
  
  
  

  نقش اجتماعي نوشتار:  چندگانه نظامادبيات و نظرية
  

  ∗بهزاد بركت

   

  چكيده
. كنـد  گاه به صورت آشكار و گاه به صورت پنهان بيان مـي             ارتباط خود با جامعه را     ،ادبيات

حتي زماني كه نويسنده نيت پرداختن به مسائل اجتماعي را نـدارد، مـتن، بـه سـبب شـبكة                    

هـاي روس شـكل      از نظر فرماليـست   . يابد ت اجتماعي ارتباط مي   هايش با حيا   پيچيدة داللت 

يك متن ادبي، گوياترين بيان تعامل متن و جامعـه اسـت و حتـي زمـاني كـه محتـواي اثـر                       

گرايـان   سـاخت . كند، شكل ادبي نمايـانگر ايـن رابطـه اسـت          اش را با جامعه پنهان مي      رابطه

 يا همان شيوة بيان خاص نويـسنده را       " رنوشتا"ها، تحليل    فرانسوي با تعميق آراي فرماليست    

، "نوشـتار "اين اساس، بررسـي      بر. بهترين بازنمايي تعامل اثر ادبي و جامعه به شمار آوردند         

ايـن  در عـين حـال، بـديهي اسـت كـه            . بهترين شيوة فهم رابطة ميان ادبيات و جامعه است        

ركردهـاي ادبـي و   بررسي به يك چارچوب نظري نيازمند است كه تبيين رابطـة دوسـوية كا            

" نظريـة نظـام چندگانـة     "استناد به    بنابراين   اجتماعي را از جمله وظايف خود به شمار آورد؛        

بايد دانست كه اين نظريـه،      . پذير است  ايتامار اون زهر در تحقيق حاضر در اين راستا توجيه         

هـايي اسـت كـه حيـات فرهنگـي جوامـع را شـكل                ترين عرصه  به مهم " عام"نوعي رويكرد   

كند و رديابي ايـن   رو تعامل ادبيات و جامعه را صرفاً در كليات آن مطرح مي         دهند، از اين   مي

  .اي است كه انجام آن را مقالة حاضر به عهده گرفته است   وظيفه"نوشتار ادبي"تعامل در 

  .هاي متكثّر داللتتعامل فرهنگي،  ،شبكة نمادين، نوشتار ،نظام چندگانه :واژگان كليدي
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  مقدمه 
پرداز فرهنگي است، در اوايـل    يك نظريه، كه اساسا٢ً را، ايتامار اون زهر١ نظام چندگانه ظريةن

گرايان روس   هاي برخي از شكل     نوشته  برمبناي اين نظريه شالودة  . دهة هفتاد قرن بيستم، وضع كرد     

 اون زهر هرچنـد  .شكل گرفت ٥آيخن باوم و بوريس ٤، رومن ياكوبسن٣از جمله يوريج تينجانوف   

. گرفـت  "٦نظام"گرايان را مورد استفاده قرار داد، اما بهرة اساسي را از مفهوم              بسياري از آراي شكل   

د به كار گرفته شد، براي بيان ساختار چن       ) ۱۹۲۹( كه نخستين بار توسط تينجانوف       "نظام"اصطالح  

فهوم، آنقدر منعطـف    ، در مقام يك م    "نظام  . "اند  تعامل با هم   رود كه عناصر آن در     اي به كار مي    هالي

 از يكسو  گوناگون اعمال شود، و اين امكان را فراهم آورد كههاي هايي در عرصه   فعاليت بود كه به  

 مـورد   عي كل نظام اجتما    در   ها آن، و از سوي ديگر تعامل       هاي ادبي  و سنت ادبي   انواع    ادبي،آثار  

اش در ارتباط با فرايند  مطالعاتيتر  در چارچوب گسترده) ۱۹۷۱(جانوف ني ت زيرا،بررسي قرار گيرد 

يك فعاليت مشخص، " جهش"توانست   مي را به كار برد كه "٧مند مفهوم نظام "تحول ادبي، اصطالح    

هاي ديگر توضـيح      ايجاد ارتباط با عرصه     جهت اش ي را، به بيرون از حوزة فعاليت      مثالً فعاليت ادب  

  .دهد

 ها آنگرايان روس، كار را از جايي كه          شكل گيري از آراي تينجانوف و ساير      اون زهر، با بهره   

هاي موجود   رها كرده بودند ادامه داد و كوشيد چارچوبي را پديد آورد كه در آن بتوان انواع نوشته                

هرچنـد كـه هـدف      . شـان توضـيح داد     در يك فرهنگ خاص را در روابط همنـشيني و جانـشيني           

بوط به نظرية ترجمه و ساختار تاريخي        او از ايجاد چنين چارچوبي حل برخي مسائل مر         ةفاصلبال

 رابطة متقابـل و پيچيـدة        حاصل  فهم پويشي بود كه     تالش براي   پژوهش او  ةجوهر ادبيات بود، اما  

 گـاه  "نظام چندگانه"، و "نظام"هاي او اصطالحات   در نوشته. استهاي گوناگون فرهنگي ميان نظام 

م چندگانه، اصـطالح كلّـي بـراي يـك نظـام            حقيقت، نظا  در" زيرا   شوند، مترادف به كار گرفته مي    

 همـه   بـا ايـن    ).۳۷: ۱۹۷۱ ،اون زهـر  "(دهـد  هاي فرهنگي را پوشش مي     فراگيراست كه همة عرصه   

                                                 
1. Polysystem Theory  
2. I. Even-Zohar 
3. J. Tinjanov 
4. R. Jakobson 
5. B. Ejkhenbaum 
6. System 
7. Systematic concept 
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 گيري از دريافت نسبتاً و فاصله " نظام"كيد بر طبيعت پوياي     أ براي ت  "نظام چندگانه " اصطالح   كاربرد

  اصالحاتي ۱۹۷۸اون زهر در    ). ۹ـ۱۳: ۱۹۹۰ ،اون زهر (داده بود   آن  به  ١ سوسور  دو كهبود  ايستايي  

اقتصادي را بهتـر بيـان كنـد     ـ  يان نظام ادبي و نيروهاي اجتماعيتا رابطة مانجام داد اش  در نظريه

اي نـاهمگون و سلـسله مراتبـي از          آميـزه " ، نظام چندگانـه   با توجه به اين اصالحات    ). ۲۹: ۱۹۷۸(

 مستمر را در كليت نظـام چندگانـه   ا يك فرايند تحولگيرند ت  مي رار كه در تعامل ق     است هايي نظام

