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مقدمه

رابطه جامعه شناسی و ادبیات
ازمنظرهاي گوناگونی قابل بررسی است .جامعـه شناسـی علمـی    رابطه میان جامعه شناسی و ادبیات

دن و از بین رفتن و منحل شاست که در مورد جوامع انسانی بحث می کند.شکل گیري رشد و تحوالت

همچنین مقولـه اي بـه نـام    و به نتایج مشخصی می رسد.را بررسی می کندجوامعو تغییرات و ادغام 

فرهنگ را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد.این بررسی براي فهم تحوالت اجتماعی امري ضـروري  

ات هم که به . چون که رفتارهاي انسانی در درك پدیده هاي اجتماعی موثر هستند. ادبیبه نظر می رسد

عنوان بخشی از میراث فرهنگی یک جامعه محسوب می شود زمینه خوبی بـراي تحقیـق اسـت.زیرا از    

به طور قطع می تواند فرهنگ یک جامعه را منتقل کند در این صورت کـارکرد اولیـه خـود را از    سویی 

قق بـراي لـذت   نی در این جا محدست خواهد داد و به عنوان یک سند اجتماعی مورد بررسی است. یع

و فقط به عنوان میراثی کهن و ارزشمند که حاوي اطالعـات مفیـدي در مـورد    متن را نمی خواندادبی

زندگی اجتماعی افراد نوع حکومت سیاسی و رفتارهـاي مختلـف اجتمـاعی و سـیر تـاریخی نهادهـاي       

سـوي دیگـر چـون    از با آن رفتار میکند. ،اجتماعی موجود مثل آموزش و پرورش و خانواده و... است

پیگیري تحوالت اجتماعی محسـوب  سند محکمی براي خود بخشی از ادبیات به صورت مکتوب است



٦

می شود.این استفاده از ادبیات البته در مورد رشته اي مثل تاریخ هم صدق مـی کنـد هـر چنـد کـه در      

استنادات تاریخی منبع درجه یک حساب نمی شود. 

در بوجود بیاید. » جامعه شناسی ادبیات«میان رشته به عنوان همین ضرورت ها بود که باعث شد یک

جامعه شناسی ادبیات محقق عالوه بر این که کمی با اصول جامعه شناسی آشناست بایـد توانـایی درك   

متون ادبی  و تجزیه و تحلیل آن را داشته باشد.جامعه شناسی ادبیات در جامعه معاصر در پی درك تاثیر 

حوالت در ایجاد آثار ادبی و تغییرات بوجود آمده در آن است. مثال اگر یـک نـوع   جامعه و مخاطب و ت

بوجود می آید محقق جامعه شـناس ادبیـات در پـی یـافتن تـاثیرات      » وبالگ نویسی«ادبی جدید با نام 

از سویی به این هم توجه دارد که ادبیات چه تاثیري در جوامع دارد مثال ممکن جامعه بر این نوع است.

یک رمان بخصوص یا یک نوع از آن یا رمان هاي یک نویسنده باعث بوجود آمدن یـک حرکـت   است

اجتماعی شود که براي یافتن سرچشمه هاي آن باید به ادبیات رجوع کرد.

ولی می توان این سیر را بصورت تاریخی هم در نظر گرفت یعنی این که با استفاده از ادبیـات یـک   

تحوالت اجتماعی، نمودهاي فرهنگی، نهادهاي اجتماعی و عقاید و باورهاي جامعه به عنوان سند پی به 

یک جامعه و از همه مهمتر سیر تاریخی آن پی برد.یعنی اجتماعیات را از ادبیات اسـتخراج کـرد و بـه    

نتیجه اي خاص از آن رسید.پس با این توضیحات می تـوان اجتماعیـات در ادبیـات را چنـین توضـیح      

هاد و رخداد اجتماعی که در ادبیات منعکس شده باشد و در تحقیقات جامعه شناسـی  داد:هر پدیده و ن

مثال عقاید و باورها و رسوم اعم از تاریخی و یا در زمانی ،که سودمند باشد و مورد استفاده قرار بگیرد.

