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هی  این نسا ی   تییدی ادت م مثل دیین تیصه هی  نس  ویمعه هتییدی اربییت یکی از تیص ویمعه

کاه ر  دایین    تاسر. همچیاین   غنضی دنر م ودا بی مسقسا صسر مساوه می میدی بی به  متی قظیی
تایی   ا بیایم ری    تییدیی هیچ مسقسنی قی ت که ویف ق،یه ویز م قیها  ویمعاه   هی  ویمعه تیصه

ا ی مالاد ی میتیای بان امان اداتع یی م ویهتاة        بای تییدی اربیایت ها  هایچ مسقاسا ار     ر  ویمعه
میزلاة یام مسقاسای امان  ر  صاس        تاسر م اران اربای ر  مهساة قخ ات باه       ودابیهته وسالی قمای 

هی همه بنص ف آن چیز   تسر م این ر  قظن ننهته می« والسیل»مستکیهیی وییین م واسیل م بتی 
 .  رن ادت که معمسپً ر  دیبت اربییت م قالد اربی مندسی می

ر  قالد اربی معمسپً آقچه اهمیت را ر دیصتی  ر مقی ارنی صس ت صییلیی ادتعی هی قاسۀ 
وندی  تخصیتی طنح م از این  ییل ادت م اماس  بینمقایی انان ها  واسوهی بناق،یزقادی صانهیً        

 نسقه  میکنر بینمقی به ارن تسقد. میتالد اربی غیلییً رتمن هن زمییه ر  قظن ننهته می نیسان وس به
وساقیاد   تییدی هین )م اربییت( قمای  ن بس ریس معتالد ادت که ویمعهی  مدت که وی همین ادت. از

 .صسبی بن یم ب تن  نا  نینقد به

تییدای اربیایت بای ا یایل چیاداقی       تییدی قیز از همین آغایزی ویمعاه   ر  صسر بسزۀ ویمعه
مبان ر    مایکس    مرم کای امیال  اددی ن ر   نن قسزره  م هنبنت کیت م انسدت مساوه قشد. 

مای کس باسر کاه بیشاتن از     هالاط   نن بی ت ی هالط به طس  او ی ی به اربییت ونراصتید. تیید امایل 
 غینمادمن م نایه متیای س ادات.     ی ام وناکیاده ء اربای  هی به اربیایت وسواه قشاین راری امای آ ا     آن
یداای ر  تی هاای  ویمعااه تییداای اربیاایت ر  مالیی اه باای داایین تاایصه   مداات کااه ویمعااه هماین  از

کاه بییاد    ونم شی وغیینات اوتمینی م رینی قتساق ات چیاین   م  هییی مثل دییدتی آمسزش بسزه
. ه  ر  بسزۀ قظنیاه م ها  ر  باسزۀ وا،مهشی کای  چیاداقی کاه        ییبدوثییت تسر م مشنمنیت 

و،مهشا،نان  قی ات کاه بیشاتن    ی ن یاب  را ا  ر ت نسمی بیتد صس ت ق،نهته ادات. بیایبناین  
تایی  قیسرقادی از ومساه یاین ماتی  یمسقاد میسیایمزی        مشخصیً ویمعه ی اربییتتیید ویمعهبسزۀ 



 

 هفت

 .کی وی  یچی ر هسنی ثی هناقم کنمسری کیت بنمک م می   مم

 م  آن ب ایی  بادون ادات. از   بتی تییدی اربییت بهتن از اییکه هیچی  ر  اینان مقع ویمعه
تییدای ر  کال بای آن ر نیان      هننییین م یئسی ادات کاه ویمعا    به تییدی اربییت ردت که ویمعه

ادتی از ومسه م یئل قیتای از مالیممات ر  بنابان قهیرییاه تادن آنی م اتالل تادن آن از دایین         
 مدات کاه    هی   د ت م دییدت م ا تصیر م از طنهی ه  بی م یئل صایص صاسرش  مباه    میدان

ن صاسر  م ابتانای ر  میای   هقیتی از هالدان یم دیت قینممید و،مهشیی ندی وثییتی هالادان موها  
ادات م  « اصتیای   »تاسر کاه    وسالای مای   «قخاسر  » تییدین ر  بد  که به صس ت ر دی ویمعه