، اين  "آميزه ناهمگون و سلسله مراتبي    " يعني از پارة نخست اين تعريف       ) ۳۴: همان (."دشكل دهن 

هايي بـه كـار      توانند جهت تبيين پديده     فرض مي  هاي چندگانه بنا به    نظام كه شود  مي نتيجه حاصل 

اي  ، حـوزه  يك جامعة مشخص"نظام ادبي" از اين جهت روند كه در سطوح گوناگون موجودند، و      

ـ نظام گستردة فرهنگي"است كه در حدود خود به تبيين  پردازد و از ايـن   مي آن جامعه " اجتماعي 

هـاي هنـري، مـذهبي و        هاي فرهنگي و اجتمـاعي، از جملـه عرصـه          طريق به ناچار با ساير عرصه     

ـ دبيـات در بافـت وسـيع اجتمـاعي    عالوه بر اين، وقتـي ا . يابد  مي ارتباطسياسي   فرهنگـي قـرار   

يابـد و     مـي  تـر  شـود، بلكـه معنـايي وسـيع         نمي از متون اي   مجموعه گيرد، ديگر فقط محدود به     مي

: ۱۹۹۰اون زهـر   ("گيـرد   مـي توليد، اشاعه، و دريافت اين متون را در بر        مجموعه عوامل حاكم بر   "

 را پديد اي   گستردهز جمله نظام ادبي چنان شبكة       ياد شده، ا  هاي   نظام در عين حال هر يك از     ). ۱۵

ـ كوچكتريهاي   نظام،آورند كه خود مي ـ سـبكي و نوشـتاري  هاي   براي نمونه در ادبيات، نظام   را  

بـه جـاي   " چندگانـه هـاي   نظام" از اينجاست كه اون زهر در عين حال از اصطالح      . گيرند در برمي 

، هريـك از    ، چـرا كـه بـراي مثـال        )۱۹۹۰،  ۱۹۷۸هـر،   اون ز (استفاده كرده اسـت     " نظام چندگانه   "

نظـام چنـد    "شان، يـك     ، و جامعه خود به واسطة شبكه فراگير و پيچيده         ادبيات، مذهب هاي   عرصه

  .آيند  ميبه حساب" گانه

و تقسيمات فرعـي سـازندة يـك        ها   بنيادي در مفهوم نظام چندگانه اين است كه اليه        انديشة  

ط هستند، بنابراين همواره نوعي تنش      يابي به جايگاه مسلّ    براي دست نظام چندگانه در رقابت دائم      

متفاوت گـرايش بـه مركـز       هاي   مدام ميان مركز نظام و حاشية آن وجود دارد كه طي آن همة گونه             

كنند از حاشيه به مركز       مي اجتماعي تالش هاي    زمينه  كه  براي مثال در يك رمان يا شعر       .نظام دارند 

ـ . شناسـي اثـر را از آن خـود كننـد           ادبي يـا زيبـايي    هاي   برسند و جايگاه ارزش    ادبيـات   "يـي  هگون

                                                 
1. F.de Saussure 
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اين اي   صر كانوني و حاشيه   به جايي عنا   وجه ديگر اين جا   . گيرد  مي در اين فرايند شكل   " اجتماعي

" كـم اعتبـار  "گذاري يك نظام  هايي كه در سنت ارزش بر، آن گونه معتهاي   عالوه بر گونه  « است كه 

بـراي  ). ۱۵: ۱۹۹۰ ،اون زهـر   (»شـوند   مـي  آيند نيز موضوع بررسي     مي ه حساب  ب ١"غيرمحوري "يا

هـايي چـون ادبيـات       دهد بلكـه گونـه      نمي شكل" شاهكارهاي ادبي "نمونه نظام ادبي را ديگر فقط       

 .شـوند   مي  سهيم گيري آن  پسند، ادبيات كودك و حتي ترجمة متون ادبي نيز در شكل           داستاني عامه 

 همـواره   "محـوري "يـا   " معتبـر "هـاي     بـا گونـه    ،"كم اعتبـار  " به اصطالح  هاي  گونه  رقابت همچنين

كـم  "هـاي   ، گونـه  در مركز نظام بمانند، و از اين نظـر     شود تا بكوشند    مي  دستة اخير  براياي   انگيزه

 بـراي اون     چنين اسـت كـه     .آيند  مي  نظام به شمار   كنندة پويايي  جمله عوامل اصلي تعيين    از   "اعتبار

رقابت نـاگزير حاصـل از      "گيري هدفي خاص بلكه      پي  يك نظام چندگانه را نه     زهر، اسباب تحول  

  .آورد  مي، فراهم)۹۱: همان" (وضعيت ناهمگوني

  

  طرح مسئله
 ٤، و نوشـتار   ٣، سـبك  ٢بودن اثر ادبي، تحليل عناصر آن از جمله ضـرباهنگ         " نظام  " با فرض   

 عامـل ، بـه عنـوان يـك          اين عناصـر   دهد كه دريابيم هر يك از       مي شواهد كافي در اختيار ما قرار     

نقـش  "  بـا ايـن حـال      ،٥انـد   قابـل انتـزاع     مـتن  عناصـر   از سـاير    در محدوده عملكرد خود    ر،اثرگذا

 از مجموعه روابطش با ساير عناصر يـك  ، حاصل يك شبكة تعاملي است كه ي هر عنصر  "٦ساختار

نقـش  " از    ايـن تلقّـي    .شود  مي تاجمرتبط با نظام ادبي استن    هاي    و با ساير نظام    ،كل نظام ادبي  ا  اثر، ب 

بنـدي    اون زهـر بـا تكيـه بـر تقـسيم           ،ـرود  مي كه از تلقّي كالسيك آن فراتر     ـ    را  ادبيات "ساختاري

هـر  " نقش سـاختاري  " بر اين اساس     .٧ياكوبسن در باب سه ساحت اصلي ترجمه شكل داده است         

                                                 
1. Non-canonised 
2. rhythm 
3. style 
4. écriture (personalised style) 

  :  دوم از كتاب زيربراي مثال رجوع كنيد به فصل. ٥

  Reboul, O. Introduction à la rhètorique, PUF, 1991. 
6. structural fucntion 

 كه در حقيقت تاويلي )intralinguistic(ترجمة درون زباني . ١: شناسد ياكوبسن سه ساحت اصلي براي ترجمه مي. ٧

  ترجمـة بـين زبـاني     . ۲شـود؛    ده برقـرار مـي    است كه در ارتباط كالمي معمول در يـك زبـان ميـان گوينـده و شـنون                 
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 متقابل آن عنصر با عناصـر  كه عبارت از رابطه ١نظامي ـ  دروننخست جلوه : عنصر سه جلوه دارد