یا نوع حکومت و شیوه هاي کشور داري و یا امثال وحکم و...را می توان جزو اجتماعیات بـه حسـاب  

دیوانهاي اشعار کهن ما نیز که غالباپر از مدح و ستایش شاهان است با اینکه کـارکرد اولیـه خـود را تقریبـا از     آورد.

دست داده اند ولی منابع دست اولی براي این گونه بررسی ها هستند و این کارکرد ثانویه آنها خـود ارزش مطالعـات   

غالبا مادح بوده اند ولی نمی تـوان ادعـا کـرد یکـی از ایـن شـعرا از       اینگونه منابع را می نماید چون شاعران با اینکه
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.این گونه پژوهش ها در ادبیات فارسی مهجـور نیسـتند و میتـوان از    جامعه پیرامون خود تاثیر نپذیرفته است

و کتاب » سیماي جامعه در آثار عطار«در مورد عطار به نام »سهیال صارمی«نمونه هاي آن به کتاب دکتر 

و پایان نامه هاي زیادي که » سیماي جامعه در آثار سنایی«با عنوان » مینو فطوره چی«خانم دکتر سرکار

با این عنوانها کار شده اند اشاره کرد.

استخراج مظاهر و عناصر در حقیقت» عناصر اجتماعی و فرهنگیبازتاب «پایان نامه حاضر با عنوان 

از دیـوان ظهیـر الـدین    موزشی و تنظیم مطالب اسـتخراجی مادي و معنوي اجتماعی، اعم از مذهبی و آ

فاریابی از شعراي قرن ششم است.و این که تحوالت سیاسی و اقتصادي و اجتماعی از دیدگاه این شاعر 

چگونه بازتاب یافته است.براي بررسی بهتر سیر تاریخی نهاد هاي اجتماعی و شیوه حکـومتی و انـواع   

ه مردم یک پدیده ناشناخته را چگونه توجیه می کردند و یـا اینکـه یـک    رسوم و عقاید و باورها و ...ک

و اصـال چـه   پدیده و یک رسم از کی وارد جامعه شده است یا اینکه از کی این رسم از بین رفته است

تاثیري بر آن داشته است.

سـت و کـدام   دیوان ظهیر داشته اسوالهاي تحقیق در این پایان نامه این بود که جامعه چه تاثیري بر 

عامل اجتماعی نمود بیشتري در آن داشته است و این که آیا تحوالت اجتمـاعی و سیاسـی نمـودي در    

.دیوان دارند 

که بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ظهیر براي کسـانی کـه در حـوزه    تحقیق این بوداینیهفرض

مسائل و موضوعات اجتماعی کـه  جامعه شناسی ادبیات تحقیق می کنند مفید است و این که مهم ترین

عالوه بر اینها شناسایی عوامل محیطی و اجتماعی زندگی شعرا ممکن  است در آن دوره باشد چیست؟ 

به درك عمیق تر ما از یک دوره کمک شایانی می کند مـثال مـی فهمـیم کـه چـرا در یـک دوره مـدح        

پادشاهان ننگ نبوده است.
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ایی بهتر زمانه زنـدگی ظهیـر بـراي فهـم بهتـر اشـعار او و       ضرورت انجام این تحقیق هم در  شناس

اشارات دیوان اوست.و این که از گنجینه آثار ادبی خودمان براي شناخت گذشته خودمان استفاده کنیم.و 

هدف از این تحقیق آشنایی بیشتر پژوهشگران و محققان در زمینه اجتماع و فرهنگ با اوضاع یک دوره 

