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Abstract 

examines social and Drawing upon the theories by Georg Lukacs, Marx, Hegel, 

and Jean Piaget, Genetic Structuralism stands as a branch of the sociology of 

literature developed by Lucien Goldman who examined text structures and their 

effects as well as the way they were constructed regarding their historical status. It 

emphasizes the unity of form and content, relating every single work to the 

worldview each social class holds, in an attempt to discover the relationship between 

the internal structure of a work and the thought structure belonging to its author’s 

social class. In a nutshell, genetic structuralism historical behaviors and tangible 

significances affected by the author’s social class in their emotional and intellectual 

life. In this approach, therefore, the content of a literary work is examined rather 

than being described. The present research focusing on a question as follows: Have 

historical and social conditions and requirements influenced the author’s emotional 

and intellectual dimensions, and is the effects observable within the works 

structures? Generally, the findings show that Ravandi was influenced by the 

discourses of Seljuk times and his work is a framework building upon the thought 

and behavior system of that era. 
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 چکیده     

 

بر اساس نظریات گئورک لوکاچ، مارکس، هگل و ژان  آن را  شناسی ادبیات است که لوسین گلدمنای از جامعهگرایی تکوینی شاخهساخت

های پس زمینهپدید آمدن این سیییاخ ارها بر اسیییاس  گونگیآثار و چهم ون و دار معنا بررسیییی سیییاخ ارهای وی در این روش به  پیاژه بنا نهاد.

نگری مربوط به جهان ادبی اثر هر انسییما چون  دیدگاه ایشییان  یبر پایه به وحدت میان صییورت و مو وا تیکید دارد. پردازد وها میتاریخی آن

  این،  الوه بر .دریارت با سییاخت رکریط طبقه اج ما ی نویسیینده را ی سییاخت درونی اثرا رابطهد تیهمواره کوشییباید   طبقات اسییت از این رو

های  ینی م یثر از گروه اج ما ی در زندگی دهلت و  گرایی تکوینی اصیییوه به  بررسیییی منخ تاریخی و اج ما یتوان گفت که سیییاختمی

به هر روی،  گیرد.مو وای اثر ادبی مورد مداقه قرار می تشییری  به جای توصییی ، در این شیییوهپس  پردازد.می ی اثر اطفی و  قالنیط آرریننده

ی راوندی در چه حاکم در دوره  اج ما ی تاریخی و مق ضیات یهای ذهنی و طبقاتی برآمدهآگاهی :براین مساله م مرکز است  پژوهخ حاضر

 دهد که راوندیمی های این پژوهخ نشانیار ه طورکل،؟ بهاست موثر بوده الصدورو تکوین راحهمعنا داری ساخ ار در  و با چه کیفی ی سطوی

شیییناسیییی گلدمن  در تکوین و انسیییما   رکری  جامعههای و شیییاخ اسیییت  های  صیییر سیییلموقی بوده توت تاثیر گف مان به طور ناآگاهانه

ساخ ار آن موثر بوده اند  و راوندی نیز راحه صدور و معنا دار کردن  ست جهانبینی، ال س ه ا سی،  اج ما یتوان سیا صادی دوره ساخ ار  ی و اق 

  بیان کند.  به درس ی براساس شرایط تاریخی و اج ما ی آن دوره  را  سلموقی

 

 ها.گری طبقات، دهلتنالصدور، جهانراحه، گرایی تکوینیساخت واژگان کلیدی:
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تلذذ هنری  صیییر  دریارتکه  باید اذ ان کردپس  گذاردبتیثیر  بر ذهنط مخاطبتواند می ادبی  آثار خوانخ م ون و وق ی   

شودآثار ادبی  کردکارواند یگانه تنمی س ه  ساس، .دان شد تا مطالعه بر همین ا هایط نگرشی تازه و دریچهی م ون با ث خواهد 

قادر ای به موازات مطالعات بین رش ه نقد ادبیامروزه باز کند.  و اهل شناخت نوینی را برای مخاطب آگاه های اک سابیتمربه

 سازد.آشکار  پنهان را  یم ون و آثار ادبی، معنا واندیشه  هایط چندگانههیهدر پس  ها و شگردهای خاص خود، با شیوه است

گذر نقد ادبی از همین ره ( نیز14: 1388شییمیسییا، «)تر تولیل و تفسیییر م ونهای گسیی ردهتشییویذ ذهن و آشیینایی با ار »لزوما 

 است. 

 گرایی تکوینی یکی از مبناهای اساسی آن است، سعیکه ساخت شناخ ینقد جامعههای ادبی،  نظریه یان از خاللدر این م    

نویسی ده تبیین ی  هو سییاسیی و اق صیادی  حاکم بر دورابعاد اج ما ی  ی اثر ادبی را  با ابطهر دارد تا به طور مشیخ  و م قن

ی ادبی ناگزیر از جامعه اسییت از این رو ی پدیدهآررینندهواسییت ی ادبی دارای یک آرریننده واضیی  اسییت هر پدیده نماید.