در كـل  كه از ارتباط دو سوية يك اثر و سـاير آثـار    ٢نظامي ـ  بينا ديگر درون اثر است، دوم رابطه

ـ فرا، سوم رابطه دهد  مينظام ادبي خبر هـاي    كه رابطة متقابـل نظـام ادبـي و سـاير نظـام     ٣ نظامي 

 ،بـا ايـن تعريـف     ). ۲۳: ۱۹۷۱ ،اون زهـر  (كنـد     مـي   جتماعي را بررسـي   عرصه حيات ا  موجود در   

اش برآمده از اين نظام است، هر چند از آنجا كه نه  و هويت ،از يك نظام چندگانهاي  ادبيات، حلقه

در عين حـال    . كند  مي  تغيير  ادبي نيز   متن ، هويت ها آنماند و نه رابطة ميان        مي ثابتها    نظام ماهيت

گيـري   بيعي آن به فرا رفتن از خـود و شـكل          قرار گرفتن ادبيات در اين نظام چندگانه نشان ميل ط         

از اين منظر است كه بايـد رابطـه         . جريان اثرگذاري و اثرپذيري ادبيات در اين نظام چندگانه است         

ـ مـان دو سـويه و مـستقيم   أتواي   رابطـه : اجتماعي را مورد بررسي قرار دادميان نظام ادبي و نظام   

مرتبط هاي  نظامهاي   كه برآيند تعامل ـويه و نامستقيم، و چند س ـ ميان نظام ادبي و نظام اجتماعي

ـ از اين ديدگاه، بازتاب يك نياز اجتماعي در ادبيات يك زمان. است  ،ص، و در مقابلمكان مشخ  

محدود از گفتمـان نظـام ادبـي و نظـام           اي   جلوه انعكاس يك دستاورد ادبي در عرصة جامعه، تنها       

اي  ، و از ايـن محـدودتر جلـوه        ه و خـود بـه خـودي دارد         كـاركرد ناآگـا    اجتماعي است كه عموماً   

 " اجتمـاعي اسـت    گيـري  نـوعي جهـت    آگاهانة نويسنده بـراي      نيت" زگفتمان است كه انگيزة آن      ا

  .دهد  مي اجتماعي را شكل ـكه ادبيات موسوم به سياسي) ۵۲: ۱۹۸۶ ،٤توري(

                                                                                                                       
 )interlinguistic(            اي   ترجمـه بـين نـشانه     . ۳، كه همان معنـاي متـداول ترجمـه اسـت؛)intersemiotic (  يعنـي

يكي از نتايج اين نوع سـوم آن اسـت كـه    . گيرد گفتگويي كه ميان دو نظام نشانه اي، مثالً ادبيات و سينما، صورت مي           

پس از  . سازد  را ضروري مي   ها آناي از    كند و تعريف تازه    اي تغييري در ساختار هر يك ايجاد مي        هتعامل دو نظام نشان   

روايت سينمايي هملت اثر الرنس اوليويه، دريافت ما از متن هملت نيـز تغييـر كـرده اسـت در نتيجـه سـاختار ايـن                          

 ساختار سينمايي اثر، در طول و عرض و نمايشنامه ديگر در حدود روايت شكسپير محدود نمي ماند بلكه در تعامل با          

بينـد كـه در عـين     اون زهر براساس اين دريافت ياكوبسن، ساختار متن ادبي را در سه ساحت مـي     . كند عمق تغيير مي  

  .توانند در تعامل با هم باشند حال مي
1. intra-systemic 
2. inter-systemic 
3. over- systemic 
4. G.Toury 
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ع منطـق متغيـري اسـت كـه         تاب" تاريخ تحول متون ادبي     " يا  " تاريخ ادبيات   " اين اساس،    بر

ـ همزمان درون   شـكل ١ نظامي است و به ناچـار بـر محـور جانـشيني     ـ  نظامي و فرا ـ  نظامي، بينا 

همة عناوين مربـوط     «دهند كه   مي ان تغيير جايگاه   عناصر نظام چندگانه چن    گيرد چرا كه طي آن     مي

ـ     مـي هايي به يك نظام بيش از آنكه خبر از ماهيتي ثابت بدهند، تبديل به نشانه        طـور  ه شـوند كـه ب

" انـد و در ايـن   " ديگـري  " باشـند  " خود " بيش از آنكه  . دهند  مي مستمر به بيرون از خود ارجاع     

حال شايد بهتر درك كنيم     ). ۳۱: ۱۹۷۸ ،اون زهر (» شناسند  مي را باز " خود" بودن هويت   " ديگري  

  راهادبـي بـه دسـت داد و   يـك مـتن   " سـبك " از "تـام و تمـامي   تعريـف   "تـوان     نمـي  كه چرا مثالً  

 كـه در     باشـد  هايي شكل گرفته   پايه رديابي نشانه  از سبك است كه بر      اي   ، ارائه شاكله  تر خردمندانه

كـه    بـيش از آن    ، چنين است كه در بيان رابطة ميان نظام ادبي و نظـام اجتمـاعي              .اند گفتگوي مدام 

 ناپذيرنـد   كه تعين ـ  سخن گفتمحتوا و يا حتي از تماميت شكل و محتوا بتوان از عناصر شكل و

شـده در مجموعـه نظـام         روابط ميـان دو نظـام يـاد        هايي سخن گفت كه بيانگر    "كاركرد " بايد از  ـ

  .اند گوناگون اين رابطههاي  اند، و هرچند متغيرند، همواره تعين جلوه چندگانه

 بـي اد "نوشـتار "ا در    ، ژرفترين تبيين خـود ر      ن كاركردها، در ارجاع به اثر ادبي      به اعتقاد ما اي   

در ثير و تاثرات نظام چندگانه      أترين جلوة ت   توان نهايي   مي را" نوشتار"تر،   به عبارت روشن  . يابند مي

تـر آن از يكـسو، و اسـتناد بـه آن بـراي           د تالش براي درك عميق    از اين رو شاي   . متن ادبي دانست  

 در ادامـه  . يگر، گامي به جلو باشـد     تر روابط ميان نظام ادبي و نظام اجتماعي از سوي د           تبيين ژرف 

  .را ترسيم كنيم" نوشتار ادبي"كوشيم، مسير رسيدن به تعريف، يا بهتر بگوييم، تصويري از  مي