ابی.خاص و بخصو ص ظهیر فاری

روش انجام تحقیق

و تهیه فهرست منابع و مآخذ.شناسایی منابع مرتبط با کار -1

مشابه گذشته و منابع جامعه شناسی.  مطالعه در کار هاي -2

مشخص کردن روش تحقیق.-3

مطالعه دیوان و نکته برداري.-4

مشابه.دسته بندي مطالب -5

گ ها و  منابع مرتبط.آداب و رسوم مخصوص از فر هنبرخییافتن برخی معانی واژه هاي دشوار و  -6

تنظیم نهایی ابواب و فصل ها.-7

جمع بندي مطالب و نتیجه گیري.-8

و نشانه هاعالئم 

بر خی از عالئم و نشانه ها در این تحقیق به کار رفته اند که براي رعایت اختصار و کم حجم تـر شـدن   

می پردایم:این پژوهش بوده است که به معرفی آن ها
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: پایان نامه.یعنی رجوع کنید به موردي در همین

     در مواردي که یک مورد با دو عنوان آمده است یکی از آنها ذیل عنوان نخسـت بـا ایـن عالمـت:

مشخص شده است.

فحه اسـت و  صـ براي جدا کردن شماره صفحه دیوان از شماره سطر است.شماره سمت راست شماره :/

ماره سطر است.شماره سمت چپ خط ش
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فصل اول

ادبیاتشناسی جامعه
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شناسی ادبیات چیست؟جامعه
براي تعریف کردن جامعه شناسی ادبیات و هنـر ابتـدا الزم اسـت کـه نـوع نگـاه افـراد جامعـه و گـروه          

شناسـی بـه علـت    خوانندگان از این حوزه را تغییر بدهیم زیرا مردم ممکن اسـت از ایـن حـوزه از جامعـه     

ارتباطات بسیار زیادي که با هنر و ادبیات دارد و از سویی مردم هم ارتباط بیشتري با هنـر و ادبیـات دارنـد    

بنابر پیشینه ذهنی خود و همچنین سطوح متفاوت شناخت و درك اثر هنري، از ایـن عنوان(جامعـه شناسـی    

ه با هنر ارتباط مستقیم تري دارند تا جامعه شناسی ادبیات) برداشت متفاوتی داشته باشند. افراد به خاطر اینک

و این که اصال این رشته دوران طفولیت خود را سپري می کند و هنوز اوان پیدایی آن است و به همین دلیل 

کمتر شناخته شده است و مردم بیشتر از آن به عنوان موضوعی هنري نام می برنـد در نتیجـه از ایـن رشـته     

باید توجه داشت که  جامعه شناسی هنـر یکـی از شـاخه هـاي     « دن را دارند در حالی کهانتظار هنرمندانه بو

جامعه شناسی است که ارتباطش با هنر به همان شکلی است که با سایر حوزه هاي معرفت مثل علم، مذهب 

)6: 1382راودراد،»(و اخالق می باشد

درك «اسـت کـه در پـی    » شناسـی هنـر  جامعـه «تري بـه نـام   شناسی ادبیات زیر شاخۀ رشتۀ بزرگجامعه

هـاي هنـري در هـر دوره، شـناخت عوامـل و      هـا و موضـوع  هاي جامعه و نقش آن در پیدایی سبکژگیوی

گیـري و  نهادهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و مانند آن و چگونگی تأثیرگذاري آنها بـر هنـر، رونـد شـکل    
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اي عوامـل اجتمـاعی در هنـر و شـناخت بهتـري از      هنر در هر جامعه، و باالخره کشف و یافتن رد پحرکت

)6: 1382(راودراد، » باشد.جامعۀ معاصر آن می

شناسی هنر و ادبیات، جامع و مانع بـه نظـر برسـد، امـا چنـین      شاید در نظري کلی این تعریف از جامعه

ادامـه بـه   پردازان مهم و مطرح این علم مطرح شده است که در تري توسط نظریهنیست و تعاریف تخصصی

برخی از آنها اشاره خواهد شد.