ی که این مممو ه( 178:1392)گلدمن، "هایی بر اندیشیییه، احسیییاس و رر ار او داردررد به هر گروه اج ما ی، بازتاب تعل "

 "جا که جامعه شیناسییحال از آن تاثیر خواهد گذاشیت. سیاخ ار اثر وی  داریمعنا تکوینخواه نا خواه در شیرایط  ناصیر و 

ی ی همهاز قو انین حاکم بر رر ار روزانهگران در  رصه ی ررهنگ تواند بپذیرد که قوانین بنیادین حاکم بر رر ار آررینخنمی

در چنین حال ی  من قد جامعه شیییناخ ی با تمرکز هز   بنابر این (177)همان:"باشیییدارراد در زندگی و اق صیییادی قاطعانه جدا 

 .گذر کلیت  به روابط ارراد جامعه با اثر ادبی پی ببرد. نا از ره بکوشد

جویی در بررسییییط کاوی و ریشیییهژر  "های تاریخی با اج ماع پسزمینه هایعه و پیچیدگیبه اهمیت توول جامبا نگاه     

 -های م قابل این هنر با دیگر مظاهر زندگی اج ماع ه تدقی  در بسیی گیویژسییرچشییمه و خاسیی گاه اج ما ی شییعر و ادب، به

جویی و به کوشیییخ و ریشیییه - سیییتهاهای گوناگون روابط و امور و پدیدهای از شیییبکهاج ما ی که خود کال  پیچیده

پژوهخ، این ایماد پل میان ادبیات از سییویی، و  لو  اج ما ی از سییوی تر نیاز دارد. این کوشییخ و نگری باز هم بیخژر 

 .(5: 1385)ترابی، « تعهد کرده استشناسی ادبیات ای است که جامعهدیگر، وظیفه

 گذاری و تاثیرپذیری، سیییرانما  موجب شییید تاگونگی تاثیررورت درک روابط جامعه و ررد و چهضییی به هر ترتیب،     

های اثباتی تیکید به روش در مورد نقد آثار ادبی، اش را به ظهور رسییاند. وی  گرایی تکوینیسییاخت یشیییوه  گلدمنلوسییین

، بهره رودهای دقیقی که در  لو  تمربی به کار میتوان از روشدر  لو  انسییانی نمی که  لم به اینبا  ویژه و رراوانی دارد. او

ی ان قادی و یک و شیمی، روحیههای ریزی دانخکوشخ برای توق  واقعیت جامع و ذهنی، به اندازه» مع قد است؛ اما گررت

تا حد امکان منطقی و اثباتی  باید ی تکوینی اثر ادبی،گرایانه، خوانخ سیییاخت( از این رو17: 1382)گلدمن، « بدطلدقت می

این کار باید »و توقی  بپرهیزد و توت مطالعه  اثربا  د  اطفیهمدلی و برخور گر باید ازو برای این کار، پژوهخ  مل کند

شد: همه م ن را گزارش کند و سی با سا ش ه  از این، در 88)همان: « چیزی بدان نیفزاید تابع یک قا ده ا گرایی ساخت(. گذ



 

 

ست تا سندهبینی مطرح در م ن به جهاناز جهان» تکوینی اه ما  موق  بر این مقرر ا سنده جهان و نیز از بینی ررد نوی نگری نوی

 بر این پایه بایسیی ی گفت .(212: 1377رک: گلدمن، )« پی ببرد ،نگری گروه نویسیینده که در آن قرار داردبه جهان در نهایت

رک: گلدمن، )« رویممی پیخ به ررد و از ررد به گروه اج ما یاز م ن »گرایی تکوینی یک روش دیالک یکی است که ساخت

1376 :190) 

 » تیلی  مومد بن  لی بن سییلیمان راوندی که در تاریآ آل سییلمو  به نگارش درآمده اسییتراحةالصییدور و آیةالسییرور      

تر و ی نثر رنی مانند کلیله و دمنه مم از اسییت. ولی از کلیله و دمنه سییادهیکی از به رین ک ب نثر رارسییی اسییت و در شیییوه

شکالت تازی در آن کم (. 406: 1369)بهار، « دشوسازی جز در مواردی خاص و به نادر در آن دیده میقرینهتر و موازنه و م

شا و اطال ات رراوان  این م ن ست ان سال ست که از باب  شم و هف م همری قمری ا ش از جمله م ون راخر در میان ک ب قرن 

 ل است.ی مغوتاریخی و اج ما ی در شمار مع برترین و سودمندترین ک ب رارسی پیخ از حمله

س ا،      شمی این مقاله در همین را ساله گرایی تکوینی ساخت یگیری  لمی ازنظریههرهد تا با یکو  با تمرکز و تامل به این دو م