                                                 
دو اصطالح ساختة فردينان دو سوسـور سوئيـسي، معـروف بـه پـدر               " محور همنشيني " در كنار    ،"محور جانشيني  ".١

در يـك واحـد     ) هـا  بـراي نمونـه واژه    (در محور همنشيني، نحوه كنار هم نشستن واحدهاي زباني          . شناسي است  زبان

يني، هـر واحـد زبـاني؛ بـا     كه در محـور همنـش   كند، حال آن ، معناي آن را تعيين مي)مثالً جمله(بزرگتر و خودبسنده    

بنابراين اگر محور همنشيني معنـاي      . شود گيرند مقايسه مي   واحدهاي ديگري كه بالقوه در يك منظومة معنايي قرار مي         

، معنـا را    هـا  آندهـد كـه قائـل شـدن بـه حـضور              دهد، محور جانشيني از امكانات معنايي خبر مي        بالفعل را نشان مي   

  .دكن موجوديتي متغير و متكثر مي
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  ١شكل ادبي
نظـام  "در ايجـاد يـك      كـه    ة زبان بيش از آن    لشناسي زبان، اعتبار عناصر متشك     از منظر جامعه  

 زبـاني را در  "٢ كـنش " زبان كـه بـه ناچـار   "توانش"كيد به أ يعني ت ـ  باشد"مند ناآگاه بالقوه ساخت

ـ دهد  ميجايگاهي ثانوي قرار قدرت بالفعل آگاهانـه بـراي تحقـق يـك     " در شكل دادن به نوعي  

كالن است  اي    زبان، از اين منظر نوعي نظام نشانه       ،)۱۲۷: ۱۹۹۰ ،٣واردهاف( "رفتار اجتماعي است  

سـور اعتقـاد   و س دو.يابنـد   مـي "گفتگـو " فتار كـه در شان را نه در گ   آن مصداق نهايي  هاي   كه نشانه 

: ۱۹۲۲،  سـور وسدو  (و يك امكـان انتقـال پيـام اسـت           اي   زمان يك نظام نشانه    داشت كه زبان، هم   

كه ماهيت اجتماعي    اما براي اين  .  توانش صرف به كنش ارتقا داد      ا از ، و با اين تعريف زبان ر      )۱۰۷

  نوعي واكنش را هم بطلبد، يـا بـه حـد           يست درگامي ديگر  با  مي  فهميده شود، اين كنش    زبان دقيقاً 

ـ براي مثال زبـان يـك مـتن    ـ  به اين اعتبار زبان در مقام كنش.  ارتقا يابد" تعاملنظام" بـه اعتبـار     

 را از    يـك مـتن    "شكل" و   ،يابد  مي نحوة فرارفتن از خود و تمايل به ديگري، هويت نهايي خود را           

نحوي دانـست    واژي و  آوايي، واژگاني، ساخت  عناصر  از تعامل   اي   هبرآيند جلو "توان    مي اين منظر 

). ۶۹: ۱۹۷۱ ،تينجـانوف " (ديگري را بطلبـد    يابد تا از خود فرا رود و        مي كه در صورت متن تحقق    

 وارد عرصـة گفتمـان    وبرد  مي حد نوعي كنش خود بسنده فراتر  ، آن را از   "شكل"چنين تعريفي از    

تحويل انديشه به گفتمان، تابعي از      : "ته به خوبي آگاه بود وقتي نوشت      به اين نك   ٤بنونيست. كند مي

تواند وجـوه دسـتوري و        مي  كه شناسانه  دستگاه سنخ  ساختار شكلي زبان است، يعني تابعي از يك       

 چنين است كـه مـثالً شـكل رباعيـات خيـام در              .)۳۲۸: ۱۹۶۶( " را غالب سازد   واژگاني مشخصي 

 بـه نـاگزير از امكانـات شـكلي          ،احساس مشخص  يز انتقال نوعي  بيني و ن   جهت ارائه نوعي جهان   

حجم اندك قالب رباعي خود يادآور كوتاهي عمر است كه توامـان نيـاز بـه                . گيرد  مي بهرهاي   ويژه

 حـضور اسـتعاره و      .كنـد   مي نوعي زندگي خوشباشانه و حسرت از گذرا بودن همه چيز را تداعي           

دهد كه در عين      مي  هر دو صنعت به شعر امكان       چرا كه اين   ر است امر ناگزي ها   كنايه در اين رباعي   

فشردگي كالم، برخوردار از عمق باشد، عمقي كه اين اشعار به آن نياز دارد تا وجه فلسفي خود را         

كند كه كلمات بسيار هشيارانه گزينش شوند و          مي از سوي ديگر همين فشردگي اقتضا     . آشكار كند 

                                                 
1. literary form 
2. performance 
3. R.Wardhaugh  
4. E.Benveniste 
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نايي گسترده، بار حـسي شـديدي داشـته باشـند و ضـرباهنگ              هر يك ضمن برخورداري از بار مع      

 ي، از نـوعي موسـيقي      جـدا از موسـيقي عروضـ       ، است كه اشعار   ثري را القا كنند همچنين، الزم     ؤم

 شعر با امكانات همزمان هـر چـه بيـشتري در خـدمت ايجـاد                دروني و كناري برخوردار باشند تا     

ـ        مي در نتيجه . فضاي حسي مورد نظر شاعر قرار گيرد       كـارگيري همـة ابـزار      ه  بينيم كه شـاعر در ب

   .خواهد با مخاطب شكل دهد در نظر دارد  ميكه" گفتگويي" را با ها آنشكلي، همسويي و انطباق 

  

  ١گونة ادبي
 به ابزار زباني آن بـستگي نـدارد بلكـه در عـين حـال وابـسته بـه                    فيزيولوژي يك متن صرفاً   

  هيچز يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، در واقعاز قواعد گفتماني است كه ااي  مجموعه

ضيات خود ت، يا نوعي الگوي انتزاعي و پيشيني كه در حدود معين مق     "گونه"بياني نيست كه از يك      

العمل آشپزي گرفتـه تـا بيـان شـاعرانه،          به عبارت ديگر از دستور    . مده باشد كند، بر نيا    مي را اعمال 

" بنـدي  سـاخت "ا جـ نآكند كه به نحوي از    مي د پيشيني تبعيت  هركنش زباني، از يك مجموعه قواع     

ـ نحوي، سياق سخن، و لحن در برآيندي از امكانات واژگاني،ـ را   نيت نويسنده از . كند  مي تعيين 

 كه به قالبي كه پيشاپيش رفتار       توان يافت   نمي  را  شفاهي يا مكتوب   يسوي ديگر هيچ جلوة گفتمان    

