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Abstract
From a sociological point of view, one must pay attention to his bio-socio-economic situations,
and more importantly, one must consider the interrelationships and their outcome in order to
know man. Marx's theory of historical materialism means understanding the evolution of human
societies based on material conditions in all periods of human history. The intellectuals in this
theory believe it is possible to explore how human society has evolved over the course of
history by using this theory. The research method is descriptive-analytical. This article analyzes
the theoretical combination of Marx's "historical materialism" and Blumer's "self-interaction"
on how the characters in Jafar Shahrifaf's novel Shekar-e-Talkh act. In the world of the novel,
with the collapse of the production system, the semantic system changes and the production
relations and political, cultural and economic structures also break. These conditions give rise to
the formation of the "self" of the novel's characters in new forms. With the transformation of
the cultural superstructures of the "self", the first and second generations are in opposition to
each other, which leads to the marginalization of the "self" of the first generation. The
contradiction of "self" is also reproduced in the second generation, which is shown by the
rejection of the "social self" of the previous generation and the transition to a new situation.
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مقدّمه. 1
یاجتمـاعومتناسب با طبیعـی تحوالت آن است؛ یو اجتماعهر جامعه متأثر از محیط طبیعی ادبیّاتازآنجاکه
آن شـکلی و تحـوالتاسـتیو اجتمـاعهـر جامعـه متـأثر از محـیط طبیعـی ادبیّاتازآنجاکه. دهدروي می

بایـد آن را در قالـب ؛اگر پژوهشـگري بخواهـد بـه بررسـی یـک اثـر ادبـی بپـردازد«گیرد. خاص به خود می
اي اجتمـاعی پدیـدهۀمثابـبهادبیّاتدر این رویکرد )78:1378ستوده،(» .نمایدساختار اجتماعی، فرهنگی تبیین 

آثـار ادبـی يهاهیـمادرونبررسی همچنین دهندة واقعیات زندگی اجتماعی است.بازتابشود که نگریسته می
، بایـد ادبیّـاتتبیـین تـاریخی «زیـرا ؛پـردازدماعی و فرهنگی موجود در جامعه مـیبه پیوند اثر و تحوالت اجت

(لوونتـال،» .اجتماعی خاص در یکایک آثار ادبـی و تـأثیر ایـن جامعـه باشـدترجمان میزان تجلی ساختارهاي 
ازآنجاکـهاصر تحلیلی اثر هنـري اسـت و عنترینمهمشناختی، یکی از تشریح جامعه«روازاین)59-60: 1386

سـازد، بـه مـینگرش دیالکتیکی، درك بهتر مجموعه فرایندهاي تـاریخی و اجتمـاعی هـر دورانـی را ممکـن
)269: 1381(گلدمن،»ها را نیز روشن کرد.و آثار هنري تأثیرپذیرفته از آنتوان روابط فرایندهاآن مییاري 

»ماتریالیسـم تـاریخی«ينظـربا تلفیـق ونگرداي اجتماعی مینهاد و پدیدهعنوانبهراادبیّات،پژوهشاین 
خوانشـی تحلیـل محتـوابـا کند ورا طرح میشناختینقد جامعهمبانی نظري بلومر،» گرکنشخود «مارکس و 

د.کنمیارائهبافشهرياثر جعفر شکر تلخرمان ازشناسانه راجامعه
. تعریف موضوع1-1

ضـمن و )35:1379،ی(ترابـ» .اسـتادبیـاتو شـناخت جـوهر اجتمـاعیمحتـوا مطالعه«شناسی ادبیات جامعه
شناسـیجامعـه«.پـردازدبازتاب واقعیات جامعه در اثر ادبی مـیهبه تبیین نحوتوصیف روابط جامعه و اثر ادبی

تــوان مــیرونیــااز .توصــیف صــحیح اثــر بایــد مقــدم بــر ارزیــابی آن باشــدو عمــل توصــیفی مهمــی دارد 
همچنـین )52: 1370دیچـز،(» خـدمتگزاري مهـم اسـت.غالبـاً نیـزنقـد نامیـد و» خـدمتگزار«راشناسیجامعه
(گلـدمن و دیگـران، شـود.ادبیـات تعریـف مـییشـناختجامعه- تـاریخیدانـشعنوانبهشناسی ادبی، جامعه
چگـونگی چرایـی و از رمـان ویژهبـهآثـار هنـري با بررسـیکند تا سعی مینقداین نوعِ بنابراین)1377:236

رمـان تجربـۀ «یادبـشناسی زیرا در نگاه جامعه؛در اجتماع آگاهی یابدها و قوانین ها، فرهنگدگرگونی سنّت
)1386:255(زرافا، » .خصوصی جامعه است

کري، فرهنگـی و اجتمـاعیِ فو شیوه سازوکارن به توامی،رمانشناسانهجامعهاز رهگذر خوانشگمانبی
ادبیــات عــالوه بــر «نمـود؛ زیــرا یارياز واقعیات جوامع تريدقیقرا بـه ادراك و مخاطبو بردیپجوامع 

: 1373ولّــک و وارن،(» .ی بیـان حـال جامعـه اســتتـوجّهرویکردهاي هنري و زیباشناختی، در موارد قابـل 
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100(
د و کـنش او بـیاانسان جهان رمان در شرایط عینی زندگی هویت مـی،رمانشناسانهدر این خوانش جامعه

و » 4ماتریالیسـم تـاریخی«هیـنظرتلفیـقراین چرایی و چگـونگی کـنش را بـا بناب؛ نیز در چنین بستري تبیین شود
گردد.هربرت بلومر تحلیل می» گرکنشخود «

دو نظریـه، تبیـین شناسی نیست کـه سـعی دارد بـا تلفیق در این بحث به معناي تلفیق نظري در دانش جامعه
تـوانحـض مـیمشناسـی جامعـهنظریهنظریه جدیدي را ارائه نماید؛ بلکه مقصود این است که با کاربست دو 

نش کـط مـادي شـرایوزمینـههاي گوناگونی مانند ارائه کرد که بتواند جنبهادبیّاتشناسی در جامعهراروشی
واکاوي کند.راجهان رمانشخصیت

را» 5نیروهـاي تولیـدي«انسان و عناصر مـادي طبیعـت و ابـزار کارل مارکس» ماتریالیسم تاریخی«ۀنظریدر 
گیـرد. حاصـل و رابطـه یعنـی روسـاخت قـرار مـی» 7تـز«درمقابـل »6تـزآنتـی«و در موقعیـت دهنـد تشکیل مـی

شـود. در مـی»8هـاي تولیـديشـیوه«تغییـر تیـدرنهادیالکتیک زیرساخت و روساخت حرکت مادي تاریخ و 
ماتریالیسـم «بـا نظریـه.دهـدهاي اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز روي مـیحرکت،موازي با حرکت مادي تاریخی

در .جهـان رمـان نشـان دادهـاي و شخصـیتجامعـه و شـرایط عینـیموقعیتتوان نمایی دقیق از می» تاریخی
هربـرت بلـومر»9متقابل نمـادینکنش «کردیروکند؟ي میگرکنششرایط عینی زندگی، انسان چرا و چگونه 

رویکردهاي اجتماعی براي مطالعـه کـنش انسـان در بسـتر ترینمناسبیکی از »10خود«مفهوم با تعریف و تبیین
انـی آگـاه در موقعیـت گرکـنشمثابـهبههـا را تـوان کـنش شخصـیتبا ایـن رویکـرد مـیاست.شرایط عینی

و » 11مـن«رابطـه دیـالکتیکی میـان را حاصـل» خـود«ساختار بلومرکرد. بازنمایی و ترسیماجتماعی جهان رمان 
اجتمـاع » مـن اجتمـاعی«ونشـده بینـیبخش نیروهـاي انگیزنـده و تـازه و پیش» من«.داندیم»12من اجتماعی«نه 

و توانـد در برابـر دیگـران عمـل کنـدانسان در ایـن نظریـه مـی» خود«است.هاي انسان یافته در نگرشسازمان
: 1394ی، یتنهـا(.نمایـدي گرکنشگیرد؛ براساس تفسیر از موقعیت و معانیقرار یدر برابر موقعیتهنگامی که

448 -446(

٤. Historical Materialism
٥. Forces of production
٦. Anti- Theses
٧. Theses
٨. Modes of production
٩. Symbolic Interactionism
١٠. Self
١١. I
١٢. Me
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و حرکـتهویـت و کـنش انسـان را در تـوان با نظریه بلومر و تلفیـق آن بـا الگـوي تحلیلـی مـارکس مـی
واکاوي کرد.تاریخهاي فرهنگی و اجتماعیتحول
و هدفاهمّیت. ضرورت، 1-2

شناسـی را در نماید که وسـعت نقـد جامعـههاي امروزي الزم میبودن بسیاري از دانشيارشتهانیمبه توجّهبا 
شـود و از ایـن نظـر انسـان در جامعـه ترسـیم مـیمثابـهبهزیرا شخصیت در جهـان رمـان ؛ گسترده کردداستان