تییدای اربیایت ر  ایانان وای      وز اینی ویمعاه  به. آن مختی  ادت« ق،نهتن»یی « ننهتن»راقش س ر  
راقای ی کایقسن وسواه     کاه مای   تاد. چیاین   ود یس می« اوتمینییت ر  اربییت»هی به صس ت  مدت
ا  ادات کاه اران ر      ی اربییتی  ابطة میین ارن هین ی مخیطییقش م دیصتی  اوتماینی تیید ویمعه

صساهد بیییاد اران اربای چ،سقاه ر  تانایطی       می اربییت تییدی ؛ ویمعهتسر آن وسلید م ر ک می
هی  هنهی،ی م ونویییت اوتمینی چه واأرین  بان وخیال قسی ایده      آید م دیت صیص به موسر می

کستش بان ایان ادات کاه بیییای  قسی ایده یای تاینن         « وتمینییت ر  اربییتا»ن ا قد. امی ر   می
هی ای    ای   اقد. مث ً م هسی آقسمی یای بای   تییدی  ا به زبین اربی بیین کنره چ،سقه م یهی  ویمعه

مواس کیای  یای م هاسی      که از اصط بیت رم کی  ادتی ر  آری  ریکیز م رادتییسه اکی و ات  
یت میکس مبن ادتی ر  آری  کیهکی بییبی  م از طنف ری،ن بیییی  بس مکنادی  ای که از اصط ب

مابسال یم رم ه چ،سقه ر  ارن یم قسی یده یی تینن میعکس تده ادت. ماث ً   تنایط م امقیا
زی ت م یی قاسۀ بکسمت  ا  که ام ر  آن می بنصی از اتعی  اقس   بیزویبی ادت از قیامیی رم ه

میی زالدین ماماد از طنهای ری،انی رم ماکایش مت ایمت ر        تیه ابسادایق از یم طنف م امین
 .اقد تعن بیهظ بناق،یخته

رهد کاه ر یالایً بانص ف وصاسین      تییدی اربییت ا ائه می کتیف بیقن وصسین  از ویمعه
اا یعیای مغایین اوتمینیایت ر  اربیایت ادات. از ایان         نان ادات اهی  ای مندسی از آن ر  راقش،یه

کییاد نساسی اوتماینی صانهیً      اقد کاه هکان مای    از یم طنف ک یقی این کتیفین مخیطین تتهی 
کییاد اربیایت    که هکن می اقد هییی از طنف ری،ن آن م یهی  نییی م وسزیتیس ادت بن دی ما عیت

کتیف ادتدپلی  ۀتیس یهنر  ادت که ویف واسیل نسمی  ا قدا ر. بییبناین هذهیی میاصنب ةو نب
های    یعیی  سمنم ما عیات  وسی بین این رم  سمنم ادت؛ ادت م کستش قسی یدنین آنی بن نا  

اصیانی وای    ةتییدی ر  چید رها  ن تنش چشم،ین وسوه به ویمعه هی  ذهیی. نییی م  سمنم و نبه



 

 هشت

وانم شی  شانبید     بد زیایر  معطاسف باسره ادات باه بن دای مسقاسنیوی مثال آماسزش م         
میز  مثال اربیایت   آ مسقسنیت ابهیی ه ی  م از این  ییل. ر  قتراوتمینیی رینی طیالهی  مابط ق،ا

وسان ن ت ر  زبین اق،سی ی م باه  یطعیات ومایی ر  زباین هی دای       به ونئت می اقد. مغ سل میقده
ویسقاد  میاین   کیاد م    ا وان أل ایان صا  وای  کتیبی میقید این کتایف قستاته یای ونوماه قشاده ادات       

هاییی از   بن نا  کیدی  ماین  نهی ر  واسیل  می تییدی اربییت م کی بنر نمسی آن هی  ویمعه قظنیه
یام   م کایمسی ة بی،یقا دای ونی  وهاساِ   ام ملی هزا مقهصدمهشتیرمچهی ِ هیسدییگی ویی وسقزِ ییل 