توان اینگونه گفت که این رشته نمایـانگر  شناسی ادبیات، میتري از جامعهدر ابتدا براي تعریف تخصصی

تر از آن، این حقیقت است که ادبیات همانند سایر نهادهاي مختلف اجتماعی همچون نهاد آموزشی و یا مهم

شود، چرا که ریشه در زندگی اجتمـاعی  یک نهاد اجتماعی محسوب میدیگر و یا هر نهاد اجتماعی خانواده

محتواي آثار ادبی و خاستگاه روانی و شناسی ادبیات را علم مطالعه و شناختتوان جامعهمی«بشر دارد. پس 

توده، (سـ » گذارند، تعریـف کـرد.  اجتماعی پدیدآورندگان آنها و نیز تأثیر پابرجایی که این آثار در اجتماع می

1378 :56(

بـرد و نظـام کلـی    پس بیجا نیست اگر تاکید کنیم که این دانش هنوز در اوان پیدایی خود به سر می

خود را نیافته است و تعریف جامع و مانع از آن بسیار دشوار است و ممکن است که به تعدد تعـاریف  

نکرده است. بـه همـین دلیـل    مندي اصولی خود را پیدادر این حوزه گرفتار شویم، چرا که هنوز روش

تنهـا  هـاي بـه راسـتی بنیـادي    پیشرفت«گوید: است که لوسین گلدمن در مورد آینده این رشته نو پا می

هاي همگـانی شـود و در   شناسی ادبیات بدل به میدانی از پژوهشروزي به دست خواهد آمد که جامعه

)56- 55(همان:» هاي جهان دنبال شود.اي از دانشگاهشمار بسنده

در نقد ادبی جدید بررسی خاستگاه اجتماعی مصـنف و تـاثیراتی کـه    «نباید زیاد هم بدبین بود چرا کهاما

عوامل اجتمـاعی در آثـار او داشـته اسـت،حداقل بـه انـدازه مطالعـات روانشـناختی دربـاره حالـت ذهنـی            

)و همـین عامـل نشـان    1379:543ز،دیچ»(او(نویسنده)رواج یافته و این دو غالبا با یکدیگر همراه بوده است.
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در محافل علمی و دانشگاهی دیگـر جـاي خـود را یافتـه اسـت و      این رشتهدهنده این نکته است که دیگر

ها شـکل گرفتـه،   هاي رشد مشخص شده، نظریهاکنون دیگر زمینه«رود. مباحث پیرامون آن، رو به فزونی می

(اسکار پیـت،  » درخشد...، نتایج کارها به همین زودي میاندها تدوین شده و تحقیقات سازمان پذیرفتهروش

1386 :3(

و تعاریف فـوق را بـه عنـوان    اندشناسی ادبیات فرق نهادهشناسی ادبی و جامعهاي بین جامعهعده

هـاي علـوم ادبیـات    شناسی ادبی یکی از روشجامعه«اند: اند و نیز افزودهشناسی ادبی پذیرفتهجامعه

انتقـالی کـه بـه مـتن (از واج شناسـی تـا معنـا شناسـی) و بـه معنـاي آن توجـه            است، یعنی روشی

)81: 1377(لنار، »دارد.

مطالعه، تولید و توزیع و مصـرف ادبیـات   «کنند: شناسی ادبیات را اینگونه تعریف میو عده اي هم جامعه

» صـنعتی اسـت.  شناسی صـنعتی مطالعـۀ ایـن سـه بخـش کـار      در مقیاس جامعه است، همانگونه که جامعه

)5(همان:

شوند و معتقدند نباید این شناسی در ادبیات تفاوت قائل میشناسی ادبیات و جامعهبرخی نیز میان جامعه

شناسی ادبیات جامعه«دو را به جاي یکدیگر به کار برد، چرا که هر یک تعاریف مخصوص به خود را دارند. 

