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  چكيده
در اين شيوه . هاي نسبتاً نوين در مطالعات ادبي است شناختي ادبيات، يكي از شيوه نقد جامعه

اي كه اثر مولود  ت جامعهبه بررسي ساختار و محتواي اثر ادبي و ارتباط آن با ساختار و تحوال
ناختي ادبيات از اهميت بيشتري برخوردار است، ش آنچه در نقد جامعه. پردازند آن است مي

.  استآنانعكاس تصوير جامعه در جهان تخيلي و هنري اثر ادبي و شكلهاي مختلف 
شناختي ادبيات به صورت روشمند و علمي به آغاز قرن  گيري نقد جامعه  شكلةتاريخچ
شناختي ادبيات از محققاني نظير مادام  در مطالعات جامعه. گردد هم ميالدي باز مينوزد

. دواستال و ايپوليت تن بايد نام برد كه اولين بار سعي كردند به تعامل جامعه و ادبيات بپردازند
بعدها . اين محققان در پي بازنمايي تصوير جامعه در ادبيات و نحوة اين بازنمايي بودند

اني چون جورج لوكاچ و لوسين گلدمن به پشتوانة مطالعات فلسفي و تاريخي سعي انديشمند
از . داشتند بين ساختارهاي اجتماعي و ساختارهاي ادبي داد و ستد متقابلي را نشان دهند

شناسي  شناسي انواع ادبي و جامعه شناسي محتواهاي ادبي و جامعه مباحث ديگري نظير جامعه
   ..توليد، توزيع و مصرف كتاب نيز در متن اين مقاله سخن رفته است
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  مقدمه
له را در نظر گرفت كه ادبيات ئ ادبيات و جامعه همواره بايد اين مسة رابطزدر بحث ا

زبان در ارتباط . اي اجتماعي است  ذاتاً پديده- يعني زبان- اصلي آن ةبه اعتبار ماد
 شاعر يا ةنهد و آنگاه كه به وسيل شود و رو به تكامل مي انسانها با همديگر ساخته مي

گيرد از آن به  بيان مفاهيم عيني و ذهني مورد استفادة خاصي قرار مينويسنده براي 
  .كنيم ادبيات تعبير مي

 اجتماع است يا به تعبير ديگر آيا بايد به ادبيات به عنوان ةيا ادبيات آينكه آاين
آيد بنگريم يا  اي كه اثر در آن به وجود مي  تصويري راستين از جامعهةمنعكس كنند

شناختي ادبيات است و هر  ن و آغازين پژوهشهاي جامعهخير؛ پرسش بنيادي
كند در ابتدا بايد موضع خويش را در باب اين  هشگري كه در اين حوزه تحقيق ميوپژ
هر يك مصداقهاي متعددي » جامعه«و » ادبيات«اما در اين ميان . له روشن كندئمس

انواع ادبي غنايي، . ودش گيري مي دارند كه تفاوت در اين مصداقها باعث ابهام در نتيجه
، مدرن و حماسي، نمايشي و تعليمي و جوامع سنتي و صنعتي يا جوامع پيشامدرن

اي مورد مطالعه  شناختي ادبيات به شكل ويژه هاي جامعهپسامدرن هر يك در بررسي
البته تصوير جامعه در  .توان جاري ساخت گيرند و حكم واحدي بر آنها نمي قرار مي

 –دان به وضوح منعكس نشده است؛ در حالي كه در عصر جديد ادبيات كالسيك چن
 ة ادبيات همواره به مثابه آين-در غرب پس از رنسانس و در ايران از دوران مشروطه

پذيرد  ثير ميأهر اثر ادبي كم و بيش از جامعه و تحوالت آن ت. اجتماع تلقي شده است
توان از تعامل ادبيات و جامعه  گذارد؛ بنابراين مي ثير ميأو تا حدي بر جامعه نيز ت
اي است كه در  ستد دو سويه ميان جامعه و ادبيات نيز مقوله سخن گفت و اين داد و

  .شود شناختي ادبيات به آن پرداخته مي نقد جامعه
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  شناختي ادبيات هاي نقد جامعه نظريه -2
. وده استل بمأمفهوم ارتباط بين جامعه و ادبيات از قديم بين انديشمندان محل ت

 شاعر و شعر او با مخاطبان سخن ة از رابطجمهوريهنگامي كه افالطون در كتاب 
 به ،شمارد ثير مثبت شاعر در زندگي اجتماعي مخاطبان را مردود ميأگويد و ت مي

مفهوم افالطوني «ضمن اينكه .  ادبيات و جامعه استةنوعي آغازگر بحث رابط
 مقام تصويري بود كه جامعه را تصوير و متضمن درك ادبيات در) تقليد(بازنمايي

پس از افالطون، ارسطو نيز به بحث محاكات ) 80: 1378دستغيب، (» .كند منعكس مي
بنابراين، از .  تصوير هنري را با واقعيت اجتماعي آشكارا بيان كردةپرداخت و رابط

اع و روزگار باستان تا امروز كسي منكر ارجاعات اثر ادبي و هنري به دنياي اجتم
  .تحوالت بيروني نشده است

هاي علم  اما به صورت مشخص در آغاز قرن نوزدهم ميالدي بود كه اولين پايه
 ميالدي 1800مادام دواستال در سال . شناسي ادبيات بنيان گذاشته شد مستقل جامعه

او در اين .  منتشر كردادبيات از منظر پيوندهايش با نهادهاي اجتماعيعنوان با كتابي 
ثير ادبيات را بر دين أثير دين و آداب و قوانين را بر ادبيات، و تأب سعي كرده بود تكتا

 ةالبته اين كتاب بر خالف عنوان گيرايي كه دارد، در زمين. و آداب و قوانين نشان دهد
ثير دين و آداب و قوانين بر ادبيات دارد چندان أ بررسي تةادعايي كه نويسنده دربار

بسياري از مطالب كتاب به ادبيات ربطي ندارد و نمونة ديگري «. موفق و كارآمد نيست
اي كه مطلوب  پردازانه يه نظرةاست از نگرش اجمالي به تاريخ مغرب زمين به شيو

اي ادبي در كتاب موجود   نظريهةبا وجود اين، نطف. نويسندگان قرن هجدهم بود
  )260 :379ولك، ( ».است

نام ببريم كه برخي او را ) 1893-1828(وليت تن پس از مادام دواستال بايد از ايپ
 ةكيد اصلي نظريأت). 47: 1377ولك، (دانند  مي» شناسي ادبيات بنيانگذار علم جامعه«