بـه  خـود   هـاي     به ناچار مطابق بـا ظرفيـت       وابسته نباشد، قالبي كه   كند    مي  را مشخص  اين گفتمان 

  نويسنده هر قدر هم نوآور باشد، راهـي نـدارد جـز            بنابراين،. دهد  مي انتخاب نويسنده امكان بروز   

هايي كه همواره رد گذشته را با  موجود پيش ببرد، ظرفيتهاي  بستر ظرفيت آنكه اين نوآوري را بر

ان  كه هر قالب، پيكربندي يا الگو همواره يك پديدة فرهنگي است و نـش              از اينجاست . خود دارند 

 و مانند هر شاخص فرهنگي پويايي خود را بر پاية وضعيت            يك فرهنگ مشخص را با خود دارد،      

ترين بيـان     متن ادبي به عنوان واالترين و ظريف       چنين است كه  . دهد  مي حال و گذشتة خود شكل    

ترين شكل گريـز از   مكان خاص، و در مقام تجسم عالي ـ  زمانموجوديت فرهنگي يك جامعه در 

 "معهـود "هـاي    كند كه از داللت     مي مناسباتي را درگير " موجود"هنجارهاي زباني، قواعد و الزامات      

مفهوم افق  . آورد  مي پديد گوناگوني را "  ٢هاي انتظار افق"وجه به نيازهاي خواننده     رود و با ت     مي فرا

عبارت از حوزة معناهاي ممكني است كه خوانندگان مـتن ادبـي      "،  ٣ستوصيف يا  كه بنابر    انتظارها

                                                 
1. literary genre 
2. Horizon of Expectations 
3. H.R.Jauss 
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متفاوت براي  هاي   ، در گرو شيوه   )۷۳: ۱۹۸۲ ،سيا" (آورند  مي  پديد در يك دوره تاريخي مشخص    

 ندارد مگـر   نويسنده امكان شكستن حصار اين قواعد را       .از چارچوب قواعد معهود است    فرا رفتن   

 كه در عين توجـه   سامان دهد"هايي شكل"در  را ها آنرا متحد سازد و ان مجموعة امكانات بي   آنكه

هـاي    بـه چـارچوب  ها آن و يا بهتر بگوييم گسترش      ها آناعتبار شدن    به چارچوب قواعد، زمينة بي    

بيش و پيش از همه، بر اين بستر است كه ادبيات تجـسم نيـاز اجتمـاعي            و  . دآور  مي فراهم  را تازه

رفتن از مرزهاي معهود، و به متحول شدن   جامعه به شنيدن چيزهاي نو، به فرا      لاست چرا كه تماي   

كـه تمايـل نويـسنده بـه         دهـد، همچنـان     مـي   سوق هانويسنده را به حركت در اين مسير      است كه   

و همين تعامـل اسـت كـه        . كند  مي نوآوري و قاعده شكني، نيازهاي نوجويي را در جامعه ترغيب         

شـعر  " مثال مناسبي در اين مورد پيدايش جريان موسوم بـه            دهد  مي ا شكل راي    تازه ادبيهاي   گونه

اي  كه نگـرش تـازه   ثير مقتضيات جديد زندگي اجتماعي در ايران است         أ، تحت ت  )شعر نيمايي ( " نو

نيمـا يوشـيج و ديگـر       هـاي    در عين حال بدعت   . كرد  مي به جهان و انسان را از منظر ادبيات طلب        

  .خود، نگاه جامعه را به انسان و جهان تغيير دادهاي  ر حد و اندازهد پيشروان جريان شعر نو،

  

 ١سبك ادبي
گونـه   متن ادبـي، آن    "شكل". يابند  مي هر زبان موجوديت نهايي خود را در گفتمان       هاي   نشانه

 در خدمت كليت مـتن اسـت و         ، متن ط به رباعيات خيام ديديم، همراه با محتواي       كه در مثال مربو   

كوشد   مي ثيرگذاري حداكثر بر خواننده   أاست كه در جهت ت    اي   ن نيازهاي نويسنده  ميأهدف از آن ت   

از قواعد معهود ادبي فراتر رود تا ارتباطي بديع را با خواننده شكل دهد بنابراين متن ادبـي برآينـد        

ـ نويـسنده هـاي   و نوآوريها   خواستهـ"بدعت"و نوعي  ـ  قواعد و امكانات موجودـ"سنت"نوعي    

اجتماعـاً  آورد كـه چنانچـه        مي از بيان را پديد   اي   شكل ويژه "ن رابطة ميان سنت و بدعت       اي. است

بنابراين هر بدعتي از سوي نويـسنده الزامـاً         ). ۶۳: ۱۹۹۶ ،برگز( "شود  مي پذيرفته شود سبك ناميده   

ادبـي بـر    هـاي    از اينجاست كه سبك   . كند  مي نيست و پذيرش اجتماعي را نيز طلب      " سبك"حامل  

گيرنـد و بـه همـين دليـل قـدرت تعمـيم دارنـد و                  مي تاريخي اجتماعي شكل  هاي   ضرورتبستر  

 نيـاز    پس سـبك بـا توجـه بـه         .شود  مي شامل آورند كه نويسندگان متعددي را      مي جرياني را پديد  

                                                 
1. literary style 
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تـوان    مي به اين اعتبار  . كند  مي زبان را پيدا  هاي    امكان دخل و تصرف در ظرفيت      ،گفتمان اجتماعي 

  .دانست) ۱۱۸: ۱۹۹۵، ١اسرائيل" (ي نويسنده به زبان به واسطة امكانات گفتمان سبك را تعد"

مكـان خـاص، ظرفيـت     ـ  ، به واسطة نياز مخاطب يـك زمـان  "گونة ادبي "بر اين اساس اگر

، قابليت كنش اجتماعي اسـت كـه نيـاز ادبيـات بـه              "سبك ادبي "پذيرد، در     مي رااي   اجتماعي تازه 

 در هـر گونـة ادبـي        گويـد  مـي  ٢كـه بـاختين    گويد، زيـرا همچنـان      مي جديد را پاسخ  هاي   ظرفيت

گيرد   مي ، در )۱۰۲: ۱۹۷۷ ،باختين" (متفاوت بيان هاي    و شكل  گوناگون،هاي    سبك مياني  ا مكالمه"

/ رابطـة تـوانش  ، و يـا  )۱۸: ۱۹۲۲، وسـور سدو (" بان اونسبت ميان سوژه و ز   " براساس    فهم آن  كه