(وحیـدا،  » رود.ادبیات براي مطالعات محتوایی بـه کـار مـی   شناسی در براي مطالعات کمی و آماري و جامعه

هـاي اجتمـاعی هـر دورة    وجوي بازتـاب و ویژگـی  جست«شناسی در ادبیات، ) و معتقدند جامعه29: 1387

تاریخی در آثار ادبی است که در آن دوره پدید آمده است. بدیهی است که براي توفیـق در ایـن کـار، بایـد     

)46(همان: » گذرد، توجه کافی داشته باشند.پیرامونشان میخالقان آثار به آنچه در

هاي مختلف و متنوع در این موضوع و از طرف دیگر، به دلیل این تعدد تعاریف، از طرفی ناشی از نظریه

رسد تمـام ایـن   نوپا بودن این علم است که هنوز اجماعی کلی دربارة آن صورت نگرفته است. اما به نظر می



١٤

به عنوان علمـی واحـد و تعریـف شـده     » شناسی ادبیاتجامعه«ها، خود، زیرمجموعۀ نگريیتعاریف و جزئ

است. 

ولی با توجه به تعاریف فوق جامعه شناسی ادبیات را در گسترده ترین معناي آن میتوان بـه ایـن مفهـوم    

هی جمعی است کـه  در آفرینش هنري یک فرد به تنهایی مورد نظر نیست بلکه اثر، بیان نوعی آگا«تعبیر کرد:

)و ایـن نکتـه همـان    64: 1377گلـدمن، »(هنرمند با شدتی بیش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت مـی ورزد. 

چیزي است که جامعه شناسی ادبیات را از همه انواع نقدهاي دیگر چون نقد روانشناختی و زیبایی شناسـی  

اثـر تاکیـد مـی کنـد و ایـن آگـاهی       جدا می سازد چون که تعریف فوق بر شرکت آگاهی جمعی در تدوین 

جمعی را می توان فرهنگ مشترك بین افراد هم دانست که شاکله اصلی یک اجتماع است.و فقط از نویسنده 

البتـه قریحـه شـاعر و    «یا هنرمند به عنوان کسی که بیشترین فعالیت را در خلق اثر داشته است نام مـی بـرد.  

قوي ترین عامل در ایجاد آثار ادبی محسوب می گردداما در نویسنده و ذوق و تمایالت فردي و شخصی او 

هر عصر شاعر و نویسنده با خوانندگان و خریداران خاصی سر و کار پیدا می کند و گاه اتفاق می افتـد کـه   

براي ارضاي پسندها و سلیقه هاي مردم ناچار شود ذوق و پسند خود را به کلی به کناري نهد و از تمایالت 

) شاید به نظر برسد که آگاهی جمعی در خلق اثر با این کـه سـلیقه   42: 1378زرین کوب،»(ند.عامه پیروي ک

مردم در خلق اثر تاثیر داشته باشد کامال متفاوت باشد شاید از جنبه اي این گونـه باشـد ولـی وقتـی ذوق و     

فـرد از همـان   پسند مردم یک جامعه منحط می شود و سقوط می کند آیا نویسنده و هنرمند به عنـوان یـک   

جامعه به تدریج دچار این انحطاط نخواهد شد؟و یا بالعکس وقتی ذوق و سلیقه مردم به کمال مـی رسـد و   

هر چیز دم دستی را به عنوان هنر تلقی نمی کنند هنرمند به عنوان یک فرد از این قضیه و حکم بر کنـار مـی   

ماند؟

شد، تالش بر آن است که ارتباط میان ادبیات و شناسی ادبیات ذکرحال با تعاریف مختصري که از جامعه

اي دست یابیم.جامعه را بررسی کنیم تا از این رهگذر، تا حدي به ارتباط میان این رویکرد میان رشته
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جامعه و ادبیات
و  در هـر جامعـه اي ادبیـات خـاص آن     رابطه بین جامعه و ادبیات امري تقریبا روشن به نظر می رسد.