ــا ایــن رویکــرد شناســی، جهــان داســتان را مطالعــه و بررســی کــرد.دانــش جامعــهيریکارگبــهتــوان بــا می ب
اي را از هـاي تـازهو جنبـهشوندواکاوي مییشناختجامعههاي نظریهيهابا کاربستهاي داستانی را شخصیت

.کندمینقد شخصیت در داستان ارائه 
هاي پژوهش. پرسش1-3

یابـد؟هویـت مـیچگونـه»ماتریالیسـم تـاریخی«در موقعیت مادي شکر تلخرمانانسان جهان»خود«ساختار 
فرایند گسست نیروهاي تولیـدي و روابـط تولیـدي در شکر تلخرمانجهان انسانو کنش»خود«تحول شیوه 

چگونه است؟
. پیشینۀ پژوهش1-4

خـود «مـارکس و »تاریخیماتریالیسم «شناسیجامعهکاربست دو نظریهداستانی با ادبیّاتپژوهشی در تاکنون
را بررسـیشـکر تلـخرمـان ،ها با نگاهی دیگرپژوهشدر حالی که برخی تحلیل نشده است.بلومر» گرکنش
اند:کرده

ویـدا وفـایی، دو و، اعظـم لطفـی»شـهريجعفـر«از»»گزنـه«وشکر تلخهايرمانرئالیستیمطالعه«مقاله 
عناصـر بررسـی بـهاین مقالـه . 129–101صص48شماره،1397زمستانوادبی، پاییزنقدمطالعاتفصلنامه

میالنـی، عبـاس ، »تجـددوتهـران«مقالـه . پردازدمی»گزنه«وشکر تلخهايرمانرئالیستیهايمؤلفهویسبک
نگـاه پـژوهش بـاایـن.455- 441صـص،35شـماره،1370تابسـتان،بنیاد مطالعات ایـراننامه،ایرانفصلنامه 
نویسـنده مقالـه تجـددگرایی پردازد. معرفی میبستر تاریخدر را شکر تلخرماننویسندهشهريجعفر،انتقادي

زنـان ویژهبـههـا گـرفتن حقـوق انسـانو نادیـدهمـردم و باورهاي خرافی ناآگاهی در مبارزه باشهري راجعفر
نمادین هربرت بلومر در نمایشـنامه گرایی از منظر تعامل» کنش مشترك«یشناختجامعهبررسی «مقاله داند. می

- 30صـص ،65، شـماره1395، فاطمه عبدوس و ناهید احمدیان، مجله تئاتر، تابستان »سیاسی فنشن- تاریخی
» دیویـد هِـر«اثـر » فَنشِن«را در نمایشنامه هاي چینیانقالبی مردم روستاییویحرکت اجتماعاین پژوهش . 49

وهـاگونـه،»فقر«بازتاب«مقاله .کندمیتحلیل بلومر هربرت » کنش مشترك«و » گرایی نمادینتعامل«با نظریه
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، مجموعـه ینصـر اصـفهانزهـراو، زهـرا ذراتـی»شهريجعفر«اثر،»»تلخشکر«رماندرآنمختلفمصادیق
، 1394ادب فارسـی، دانشـگاه محقـق اردبیلـی، شـهریور المللـی تـرویج زبـان وهاي دهمین همایش بـینمقاله

کند.هاي رمان اشاره میها و نمودهاي فقر در رفتار شخصیتبه نمونهاین مقاله . 638- 627صص 
هـايشخصـیتو تحـول اجتمـاعیهویتکنش، شناختیهاي جامعهتلفیق نظریهاین پژوهش با ازآنجاکه

اسـی شنعـهي در جاماهـاي تـازهکنـد؛ داراي یافتـهتحلیل مـیرا در بستر نظام تولیدي شکر تلخرمان رئالیستی 
.معاصر ایران استادبیّات

ظري. روش پژوهش و چارچوب ن1-5
ماتریایسم تاریخی مارکس.1-5-1

در ایـن شـیوهمـادي تـاریخ دارد.يهاجنبـهمارکس بر این باور است کـه منطـق تغییـرات تـاریخی ریشـه در 
ي شـکل اتـازه»ولیدتهاي شیوه«هاي ماديِ تاریخ یعنی طبیعت و ابزارهاي تولید، شناخت انسان از جنبه،فکري

گیرند.می
بـر چیرگـی هـايِ انسـان، طبیعـت و ابـزار گزارهپیشهستی اجتماعی همان ، »ماتریالیسم تاریخی«در نظریه 

نخسـتین «آیـد. هـا بـه حرکـت درمـیگـزارهپـیشطبیعت است و تاریخ تحوالت جوامع انسانی با روابط میان
نـان را از گزاره سراسر تاریخ، وجود افـراد انسـانی زنـده اسـت. نخسـتین عمـل تـاریخی ایـن افـراد کـه آپیش

گونـه نخسـتین کننـد. بـدین... این است که با تولید وسایل، زندگی خـود را آغـاز مـیکندحیوانات متمایز می
هـا بـا طبیعـت اسـت. ایـن واقعیـت... سازمان بدنی افراد و رابطه متعاقب آنشودنظر گرفتهواقعیتی که باید در 

سه عنصر انسـان، طبیعـت و «)287: 1389مارکس و انگلس، (» کند.ها را تا زمان حاضر تعیین میتکامل انسان
مـارکس تحـت عنـوان یشناسـاصطالحسـازند. ایـن مجموعـه در ابزار ... شرایط مـادي زنـدگی بشـر را مـی

گذارنـد، بـر یکـدیگر مـی» نیروهـاي تولیـدي«عناصـر د. با تأثیرات متقابلی که گیرقرار می13»نیروهاي تولیدي«
)1395:211تنهایی،» (شود.گیري زیرساخت میدهند که باعث شکلمیهاي واحدي تشکیلفعالیت

طبیعـت مـثالً. شـودبنـدي مـیمفصل»تولیدينیروهاي «عناصر میاناي هستی اجتماعی با رابطه تضادگونه
تحمیـل با ایجاد سلطه شرایط خود را بـر انسـان ها بخشی مهمی از شرایط مادي زیست اجتماعی انسانعنوانبه

کنـد. پـس بـه همـین دلیـل و جبرگرایانه با طبیعت برقرار میطرفهکیاما انسان رابطه دیالکتیکی و نه ؛کندمی
اسـت. ایـن » انسـان«فعالیت ،هاي هستی اجتماعیگزارهن و طبیعت، سومین عنصر پیشر انساعالوه بر دو عنص

رابطه دیالکتیکی انسان و طبیعت و فعالیت انسان مسئله اساسـی را در فهـم و تحلیـل مناسـبات مختلـف جوامـع 

١٣. Forces of production
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)64: 1387کند. (مارکس و انگلس، انسانی براي ما آشکار می
را بـراي ها، مراسم و الگوهایی آییناست کهاهداف خویش دست یابد، ناگزیرانسان براي اینکه بتواند به 

سـاختی ثابـت و جیتـدربهآیـد کـه هـا بـه وجـود مـیایـنروابطی میان رونیااز خویش تعیین و تنظیم نماید.
تبیـین کنـد و درد. به عبارت بهتر، قانون را تعیـین مـیبخشانون، عرف و هنجار را شکل مییابد و قمنسجم می

از » شـیوه تولیـدي«هـر ) «1395:212(تنهـایی،.شـودمیدهینام14»روابط تولیدي«یا » روساخت«،نظام ساختاري
هماننـد » روابـط تولیـدي«. ویژگـی آیـدبـه وجـود مـی»روابط تولیدي«و »نیروهاي تولیدي«تقابل دیالکتیکی 

. نظـامی از قـدرت میـل بـه مانـدن داردمثابهبهماندگاري و ثبات است. هرگاه سنتی حاکم شود، »تز«خصیصه
:همـان(» .تند کـه بـه مانـدگاري متمایـل هسـتندهاي ثابت هساي از پدیدهنی یا فرهنگی نمونهقانون سیاسی، دی

قـوانین اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی زندگی و عینی شرایط کنندهنییتعزیرساخت یا نیروهاي تولیدي ) 213
؛ اسـتکـه تـاریخ رو جـوهر مح»يتـزیآنت«یژگـیوداراي»نیروهـاي تولیـدي«هستند. روساختدر ساحت

هـا و سـاحت روسـاختی تـاریخِ گـزارهفهم تحوالت اجتماعی مستلزم درك رابطـه دیـالکتیکی پـیشبنابراین
شناسـی بـا تحلیـل عناصـر ماتریالیسـتیی در هسـتی)287-289: 1389(مارکس و انگلس، جامعه انسانی است. 