 .مدت میسیسن ونیی،یِ
 را ر:این کتیف ده بخش 

تییدای   هی  ویمعاه  قظنیهی ونرازر تییدی م اربییت می ویمعهة بخش امل به بن دی  ابطا 
  ونرازر. تییدی اربییت می هی  ویمعه به م یئل  مش ر  بن دیکید م  اربییت  ا مطنح می

باه طاس    ین ام بی بیمیین م بایزا  م مخیطیا  ة  ابطی م ا  تدن قسی یده بخش رمی به بنهها 
کید. ر  این بخش قسی یدنین به تنح قظن  م و نبی اقساا  مابط مسوسر میاین   کسی قظن می

نسقاه ویسقاد    هان بای  ر   های ر  ایان مییبا      اقاد. آن  اوتمینی آن ونراصتهب تن وسلید اربییت م 
این ارنی که اربییت صنهیً اقعکی  دایره یای   قیز بی  ر   اوتمینی م اربییت مة مکیقیکی میین زمیی

وااسان ر  مااایط  اقااد کااه صااسر مااتن ارباای  ا قماای  ماادنیی داایصتی  اوتمااینی ادااتۀ ویچیااد
 اش میال کنر.  اوتمینی
امای ر  نمال وادل یای     ی ظنیاه ر  واسیال  ماین ادات    ی بنر قتیمل ک بخش دسی کتیفا 
مخصسصایً   تاین بای  ماینی    هی  منسیی ادت بی لسکیچ م نسدمن از بیبت میزان اقطییق قظنیه ن ت

اقاد وای قشاین رهیاد کاه هایچ         مین  نن بی ت . قمییً این هصل  ا قسی یدنین از این لایظ قستاته 
 قییز بیتد. بی «آنیهی اربی»م از « تساهد اربی»وساقد از  تییدی قمی راقش س  ویمعه

 ر  وییین بیید وشکن کی  از
ا آ ی  رکتن هؤار مسلسر ی م آ ی  رکتن نیدالندسل هنمونی ان ی  هیئت نسمی نانمه  

ی از بیبت وی،ین  م اصنا تین بنا  چیپ م اقتشی  این کتایف  «دمت»مطیلعیت اربی و،مهشکده 
 اقدازهی  این بسزه م هز تسقدی م نی بی چش هی  اینا هی  اربی ر  راقش،یه وی م،ن و،مهش

تاینی اران  ا    که بی ر ات م مداسا  م ائسپقه   « دمت»ا صیق  منی  ویبن مینادتی  ماتنی 
 ون از  یل کنرقدی م قیز از   ون م ونراصته ب یی  بصساف



 

 نه

 م بن دای   تاییصتی  بسمی ا هنهی،ی  میکنر  بی  ا کتیف متن که ب یی نیدالنقی ا آ ی 
   از همچیین کنرقدی م مطنح صصسص این ر  ییهی وسصیه

ا صیق  هیله معین  کی تیی  ماتنی ننمه و،مهشی زبین م اربییت هی دیی صیق  م،ناین  
« دامت »امین  ونیین ا م ئسل ماتنی  مصساقی م کیتنل قهییی کتیف بیقن ا م دایین همکای ان     

 دیز ی چیپ م قشن این کتیف بسرقد. اقد کی  آمیره که ردت

  



 

 

 
 

 پیشگفتار
 

باه   ها   کیادی   ا معنهی ییتارب تییدی  ویمعه ایدۀقستته تده ادت که  هدف ینا بیقن بی کتیف
  بانا  ییتکه ارب یم ه  به ک یق هیدت2    ما عیت یصنهیً بن د یکه معتالدقد نس  اوتمین یک یق
ن  اه باه    ینم،چشا  مدعت. ادت قیدیزنی  نسمی واسیل بی که ادت   ا   ی،یقه یذهی ةهی و نب  آن