می آید و چون برخاسته از آن جامعه است روحیه و فرهنگ و احـوال همـان جامعـه در آن    جامعه به وجود

منعکس شده خواهد شد. و قطعا ادبیات فقط در یک زمینه اجتماعی به عنوان بخشی از فرهنگ یک جامعـه  

ار و و محیط اجتماعی خاص ظهور می کند و ادبیات و جامعه اي که ادبیات در آن ظهور می کند رابطه استو

حتی مبهم ترین تمثیل ها، خیالی ترین شبانیها، و قبیح ترین مضحکه ها درباره آن ها تحقیق «مستقیمی دارند.

) و چون این اثر بـر آمـده از مـتن    113: 1373ولک،»(شود ، بیانگر جنبه هایی از دوره یا جامعه خاص است.

د نمود.یک اجتماعی خاص است پس جنبه هایی از همان دوره را به ما خواه

، مؤلف در هنگام تولید اثر خود، به دلیل قرار گرفتن در محیط اجتماعی خاص، از آن محیط به تعبیري دیگر

منظور از محیط اجتماعی، زمینۀ اجتماعی و «یابد. پذیرد و بازتاب این تأثیر، در اثر مؤلف بازتاب میتأثیر می

گر، محیط اجتماعی به کلیۀ شرایط، اوضاع، مقتضیات خود جامعه است با همۀ ابعاد گوناگونش... به بیان دی

)15: 1376شود. (ترابی، پرورد، اطالق میچارچوب اجتماعی که فرد یا گروه را در میان گرفته، می
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تاریخچه اي از نظریه هاي جامعه شناسی
هـاي جامعـه   فهم بهتر نظریه هاي جامعه شناسی ادبیات در ابتدا باید آگـاهی کلـی از سـیر نظریـه     براي 

ام این سیر نظریه هاي جامعه شناسی ادبیات در غرب را بـه طـور   شناسی داشته باشیم.در این بخش کوشیده

کوتاه معرفی کنم .

ادبیـات از منظـر پیونــدهایش بـا نهادهــاي    «کتــابی بـا عنــوان » دو اسـتال «در آغـاز قـرن نــوزدهم مـادام    

ن و آداب و قوانین را برادبیات و بالعکس مشخص کند. منتشر کرد.وسعی او بر این بود که تاثیر دی»اجتماعی

در زمینه ادعایی که نویسنده درباره تاثیر دین و آداب و قـوانین بـر ادبیـات دارد چنـدان موفـق و      «ولی گویا

)45: 1387عسگري حسنکلو،»(کارامد نیست.

م جامعه شناسی ادبیات می کند که برخی او را بنیانگذار علظهور می» ایپولیت تن«پس از مادام دو استال 

دانند. نظریه مشهور تن بر پایه سه مفهوم نژاد، محیط و زمان استوار است. یعنی به خاطر این که هـر پدیـده   

اجتماعی تحت تاثیر این سه عامل قرار دارد و ادبیات نیز جزئی از جامعه محسوب می شود پس تحت تاثیر 

ود فرد را در خلق آثار ادبی یکسره به دست فراموشـی مـی   این سه عامل شکل می گیرد. ولی این نظریه وج

باري اعتراضی که بر روش نقد اجتماعی علی الخصـوص روش تـن، وارد   «سپارد و چندان مهم نمی شمارد 

است همین نکته است که وجود فرد بکلی فراموش شده است در حالیکه سهم ابتکار فردي در آثار ادبی اگر 

) 48: 1378زرین کوب،»(تر نباشد کمتر نیستاز سهم عوامل اجتماعی بیش

پس از آن در قرن بیستم که دوره شکوفایی مارکسیسم است این نحله فکري به نـوعی در نظریـه جامعـه    

شناسی ادبیات شرکت می جوید.