هـاي اجتمـاعی هـر بنـديصـورتبـر افزونها گزارهمیان پیشروابط دیالکتیکیکهشویم میتوجّهمارکس م
کند.میریپذامکانبندي دیگر را به صورتيبندصورتامکان گذار تاریخی از یک عصر

هربرت بلومر» کنش متقابل نمادین«در نظریه » خود«.1-5-2
ی زنـدگی گروهـی لـمدر مطالعـه ع» 16فـرود بـه زمـین«یا » گرایانهواقع15رویکردي«»کنش متقابل نمادین«یه نظر

اگر ایـن نظریـه خواسـتار مطالعـه... رساندمطالعاتش را در همین دنیاي واقعی به انجام می«و رفتار بشري است. 
مشـغول زنـدگی هاگونه که آنرود و همانواقعی دینی باشد، به سراغ همان گروه واقعی دینی میرفتار گروه

بتـاریخ و تجـار؛ باشـدهـاي اجتمـاعی جنـبشکند. اگر خواسـتار مطالعـهها را مشاهده میهستند با دقت آن
نظریه کنش متقابـل نمـادین بـه درمجموع) 124- 123: 1388(بلومر،» کند.دنبال میدقتبهها را واقعی جنبش

داننـد.و آگـاه مـیگـرکـنش، خـود راهنمـا، خـالقت که انسان را موجودي فعـال، اساي پرداختهطرح نظریه
)269: 1376ارمکی،(

هـاي بـا پـذیرش دیـدگاه» هربرت بلـومر«داند. ها میها و واکنشکنشازايهاین نظریه، جامعه را مجموع
تـر بیـان را روشـن»جرج میـد«هاي نظري هاي خود را بیان کند و هم جنبهبر آن شد که هم اندیشه» 17جرج مید«

١٤. Realation of production
١٥. Outlook
١٦. Don-to-earth
١٧. George Herbert Mead
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داراي ساختی باشد که بـا ماهیـت و طبیعـت کـنش دبایدهد که انسان کنش متقابل نمادي تشخیص می«کند. 
)12: 1977، 18(الور و هندل»متقابل اجتماعی انطباق و همسازي داشته باشد.

»خـود«نظریـه بـراي فهـم و تبیـین 19»نو روش کنش متقابل گرایی نمادیاندازچشم«کتاب مقدّمهبلومر در 
تـوان چیـزي را در کند. بنـابر قضـیۀ اول، نمـیمیبیان بنیادهاي فلسفی و مفاهیم هستی شناختی را در سه قضیه 

22اعیـان اجتمـاعی- 212اعیـان فیزیکـی- 1باشـد. اعیـان عبـارت از سـه مقولـۀ:20»اعیـان«که خارج از کرددنیا پیدا 

در دنیا یافـت کـه قابـل معنـا و اشـاره نباشـد.توان چیزي راگاه نمیعبارت دیگر هیچبه؛ است23اعیان مجرد- 3
سـتی اچیزهـایتمـامشـاملتموضوعااین. دهندمینشانواکنش،اشیاء و موضوعاتيبراساس معناافراد «

قضیۀ دوم بلومر به دنبـال پاسـخ ایـن )319: 1394(تنهایی،» گیرند.قرار میتوجّهورد مالحظه و مجهاندرکه
در روابـط متقابـل اجتمـاعی هـاي اجتمـاعی آمـوزهدر دیدگاه او » کجاست؟» اعیان«منشأ معانی «سؤال است: 

آینـد. معـانى در زنـدگى اجتمـاعى، نـه کنش متقابل اجتماعى پدیـد مـىبامعانى «شود. معنادار میبراي انسان
تنهـا 26گرایـىشـیوه عمـل، عینـى اسـت، بلکـه بـر 25گرایـى، ذهنى و نه بر سیاق واقـع24گرایىالگوى ذهنبراساس

تواند طبقه اجتماعى یـا پایگـاه اجتمـاعى و گیرد. بستر کنش اجتماعى مىدر عمل و تجربه اجتماعى سامان مى
)24- 22: 1388بلومر، (»یا هر مقوله اجتماعى دیگرى باشد.

هـا را پدیـدهگیـرد؛ آن وقـایع و انسان موجودي است که وقتی در برابر موقعیـت قـرار مـی«در قضیۀ سوم 
بـا )446- 448: 1394ی، یتنهـا(»کنـد.ي میگرکنشکند و سپس براساس تفسیر از موقعیت و معانیتفسیر می

شود.خته مینسبت به خویشتنِ خویش در فرآیندي اجتماعی ساانسانبه قضیه سوم شناخت و آگاهی توجّه
بخـش نیروهـاي ؛دهـدرا تشـکیل می» خـود«که تنها یک قسـمت از»من«هربرت بلومر،» خود«در نظریه 

هـاي کـه در نگرشاسـتیافته همـان اجتمـاع سـازماننیز»من اجتماعی«است. نشده بینیتازه و پیش،انگیزنده
یـا » من اجتمـاعی«، »من«فرآیندي دیالکتیکی یا جدلی است که در آن »خود«نی؛ بنابراشودمین منعکس انسا

بینـی نیسـت؛ امـا به هـیچ رو قابـل پیش» من«دهد. خواند و سپس به آن پاسخ میمیرا فرا27»انتظارات اجتماعی«

١٨. Lauer and Handel
١٩. Symbolic Interactionism, Perspective and Method
٢٠. Objects
٢١. Physical Objects
٢٢. Social Objects
٢٣. Abstract Objects
٢٤. Phenomenolist
٢٥. Realism
٢٦. Pragmatisme
٢٧. Social Norms
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رونـده میـان ایـن دو محیط اجتمـاعی اسـت. در دیـالکتیکی پـیشهیافتدهندة توقعات تعمیممن اجتماعی نشان
حاصـل رابطـه » خـود«، »بلـومر«و» مید«طبق دیدگاه .)67: 1977(الور و هندل، یابدوجود می» خود«فرآیند، 

» مـن اجتمـاعی«و » مـن«و عناصر داخلی آن یعنی » خود«بنابراین؛ است»من اجتماعی«و » من«دیالکتیکی میان 
دارد. در عـین يدوبعدانسان در این نظریه، ماهیتی » خود«گیرند. تنها در بستر کنش متقابل اجتماعی شکل می

تواند در برابر دیگران عمـل کنـد، گونه که مییعنی فرد همان؛نیز باشدشتواند مفعول اعمال خودفاعلیّت می
روبـرو شـود و بـا آن ششود تا انسان با دنیـاي خـوددر برابر خود نیز قادر به عمل است. این مکانیزم سبب می

شـود موجـب انتخـاب مـی»خـود«آگـاهی ذهـن از )25: 1376؛ مهـدوي، 279: 1386ریتـرز،(مراوده کنـد.
و خـود »خـود فـاعلی«یـا » خود محـض«یا » عامل شناخت«یعنی » خود«که بشر با دو وجه برساخت ياگونهبه

تنهـا » خـود«دهـد. هاي فردي و اجتمـاعی جامعـه پاسـخ مـیتماعی به کنشمورد شناخت یا خود تجربی و اج
در برابـر موقعیـت 28»کـنش سـازي«همـان زند. ساخت کنش دست به ساخت کنش میش موقعیتپس از تفسیر 

بلـومر، (شـود.نامد که بنابر تفسـیر فـرد از موقعیـت سـاخته مـیمی29»نکنش نمادی«است. بلومر چنین کنشی را 
1388 :27(

پژوهش در تحلیل محتواکاربست نظري .1-5-3
ریـه بـا تلفیـق نظ، ادبیّـاتیشناسـجامعهوصیفی اسـت کـه در حـوزه مطالعـات ت- تحلیلیخوانشی مقاله حاضر 

شود.انجام میهربرت بلومر » گرکنشخود «مارکس و کارل» ماتریالیسم تاریخی«
در موقعیـت روسـاخت مطـرح تـزیآنتعنوانبـه»من اجتماعی«زیرساخت وعنوانبه» من«در نظریه بلومر

» خـود«ابراین بنـ؛ شـودفرهنگی ایجاد می- است. با رابطه دیالکتیکی این دو عنصر یک نوع حرکت اجتماعی 
اصـل رابطـه کنـد. تحـول اجتمـاعی حگیرد و در نظام تقسیم کار کـنش مـیشکل میفرایندي عینیانسان در 

برابـر دراوکـنشیابـد وانسـان هویـت مـی» خود«کهاست»روابط تولیدي«و »هاي تولیديونیر«دیالکتیکی 
»نانسـا«مفهـومر ودر نظریه بلـوم»خود«مفهوم بنابراین ؛ گیردشکل مینیروهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 

کنـد.یمـي گـرکنشموقعیت مادي یا طبیعی در شرایط وکهدر اندیشه مارکس داراي وجهی تاریخی است 
م دو مفهـوولیـدي)نیروهـاي ت(یاجتمـاعهاي زندگی گزارهدیالکتیک بین پیشبر تأکیدگرایانه و بینش انسان

حـوالت تدهـد تـا را در اختیـار پژوهشـگر قـرار مـی» یدیالکتیکی بـودن واقعیـت اجتمـاع«و » کنش«حساس 
واکاوي کند.شکر تلخرئالیستیرا در رمان»خود«تحول فرهنگی همچنین - اجتماعی 

٢٨. Act constructing
٢٩. Symbolic Action
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. پردازش تحلیلی موضوع2
6عودالجـان تهـران بـه دنیـا آمـد و در محله در - آستانه جنگ جهانی اول - 1293در سال بافشهريجعفر 

