و وضعيتسياسی و اجت

 دست ميدهد.

رد بازار نشر ميشوند. زنان كه طی به طرز چشمگيري وا 18زنان پس از انقالب اسالمی به ویژه دهه  

حوادث انقالب از چهار دیواري خانه و سنت به در آمده اند و در پهنه اجتماع هویتی تازه یافته اند با 

نوشتن رمان در پی كسب نوعی رهایی درونی هستند. داستان نویسانی از قبيل دانشور، ترقی و روانی پور 

ایرانی در یک مرحله تغيير و تحول اجتماعی می پردازند و  در آثار خود به مشكل هویت و جایگاه زن

( از 1312جزیره سرگردانی)مانند  تالش زنان براي خودیابی را با انتقاد از جامعه مردساالري می آميزند.

 در ميان وقایع پيش و پس از انقالب تصویر ميشوند. كه در آن شخصيت هاي رمان درگير سيمين دانشور 

گرایش به فرم رمان هر چه بيشتر به سمت مدرنيته و فردگرایی گرایش می یابد و  08و  18در دهه 

دیده ميشود و این مسئله حكایت دارد از دور شدن قبيل داستان هاي مدرن  هاي تازه داستان نویسی از

داستان نویسان از شكل و محتواي قصه هاي رئاليستی و قصه هایی كه همواره در آن ها طرح داستانی 

حسين سناپور یكی از نویسندگانی است كه این گرایش در آثارش به وضوح دیده پيشرونده وجود دارند. 

ن مورد بررسی در این تحقيق از جمله رمان هاي مدرن محسوب ميشوند ميشود. با توجه به اینكه چهار رما

 رمان مدرن خواهيم پرداخت.در ادامه به اختصار به بيان ویژگی هاي 