نگاه مارکسیست ها به ادبیات بیشتر برروي جنبه ابزاري بودن ادبیات متمرکز است و ادبیات را به عنـوان  

انواع سالح متعدد طبقه کارگر می دانند.و بر نقش اثر ادبی در نمایش مبارزات طبقاتی و نشـان دادن  یکی از
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طبقه کارگر به عنوان پیشگامان جامعه و مشخص کننده و برجسته ساز نقش نظام کارگري در مبارزه طبقاتی 

تی در داخل جوامـع هسـت   در ادبیات به چشم پدیده اي که محصول مبارزات طبقا«تاکید دارد. ودر نهایت 

)48همان،»(می نگرد.

رویکرد دیگري که پس از آن بوجود می آید و شاخه مجزایی دراین زمینـه محسـوب مـی شـود جامعـه      

شناسی تولید و توزیع و مصرف ادبی است.روبر اسکار پیت فرانسوي از برجسته ترین محققـان ایـن زمینـه    

شـاعران و نویسـندگان در اعصـار    «ی اقتصادي مد نظر است زیرااست در اینجا اثر ادبی بیشتر به عنوان کاالی

گذشته نیز مانند عصر حاضر مزدوران و پیشه وران بوده اند که ناچار می بایست از عواید آثار خود زنـدگی  

)43همان،»(کنند.

ـ «روبر اسکار پیت بر این عقیده است که تولید و عرضه اثر ادبی  ک یک شبکه مبادله است که از طریق ی

دستگاه انتقال بسیار پیچیده، که در عین حال به هنر و تکنولوژي و بازرگانی ربط پیدا می کند، افرادي کـامال  

روبـر اسـکار   »(معین(اگر نه همیشه نامدار و مشهور)را به جمعی کمابیش گمنام (اما محدود)پیوند می دهـد. 

)9: 1386پیت،

که به بررسی متفاوتی در این زمینـه دسـت مـی زنـد     از دیگر نظریه پردازانی است » هانري زاالمانسکی«

رویکرد او جامعه شناسی محتواي اثر ادبی است. و در پی آن است تا با صـورت بـرداري و رده بنـدي آثـار     

ادبی مصالحی براي بررسی جامعه شناختی ادبیات بیابد .به نظر او هر نویسنده به پرسش هـاي زمانـه خـود    

ما با بررسی محتواي آثار معاصر، در می یابیم که مسائل دوران مـا  «می دارد که:پاسخ می دهد و اینگونه بیان 

چگونه طرح شده و چه راه حلی یافته اند . مجموعه این پاسخ ها که هر نویسنده اي در مقام یک فرد مطرح 

بـه آنـان   می کند، ما را با الگوهاي عقیدتی اي آشنا می سازد که براي تاثیر گـذاري بـر آگـاهی خواننـدگان،     

)273: 1377زاالمانسکی،»(عرضه شده است.
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در این نوع جامعه شناسی ادبیات اثر ادبی را معموال به عنوان سند اجتماعی مورد بررسی قرار می دهند و 

به همین دلیل از وجه زیبایی شناسی آن غافل می شوند.

بی شناخته می شود،علمی است که اما آنچه امروزه با عنوان جامعه شناسی در ادبیات یا جامعه شناسی اد«

، فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قرن بیستم آن را بنیان گذاشت و پس از )1971-1885(جورج لوکاچ 

عسـگري  »()دانشمند رومانیـایی سـاکن فرانسـه آن را بسـط و گسـترش داد.     1970-1913او لوسین گلدمن(

)52: 1387حسنکلو،

جـان و  «ی در مورد شاعران و نویسـندگان بـزرگ اروپـا بـا عنـوان      مجموعه مقاالت1910لوکاچ در سال 

را انتشار داد که در آن ساختارهاي ذهنی » تاریخ و آگاهی طبقاتی« کتاب 1923منتشر کرد و در سال »صورت

ادبی را به ساختارهاي اجتماعی پیوند می دهد. 