شـکر ش:هـایاریخ تهران بود. سه رمان از رمانگذشت. وي از نویسندگان ایرانی و پژوهندگان تدر1378آذر 
، هـاي مـادرو رنـجاي دانست کـه اولـی مربـوط بـه دوران کـودکی گانه، گزنه و قلم سرنوشت را باید سهتلخ

)1378:32حدادي، (اوست.یسالانیمط به دوران سومی مربوودومی شرح دوران نوجوانی
وقـایع نویسـنده یابـد. ادامـه مـی1304سـالشـود و تـاشـروع مـی1296سـالاز پـائیزشکر تلـخ«داستان 

بـه ... زدیـآمیدرمهاي اجتماعی و فسـاد اداري عدالتیهاي توده و بینوادگی و عشقی را با شرح محرومیتخا
نیمـی از .سندي تـاریخی دربـاره باورهـا و آداب و رسـوم زنـان ایرانـی پدیـد آوردشود همین سبب موفق می

نیـز شـکر تلـخداسـتان بـا عنـوان يگذارنامعلت.دهدروي میدر مشهد نیمی دیگرروایت رمان در تهران و 
)1380:625عابدینی، (میر»ن و تلخی وقایع داستان است.رمازیطنزآمزبان 
شکر تلخگزیده رمان.2-1

در دوره احمدشاه قاجار قحطی و گرسنگی شدیدي بر عموم مردم غلبـه دارد و بـازار نیـز نیمـه تعطیـل اسـت؛ 
زنـدي چهارسـاله بـه بیست و دو ساله یکی از اعضاي خانواده متمکن در تهران اسـت. او داراي فر» میرزا باقر«

هـوش هجوم گدایان و گرسنگان، جـواد بـی. با روندیکدیگر به بیرون از منزل میاتفاقبهکه است» جواد«نام 
کنـد. بـا تـالش و در را بـراي او بـاز مـی» عـزت«رساند. زنی به نام اي می. میرزا باقر خود را به درِ خانهشودمی

آورد.مداوا جواد را به هوش می
ر خواهـد کـه بـار دیگـبه روسیه رفته است؛ عزت از میرزاباقر میبراي تجارت- همسر عزت - » حاج تقی«

حـاجی تقـی پردازنـد.شب به عـیش و نـوش مـیعزت تا نیمهبارود و به منزلش برود. میرزا باقر به منزل او می
رابطـه و میـرزا بـاقر دهد. عزت شود و عزت را طالق میپس از بازگشت از ارتباط عزت و میرزا باقر آگاه می

شـود و نسـبت بـه عـزت نیـز افـل مـیغ- »کبـري«–از همسـر خـود رفتهرفتهدهند. میرزا باقرادامه میراخود
خـود سـرمایهکه میـرزا کند. عزت از دیدن اینیش به مراکز فحشا و رفت و آمد میبا رفقاوشودمیتوجّهبی

از میـرزا بـاقر بـه سـود خـود تصـرف کنـد و از او فاصـله راگیرد که اموالیکند؛ تصمیم میتباه میهرا بیهود
بگیرد.

کنـد اش توصـیه مـیشود و بـه خـانوادهمیمرگدقاز کردارهاي فرزند - پدر عزت–»عبداهللاییکربال«
کشـته دیگـرش دختـر پسـر و وشـونده مـیهکه به اصفهان مهاجرت کنند. آنان در آستانه قم با راهزنان مواج

- پـدر میـرزا بـاقر- »حـاجی ابوالقاسـم«گیرند. نیز به اسارت می- عبداهللاکربالییهمسر –»خدیجه«شوند و می
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شود.کند و آنجا مجاور میآبرویی فرزند به قم مهاجرت میاز بینیز 
خواهـد بـه سـراغ از کبري میاو گردد.اش بازمیو به نزد خانوادهدهداموال پدر را از دست میمیرزا باقر 

کنـد ومـیمغازه عطاري فراهم ،پدر زنشبا پولِمیرزا باقر .برود و پولی دریافت کند–»حاج الهیار«–پدرش
هـا و از فحشـاخانهبـازهم؛ کنداي کسب می. او پس از آنکه سرمایهکندمیزندگیشیخوباخانوادهدر کنار 
.کندرها میرا اش آورد و خانوادهها سر درمیقمارخانه

کنـد کـه توصـیه مـیبـه کبـري حاج الهیار .گرددو به منزل برمیدهداش را از دست میسرمایهمیرزا باقر 
با اصرار کبري، حاج الهیار بار دیگـر مبلغـی . کندمیرزا باقر را رها کند؛ اما کبري همچنان به همسر کمک می

میرزا بـاقر یابد. د و کسب و کارش رونق میپردازداري میبه مغازهحاج الهیاربا پولدهد. میرزاباقر به آنان می
را بـا کارهـاي ناشایسـت از اموالشکه همه زمانید. کنرها میبرد و از یاد میه راخانواداش با افزایش سرمایه

.کنداي کبري و جواد مراجعت میهشود به اتاق اجاردهد و ورشکست میدست می
کنـد؛ امـا کبـري مخالفـت مـیی انجـام دهـد.ایبَنخواهد به مشهد بروند و آنجا کارمیرزاباقر از کبري می

کننـد. میرزابـاقر بـا برد. در آنجا در یک اتاق استیجاري سـکونت مـیاجبار، خانواده را به مشهد میمیرزاباقر با 
کنـد و بـا همسـر و فرزنـد با شوق و عالقه کار میهرروز. کندفروش اثاثیه خانه، مغازه خشک پزي افتتاح می

. کنـدرا در مشـهد رهـا مـیبـري و جـوادکآورد ومـیروبه فحشا بازهمگذراند. تا اینکه روزگار خوشی می
رسد.گردد تا به تهران میشهر میمیرزاباقر در کسوت درویشان و گدایان شهر به 

نویسـد تـا مبلغـی بـرایش چند بار به مـادرش نامـه مـی. اوکبري خرج مسافرت و بازگشت به تهران ندارد
بـا زنـی مسـن بـه نـام رود. آنجـا میاي براي بنایی خانهبه گردد. میرزا باقر در تهران میازفرستد و به تهران بمی

گیـرد کند. با شناخت جواهر و مقایسه او با کبري تصمیم مـیشود و با او ازدواج میآشنا می» جواهر السلطان«
او را از بازگشـت –کبـريخالـهشـوهرپسـرِ–»شـیخ احمـد«که به مشهد برود و کبري را به تهران برگرداند. 

خواهد که بـه منـزل روند. میرزاباقر از کبري میمی- مادر کبري- » خانه خدیجه«ها به آنکند.کبري آگاه می
را از او خواهـد گرفـت. کبـري نفرزنـداصـورتنیـازنـدگی کننـد؛ در غیـر بـاهماي جواهر بیایـد و اجاره

اه جواهر و میرزاباقر عادت دارند که در محیط کوچـک خانـه و مقابـل نگـ.رودپذیرد و به خانه جواهر میمی
گیرد.تاب دیدن چنین رفتارهایی ندارد و از میرزا باقر طالق میيکبرکبري و فرزندانش معاشقه کنند.

) جهان رمانيهامعانی (ابژه.2-2
گیـرد. دو عنصـر دیـن و گرایى در تجربه اجتمـاعى سـامان مـىشیوه عملبراساسمعانى در زندگى اجتماعى 

بنــابراین بــراي فهــم بهتــر ؛ دهــدرا تشــکیل مــیشــکر تلــخرمــان نظــام تولیــدي شــاکله شــبکه معنــایی جهــان 
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در بسـتر کـنش اجتمـاعى مثابـهبههاي رمان و موقعیت آنان در جامعه باید دو عنصـر دیـن و اقتصـاد شخصیت
یکدیگر تبیین شود.پیوند با 

کـه سـاخت نظـام اسـتاجتمـاعی ماقبـل مـدرن- سیاسـی دهندهشکلعنصر نیترمهمدین کلی طوربه«
کـه رفتـار . در نظم ماقبل مدرن همـه جوامـع، دیـن عـالوه بـر آندسازیش از دیگر عوامل متأثر میسیاسی را ب

در نقـش .... ادیـانهسـتکلـی نظـام سیاسـی نیـز ةکننددهد خود تنظیمماعی افراد را در جامعه سامان میاجت
ایدئولوژي سیاسی حاکم بر روابط دولت و جامعه نقشی بنیادي در متحول کردن و یا پاس داشـتن نظـم سـنتی 

سـی، اقتصـادي و اجتمـاعی ها و نظام معانی موجود در ادیان، خود را در سه عرصه سیااین نشانه..جامعه دارند.
گیـري جهـتتوانـدمـینظام معـانی موجـود در ماهیـت دیـن بنابراین،)12: 1383لی،(افض» .سازندنمودار می

ند.کتعیین شکر تلخرمان ها را در جامعهکنش شخصیت
زیـرا؛ از سوي دیگـر بایـد بـراي شـناخت دقیـق نظـام معنـایی بایـد بـه نیروهـاي تولیـدي نیـز دقـت شـود

شان که یا از پـیش موجـود بـوده آنان و شرایط مادي زیست، فعالیتاز افراد واقعیاندعبارت... هاگزارهپیش«
وضعشـانهاي طبیعـی و تغییـر هاي تاریخی باید از این پایههمه پژوهشیا با فعالیت خودشان تولید شده است.