هاي  تن معتقد است كه پديده. سه مفهوم نژاد، محيط و زمان است ايپوليت تن بر
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ثير سه أت ت تح-اي اجتماعي است  كه ادبيات هم از نظر او قطعاً پديده-اجتماعي
او به ارتباط بالفصل ادبيات با جامعه معتقد بود و . عامل نژاد، محيط و زمان قرار دارند

ادبيات بازتاب آداب «از نظر او . داد ّت بسياري نيز از خود نشان مي در اين مورد جزمي
: اند  تعامل سه دسته عواملةآثار ادبي نتيج. و رفتار و خلقيات عصر نويسنده است

عوامل زيستي در نژاد، فرهنگي در محيط و تايخي در .  فرهنگي و تاريخيزيستي،
  )23: 1380عاليي، ( ».كنند زمان بروز مي

» روح قومي«نژاد از نظر ايپوليت تن تقريباً همان مفهومي است كه شلگل از آن به 
ظر تفاوت بين ملل از ن. كند و البته اين مفهوم ارتباطي با نژاد پرستي ندارد تعبير مي

  به مفهوم نژاد و از آنجا به نحوةجغرافيايي، زباني و آداب و رسوم باعث توجه تن
او در بررسي ادبيات ملل اروپايي، .  توجه به اين ويژگي شده استاپيدايش آثار ادبي ب

شمارد و براي هر ملتي روحية  خصوصيات روحي، اخالقي و اجتماعي آنان را بر مي
د و از اين حيث به تجلي روحيات قومي در آثار ادبي كن اي را مشخص مي قومي ويژه

گويي   اروپايي در مجموع كلية ويژگيهاي نژادي اقوام عمدةسخنان او دربار. پردازد مي
پردازد تا حدودي به  رسد و با اين سخنان وقتي به تحليل آثار ادبي مي به نظر مي
  .رود بيراهه مي

 اوضاع سياسي و اجتماعي حاكم بر  عناصر اقليمي وةدر بردارند» محيط«مفهوم 
محيط همچنين به انسانهايي كه در آن هستند ويژگيهايي خاص . يك ملت است

ثير خود را بر  از نظر محتوا و هم از نظر فرم تأبخشد كه اين ويژگيها هم مي
 بسيار يادآور ع ايپوليت تن، در مواقةدر انديش» زمان«مفهوم . گذارد آفرينشهاي ادبي مي

و ذوق و گرايش بيشتر مردم » روح زمان«  است به معنايZeitgeistآلماني مفهوم 
 مادام دواستال نيز مشاهده ةاي خاص كه اين مفهوم در نظري يك جامعه در دوره

ثير ساليق و ذوق مردم آن دوره قرار أاي، تحت ت خلق آثار ادبي در هر دوره. شود مي
پردازد و   به آفرينش نمياي در خأل هگيرد و در اين ترديدي نيست كه هيچ نويسند مي
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 خالق اثر ادبي، آگاهانه يا ناآگاهانه، محتوا و همين در اجتماع و زمان خاص واقع شدنِ
  .بخشد فرم اثر او را شكل مي

شناسي روشمند و علمي ادبيات ناتوان است و  در مجموع، ايپوليت تن از جامعه
گويد ولي او تقريباً  ادبي سخن مير نژاد، محيط و زمان بر آفرينشگر أثيفقط از ت

يند خلق اثر ادبي الت هر يك از اين عوامل را در فراتواند ميزان دخ گاه نمي هيچ
جبر محيط انسان را چنان محصور كرده است كه به نظر تن گريزي از . مشخص سازد

شناسي  اما از بركت نظريات ايپوليت تن جامعه. آن براي آدمي قابل تصور نيست
گامي بلند به سوي آينده برداشت و در قرن بيستم با گسترش مكاتب فلسفي، ادبيات 

 ة جامعه و ادبيات و نيز رابطة رابطةتري دربار ادبي و روانشناختي، نظريات جامع
همچنين تعاريف و . ادبيات با مخاطبان و خوانندگان تدوين و عرضه شد

 ي، نئوكالسيسم، رمانتيسمقرون وسطي، دوران تجديد حيات ادب«بنديهايي چون  تقسيم
عصر يا «بنديهاي سودمندي است كه ناشي از مفهوم  هايي از انواع طبقه نمونه... و

  )38: 1370گوردن، ( ».باشد مي» تن«در نظر » دوران
با گذر از قرن نوزدهم و نظريات منتقداني كه مادام دواستال و ايپوليت تن 

-1818(ثير عقايد كارل ماركس أتحت ت. رسيم پيشروترين آنان بودند به قرن بيستم مي
فيلسوف، اقتصاددان و انقالبي آلماني، ماركسيسم بر بخش مهمي از نظريات ) 1883

 ةاز نظر ماركس اشكال گوناگون جامع. شناختي قرن بيستم مسلط شد ادبي و جامعه
ه باشد و اقتصاد زير بنايي است ك انساني در نهايت، مبتني بر ابزار توليد جامعه مي

ها به ادبيات  ماركسيست. كند گذاري مي سياست، حكومت، قانون، هنر و ادبيات را پايه
 كارگر بايد از آن به ةكردند و معتقد بودند طبق نيز به عنوان سالح مبارزه نگاه مي

 1933در سال . برداري كند  خود بهرهةعنوان سالحي براي احقاق حقوق از دست رفت
ترين منتقدان ماركسيستي  از برجسته) Granville Hicks(گران ويل هيكس 

  :شمارد ويژگيهاي يك اثر هنري مورد قبول ماركسيسم را چنين برمي
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 پرولتر را براي تشخيص نقش خود در مبارزة طبقاتي ةبايد خوانندة طبق - 1
 راهنمايي كند؛

 بايد اثرات مبارزة طبقاتي را نشان دهد؛ - 2

اركت خود را در دورانهايي از زندگي كه در اثر بايد خواننده را وادارد كه مش - 3
 هنري ترسيم شده است كامالً حس كند؛ 

 پرولتر پيشگام جامعه ةطبق«نويسنده بايد بر اين ديدگاه تكيه داشته باشد كه  - 4
 ةكوشد تا عضوي از اين طبقبو نويسنده بايد خود يك پرولتر باشد و يا » است

 )38: همان( ».كارگري شود

اين نگاه . ها ادبيات گزارشگر صريح واقعيت اجتماعي است اه ماركسيستاز نظرگ
گيرد و رسالت آن را به انتقال  شناختي اثر ادبي را ناديده مي جبرگرايانه بخش زيبايي