 از  سمنمهاییی  باه  ماادمر  زیایر   باد  وای  اصیانی  چید دیل طی ر  دطسح همةر   تییدی  ویمعه
 ریانی  اوتماینیی   شانبید   یآمسزش م ونم ش ا اقد  به صسبی وسدعه ییهتهبسره ادت که  1واالیق
 از ونقاد   آمیز  م ابهیی از دیت رم ونقدکه  ی،نر  که  سمنمهی به قاس  اقاناهیت ا  ق،ار ی  مابط
 لاایظ  از قاه  مادات   ییهته ن تنش یهاز لایظ قظن قه یتییارب تییدی  ویمعه بن دی .اقد  اهتیره  س 

 نسا   مثیباه باه   تییدای   ویمعاه  م اربییت مثیبهبه  اربییت میین بنزصی بیلتی ر  بسکه واسیلی  مش
 اوتماینی  واسیال  بنا  ا   ب یده  اهیمی  متن هیچ اق،سی یی زبین ر  .ادت میقده معسق اوتمینی
 باین  ا    ابطاه مواسر قادا ر کاه     ا   میتشنتاده  ارن هیچ م قدا ر موسر بیل یی ن تته ر  اربییت
بمییات  ر  م  ی کیا   ا وان  صأل این وی  یا  هدیکست کتیف این ر کنره بیتد.  ی یرا و،مهشم  یهقظن

 هی  ماکمی بیین کیی .  لاربی ادتدپ یتیید  ویمعه از ن تنش قسنی
باا    یاه قظن ی ر بای ۀ ایان  ‘امل بخاش ’ ر  ادات:  تاده  وال ای   بخاش  ده به کتیف این

 ا  یاوتماین  های    واسیلر   که م یئل مسوسر ادت اوتمینی ماصسلی صساهی  کنر که اربییت
 ادتمنا  از ر ویوی تسر که  قشین راره می زقد؛ م  ویسقد می معیصن به ن تتهی م قیز به قسی یدنین

 مطانح  ی ایده صاسر قس  یاوتماین  مس عیت ی‘بخش رمی’ ر . هی موسر راتته ادت  آن میین هکن 
ام  اران  دایصتی   بن  ا صیص ا تصیر  م دییدی م اوتمینی وأرینات یدکست ی صساه م صساهد تد
 یاه قظن کستی  باین   معتین میِ اربی متسن از و نبی هی   واسیل ی بی بیین‘دسی بخش’ ر . ی قشین ره
قستاته   ی ا باه ومایم   ‘بخاش داسی  ’م  ‘امل بخاش ’ر مم  دسئییگ آلن. ا وییط بن نا  کیی م نمل 
 وأکیاد  های  مت ایموی    بان قکتاه   ی ایده قس ایان رم  اننچاه   ا. ‘رمی بخاش ’ پ ق اسن  ییقیادت م ر

 ن اتنش  باه  اران  ایان  امیدما ی . قییتد متیی س چیدان قتی ة کی تین که امیدما ی  امی کییدی  می
   کمم کید. تاربیی تییدی  ویمعه

                                                                                                                                  
1.  fact 

2.  inquiry 



 شناسی ادبیات جامعه      2

 

وخصصای ن اتنش     های   باسزه  همچسن دایین  ییتارب صتیتیی  ویمعه یبن د یهناق ه ر 
 ی م تال کتیفْ ینمید ج ر  ا هی   ایده از ب یی  . ادت قمیقده نالب هی  ییهته م از این بی  از آن

. نسادمن  لسداین  ویای ی   به صصسص از قسی یدۀ  ممیقیاییی   اقد؛   تده ننهته  هناق س ی یدنیناز قس
 ییایً م والن یر ن تات قینهایق   از کتیفی این بنرن وییین از بعد زمیقی اقدک که ادت وأدف مییة

 قسی ایدۀ از هان   یشبا  یدتی ننسدم لسدین. ی بیصین تد یدیل، متش  وی یهزمرهی،یی ام ر  دن 
 یشهای   قستاته  طنیاق   ا از یایت ارب تاییصتی   ویمعاه  بن دای دایل ن تاته    ی تر  طسل ب ری،ن 
 .بسر  می ون  قی ص کتیف این ام آری  بدمن. ادت راره وسدعه م  مین یشقمی ر بی ۀ
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