جهـان گزاره دراین پیش) 287- 286: 1389(مارکس و انگلس، » آغاز گردد.هاانساندر طی تاریخ با فعالیت 
گـري، ماننـد آهنگـري، کـوزهیصـنایعبـراي تولیـد کشـاورزي وکننـدرا ایجـاد مـیرمان، تولید کشاورزي 

)52: 1347،بافشهري(.وجود داردنیز و... بندينعل
واقعیـت اجتمـاعیدر بستر نظام تولیـدي کشـاورزي،»روساختی«عنصر مثابهبههاي دینی و اخالقی ارزش

ن اسـتوار آاجتماعی خود را بـر يهاو کنشزندگی عملی هاو شخصیتدهدمیمعناراشکر تلخرمان جهان 
نسل اول بر تداوم جهـان سـنتی هاست.بازاري، مذهبی و نسل پس از آنگر سه خانوادهرمان روایت. کنندمی

د.کني میگرکنشاین معانی براساسدارد و تأکید
به علت برسازي کنش عزت در ارتباط نامشروع با میـرزا » عبداهللاکربالیی«مهاجرت و ترك دیار خانواده 

کنـدوصـیت مـیمیـرد و از غـم رسـوایی مـی» عـزت«پـدر ) 101:همـان(.از حاج تقی اسـتاوباقر و طالق
پـدر - حـاج الهیـار اخالقـی نامـه همچنـین وصـیت)103:همان(.کنندترك دیاراش به شهر اصفهان خانواده

مـن «و دینـی) مبین و گواه ایـن اسـت کـه خـانواده بایـد بـر مـدار عقالنیـت228:همانفرزندانش (به - کبري
رنـگکمرفتـهرفتهدر جریان تحوالت نظـام تولیـدي، معـانی زیسـت جهـان نسـل اول . ندکنش ک»اجتماعی

کند.در نسل بعدي، شیوه فکري نسل اول را بازتولید می» کبري«گرکنششود؛ اما شخصیت می
در جهان رمانو تغییر معانی فروپاشی نظم موجود، تحول نیروهاي تولیدي.2-3

بـا اسـت. در جهـان رمـان مبنـاي تغییـر معـانی تیدرنهاو فروپاشی نظم موجودباعث تحول نیروهاي تولیدي
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هابطـگیـرد؛ بایـد بـه وضـعیت رت کلی جامعه انسـانی شـکل مـیخآنکه در یک شرایط عینی دیالکتیکی، سا
نیروهاي تولیدي و روابط تولیدي در جهان رمان بپردازیم.

تنها تولیـد محصـوالت نهسالیخشکتجارت و صنعت به تولید کشاورزي وابسته است. با در جهان رمان 
رکـود بـهنیـز ...گـري وکوزهمانند آهنگري،ییفصنایع بسیار ضعشود؛ بلکه تجارت و کشاورزي متوقف می

اجی تقـی اوضـاع و کیفیـت تولیـدحشوند.فقر شدید و گرسنگی گرفتار میمردم شهر بهرونیااز د. گرایمی
گري و چلنگـري و زهکومهمشاي که صنعت ندارد ملت بیکارهالبته استبعادي «د:کنگونه توصیف میاینرا

ــدينعل ــهو بن ــهيهاکارخان ــک ســازي و حرف ــه ســازي و کل ــزرگ او شیشــه امال هــاي آزاد آن ســقائی وب
بهتـر از ایـن تعریفـی بـه سـوغات ؛ هـیچ مسـافري اسـتو از این قبیـل یخوانهیتعزبازي و گیري و حقهمعرکه

)1347:52باف،شهري(»تواند بیاورد.نمی
شـدتِ آیند و بـا با همراهی فرزندش جواد به خیابان می؛استبازاريباقرمیرزا که از یک خانواده مذهبیِ

کننـد و افـرادي کـه تواناترنـد غـذاي افـراد به یکـدیگر حملـه مـیگرسنگانشوند.گرسنگی مردم روبرو می
ی یآقـا ببـین اون چـن تـا«گویـد:با مشـاهده ایـن وضـعیت مـیجوادآورند: تر را از دهانشان بیرون میضعیف

؛نـهکمـث اینکـه داره شـنو مـیشو قاپ زدن. آخ اون مرتیکه رو ببین پختکدمچطور رو اون یه نفر افتادن و 
جـوري انگشـت تـو اون یکـی دیگـه رو ببـین چـه!اوه!ره. اوهاندازه و جلو میخودش رو آدما می!يچه جور

کربالیـیکـه خـانواده یـا هنگـامی) 22:همـان(» ندازه و لقمه را از تو دهنش بیرون میـاره.دهن اون الغره می
شـوند.مـیوورود به قم بـا حملـه گـدایان گرسـنه روبـرۀآستانرکنند. دبه سمت اصفهان مهاجرت میعبداهللا

)117:همان(
تواناسـت. در یگیـري زیرسـاختو گرسنه مانع شـکلر طبیعت، نبود صنایع و ابزار، انسان بیکاسالیخشک

» نیروهـاي تولیـدي«تضـعیف. بـاشـودمـیتـر اتوان، انسان در نظام تولیدي نـبیمارييچنین شرایطی با فراگیر
داشـت.نیرومنـد و مـنظمنظام تولیديیکتوان امیدي براي تشکیلریز دیگر نمیانسان طراح و برنامهویژهبه
بهـار اما علوفـه مسـموم و آلـوده ؛یدگذشته به ظهور رسییبدغذاهمان قحطی و مقدّمهاز هرچنداین بیماري «

شیوع آن را تشدید نمود و طـولی نکشـید کـه بـیش از وبا کودهاي انسانی در دسترس گرسنگان واقع شدکه
یک دفـن هفـت مـرده را مردم با همه تکلیف شرعی که هرکهییجا.. تا نیمی از سکنه را به دیار عدم فرستاد.

هـاي مردگانی چـون تـليهادستهدر هر گوشه و کنار .ندوري اجساد نرسیدآحتی به جمع؛دانستندوظیفه می
،رنمـرده هفـت قِـیـک که کنتراتچی اموات از بلدیه وقـت بابـت دفـن ... شده بودنداشتههیزم بر روي هم انب

)1347:170،بافشهري(» .شده بودرطلبکاهاچهارده هزار تومان در نخستین هفته
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هاي فرهنگـی، فکـري، حقـوقی و سیاسـی دگرگونی ساحتوموجب سستی زیرساختنابودي و سستی
حـالل و حـرام را از ،شود مردم براي حفظ جـانکه گرسنگی باعث میياگونهبه؛شوددر روابط تولیدي می

در «...کننـد: شود و مردم از خوردن حالل و حرام براي بقاي خود دریغ نمـیها خالی میدرون مغازهیاد ببرند. 
سـبدي ز هـاي الغـري در آن اهـاي خـالی کـه گـاهی مـوشینـهیهاي تهی و جعبه آکه جز قفسهددرون هیچ 

دیگر حیوانی به نـام اسـب و االغ و شـتر و ...خوردچیز دیگري بچشم نمی؛کنندبلوکی و از سر طاسی سر می
مـرده و زنـده وکالغ به حکم سیمرغ و سـمندر درآمـدبلکه سگ و گربه و جغد و ؛خوردینمقاطر به چشم 

ین یـاعتقـاد بـه دیـن و مـذهب و آبـا همـهکه براي مردم فشار به حدي رسید... گردیدها خوراك مردمان آن
) فاصله از مبانی سـنت و دیـن و 18:همان(» ...دیگر حالل و حرام و مباح و مکروه اعتبار خود را از دست نهاد

شـده از یک خانواده سـنتی و دینـی بـا تـوان مـالی متولـد . میرزا باقردر این فرایند مشهود استسستی اخالق
و بـه قمارخانـه، فحشـاخانهاودهـد.رود که اموالش را از دست میپیش میياگونهبهاشمسیر زندگیاست؛ 

زنـدگی ،کند و گـاه بـا گـدایی و درویشـیگردي معاش میو گاه در شغل دورهکندخانه رفت و آمد مییم
رود.مـینـامحرم در پـی زنـان حتـیو شـود به خانواده پاینـد نمـیدیگراو) 300، 200:همان(کند. سپري می

)303:همان(
يهـاازدواجشـود. نمونـه آن در ارزش مـیانسـان بـیحقـوق،تضعیف ابعاد قانون در ساحت روساختبا 

کبـريویژهبـهجامعه اسـت. میرزابـاقر در حـق زنـان و هايشخصیتمتعدد و به خدمت گرفتن زنان از سوي 
و آنـان فروشدمیشهمسر و فرزندانه وسایل و اثاث ساده و اولیه زندگی چنانک؛داردروا میهاي زیاديستم

همچنـین )297:همـان(گـردد.ها برمیو بعد ماه) 1347:258،بافشهريکند (بارها در شرایط دشوار رها می
گسسـت رابطـه)90:همـان(دهـد.طـالق مـیمهریـه بیو عزتجیران برخی از همسرانش را مانند حاج تقی 