عالوه بر اين، تفاوت ديدگاهها بر اثر تفاوت طبقاتي . سازد آگاهي اجتماعي محدود مي
ت مختلف را به اثر ادبي و جهان تخيلي آن  ورود طبقاةپذيرد و حتي اجاز را نمي

 ماركسيستي ادبيات باعث قطع پيوند حقيقي ميان جامعه و ةافراط در نظري. دهد نمي
  .شود ادبيات اصيل مي
شناختي ادبيات ضروري است يك  هاي نقد جامعه  بررسي نظريهةپيش از ادام

. گانه بررسي كنيمشناختي ادبيات را به صورت جدا رويكرد مهم در مطالعات جامعه
شناسي توليد، توزيع و مصرف اثر ادبي ناميد و تحقيقات  توان جامعه اين رويكرد را مي

پژوهشهاي . ترين تحقيقات در اين زمينه است روبر اسكارپيت فرانسوي از برجسته
شناسي ادبيات است از دريچة پيوند اثر ادبي با   جامعه،اسكارپيت و همكارانش

 ادبي به مانند ةه عامل مهم در اين راستا يا سه واقعيت هر پديدس. مقوالت اقتصادي
بنابراين ما با سه . توليد، توزيع و مصرف: ند ازا هر پديده يا كاالي اقتصادي عبارت

نويسندگان و شاعران . كنند يند ادبي را تسهيل ميروه از افراد سروكار داريم كه فراگ
 كه هم توليد و چاپ اثر - ناشرةبا واسط -  راتوليدكنندگان اثر ادبي هستند كه آثارشان
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 به -شود كند و هم باعث انتشار اثر در سطح جامعه مي را در تيراژ وسيع ممكن مي
 ة مبادلةاين يك شبك. كنند كنندگان كه همان خوانندگان هستند عرضه مي مصرف

ع اي از اين شبكه، حضور افراد آفرينشگر، آثار و جم در هر نقطه«. واقعي است
حضور افراد آفرينشگر مسائل : دهد خوانندگان، مسائلي را پيش روي ما قرار مي

سازد، آثار كه نقش ميانجي را بر  تفسيرهاي رواني، اخالقي و فلسفي را مطرح مي
شناختي، سبك، زبان و صناعت نگارش را پيش روي ما  عهده دارند، مسائل زيبايي

 تاريخي، سياسي، اجتماعي و حتي گذارند و سرانجام جمع خوانندگان مسائل مي
 دست – ادبي را در اين سه عرصه ةبه عبارت ديگر پديد. كنند اقتصادي را مطرح مي

  )9: 1376اسكارپيت، ( ».توان بررسي كرد  به صدها شكل مي–كم 
شناختي، يعني توليد يا   ادبي در اين ديدگاه جامعهةوجه اول از سه وجه پديد

االتي ؤس. ل استمأجه ديگر يعني توزيع و مصرف محل تتوليدكنندگان بيش از دو و
ر در گرايش آنان به ادبيات، درآمد اين ثّؤدربارة خاستگاه خالقان آثار ادبي، عوامل م

شناختي طرح  افراد و نيز تعامل آنان با مخاطبان و ناشران در اين ديدگاه جامعه
صنعت چاپ به خوانندگان از نظر اقتصادي خالقان ادبيات امروزه با گسترش . شود مي

 ةبا حمايت خوانندگان از طريق خريد آثار ادبي است كه چرخ .نياز مبرم دارند
حمايتهاي دولتي هر چند گاهي گره از كار نويسندگان  .چرخد اقتصادي ادبيات مي

. گونه حمايتها هميشه وجود دارد  اما خطر ايدئولوژيك شدن آثار در اين،گشايد مي
 بنابراين شغل ،تواند به اتكاي فروش آثار خود زندگي كند اي مي ندهامروزه كمتر نويس

  .دوم ممكن است راه رهايي نويسندگان از مضايق اقتصادي باشد
 ةيند نگرش اقتصادي به مقولاتوزيع اثر ادبي در بين مخاطبان دومين مرحله در فر

انندگان است و  اثر با خوة آفرينندةناشر امروزي در حقيقت پيوند دهند. ادبيات است
هاي  ناچار جنبه  معنوي و ارزشي كار بينديشد بهةدر اين ميان او پيش از آنكه به جنب

شود توزيع آن كاري مهم  وقتي كتابي چاپ مي. دهد اقتصادي را در اولويت قرار مي
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به همين . زند است و امر توزيع است كه موفقيت يا شكست اثر را در نهايت رقم مي
يندي ادر چنين فر.  كتاب اهميت بسياري داردةناگون بازرگاني درباردليل تبليغات گو
 ةشناس ادبيات با آمار و ارقامي كه از مسائل گوناگون مربوط به نحو است كه جامعه

دهد هم به ناشر و هم از طريق  توزيع اثر و پذيرش آن در نزد خوانندگان به دست مي
ر ساليق مخاطبان و افق انتظار آنها از او به خالق اثر ادبي گزارشي از وضعيت حاكم ب

 ةدر وهل« فرهنگ و ادب ةشناس و آشنا به عرص در اينجا منتقد جامعه. دهد متن مي
 اول ةكند بلكه اهتمام او در درج  ارزش آثار معيني قضاوت نميةنخست دربار

فرهنگي يك دوره در پديد آوردن و معطوف به توصيف اين است كه چگونه جو 
  )570-569: 1366ديچز، (» .كند ثير ميأ ادبيات تشناسي ارج

.  مصرف استةشناسي ادبيات با رويكرد اقتصادي، مرحل سومين مرحله در جامعه
كنندگان و به عبارت بهتر خوانندگان آثار ادبي با انتخاب و خريدن كتاب، نقطة  مصرف

ننده تا تبديل آن گيري آن در ذهن آفري گذارند بر مسيري كه اثر ادبي از شكل پاياني مي
 كتاب با ةاز نظر اقتصادي مبادل.  آن به صورت كتاب طي كرده استةبه نوشتار و عرض

كاري كه .  خوراك و پوشاك و ساير كاالها با پول نداردةپول هيچ تفاوتي با مبادل
كند از ديدگاه  او هر معناي معنوي و انتزاعي داشته باشد،  خواننده با خريد كتاب مي

اي است كه براي توليد اين محصول صرف  گذار بازگشت سرمايه  و سرمايهبراي ناشر
شناختي  مباحثي كه در توصيف اين رويكرد گفته شد وجه آماري و جامعه. كرده است