 ذير نيست، بلكه صرفاً به مـدد نـوعي گفتمـان ادبـي قابـل درك               پ امكان )۱۹۵۷ ،٣چامسكي(كنش  

  .شود مي

  

  نوشتار ادبي
هاي  ويژگي نحو، ضرباهنگ، و  هاي   وقتي نويسنده، ضمن تابعيت از قواعد، با تكيه بر قابليت         

از بيان را   اي   سبك تازه "آوايي، يك تركيب تازه و يك شيوة بيان بديع را شكل دهد و در حقيقت،                

  شـكل   نوشـتار  ص پديدآمده، به نهايـت فـردي كنـد،         شرايط تاريخي و اجتماعي مشخ     كه بر بستر  

هـايش در ژرفـاي ادراك زيبـايي شـناختي      فتار، كه ريشهاز اين ر). ۲۱۲: ۱۹۸۵ ،٤بارت(  "گيرد مي

 شـناختي از طريـق     يابد و طـي آن هـدف زيبـايي          مي  است، متن ادبي تحقق نهايي خود را       نويسنده

نويسنده، با نوشتار يـا شـيوة بيـان بـديع           . آيد  مي  به نمودهاي تخيل پديد    تحول نمودهاي واقعيت  

كند كه   مياي  حامل انديشهاثر ادبي رادهد و     مي خود، در حقيقت شكل ادبي را به اعال درجه ارتقا         

 موجوديت خود را مديون شـكل        اثر به عبارت ديگر اين انديشة نهايي     . يابد  مي در آن شكل هويت   

 با اين وجود، نوشتار نويسنده بـر      .  كه نويسنده به آن دست يافته است       ة بياني است   شد  فردي كامالً

شكلي متكي هستند، چنان    هاي   گيرند اما بيش از سبك بر ويژگي        مي عام بيان شكل  هاي   بستر شيوه 

 :۱۹۸۳ ،ژنـت " (خـود  در خلوت شـكوهمند "كنند و     مي تعميم يافتگي سبك را رها    هاي   كه دغدغه 

؛ و بـه    خاص خـود را دارد محدودنـد      " نوشتار" كه   يترديد طيف مخاطبان متن    بي. كنند  مي سر) ۷۵

                                                 
1. F.Israël 
2. M.Bakhtin 
3. N.Chomsky 
4. R.Barthes 
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 اجتمـاعي محـدودي را مخاطـب قـرار        هـاي     گروه يا گروه   ،"نوشتار"  برخوردار از   ديگر متون  بيان

خاص چنان گـستردگي بيابـد كـه    " نوشتار"، اين  ثير تغييرات اجتماعي  أدهند مگر آن كه تحت ت      مي

كه براي رسيدن بـه     اي    وقتي هوشنگ گلشيري با دغدغة ويژه      براي مثال . تبديل به يك سبك شود    

را در داسـتاني ايرانـي و در زبـان فارسـي            " سيالن ذهن "مستقل داشت كوشيد شيوة     " نوشتار"يك  

 غريبـه اي  حرفههاي   شكل گرفت كه حتي براي بسياري از رمان خوانشازده احتجابتعين ببخشد   

ر اين اثر صورت گرفت جاي خالي اين نوع روايت را در زبـان فارسـي                نمود، اما نقدهايي كه ب     مي

ـ هاي   نشان داد و آنگاه تالش     ، عبـاس معروفـي در      گـاوخوني  چـون مـدرس صـادقي در         يديگران

سـيالن  "كـه   اي   لوف شود به گونـه    أسبب شد كه اين نوشتار تبديل به يك شيوة م          سمفوني مردگان 

هاي كوتاه و بلند متعـدد بـه صـورت            كه در داستان   به تدريج در زبان فارسي يك سبك شد       " ذهن

چنين است كه حتي يك نوشـتار خـاص اگـر براسـاس نـوعي               . گرفته شد  شيوة غالب بيان به كار    

كه بر منظـري    اي   در پي يك نقطه عطف است، به دنبال پنجره         سر" ضرورت اجتماعي شكل بگيرد   

و نزديك است؛ بيان     مان با ما دور   أرو تو  يناز ا ). ۹۶: ۱۹۷۵ ،١ريكور" (اما خواستني باز شود   ا  ناآشن

آن را نداشـته اسـت و    صريح يك خواست اجتماعي پنهان است كه جامعه جسارت ارائـه آشـكار       

 و حتي زماني كه اين خواست حضور علني پيدا كرد آن را بـه  كند،  ميارشدرعين تعلّق به آن، انك    

هراس از رويـارويي   "بنابراين  . كنارش سركند برد تا آرام آرام اين جسارت را بيابد كه در             مي محاق

 باشد كه اثر مطرح كرده اسـت، بـه گسـست          اي   با يك اثر بديع، بيش از آنكه مرتبط با انديشة تازه          

عه آن را در ادبيـات مفـروض گرفتـه    شود، تناسباتي كه جام  مي از تناسبات معهود مربوط    متن ادبي 

ـ براي نمونه نسبت ميان رمان). ۱۰۲: همان ("است  در ،جامعـه و   ـ  به عنوان شكلي از بيـان ادبـي   

 هويت اجتماعي رمان در آثار داستان نويـساني چـون           .قرن هجدهم، نسبتي مستقيم و شفاف است      

 مشهود است زيرا آن معضالت اجتمـاعي كـه          ٤ و جاناتان سويفت   ٣، هنري فيلدينگ  ٢چارلزديكنس

 شـود   مي تر داري، رفتار آن نيز دروني     رمايهگسترش س  اند؛ اما با   كشد، عيان و صريح     مي رمان به نقد  

تـر و    پيچيـده اي   گذارد و به گونه     مي  را وا   خود و براي نمونه ستم اجتماعي، كم كم حضور صريح        

كند و شكل پذيرفتة رمان، امكان   مياز اينجاست كه ادبيات سوژة خود را گم. كند  ميتر عمل  پنهان

                                                 
1. P.Ricoueur 
2. Ch.Dickens 
3. H.Fielding 
4. J.Swift 
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يانگري آن ديگـر نمـايش اعمـاق زنـدگي اجتمـاعي            بهاي   دهد چرا كه ظرفيت     مي نقد را از دست   

شـود تـا      نمـي   ديده ،حال كه دشمن  . را شكل دهد  اي   جز آنكه نوشتار تازه    پس راهي ندارد  . نيست

دررويـي مـستقيم   بتوان از رو به رو به او شليك كرد بايد به نوعي از شيوة بيان مجهز شد كه به رو  