هـایی ماننـد وحشـیگري و خشـونت میـان به وجود آمدن کنشباعثفقر،يفراگیرنیروها و روابط تولیدي و 
و... مشـاهده هـا میـان همسـران، همسـایگانخشونتدر رمان انواع متفاوت و متعددي ازشود.ان میگرکنش

- 227:همـان(رباینـد. اش را مـیشود و وسایل شخصـیکنیم. حاجی الهیار در اثر حمله دزدان مجروح میمی
)489- 488:همان(.دانخوراو میمیرزا باقر براي تنبیه کردن جواهر، فاضالب را به )228

ها در اثر ضعف اقتدار سیاسی حاکمیت، ظهور کسب و کارهاي استفاده فراشوءیت و سمضعف حاک
فروپاشی نظم موجود در از نتایج...گیري، درویش، گدایی و فروشی، معرکهمانند روسپیگري، میکاذب 

و نتیجه آن کند مینومید را مردم هاترمیم زیرساختناتوانی روساخت در.تولیدي در جهان رمان استنظام
گونه توصیف کشورهاي همسایه ایندروضعیت مهاجران ایران را » حاج تقی«. کننداریدشود که ترك می
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بودند و با ناامنی به جان آمدهی بودند که از ظلم حکام و جور اعیان و فقر و یهابیچارگان آناین«: کندمی
پناهان نیز از ذلت این بیطلب کار و نانی به سرزمین بیگانه مهاجرت نموده بودند. خفتدر ترك یار و دیار 

ت غیر از کارهاي پرمشقت و پس.آمد و هرآینه مشاغلی به دست آورده بودندآن درماندگان کمتر نمی
همان از ها نیز از کثرت خود مهاجرین نبود که غالب آنکشی کاريحمالی و عملگی و کناسی و زباله

)52:همان(» ...کردندگدائی میبودند وکارهاي مذلت بار محروم مانده
زنند و کاالهاي نارواي خود را به بازرگـان دیگـر دست به تقلب می؛بازرگانان که باید داراي اعتبار باشند

آبرویـی حیثیتـی و بـیبی«...د: دانحیثیتی بازرگانان ایرانی میمایه بیفروشند. حاج تقی این کار را کشورها می
آبرو نبودند که از بـس تجـار اعتبار و بیها بیخاص فقرا و مهاجرین ایرانی نبود و بازرگانان ایرانی کمتر از آن

سـتد ور دادد؛هـا را نکـول کـردهمطالبات آن؛داخلی با مردم آن مملکت در معامالتشان غش و تقلب نموده
هاي دستباف کرباس و فـدك و مختصر صادرات مملکت مانند پارچهدر همان؛کار بردهتجارتشان نیرنگ به

که باب ایرانیان آنجا بـوده و خشـکبار ماننـد پسـته و فنـدق و زیـره و کشـمش و غیـره ییقباقناویز و عبائی و 
،بـافشـهري(» انـد.کار بـردهه و دغل بهقها حسر کیسه ته کیسه کرده در آنسرتوپ ته توپ،؛خیانت نموده

1347:52(
تفسـیر و تعریـف مـردم از مسـائل گونـاگون ... ها و سـازوکارهاي موجـودبلومر در شرایطی که راهازنظر
رفتارهـاي احتمـال ظهـور؛نمایـدها را تـأمیننگی موجود نتواند آنکه تعاریف فرهياگونهبه، کنددگرگون 

نـاآرامی اجتمـاعی در ایـن اسـت کـه از سـویی حامـل نشـانه اهمّیتشود. ایجاد میجمعی و ناآرام اجتماعی
شـکال جدیـد سـاختارهاي دیگـر آمـادگی پـذیرش اَفروپاشی و لزوم تغییر نظـم اجتمـاعی اسـت و از سـوي 

شـدن منزلـت بهاکمرفتارهاي جمعی،تغییر )71- 70: 1969بلومر،(دهد.اجتماعی و کنش پیوسته را نشان می
هاي کاذب، تقلب و... از پیامدهاي گسسـت رابطـه انسان و تضعیف حقوق زنان، مهاجرت، پدیدار شدن شغل

تحـول و فروپاشـی نظـم موجـودبـا است. همچنین شکر تلخنیروهاي تولیدي و روابط تولیدي در جهان رمان 
و معتقد بـه باورهـاي مـذهبی بـه نسـلی کـه بـه دارنسل دینشود. نشان داده مییگذار اجتماعواقعیت ها، ابژه

نسـل »خود جمعی«متفاوت از ياگونهبه»خود جمعی«درواقع. یابدتغییر می؛معانی دینی چندان اعتنائی ندارد
.کندي میگرکنشگذشته 

شکر تلخجهان رماندر فرایند تحول نظام تولیدي» خود«يبندصورت.4- 2
کـاردر هر عصري برآیندي است از رابطـه دیـالکتیکی طبیعـت، انسـان و ياجامعهاجتماعی هر يبندصورت

. چنانچـه تغییـري در نیروهـاي طبیعـت و یـا همـان محـیط کندرا نیز بازتولید می» خود«بندي که صورتاست
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میـان عناصـر نیروهـاي این انسان است که بایـد بـا فعالیـت خـود رابطـه دیـالکتیکی؛جغرافیایی صورت گیرد
توانـد بسـتري بـراي هـاي دگرگـونی چـارچوب اجتمـاعی مـیبـروز زمینـهازآنجاکـه.را تنظیم کنـدتولیدي

تـوان دیـد کـه در جهـان رمـان مـی) 99: 1955بلـومر، (و هویت جدید براي انسان باشـد.اجتماعیهایناآرام
در سـطح گسـترده جامعـه را بـا آشـوب معـانی در سـاحت سـالیخشکنیروهاي تولیدي بـا فیتضعچگونه 

کـه در اسـتمتفـاوت از تـاریخ پیشـین ي» خـود«گیري شکل. چنین وضعیتی باعثکندمیروبرو روساختی 
کند.ي میگرکنش»من اجتماعی«به توجّهبیهاي جدید موقعیت

حـاج «،»عبـداهللاکربالیـی«،»ابوالقاسمحاج «هستیم. نمونه نسل اول » خود«شاهد دو نوع ،رماندر هر نسل 
ها بر مبنـاي سـنت و هنجارهـاي معیـار جامعـه هاي آنپایبند هستند و کنش» من اجتماعی«هستند که به »یاراله

اسـت. او فـردي بازرگـان اسـت و »حاجی تقی«در نسل اول، » خود«دهد. نمونه دیگر از جهان رمان روي می
ثـروت و مـدیریت نیروهـاي تولیـدي کـه در اختیــار دارد در ۀواسـطبهدر طبقـه فرادسـت جامعـه جـاي دارد. 
هـا را آورد و هرگاه بخواهـد آنبه عقد خود درمیراکند. زنان بسیاريبسیاري از موارد دیگران را استثمار می

گیـرد و از آن سـرپیچی را نادیـده مـی»مـن اجتمـاعی«شخصـیت گـاه کند. این مهریه به حال خود رها میبی
هـاي فرهنگـی را محتـرم ی و ارزشکـه نظـام اخالقـاسـت» خود جمعـی«داراي درمجموعکند. نسل اول می
خـود «حـاج تقـی بـا » خـود فـردي«امـا ؛ تابنـدرا برنمـی» من اجتماعی«یا شمارند. شکستن معیارهاي سنتیمی

ناهمگون است.» جمعی
مـن «بـه کـه »عـزت«و »بـاقر میـرزا«، »صـغري«در دو گروه قابل تقسیم است. یک گروه ماننـد نسل دوم

د.دهنـتشـکیل مـیدر نسـل دومراجهـان رمـان»خود جمعـی«نسل پیش اعتنائی ندارند. این دسته » اجتماعی
هـا پایبنـد که همچنان از آغاز تا نهایت رمان به فرهنـگ معیـار و سـنت»یارحاج اله«گروه دیگر مانند دختران 

اصـول و از گـاه در تمـامی شـرایط سـخت و دشـوار، فقـر و گرسـنگی هـیچ»کبـري«هستند. شخصیتی مانند 
.کندعدول نمیمعیارهاي اجتماعی 

هـاي ارزشالقـی وبـه نظـام اخپذیرنـد ونسل گذشته را نمی»من اجتماعی«،نسل دوم جهان رمان» خود«
باعـث ساختارشـکنیو روسـاختزیرسـاخترابطـهدگرگـونی گسسـت و کننـد. مـیتوجّـهفرهنگی کمتر 

،تحـول نظـام تولیـديبـاکـه معانی اسـت براي فهم و شناخت خویشتن نیازمند » خود«زیرا است؛ها شخصیت
گردند.معنا، سرگردان میه شدن بحرانههاي رمان با مواجشخصیتجهیدرنتشوند و دگرگون میمعانی