ترديد در نوع  خود  دستاوردهاي اين نوع تحقيقات بي. كند اين رويكرد را مشخص مي
 اين تحقيقات كه در حد خود براي اما. ّ انتظار ارزشمند است و گاهي فراتر از حد

هاي موجود در اثر  بيني شناس ارزشمند هستند، چون به محتواها و جهان محقق جامعه
 به جهان پر رمز و راز درون اثر راه ،ادبي و ارتباط آن با جامعه چندان توجهي ندارند

  .زندسا برند و بين جامعه و ساختار و محتواي اثر ارتباط عميقي بر قرار نمي نمي
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شناسي محتواي اثر ادبي  شناسي ادبيات، جامعه يكي ديگر از رويكردهاي جامعه
 مطرح در آثار ادبي را به مثابه ةشناسي ادبي، محتوا و درونماي محقق جامعه. است
اجتماعي و فرهنگي   اي براي بررسي ميزان انعكاس تغيير و تحوالت سياسي، وسيله

توان به پيوندي كه ميان متن ادبي و  ن مياز اين رهگذر همچني. كند مطالعه مي
هانري زاالمانسكي با . گرايشهاي فكري و طبقاتي رايج در جامعه وجود دارد پي برد

او معتقد است كه با . پردازد شناسي محتوا به بررسي آثار ادبي مي رويكرد جامعه
رسي ترين مصالح براي بر كامل  بندي آنها، برداري از محتواي آثار و رده صورت
اي از  اي در دوران خود به مجموعه هر نويسنده. آيد شناختي ادبيات فراهم مي جامعه

گويد و با بررسي آثار نويسندگان ادوار مختلف  پرسشها و مسائل اجتماعي پاسخ مي
توان دريافت كه پاسخهاي نويسندگان آن ادوار به مسائل اجتماعي و فرهنگي آن  مي

  حلهاي اجتماعي  بتوان از خالل اثر نويسنده به راهممكن است. دوران چه بوده است
زاالمانسكي . دهد نيز پي برد كه او به صورت ضمني براي مسائل و مشكالت ارائه مي

كند و آن  براي تكميل و تدقيق روش خود از طريق ديگري نيز استفاده مي
ي با هم فضاي فكري و عقيدتي در انواع مختلف ادب. است» شناسي انواع ادبي جامعه«

به همين «دهد  اي معين مي لهئتفاوتهايي دارد و هر نوعي پاسخ خاص خود را به مس
نمايشنامه يا شعر سروكار داشته باشيم، بايد با پاسخهاي   مان،ر سبب بر حسب اينكه با

 خاص ة يعني نحو-اين پاسخهاي متفاوت، كاركرد هر نوع. رو شويم همتفاوتي روب
ژگي هر  همين پاسخ خاص براي ما در حكم وي. سازند ا مي ر–له ئبرخورد به يك مس

  )274-273: 1377زاالمانسكي، (» .نوع است
شناسي محتوا در حقيقت اثر ادبي را به عنوان سندي اجتماعي بررسي  جامعه

در اين حالت هر چه ساختار اثر ساده و وجه اجتماعي آن آشكار باشد، . كند مي
به همين دليل وجه . تر ميسر است  سريعشناختي از آن  جامعهةحصول نتيج

شود و اين نكته  مورد غفلت واقع مي  شناختي اثر هنري در اين رويكرد معموالً زيبايي
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وجوي پيوندهاي اثر ادبي و  زيرا پيش از جست«گردد  نقص اين روش محسوب مي
اش را  ژه طبقات اجتماعي دوران نگارش آن، بايد خود اثر و معناي دروني و وي

اي كه   آن، در مقام جهاني مشخص از افراد و اشياي آفريدة نويسندهةيافت و درباردر
گلدمن، (» .شناختي پرداخت گويد، به ارزيابي زيبايي از رهگذر اثر با ما سخن مي

1376 :253(  
شناسي ادبي شناخته  شناسي در ادبيات يا جامعه عنوان جامعهبا اما آنچه امروزه 

، فيلسوف و منتقد مجارستاني )1971-1885(رج لوكاچ شود، علمي است كه جو مي
) 1970-1913(در اوايل قرن بيستم آن را بنيان گذاشت و پس از او لوسين گلدمن

  .دانشمند رومانيايي ساكن فرانسه آن را بسط و گسترش داد
 منتشر صورت و  جان عنوان با اولين كتاب خود را 1910جورچ لوكاچ در سال 

لوكاچ از .  شاعران و نويسندگان بزرگ اروپاييةاالتي بود درباركتاب حاوي مق. كرد
 جان هنرمند را با ساختار و ةشناسانه آثار آنها را بررسي كرده بود و رابط ديدگاه هستي

، صورت و  جانيعني   از نام كتاب،. كند سنجيده بود اي كه خلق مي صورت اثر هنري
لوكاچ معتقد . شود وكاچ آشكار مياهميت ساختار و صورت اثر هنري از ديدگاه ل

 علم امور  هاي خود،گذارد، هنر با صورت  بر ما اثر ميعلم با محتواهاي خود«است 
» .را و سرشتها هاكند، اما هنر جان وقع را عرضه ميماوقع و مناسبات بين امور ما

آفريند و   خويش را مية جهان ويژ بدين ترتيب هر جاني،) 12: 1382لوكاچ، (
پيداست . كنند هاي هنري مخصوص خود را خلق مي  شيوه اي متفاوت زندگي،ه شيوه

كه لوكاچ درصدد نشان دادن پيوندي است كه ميان ساختار اثر هنري و ساختار ذهني 
او .  نام داردمانر ة نظريكتاب مهم ديگر لوكاچ .  وجود دارد  آن اثر است،ةكه آفرينند

 نوشت و در 1915-1914 در سالهاي جنگ جهاني اولةاين كتاب را در بحبوح
نويسنده در ابتداي كتاب به مقايسه ميان دنياي حماسه .  در برلين منتشر كرد1920سال
داند كه ميان قهرمان و جهان هيچ  پردازد و حماسه را متعلق به دوراني مي مان ميو ر
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ان ان قهرمان و جهة جمان مبتني بر جدايي جاودانجدايي و انكاري نيست؛ اما ر
مان به دنبال ارزشهاي اصيلي است كه در زندگي واقعي، اين قهرمان ر. واقعيت است