و روشن است كـه ايـن شـيوة بيـان     . را جستجو كند ها   و ريشه  دلخوش نكند، بلكه به اعماق برود     

 اعتقاد داشت كه در     ١آدورنو. دهد  مي تر شدنش، مخاطب عام را از دست       تر، به سبب پيچيده    دروني

 ادبـي فقـط در اشـاره بـه مقـصد اجتمـاعي ادبيـات خالصـه                " شكل"قرن بيستم اهميت اجتماعي     

 و به   ، اساساً انديشة متن بطة مستقيم خود با      با انكار را   ، شكل ادبي  پيش از آن   شود بلكه بيش و    نمي

هـاي   زمينـه ). ۲۴۲ــ ۲۴۳: ۱۹۸۴ ،آدورنو(يابد    مي و اجتماعي وسيع، متكثر     بيان قدرتناچار نوعي   

وري در هنر را كـه مفهـومي         شكل داده بود كه اعتقاد داشت نوآ       ٢رسيدن به چنين ادراكي را لوكاچ     

بايـد بـه يـاري روش بيـان و سـاختار اثـر              ) ۶۹: ۱۹۸۱لوكـاچ،   " ( و تاريخي است    زمانمند كامالً"

بـه  همچنـين،    ، بلكـه   به نسبت شكل با محتواي اثر توجه كند،        كه صرفاً اي   شناخت، اما نه به شيوه    

ر يـك دورة  بيـان ممكـن د  هـاي   ميان شيوة بيان يك اثر خاص و ساير شـيوه   اي   رابطه"كه  اي   گونه

  نقشي اجتماعي پيـدا    ،متن ادبي " نوشتار" اعتبار   به اين ). ۷۵: همان" ( سازد تاريخي مشخص برقرار  

 بـه   وآورد  مـي  را پديـد مكان مـشخص  ـ   در يك زمانگذاري كرد كه در حقيقت امكان بدعت مي

 اين امكان در يك نوشتار خاص، نوآوري خاص آن اثر را رقم           هاي   از جلوه هريك  كه  بود  اي   گونه

رهـا  واسطة خود را بـا جامعـه          يك به يك و بي     ديدگاه آدورنو، ارتباط   اين كنش نوشتار در   . زد مي

 بيـانگري خـود را       و مناسبات اجتماعي همچنـان قـدرت        ساختار تر شدن  تا به تناسب پيچيده   كرد  

 نشان داد كه كافكا در آثارش هرگز به طور مـستقيم ماهيـت              ٣كافكاآدورنو در اشاره به     . حفظ كند 

  بنياد جهـاني   هدف گرفتن "دهد، بلكه با     نمي  قرار داري را مخاطب   طلب و انحصارگر سرمايه    سلطه

 جتمـاعي سـركوبگر را عريـان      مـنش غيرانـساني يـك كلّيـت ا          است، در سيطره قوانين محتوم   كه  

 چنـد مليتـي   هـاي    هايي دربارة فساد و شركت      رمان  كافكا حتي اگر   )۲۴۷: ۱۹۸۴،  آدورنو (سازد مي

داري  گرانة جهـان سـرمايه   ش سركوبناپذير، من توانست چنين قدرتمندانه و سازش      نمي نوشت، مي

  .را نشان دهد

                                                 
1. T.Adorno 
2. G.Lukacs 
3. F.Kafka 
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تـوان بـه طـور        مـي  افكا، كليد فهم محتواي اجتمـاعي آثـار اوسـت         نوشتار ك اين نكته را كه     "

نگـر و     شيوة بيـان واقـع     خوانندگان حساس، همواره در آثار كافكا تفاوت ميان        .مشخص نشان داد  

اسـت كـه    اي   تأثير اين تفاوت بـه گونـه      . )۲۴۸: همان" (دهند  مي  تشخيص خيالي را پردازي   داستان

سـازد و     مـي   نزديـك  "وحـشتناكي "نوشتار غريب كافكا آنچه را دوردست و ناممكن است به طرز            

. سـازد   مـي  چگونه با لباس مبدل سـركوب اجتمـاعي را عريـان           يابد كه اين نوشتار     مي خواننده در 

 ون جامعه را در هيئـت هنـر نمايـان          كه افس  شود  مي وضعيت محتوم، ابزاري  در بارة   نوشتار كافكا   "

  ).۲۵۰: همان ("سازد مي

همين نسبت نامستقيم و دور از ذهن ميان اثر ادبي و نقـش اجتمـاعي آن اسـت كـه كـاركرد        

 هـر چـه   اش را  نقش اجتمـاعي ،گري  با اين پنهان    دقيقاً ، نوشتار با اين حال  . كند  مي نوشتار را پنهان  

آورد كه تالش در جهـت فهـم          مي ناشناخته و گنگي را پديد    دهد، چرا كه فضاي       مي  انجام تر دقيق

 اثـر    جملـه  آثـار كافكـا از    از ايـن رو      و   .دهـد   مـي  آن خواننده را هرچه بيشتر به فهم اعماق سوق        

  .آيند  ميگذارترين آثار ادبي دوران ما به حساب

 وهـا    از اثرگـذاري  اي   گيـري شـبكه    شـكل  تـرين ويژگـي نظـام چندگانـه،        با اين همه اصـلي    

هايي   متن كنند كه با    مي  جامعه ايجاد  گر به ناگزير اين ميل را در       نوشتارهاي پنهان " .هاست اثرپذيري

، به صورت كالم اعتمـاد      )۱۸۳: ۱۹۷۵ ،ريكور( "برخورد كند  استعاري   از اين دست با نگاهي كامالً     

پيچيـدگي را   اي  كـالم گونـه    ،تـرين  سـاده  در  نوعي رازآميزي، و   ،ترين بيان  شفافنكند، و حتّي در     

دهد، و تبديل به يـك سـليقه يـا            مي تعميم كم اين خصوصيت را    تر آنكه جامعه كم    مهم. سراغ كند 

 كل ادبيـات    شود و ذوق    مي "ارزش" چنين ادراكي اندك اندك تبديل به يك        . كند  مي ادراك هنري 

گاهانـه و   و آ  گيرنـد   مـي  برد به نحوي كه نويسندگان ايـن مـسير را اصـل             مي را در اين مسير پيش    

 توجيه و حتي تعميق شـود       ها آنانديشند كه اين ذوق در        مي و كنند  مي زندگياي   ناآگاهانه به گونه  

آرام ايـن ادراك    وچنانچه كليت مقتضيات حيات اجتماعي مانعي بر سر راه چنين ادراكـي نباشـد،               