از هر نـوع و  مچنین ادبیات بورژواییه اند.او هلوکاچ را همچنین اولین منتقد مهم مارکسیسم نیز برشمرد

دستی که باشد را مردود می شمرد و بر ادبیـات رئالیسـتی کـه نشـان دهنـده واقعیـت جامعـه اسـت صـحه          

گذارد.می

لوسین گلدمن هم پیرو نظریه هاي لوکاچ بود و آن را بسط و گسترش داد.گلـدمن پـی فرضـیه اي بـوده     

می پیوند معنا داري برقرار کند.او همچنین به آگاهی جمعـی در  است تا بین رمان و جنبه هاي مهم زندگی آد

تدوین یک اثر عقیده دارد یعنی در تدوین یک اثر همه افراد جامعه بـه نـوعی سـهیم هسـتندو فقـط شـدت       

مشارکت نویسنده را در خلق اثر از دیگران بیشتر است.

ن این حـوزه مـی باشـد و او را مهـم     ) نیز یکی از مهم ترین نظریه پردازا1975-1895»(میخاییل باختین«

ترین چهره گذار از فرمالیسم به ساختار گرایی معرفی می کنند.

باختین معتقد است که نباید ادبیات را دور از مجموعه فرهنگی زمانه تولید آن مورد بررسـی قـرار دهـیم    

آن نیـز توجـه کـافی    ضمن این که معتقد است که حتما باید در بررسی اثر ادبی به سر چشمه هاي پیـدایش  
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داشته باشیم چون که اعتقاد او بر این مبنا استوار است که اگر به واسطه هاي پیدایش یـک اثـر ادبـی توجـه     

نشود راه دسترسی به ژرفاي معناي آن را نخواهیم یافت. و از همین رهگذر منطق مکالمه و چنـد آوایـی در   

رمان را مطرح می کند.  

شناسی ادبیاتژوهش در جامعه مسیر هاي پ
مجموعه اي از بررسی هاي جامعه شناختی درباره چاپ،پخش و بویژه دریافت یـا پـذیرش آثـار    -1

)نماینده این گروه در فرانسه روبر اسکار پیت است.65ادبی(جامعه شناسی ادبیات،

بررسـی برخـی از جنبـه هـاي جزیــی متـون ادبـی در مقـام نشــانه هـا و فـرا نمودهـاي آگــاهی           -2

لوونتال یکی از برجسته ترین نماینده این گروه تحقیقاتی است.لئوجمعی(همان)

جامعه شناسی آفرینش ادبی :یعنی آثاري که آفرینش ادبی را تـا حـدود زیـادي آفـرینش جمعـی      -3

)66میداند.(همان،
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فصل دوم

زندگی ظهیرالدین فاریابی
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زندگی ظهیر الدین فاریابی
ی شاعر استاد و سخن سراي بلیغ پایان قـرن ششـم و یکـی از جملـه     ظهیر الدین طاهر بن محمد فاریاب«

)عوفی در لباب االلباب او را ذیل بـاب یـازدهم،  1339:750صفا،».(بزرگان قصیده سرایان و غزل گویان است

جزو شعراي آل سلجوق بعد از عهد معزي و سنجري در ذکر شعراي خراسان می آورد و در مورد مولـد او  

لزمان و اکمل انسان آسمان مجاهد و جهان مآثر اگر چه مولد او فاریاب بود امـا میمنـه و   افضل ا«می نویسد:

)البته خود ظهیر طی قطعه اي 298: 1361عوفی،»(میسره سپاه بالغت او قلب جمله فصحاء عجم می شکست

به این موضوع اشاره دارد:

سمخسروا!ابر رحمت تو کجاست                تا ز فیضش به فتح باب ر

سایه اي بر سرم فکـن به کرم                 تا ز رفعــت به آفـتاب رسم

چون من از فاریاب مسکن خویش           سوي این مرتفع جناب رسم

چشم دارم که با بضاعت فضل                از سخاي تو در نصاب رسم

)4-217/1: 1381ظهیر فاریابی،(