پايان عصر حماسه ة جايي براي اين ارزشهاي اصيل و مطلق نيست و اين امر نشان
  .است

 منتشر شد 1923طبقاتي است كه در سال   آگاهي و  تاريخكتاب مهم ديگر لوكاچ، 
در اين كتاب اهميت . شناسي فرهنگ و ادبيات است كننده براي جامعه كتابي تعيين و

ساختارهاي ذهني به ويژه ساختارهاي ادبي را پيوند «نظريات لوكاچ در آن است كه 
ي  اين نظريه، يعني  برقرار) 100: 1378پوينده، ( ».دهد به ساختارهاي اجتماعي مي

 و ان و صورتج هنري در كتابهاي -پيوند ميان ساختارهاي ذهني و ساختارهاي ادبي
آليسم  ، از آن ايدهطبقاتي  آگاهي و  تاريخ هم بيان شده بود؛ اما در كتاب مان رةنظري
  .شود ، نشاني در قلم لوكاچ يافت نميمانر  ةنظريو رمانتيسم كتاب صورت  و  جان

به بررسي آثاري از ) 1948 (اروپايي  رئاليسم در  پژوهشيلوكاچ دركتاب 
او در . پردازد  زوال و تولستوي مي پايي نظير بالزاك، استاندال،نويسان بزرگ ارو مانر

رئاليسم «اين كتاب ستايشگر پرشور رئاليسم است؛ رئاليسمي كه از آن با عنوان 
داند كه البته  كند و پيشروان آن را پيشروان واقعي آزادي مردم جهان مي ياد مي» سترگ

ش كتاب كه دوران رواج كمونيسم بايد سخنان او را در موقعيت تاريخي زمان نگار
اي   همگامي لوكاچ با ادبيات حزبيةاست مورد توجه قرار داد و اين سخنان نشان دهند

  .كردند ييد و تبليغ ميأآن را ت ها است كه كمونيست
: 1377سلدن و ويدوسون، ( اند  ماركسيسم دانستهةلوكاچ را نخستين منتقد برجست

 ادبي و واقعيت ةات معتقد است كه ميان پديد برخورد ماركسيستي با ادبي.)101
گون  اي مستقيم و آينه  آن است رابطهة ادبي توصيف كنندةاي كه اين پديد اجتماعي

  .وجود دارد
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 خواه متعلق به مكتب ،لوكاچ با توجه به چنين ديدگاهي ادبيات بورژوايي را
ادبيات رئاليستي كه شمارد و بر  ناتوراليسم باشد يا مكتب رمانتيسم، يكسره مردود مي

). 17-16: 1381لوكاچ، (گذارد  ه مي واقعيت صريح اجتماعي است صحةنشان دهند
بالزاك نمونه نويسندگان رئاليست بزرگي است كه لوكاچ از آنان به عنوان گزارشگران 

 معاصر  رئاليسم  معنايلوكاچ در كتاب . كند اوضاع اجتماعي با تعهدي انساني ياد مي
وي جيمز جويس را به . شمارد يسم را از ديدگاه كمونيستي مردود ميمدرن) 1957(

از نظر لوكاچ . كند پذيرد اما ديدگاه تاريخي او را نفي مي عنوان يك هنرمند مي
اين « .نويسندگان مدرنيست از درك ماهيت تاريخي و وجود حقيقي انسان ناتوانند

يك محيط پوياي تاريخي، كل ناكامي در درك وجود انسان به عنوان بخشي از 
 چنان كه در آثار نويسندگاني از قبيل كافكا، بكت و فاكنر بازتاب -مدرنيسم معاصر را 

 با -ندا  صوري مشغولة لوكاچ اين نويسندگان به تجربةبه عقيد. كند  آلوده مي–يافته 
اطرات گيري از رپرتاژ، خ ، بهره»جريان سيال ذهن«هاي دروني، تكنيك گويي مونتاژ، تك

از اين ديدگاه لوكاچ به اصالت ) 104 :1377سلدن و ويدوسون، ( ».روزانه و نظاير آن
ست كه اين محتوا«گيرد كه  رسد و در تحليل نهايي نتيجه مي محتوا در مقابل فرم مي

اين نتيجه در توافق با بيان سارتر قرار دارد كه .  شكل است و نه برعكسةكنند يينتع
و سپس در مورد ) محتوا(ول بايد چيزي براي گفتن داشته باشد گفت در ادبيات فرد ا

بدين  ترتيب گويا ) 71: 1382راودراد، (» .)شكل(بهترين راه گفتن آن تصميم بگيرد 
خواهد درك كند كه نشان دادن سرگشتگي و  تواند و يا شايد هم نمي لوكاچ نمي

زيرا ،ان رئاليسم استمان مدرن خود به نوعي همبيهودگي زندگي انسان معاصر در ر 
 مدرن با توصيف اين موجودات از خود بيگانه و به پوچي رسيده به نوعي ةنويسند

  .يابد خاص از رئاليسم دست مي
ترين  شده هاكنون بايد به نظريات لوسين گلدمن بپردازيم كه پس از لوكاچ شناخت

گلدمن . تمان اسشناسي ر خصوص جامعه شناسي ادبيات و به  جامعهةمحقق در عرص
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مان ذهن انديشمندان بسياري را همواره شناسي ر  جامعهةلئمعتقد است كه اگرچه مس
به خود مشغول داشته اما تاكنون پيشرفت چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است و 
تالشهاي محققان به دليل نداشتن روش علمي مشخص، همواره محدود شده است به 

از «.   ادبي-ر روي انعكاس جامعه است در متني هنري بيان اين نكته كه ادبيات به ه
ة و وقايعنامهاصل، در سرتاسر نخستين تاريخ خود، نوعي زندگينام مان درآنجا كه ر 

 ةاند نشان دهند كه اين وقايعنام شناسان ادبيات توانسته اجتماعي بوده است، جامعه
راي اعالم چنين  عصر خود را منعكس كرده است؛ اما بةاجتماعي كمابيش جامع

  )27 : 1371گلدمن، ( » .شناس باشيم نظري، به راستي نيازي نيست كه جامعه
مان اي است كه بتواند پيوندي معنادار بين فرم ادبي ر گلدمن در جستجوي فرضيه

. هاي زندگي اجتماعي كه اين فرم ادبي بيانگر آن است، برقرار سازد ترين جنبه و مهم
ماني در واقع به نظر ما فرم ر«: سازد چنين است مورد مياي كه او در اين  فرضيه