 جـزو   نهايتـاً  و   كنـد   مـي  طريق خصلتي فرهنگي پيدا    شود، و از اين     مي آرام وارد عرصة سنت ادبي    

  .شود  مي ذهني مردمباورهاي

 نوشـتار   مـثالً اگـر    در جهت عكس جريان يابد،       كامالً تواند  مي اما اين مسير محتوم نيست و     

رو  در روكه قدرتي به همان انـدازه دارد،        گر، در آغاز يا ميانه مسير با جرياني مخالف خوان            پنهان
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 و بـا    تبديل به جريان غالب شـود     ي مناسب   بستر اجتماع جريان مخالف خوان در يك       ، شايد شود

سليقه گردد و در صورت تـداوم        پيمودن روالي كمابيش مشابه آنچه ذكر شد بدل به نوعي ذوق و           

و بخشي از ذهنيت هنري جامعه را شكل         در سنت ادبي وارد شده، از اين طريق فرهنگ ساز شود          

ادبيـات داسـتاني از يـك دهـه قبـل از            مثال بارزي در اين مورد روند كند آهنگ تغيير ذائقه            .دهد

گر اواخر دهه چهـل و اوايـل دهـه پنجـاه در      كه نوشتار پنهاناي  انقالب تا به امروز است، به گونه    

هاي موسوم بـه عامـه       حداقل بخشي از قدرت خود را به داستان        شصت و به ويژه هفتاد،    هاي   دهه

  .١گيرند  مي"آشكارگر"و " اشگوف"پسند واگذار كرد كه اساس قدرت خود را از شيوه بياني 

گونه است كه نظريه نظام چندگانه تعامل ادبيات و جامعه را بر بستر چنين شبكه درهمي       اين

از ايـن   . دساز  مي كند و هرگونه اصالت بخشيدن به يك كاركرد خاص را مردود            مي از روابط تبيين  

 چنانچه هر يـك     .شود  مي اعتبار بينقد ادبي نيز از آغاز       از رويكردهاي    منظر اصالت دادن به هريك    

 بـه ادبيـات     شناختي يابيم كه نگاه جامعه     مي نقد ادبي را به تنهايي در نظر بگيريم در        هاي   از رويكرد 

در نارساسـت كـه     قـ  گرايـي همـان    شناختي؛ منظر ساخت   است، كه نگاه روان    گرنقدر محدود  همان

نويسنده، . گر است كه تحليل شكل محور ، و تحليل محتوانگر به همان اندازه پنهان     نظرگاه واشكني 

ثّر و متغير و در چنبـرة جبـر و اختيـار بـه يكـديگر           هايي متك  متن، خواننده هر يك بر بستر قابليت      

ديگـر  . دهنـد   مـي و در جستجوي واقعيت، شبكة نماديني از مفاهيم و روابط را شـكل         آورند ميرو

ي ، شـعار  "آزادي خـالق  "شـعار   «     گـذارد،     مـي  آزادي فرو  اش را با   خالقيت نويسنده، نسبت محتوم   

ـ     هـاي     كه نسبتي با واقعيت    خوشبينانه و ساده لوحانه است      دارد، پـس مفهـوم    پيچيـدة اجتمـاعي ن

 يـك   " صرفاً"ديگر متن   ). ۱۱۳: ۱۹۲۹ ،تينجانوف (»گيرد  مي ، به ناچار جاي آن را     "ضرورت خالق "

نيست بلكه   ...  و ك پديدة زيباشناختي،  پيام اجتماعي، يك عبرت اخالقي، يك موجوديت آييني، ي        

رابطـة قواعـد    از اينجاست كه    .  است "نوشتار" در نوعي     و در يك تظاهر كالمي،   ها   همة اين تجمع  

 كـه   آنكه ندارد جز اي    چاره  و گيرد  مي  صورت "نوشتار" ماعي با ادبيات، پيش از هر چيز از راه        اجت

ـ اين نوشتار را  بـه چـالش بطلبـد تـا      ـ  نظامي ـ  نظامي و درون ـ  به عنوان برآيند كاركردهاي بينا 

عين حال، خواننـده     در. در آن متبلور سازد    را  خود "خواست" خود را در آن بيابد و        "نياز"همزمان  

                                                 
، بهزاد بركت، پژوهشگاه فرهنگ، هنـر و        )طرح پژوهشي   (به هويت و بازتاب آن در ادبيات معاصر فارسي          بنگريد   .١

  .۸۸ ـ ۸۲، صص ۱۳۸۴ارتباطات، 
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خواهد   مي اهاي نويسنده، آنچه را خود    هم ديگر آن خوانندة معهود نيست كه به دور از دغدغة تمنّ           

هـايش    اين كه مبادا، يافته    ز زواياي پنهان متن، و شرم از      غفلت ا ناشي از   در متن سراغ كند؛ هراس      

  .كند  مير او حرامرا ب" لذت خواندن "از متن را به زباني ساده بيان كند،

  

  گيري نتيجه
 را گشوده است،  اي   ترديد آفاق تازه   فهم رابطة ادبيات و جامعه بر پاية نظرية نظام چندگانه بي          

 متفـاوتي را پـيش   كـامالً هاي  رتباط را ابطال كرده، و پرسش  پيشين در اين ا   هاي    پرسش  از بسياري

ل در شبكة پيچيده و فراگيري كه از تعامل نظام ادبي و نظام اجتمـاعي                نهايتاً با تام   كشيده است، و  

كه عرصة مباحثه باشد، حوزة كشف    را شكل داده است كه بيش از آن       اي    گفتمان تازه  آيد،  مي پديد

 را طلـب  اي   تـازه هـاي    روشن را اقتضا يا ارائه كند، طرح پرسش       هاي   خپاس كه است، و بيش از آن    

از رابطة ميان ادبيات و جامعه شكل گرفته، ميدان اين روابط وسعت            اي   در نتيجه درك تازه   . كند مي

رسد كه بزرگترين دستاورد نظرية نظام        مي به نظر .  پيچيده شده است   ها آنيافته و شكل و محتواي      

هم رابطة ميان دو عرصة ادبيات و اجتماع، تالش براي درك كاركردهايي باشد             چندگانه در جهت ف   

هـايي   اند، عناصر و سـاحت     ادبي و اجتماعي  هاي   فتگوي مدام ميان عناصر و ساحت     گمحصول   كه

گفتمان ادبيات و جامعه    كنند و به ناگزير       مي جوديتي متغير پيدا  كه به دليل همين گفتگوي مدام، مو      

 .رانند  ميلش برانگيز و ناتمام پيشرا در مسيري چا
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