سنتی» خود«رانی و به حاشیهي اول و دومهانسل» خود«تقابل .5- 2
دیگـر سـاختارهاي اجتمـاعی انسان موجودي متعین شده از جبرهایی چون؛ جغرافیا، اقتصاد و در دید مارکس 
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بـودن گـرکـنشبـاور بـه صـراحتبه» جامعـه چیسـت؟«کـه سـؤالمارکس و انگلس در پاسخ به این نیست. 
د. جامعـه خواهـد باشـکـه مـیشـکلشبه هـر «گویند: میسؤالها در پاسخ به این کنند. آنها را بیان میانسان

) به دیگر سخن، مـارکس بـا اعـالم نقـش 64: 1387(مارکس و انگلس، » هاست.محصول کنش متقابل انسان
اعالم کرده اسـت؛ ایـن کنندهنییتعگري نیروهاي تولیدي و زیرساخت خواندن آن، در حقیقت آدمی را تعیّن

)212- 1395:211(تنهایی،مارکس است. یشناختجامعهگرایانه بودن رویکرد یکی از معانی انسان
قـدرت نمـود ها فردي بسیار شدید است. شخصیت» من«بر » من اجتماعی«جامعه رمان، سلطه نسل اولدر

در سـاحت هاي پیشـین و آیـین معیـارفرهنگ و سنت،ویرانی زیرساخت نظام تولیديا ب؛ اما فردیت را ندارند
قـرار دارد؛ از » خـود«در سـاختار » روسـاخت«و » تـز«مثابـهبهنیـز » من اجتمـاعی«شوند. ریپذبیآسروساخت

تعهـد ، نسبت به جامعـه و فرهنـگ بـینسل بعد»جمعیخود«جهیدرنت؛ شودنتیجه آن میشود و میتهیمعانی 
بنـابراین سسـتی رابطـه میـان ؛ کنـدي مـیگـرکـنشدگرگون یافته » من اجتماعی«به توجّهبا » خود«شود ومی

نسـل » مـن اجتمـاعی«شـود کـه مـیجدیـد ي» خود«باعث ظهور،شکر تلخدر رمان زیرساخت و روساخت
انجامد.ها میقابل تضادي میان نسلاین وضعیت به تگیرد. را نادیده میپیشین

دیـد. » بـاقر میـرزا«هـاي در کـنشتـوانرا مـیهـاسنتی و تقابل نسـل» من اجتماعی«گریز از نمونه جریانِ
کنـد و مـیيقماربـازخواري، ویژه دارد و گاهی میتوجّهخواند و به خانواده شخصیت باقرمیرزا گاه نماز می

سـرگردان هـا سـنتیـا » مـن اجتمـاعی«تعهدي بهتعهد و بیمیاناودرواقعشود. تعهد مینسبت به خانواده بی
سـو ارزشـی جامعـه بـه دیگرفردي است که در حال گـذار از رعایـت مناسـبات» خود«. باقر میرزا نمونه است

یعنی ابتذال فرهنگی و اخالقی است.
بـه اینکـه عـزت از یـک توجّهبا اعتنائی ندارد. » خود جمعی«به ساختارهاي اجتماعی و »عزت«شخصیت 

آورند؛ امـا کـنش عـزت خـالف خـانواده و میيجابهخانواده متدین واقعی است و صادقانه آداب شرعی را 
اسـت کـه رناگزیچنین وضعیتیدر . او گیردمیطالق گی هفده یا هیجده سالدرعزتاعتقادات جامعه است. 
بـاقر میـرزا بـاکـهکنـدیمسـعی پـذیرد و این شرایط را نمـیعزتباشد. ياهفتادسالههمسر پیرمرد شصت یا 

ایسـتد تـا اینکـه رابطـه تالشی بـازنمیگونهچیهباقر میرزاازارتباطی نامشروع داشته باشد. عزت براي ارتباط با 
کند.نسل اول او را طرد می» من اجتماعی«وشودها براي همگان آشکار میآن

پـذیرد. شـوند. نسـل اول کـنش نسـل دوم را نمـیرابطـه تقابـل تضـادي مـینسل اول و دوم، وارد » خود«
: 1347،بـافشـهري(د.گیـرکناره میعزتشوند و از آگاه میو میرزا باقردخترشارتباط ازعبداهللا کربالیی

رك دیـارخانواده بنا به وصـیت پـدر تـاعضاي دیگر .)103: همان(شودمیمرگدقعبادتحالدرو ) 101
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بـه- بـاقرمیرزا–آبرویی فرزندش شکنانه و بیهاي ساختاررحاج ابوالقاسم نیز از کردا.)105: همان(دنکنمی
و هـايروکجا فهمیـدن از بـحـاج الهیـارهمچنـین)179:همـان(د. شوآنجا مجاور میکند و مهاجرت میقم
)109:همان(.کنددوريهمسرازکهکندمیتوصیهکبريبه- باقرمیرزا–مادش دايهایشکنتسنّ

درواقـعیابـد. هـا در دو نسـل نمـود مـیطرد و انکـار شخصـیتبادر دو نسل » خود«دو نوع و جدالستیز
نظمـی مناسـبات کـه پـیش از بـی» خـود«اي متشـکل از دو جریـان اجتمـاعی اسـت. یـک جامعه رمان، جامعه

. کنـدمیي گـرکـنشدینـی جامعـه - هاي اخالقیها و ارزشسنتبراساستولیدي جهان رمان با هویتی دینی 
. پایبنـد نیسـتپیشـین » مـن اجتمـاعی«یا ها ها و سنتفرهنگا دگرگونی نظام معنایی بهبدر نسل بعدي» خود«

سـرگردان و ي» خـود«مثابـهبه» مـن اجتمـاعی«و » مـن«این نوع پـس از نـابودي نظـام تولیـدي و گسـیختگی 
با تشخص و هویت دینی در رویارویی و تضـاد بـا »خود جمعی«ت میان کند؛ در این صورهویت ظهور میبی

اسـت کـه در » خـود جمعـی«نتیجه این تقابـل نـابودي و تضـعیف گیرد.هویت و سرگردان قرار میبی»خود«
کند.ي میگرکنشها چارچوب سنت

نسل پیش»من اجتماعی«رانیو به حاشیهجدیددر نسل» خود«تضاد.6- 4
نیروهـاي تولیـدي بـا روابـط رابطـه میـانفرایند گسستدر با دگرگونی شبکه معانی شکر تلخجهان رمان در 

نی؛ بنـابراانـدشـدهدچار گسستگی یـا شـکاف نسـلیدر دو نسل روبرو هستیم که» خود جمعی«با دو تولیدي
تضـاداز سـوي دیگـر . اعتنایی ندارندنسل قبلبه ساختارهاي اجتماعیجامعه رمان در نسل بعد »خود جمعی«

بـه مناسـبات فرهنگـی» خـود فـردي«ۀمثابـبهيمانند کبرشخصیتیدرونی در نسل جدید نیز وجود دارد؛ زیرا 
د. ایـن فـرد در کنـي میگرکنشنسل پیشین هاياو همانند شخصیت» خود«واستوفادار و پایبند نسل پیش

شوند.درون نسلی در وضعیت جدید اجتماعی به حاشیه رانده میو تضادتقابل
در يکبـر.دشواین گسست محسوب مینمود نمونه میرزاباقر و کبري در روایت رمانهاشخصیتجدال 

در روایـت رمـان راهاها و ارزشگیرد. باقرمیرزا انواع شکستن سنته با همسري به نام باقرمیرزا قرار میهمواج
بـا زنـانی همچنـین میـرزا بـاقر.رودبه دزدي میوکندا بارها در شرایط فقر رها میخانواده راو . دهدانجام می

همچنان بر مناسـبات اجتمـاعی و يکبرگریداز سوي کند. به زنانی مانند مرضیه خیانت میوآمیزد نامحرم می
و دیگـر مشـاغل دشـوار را تجربـه ییشـوط کلفتی، رخـتترین شرایدر سختاو ماند. نظام ارزشی وفادار می

کنـد. همراه زندگی اوست؛ اما در این شرایط عفت خود را حفظ مـییرهاشدگگرسنگی و همواره کند. می
یگر میرزا باقر در یک اتـاق زنـدگیدحتی حاضر است در کنار همسرِو ماند وفادار می»میرزا باقر«ههمچنان ب

کـه در تصور کنـدتواند کبري نمی)507- 506: 1347،بافشهري(د.کند؛ زیرا همچنان امید با اصالح او دار
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فرزندانش شاهد معاشقه و رفتارهاي زننده جواهر و میرزا باقر باشـد. او بـا تمـام اتفاقبهاي باشد که محیط خانه
.برتابدرا- باقرمیرزا–همسرشمغایر معانی ارزشی و هنجارشکنتواند رفتارهاي تحمل و شکیبایی نمی

هـاي فرهنگـی در روایـت رمـان هـا و یـا روسـاختنسل دوم به سـنتدروفادارجریانةدهندادامهکبري 
شـدهتوجّـهن و بدان بـینسل دوم از آن گریزا» خود جمعی«پاسبان نظام فرهنگی و ارزشی است که او است. 
اهمّیـتو معلـم بسـیار علـم اهمّیـتش پایبند است؛ بلکـه در نگـاهدینی- سنتیهايارزشبهتنها . او نهاست
جـواد فرزنـدشبـه کند و درباره سوادآموزي و منزلت معلـمو فرزندش را در این راه ترغیب می. کبريدارد

حسـین مـیگن امـام ؟دونی به کلمه درس و مشق که یادشون میدن چقـد قیمـتش میشـهمی«... گوید: چنین می
دهن مالشو پرطال کرده بود و علـی بـه اون بزرگـی کـه ؛دنشو که سوره فاتحه یادش داده بوقربونش برم بچه

ه کلمـه علـم یـخونـده کـه خونن خودشو غالم کسی مـیسمونش میساق عرش خدا دسشه و لنگر زمین و آ
که کـوریم و از مادر بیشتر حق به گردن بچه داره. من و توو معلم از پدر ؟مگه این کار کم کاریه؛دش بدهای

)273: همان(» .میخوریمریم به چه درد اهیچ چی سر در نمی
کـهدهـدیمتشـخیص «دانـد و ها مـیها و واکنشبلومر، جامعه را مجموع از کنشویژهبهنظریه مارکس، 

بایستی داراي ساختی باشد که با ماهیت و طبیعت کنش متقابـل اجتمـاعی انطبـاق و همسـازي داشـته انسان می
اي از کـنش پایبنـدي بـه هـاي تربیتـی نمـود و جلـوهگیـريبنـابراین سـخت)12: 1977(الور و هندل، »باشد.