 ة ادبي است، برگردان زندگي روزمره در جامعةبرگردان زندگي روزمره در عرص
  روزمره انسانهاةمان و رابطميان فرم ادبي ر.  توليد براي بازار استةفردگرايي كه زاد

با انسانهاي ديگر،  اه انسانةزمر روةتر، رابط با كاالها به طور كلي و به معنايي گسترده
) 29: همان (» .كند؛ همخواني دقيق وجود دارد اي كه براي بازار توليد مي در جامعه

 حضور مسلط افرادي است كه به ارزشهاي مبادله، يعني ةزندگي اقتصادي، عرص
 آفرينشگران در -به اين افراد در جريان توليد، افرادي . اند ارزشهاي تباه روي آورده

گرايند و به همين سبب در  شوند كه به ارزشهاي كيفي مي  افزوده مي-ها   عرصهةهم
اين . شوند بدل مي) پروبلماتيك(دار  لهئگيرند و به افراد مس  جامعه قرار ميةحاشي

پردازند، آثارشان  آفرينشگران كه براثر فعاليت خالق به آفرينش اثر هنري مي
بنابراين . يابد كند، ارزش كمي مي بازار توليد مياي كه براي  در جامعه) توليداتشان(
»صورت بي نهايت . انگيزي ندارد  شگفتةمان به مثابه نوع ادبي هيچ نكتآفرينش ر

هر روز در  هادهد، همان صورتي است كه انسان ميمان در ظاهر ارائه اي كه ر پيچيده
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هر ارزش مصرفي هايي كه مجبورند هر كيفيت و كنند، انسان چهارچوب آن زندگي مي
گري كميت و ارزش مبادله جستجو كنند،  شده براثر دخالت و ميانجي اي تباه را به شيوه

گيري مستقيم به سوي ارزش  اي كه در آن هر كوششي براي سمت آن هم در جامعه
 فرد ةاي متفاوت، به شيو آورد كه آنان نيز به شيوه مصرف، صرفاً افرادي را پديد مي

  )31: همان (» . هستندپروبلماتيك، تباه
 همخواني ساختارهاي ادبي و اقتصادي ةاش دربار بدين سان گلدمن به فرضيه

داري آزاد كه با   اول سرمايهةمرحل: سازد بخشد و سه مرحله را متمايز مي قوت مي
شود؛  خيزش فردگرايي مبتني بر اصل آزادي عمل و اقدام و ابتكار فردي مشخص مي

داري انحصارهاست و حذف هرگونه اهميت  ايش سرمايه پيدة دوم كه دورةمرحل
 ةاساسي فرد و زندگي فردي در درون ساختارهاي اقتصادي را در پي دارد و مرحل

كارهاي تنظيم خودكار است كه   تكامل نظامهاي دخالت دولتي و ساختةسوم، مرحل
ان فرد مبا نخستين مرحله، ر«. شود به حذف هرنوع ابتكار فردي يا گروهي منجر مي

دومين مرحله با . مان فلوبر، استاندال، گوته، بالزاك و ديگران انطباق دارددار، ر لهئمس
هاي جويس، موزيل، پروست، كافكا، سارتر، مالرو،  ماندار در ر لهئمحو قهرمان مس

 محو قهرمان ةشود و سرانجام سومين مرحله، دور كامو و ناتالي ساروت مشخص مي
زيما، (» .است كه گلدمن به بررسي آن پرداخته است) ب گري يهآثار ر(مان نو در ر

1376 : 129(  
گلدمن به . اي فرهنگي استة فاعل آفرينشه ديگر گلدمن دربار مهمةنظري

بيني يك  صراحت تمام، فاعل آفرينشهاي فرهنگي و هنري را نه يك فرد، بلكه جهان
اي عرضه  كل هنري ويژهداند كه سرانجام به دست يك فرد با انسجام و ش جمع مي

 ةلئ مس، واقعي اثر هنري چه كسي استةال كه آفرينندؤاو در مقابل اين س. شود مي
همان  ةكند و نويسنده را نمايند طبقات اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي را مطرح مي

. داند كه از آن برخاسته است يا به هر دليل به آن طبقه گرايش دارد  مي  اجتماعيةطبق
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 خاص ةبيني آن طبق  جهانةآفريند نشان دهند  صورت اثري كه نويسنده ميدر اين
تر از  هاي يك گروه اجتماعي يا گروهي بزرگبه نظر گلدمن، تفكرات و برداشت. است

اي مشخص از تاريخ، همواره در حال  آن به مانند انديشة مردمان يك كشور در برهه
يشة گروه اجتماعي را گلدمن تكامل و پيشرفت است، اين انسجام در فكر و اند

نويسنده و شاعر در آفرينش فرهنگي تابع نيات همين طبقات . نامد مي» نگري جهان«
اي در واقعيت ندارد خلق  او جهان انتزاعي و خياليني را كه هيچ ريشه. اجتماعي است

 آفريند كه نسبتي مستقيم با واقعيت اجتماعي دارد؛ ّتي تخيلي مي كند، بلكه واقعي نمي
كند و فقط  اي است كه نويسنده در پيرامون آن زندگي مي اين واقعيت اجتماعي، عرصه

شناختي  اي زيبايي مان است كه اين واقعيت صريح اجتماعي را به پديدهفرم هنري ر
  .كند تبديل مي

نگري يك  اي براي انتقال جهان نويسنده در ديدگاه گلدمن بدين ترتيب به واسطه
اگر اين نظرگاه گلدمن را بپذيريم، . شود عي، به متن ادبي تبديل ميطبقه يا گروه اجتما

او بايد به جاي تحليل متن، همواره . شود وظيفة منتقد در قبال متن ادبي دگرگون مي
اي باشد كه ذهنيت نويسنده را غني  در جستجوي گروهها و طبقات اجتماعي

هان تخيلي و هنري اثر بيني گروه اجتماعي خاص در درون ج كشف جهان. اند ساخته
شناختي اثر ادبي  بعدي است كه غناي زيبايي معنايي و تك ادبي، تقليل آن به متني تك

  .گيرد را ناديده مي
ساختار «كند   از آن استفاده ميهايش مكرراً اصطالح ديگري كه گلدمن در نوشته

كند و  يد ميكأاينكه بر وحدت اجزا در يك اثر ت اين اصطالح عالوه بر. است» معنادار
دهد به معناي ساختار دروني اثر  اي متقابل را نشان مي ميان اجزا و كليت يك اثر رابطه

نگري فالن  بيني مستتر در آن نيز هست؛ يعني اينكه جهان در نحوة بازتاباندن جهان
طبقه يا گروه اجتماعي چگونه در اثر ادبي به عنصر سازندة جهان تخيلي متن تبديل 

 بحث نيز در واقع همان نمايندگي اثر ادبي از ايدئولوژي خاص يك اين. شده است
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گروه اجتماعي است كه به زباني ديگر و با اصطالحات ساختگرايي تكويني بيان شده 
اين مفهوم ريشه در ديدگاه ماركسيستي دارد كه معتقد است ادبيات و فلسفه، در . است

اصول و مقوالتي اجتماعي  ها نيبي بيني است و جهان سطوح مختلف، بيان نوعي جهان
بنابراين منتقد بايد از محتواي متن فراتر برود و دربارة . هستند و نه فردي و شخصي

گلدمن . مل كندأساختارهاي واقعيت اجتماعي كه به دنياي اثر ادبي راه يافته است ت
صول هاي او، بايد از ساختارگرايان و ا يك ساختارگراست و براي تحليل نهايي انديشه

حيات روشنفكري اروپا در دهة  «.هاي فرهنگي ياد كنيم نگرش آنان نسبت به پديده
نقد ماركسيستي نيز از اين فضاي . اختگرايي قرار داشتس زير سيطرة 1960

توان جدا از  نمياند كه افراد را  هر دو سنت بر اين عقيده. نصيب نماند روشنفكري بي
  )114-113: 1377و ويدوسون، سلدن ( ».درك كرد اهستي اجتماعي آنه

دربارة مسائل كلي شعر و بوطيقا كار  ) 1975 – 1895( هرچند ميخاييل باختين 
شناسي ادبيات  گذاران جامعه كرده است اما به دليل نوشتن دو كتاب مهم، از بنيان

) 1963 (بوطيقاي داستايوسكيعنوان با يكي از اين آثار كتابي است . شود محسوب مي
در . )1965 (هاي ميانه و رنسانس ثار فرانسوا رابله و فرهنگ مردمي در سدهآو ديگري 

گويد كه به نوعي  مان سخن ميهاي گوناگون در انواع رنگري كتاب اول از تجسم جهان
رود و در كتاب  به شمار مي هانگري هاي لوسين گلدمن در بحث جهان در رديف انديشه

نويسد  مصالح برخي از آثار بزرگ است، ميدوم از رجوع به فرهنگ مردمي كه افق و 
  ).113 : 377تاديه، ( 

اسكولز، (اند  باختين را چهرة اصلي گذار از فرماليسم به ساختارگرايي دانسته
تزوتان تودورف، . ثير او بر نظرية ادبيات بيش از اين بوده استأاما ت) 111: 1379

پرداز  ساني و بزرگترين نظريه شوروي در گسترة علوم انمندباختين را مهمترين انديش
  ).7 : 1377تودورف، ( بيستم دانسته است ةادبي سد
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شناختي ادبيات و هنر، مستلزم  باختين معتقد است كه اولين گام در تحليل جامعه
. گيرند هايي از متن را ناديده مي كنار گذاشتن دو برداشت غلط است كه هر دو، جنبه

در اين برداشت . است» نري به صورت شيءسازي اثر ه واره بت«اولين برداشت 
و نقش آفرينشگر اثر هنري،  سازد پژوهشگر دامنة پژوهش خود را به اثر محدود مي

برداشت . گيرد كنندگان و مخاطبان اثر و موقعيت زماني و مكاني را ناديده مي دريافت
شت، در اين بردا. دوم در نقطة مقابل اين برداشت و به همان ميزان غيرعلمي است

پردازد و  پژوهشگر، به نفسانيات، اهداف و غايت آفريننده و يا مخاطبان اثر هنري مي
كنندگان اثر محدود  هاي آفريننده يا دريافت بر اساس چنين برداشتي، هنر به تجربه

هاي يكي از اين دو گروه  شود و منتقد اثر هنري كاري ندارد جز بازآفريني تجربه مي
 در مقام –بنابراين از يك سو صرف ساختار اثر .  و متن ادبيدر برخورد با اثر هنري

شود و از طرف ديگر صرف نفسانيات فردي آفريننده يا   موضوع پژوهش مي-ءشي
از نظر باختين اين دو برداشت در تحليل نهايي خطاي واحدي را . كنندة آن دريافت

كشيده شده است، شود و ساختار جزء را كه با روش انتزاع از كل بيرون  مرتكب مي
اما در حقيقت، پديدة هنري در تماميت  .كند به صورت ساختار خود كل عرضه مي

ماند؛ نه در نفسانيات هنرآفرين جاي دارد و   نه در صورت محض و فرم باقي مي،خود
پديدة هنري، . گيرد را در برمي ها سة اين جنبه بلكه هر نه در نفسانيات هنرپذير؛
  .رابطة متقابل هنرآفرين و هنرپذيران در اثر هنري استصورتي خاص و معين از 

گيرد كه ارتباط هنري در زيربنايي ريشه دارد  باختين از اين سخنان چنين نتيجه مي
اما درست مانند . هاي اجتماعي است كه خاستگاه مشترك اين ارتباط با ديگر صورت

وعي معين از ي، نارتباط هنر. ها، خصلتي خاص خود داردتهر يك از اين ديگر صور
به همين دليل وظيفة منتقد . هاي خاص خود را داردارتباط است كه ويژگي

شناس، درك همين شكل خاص از ارتباط اجتماعي است كه در مادة اثر هنري،  جامعه
  .)100-98: 1380باختين، (تحقق و تثبيت يافته است 
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اطات ايدئولوژيكي مان را در تقابل با ارتبشناسي ر بدين ترتيب باختين زيبايي
آن ارتباط زيبايي شناختي كه در اثر هنري برقرار شده «: گويد شمارد و مي جامعه مي

توان آن را به   ويژه است و نميگونه كه پيشتر گفته شد، ارتباطي كامالً است، همان
فرو ) اعم از سياسي، حقوقي، اخالقي و جز آن(ديگر انواع ارتباط ايدئولوژيكي 

هاي حقوقي مناسب خود را ايجاد  و شكلها يوند ارتباط سياسي، نهاداگرچه پ. كاست
اگر اين پيوند از . سازد شناختي فقط و فقط اثر هنري را مي كند، پيوند ارتباط زيبايي مي

 به ايجاد چهارچوبي –گيرم حتي به صورتي گذرا  –انجام اين وظيفه رو بر تابد و 
د، در نتيجه ديگر يك ارتباط سياسي يا هر شكل ايدئولوژيكي ديگر بگراي