وجـود چنـین احساسـاتی بـدین در جهـان رمـان اسـت. » من اجتمـاعی«هاي فرهنگی نسل وفادار به روساخت
دهـد. در ایـن دیگر مقیاسی کامل از پذیرش و پیـروي طبیعـی را ارائـه نمـی،معناست که نظم اجتماعی حاکم

کنـد. بـه ایـن ترتیـب، جامعـه در اجـراي تی جایگاهی نامشخص و متمایل به ناپایداري پیدا میگستره، نظم سن
تقـابلی میـان جـهیدرنتهـاي جـدي، پیـروزي الزم نـدارد. در رویارویی با مسائل و بحرانویژهبهتعهدات خود 

آنـان » مـن«کـه انجامـد مـیییهـا» خـود«یرانـدهد و به کنارگذاشتن و حاشیهها در رمان روي میشخصیت
پذیرند.را در وضعیت جدید را نمی» من اجتماعی«همچنان 

گیري. نتیجه3
دهـد. را تشـکیل مـیشـکر تلـخرمـان معـانیشـبکهبسـتر نظـام تولیـد کشـاورزيدینی بر و مفاهیمعقالنیت
رمان کـه در بـازار فعالیـت گرکنشهاي شخصیتازآنجاکه. ندکمیضعیفرا تنیروهاي تولید ،سالیخشک

درویشـی،گـدایی،مشاغلآمدن. پدیدشودتر می، کسب و کارشان ضعیف و ضعیفمروربهاقتصادي دارند 
نبـود یـک شـیوه تولیـدي .استنابسامانوضعیتاینهايپدیدهازنیز... وغارتگريروسپیگري،فروشی،می

سـاختارهاي سیاسـی، فرهنگـی و یـاشـود روابـط تولیـدي طبیعـی موجـب مـیسـازوکارمنسجم و سالم و بـا 
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و نـاآرامید.کنـمـیدگرگـونینیـز دچـار رامعنـایینظـام . چنین وضعیتی، اقتصادي نیز دچار گسست شوند
نشانه فروپاشی و لزوم تغییر نظم اجتماعی است و آمـادگی،شکر تلخجهان رمان سستی در ساحت روساختی

هـا و مباحـث عقیـدتی چنانکـه مسـائل سـنت؛دهدنشان می»خود«جدید يبندصورتپذیرش جامعه را براي
در سـاختار » من اجتمـاعی«و»من«اینباوجود. شوندها در جهان رمان دچار سستی و دگرگونی میشخصیت

»خـود«نسـبت بـادرکـهردیـگیمشـکل دیگري» خود«دیجدو در نسل دگیرنفاصله میاز یکدیگر »خود«
سـت کـههاگسسـت نسـلاین شکاف یادرواقعاست. توجّهو نظام ارزشی بی»من اجتماعی«بهنسل قبليها

هـاي کـه نظـام اخالقـی و ارزشاسـت» خـود جمعـی«داراي شـکر تلـخجهان رمـان نسل اول دهد.روي می
»بـاقر میـرزا«، »صغري«قابل تقسیم است. یک گروه مانند دو گروهشمارند. نسل دوم در محترم میفرهنگی را

دهند.مسلط را تشکیل می» خود جمعی«نسل پیش اعتنایی ندارند. این دسته » من اجتماعی«به که »عزت«و 
تحـول پایبنـد هسـتند. »من اجتماعی«رمان به پایان روایتکه همچنان از آغاز تا »کبري«دیگر مانند گروه

ن را ینسـل پیشـ»مـن اجتمـاعی«،دوم جهـان رمـاننسـل »جمعـیخـود«نظام تولیدي و دگرگونی نظام معانی
گیرنـد و و در تقـابلی تضـادي بـا یکـدیگر قـرار مـیشکر تلـخنسل نو در جهان رمان يها» خود«پذیرد.نمی

شـود. پـدر مـیمـرگدقو از کردارهـاي او رانـداز خود میدخترش را پدر عزتکنند. میرا طردهمدیگر 
کنـد کـه از همسـرشکبـري وصـیت مـیشود. حاج الهیار نیز به مجاور قم میکند و میرزا باقر ترك دیار می

در نسـل جدیـد » خود«طالق و جدایی کبري از میرزا مبین شکاف و جدایی دو درواقعدوري کند.میرزا باقر
و تضـعیف شـیوه سالیخشکپس از » خود جمعی«پیشین و یکی نماینده » خود جمعی«یکی نماینده و ؛است

ت.تولیدي اس
کتابنامه

سروش.:، تهرانشناسىهاى جامعهنظریه،)1376(یتقآزاد ارمکی، 
ۀمجل، »هاي تاریخی دولت مدرن در ایرانرویکرد فرهنگی به نظم سیاسی پیشامدرن و زمینه«،)1383(افضلی، رسول 

.36- 1، صص 63ةشمار، حقوق و علوم سیاسیةدانشکد
فروغ آزادي.:تبریزهنر و ادبیات (مثلث هنر)،یشناسجامعه،)1379(اکبریعلترابی، 

چهارم، تهران: نشر بهمن برنا و مرندیز.اپچ،یشناسجامعههاي نظریه،)1394تنهایی، حسین ابوالحسن (
اران، ذگ: بنیاني میانیشناسی در مدرنیتههاي مدرن جامعهبازشناسی تحلیلی نظریه،)1395ابوالحسن (تنهایی، حسین 

.دوم، تهران: نشر علماپچ
.32- 32، صص 91- 94ة، شماررفتهم، »تهران قدیم«راوي ،)1387(حدادي، نصراهللا 
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علمی.اپ سوم، تهران:چامیر) صدقیانی و غالمحسین یوسفی،محمدتقی (، نقد ادبیيهاوهیش،)1370(دیچز، دیوید 
محسن ثالثی، تهران: علمی.:، ترجمهدر دوران معاصریشناسجامعهۀنظری،)1386ریترز، جورج (

.نسرین پروینی، تهران: سخن:ه، ترجمشناسی ادبیات داستانیجامعه،)1386زرافا، میشل (
، آواي نور.تهران،در ادبیات فارسییشناسجامعه،)1378اهللا (ستوده، هدایت

تهران: نشر نی.دوم،اپچ، ترجمه هادي جلیلی،شناسیکشاکشی آراء در جامعه،)1388(ونیاستسیدمن، 
، تهران: چاپ روز.شکر تلخ،)1347جعفر (، بافشهري

محمـدجعفر پوینده، :يو گردآور، ترجمـه شناسـی ادبیـاتدرآمدي بر جامعه،)1377گلدمن، لوسین و دیگران (
.تهران: نقش جهان

محمدجعفر :و ادبیات، ترجمه، جامعه، فرهنگ »پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی«،)1381لوسین (گلدمن، 
نشر چشمه.:سوم، تهراناپپوینده، چ

نی.محمدرضا شادرو، تهران، نشر:ترجمه،ادبیاتیشناسجامعهرویکرد انتقادي در ،)1386لئو (لوونتال، 
سوم، تهران:اپباقر پرهام و احمد تدین، چ:: مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ترجمهگروندریسه،)1378(کارلمارکس،

.آگه
، چهارماپپرویز بابایی، چ:، ترجمهلودیگ فوئر باخ و ایدئولوژي آلمانی،)1389انگلس (فردریس و کارلمارکس،

.تهران: چشمه
.49- 6صص ، 21ةشمار، شناختۀنشری،»کنش متقابل نماديبر مکتباي مقدّمه«،)1376(محمدصادقمهدوي، 

دوم: تهران: نشر چشمه.اپچ،2و 1لدج، ایرانیسینوداستانصدسال ،)1380میرعابدینی، حسن (
.علمی و فرهنگین:ضیاء موحد و پرویز مهـاجر، تهـراه، ترجمادبیاتهنظری،)1373ولّک، رنه و آوستن وارن (
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