با اين ) 101: همان(» .شناختي نخواهد بود و بنابراين، ديگر خودش نخواهد بود زيبايي
توان نتيجه گرفت كه آثار ماكسيم گوركي به ايجاد شكلي ايدئولوژيك  مقدمات آيا نمي

   كمك كرده است؟1917در روسية انقالبي سال 
جموعة فرهنگي يك دوران ناخوشايند باختين بررسي ادبيات را مستقل از م

 اين است كه ادبيات را در ، زيانبارتر از آناما در تحليل ادبي به نظر او. داند مي
هاي آثار  چهارچوب صرف دوران آفرينشش محبوس كنيم، در حالي كه سرچشمه

بسنده كردن به درك و تشريح اثر بر مبناي « . بزرگ ادبي در گذشته ريشه دارند
واسطة پيدايشش در حكم آن است كه راه دستيابي   بر مبناي اوضاع دورة بياش، زمانه

  )151: همان(» .به ژرفاهاي معناي آن را براي هميشه بر روي خود ببنديم
مان را  از همين گذرگاه است كه باختين منطق مكالمه و چندآوايي در ردقيقاً

به نظر باختين، . دمنطق مكالمات ريشه در مكالمات سقراطي دار. دكن مطرح مي
اي است كه مدعي  گويي رسمي مشخصة مكالمات سقراطي ضديت با هر تك

حقيقتي كه امروزه از مكالمات سقراطي در . برخورداري از حقيقت تام و تمام است
اين حقيقت نسبي بوده . اي در ميان سخنگويان است اي مكالمه يابيم، حاصل رابطه مي
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كريستوا، (رسد  كت كنندگان در گفتگو به ظهور ميو به اتكاي نظرگاههاي مستقل شر
1381 :67(.  

ان ماركسيست، در آغاز به نقش طبقة اجتماعي در آفرينش قدباختين به مانند نا
اش رابطة آفرينشگر فردي با واقعيت  ادبي اعتقاد داشت، اما در شكل نهايي نظريه

 مان خويش حضوردر رنويسنده « : تري بيان كرده است اجتماعي را به صورت پيچيده
مان، زبان ر.  بدون زبان مستقيم خاص خوداما تقريباً) همه جا حاضر است ( دارد 

 .)114: 1377تاديه، (شوند  نظامي از زبانهاست كه در مكالمه به طور متقابل روشن مي
نامة فرهنگي  دانش«دهد كه آثار فرانسوا رابله را  همين ديدگاه به باختين اجازه مي

مردم، يعني آنچه كه در آثار ادبي صداي گروهها و افراد مختلف .  بنامد»مردمي
شود و در  ، شنيده مي)20: 1373شوكينگ، (خوانده است » هاي زمانهروح«شوكينگ 

هاي مختلف ي شخصيتآگاه« عين حال اين صداها از استقالل نسبي نيز برخوردارند 
شوند،   ديدگاه نويسنده نميمقهور هاشود، و شخصيت  نويسنده مخلوط نميبا آگاهي

آنها نه تنها موضوع كالم . كنند بلكه يكپارچگي و استقالل خود را حفظ مي
 : 1377سلدن و ويدوسون، (» .اند، بلكه فاعل كالم معنادار خويش نيز هستند نويسنده
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  گيري  نتيجه-3
جه انديشمندان  جامعه و ادبيات، از زمان پيدايش اولين آثار ادبي مورد توةله رابطئمس

اولين بار افالطون است كه از ديدگاهي اجتماعي، ادبيات و مفيد بودن يا . بوده است
اي  اما تدوين نظريه. دهد نبودن آن را براي مردم اجتماع مورد توجه قرار مي

شناختي در باب رابطة اجتماع و ادبيات به اوايل قرن نوزدهم ميالدي باز  جامعه
هاي  كند تا بين ادبيات و ساير نهاد دواستال فرانسوي سعي مياگرچه مادام . گردد مي

اي متقابل را نشان دهد؛ اما اين ايپوليت تن است كه با مطرح كردن  اجتماعي رابطه
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اي  يند خلق آثار ادبي، به نظريهاثير نژاد، محيط و زمان در فرأنظرية خود مبني بر ت
 در باب رابطة اجتماع –ند و علمي اي نه چندان روشم  هر چند نظريه–شناختي  جامعه

شناختي  به طور كلي از سه رويكرد عمده در مطالعات جامعه. يابد و ادبيات دست مي
رويكرد اول كه به محتواي آثار ادبي هم توجه چنداني ندارد، . توان نام برد ادبيات مي

ه اسكارپيت فرانسوي و همكاران اوست كه به ادبيات ب تحقيقات و مطالعات روبر
گيري اثر ادبي در ذهن نويسنده تا  نگرند و سير شكل اي اقتصادي مي عنوان پديده

رويكرد دوم . كنند تبديل آن به كتاب و عرضة آن به مخاطبان را بررسي مي
و محتواهاي موجود در ادبيات  ها شناسي محتواهاست كه با استخراج درونمايه جامعه

شناسي  جامعه. پردازد وة تحوالت جوامع ميبه عنوان اسنادي اجتماعي، به تاريخ و نح
رويكرد سوم كه . انواع ادبي نيز زيرمجموعة همين رويكرد و اين نوع مطالعات است

شناختي ادبيات است، تحقيقات و نظريات كساني  مهمترين رويكرد در مطالعات جامعه
بر اين اينان سعي . نظير جورج لوكاچ، لوسين گلدمن، ميخاييل باختين و ديگران است

هاي موجود در درون آثار ادبي را به گروهها و طبقات اجتماعي  بيني دارند كه جهان
و از اين طريق بين ساختارهاي ادبي و ساختارهاي اجتماعي ارتباط ارتباط دهند 

شناختي ادبيات نشان  هاي نقد جامعه لي در سير نظريهمأت. متقابلي را بر قرار سازند
ني نظير مادام دواستال و اپيوليت تن درصدد تبيين اين نكته دهد كه نظريات محققا مي

از جامعه به گرايانه  واقع اجتماع است و  تصويري ةاست كه ادبيات به هر روي آين
اما در نظريات لوكاچ، گلدمن و باختين ارتباط بين ادبيات و جامعه به . دهد دست مي

تبيين ساختارهاي اجتماعي و تري بيان شده است و اين افراد در صدد  صورت پيچيده
  .ندا هاي ادبي و صورتها تجلي آن به صورت ساختارها، فرم
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