ی راوندی در چه سطوی و با چه کیفی ی ی مق ضیات تاریخی و اج ما ی  حاکم در دورههای ذهنی و طبقاتی برآمدهآگاهی -1: بپردازد

 الصدور موثر بوده است؟ داری ساخ ار و تکوین راحهدر معنا 

 است؟ چه گونه اندیشیدهاثر ادبی  دیا لک یکی جامعه و در بعد و واقعی های ممکنیان آگاهیراوندی در ب=2 

 

 ی پژوهشپیشینه

سانهتوقیقی مبنی بر خوانخ جامعه تا به حال   صدور و آیهراحهی شنا سرورال ساخبا تکیه بر راوندی  ال گرایی تکوینی تنقد 

ست ست که هانامه و پایان درخور توجهی  به موازات ک اب ها . الب ه مقاهتصورت نگرر ه ا شده ا  با  نوان این نظریه انما  

سندگان،  هریک از سعی کردهنوی شان  ضوع کار شاخ اند تا مولفهرراخور  نوان و مو  ی شناخی جامعههای نظریههایی از 

 شود:می از آن ها اشارهتعدادی به   به طور نمونه .کار گیرندبه گلدمن را

ی مهبود راضییلی، ممله خ ارگرایی تکوینی، نوشیی هکرد سییاان پاییز رصییل آخر سییال اسییت با رویشییناسییی رمنقد جامعه-1

 .1400، پاییز73های ادبی، شماره پژوهخ

 ی پریسا گل یاری، بدریه قوامی و هساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن، نوش یرمان درازنای شب براساس نظریه تولیل-2

 .1400، تابس ان2، شمارهی ادبیات داس انینامهجمال ادهمی، ممله پژوهخ

سی جامعهب-3 ش هکنم با تاکید بر رویها را من خاموش میشناخ ی چراغرر سین گلدمن، نو ی ندا یانس، پروانه  ادل کرد لو

    .1400سال ،68شگاه آزاد اسالمی مشهد، شماره ی ادبیات رلرسی دانران پاشایی رخری، مملهامزاده وک



 

 

رضا خضری و ی سید مومدر اساس اسلوب لوسین گلدمن، نوش هشناخ ی ادبی در داس ان کوتاه الزی  بواکاوی جامعه-  4

 .1399، سال 22ی زبان و ادبیات  ربی، شماره مریم  ظمت پناه، ممله

ی نوشیی ه گرایی تکوینی لوسییین گلدمن،کرد سییاختشییعر  ررانی رارسییی با تکیه بر رویتبیین وجهی مغفول در پیدایخ -5

 .1397، سال13ی الیهات هنر، شمارهسم حسینی و منصور ابراهیمی، مملهسپیده ملکی، سید ابوالقا

السادات   دی و مریم ی روزبه مرادی، بهمن زننوش هسرگردانی و کولی کنار آتخ، های جزیره شناخ ی رمانبررسی جامعه-6

 1397، سال13ی جامعه پژوهی ررهنگی، شماره غیاثیان، ممله

سییگر  سییگری   ی آرزو شییهبازی، مریم حسییینی و  ها اثر احمد مومود، نوشیی هگرایی تکوینی رمان همسییایهنقد سییاخت-7

 .1393سال ، 3ی مطالعات داس انی، سال دو ، شماره لو، مملهحسن

 .1391، پایان نامه، دانشگاه سیس ان و بلوچس ان، سالهای احمد مومودشناخ ی رمانتولیل جامعه -8

  .1391گرایی تکوینی، پایان نامه، دانشگاه سمنان، سالهای احمد مومود از منظر ساختبررسی رمان -9

 

 روش پژوهش

کوشخ شده تا  اهم آمده است. اب دا به طور مشخ تولیلی رری های به شیوی ک ابخانهبه روش مطالعه این پژوهخ

م ن راحه ها ها و پرسیییخبراسیییاس مدخل مورد توجه و بررسیییی قرار گیرد و بعد از آن مرتبط و مقاهت منابعاکثر

هد و اطال ات تمامی شواسپس  هز  اس خراج گردد. م نی با نهایت دقت و شکیبابی خوانخ شود و شواهد  الصدور

  پس از گلدمن دس ه بندی شده است. سرانماشناخ ی جامعهها و مفروضات نظری و رکری با ر ایت شاخ م نی 

 تالی  و تدوین صورت گرر ه است. ست آمدهاطال ات به د انطبا  و تولیل

 

  و چارچوب فکری مبانی نظری

ی مطالعات تکوینی را در  رصیه یگرایسی م میالدی اسیت که روش سیاختی بیسیدهلوسیین گلدمن یکی از نظریه پردازان  

گراها ست که الب ه بر خال  سایر ساختگراترین من قد مارکسیست ساختمعرو ادبی ارائه کرده است. وی شناخ ی جامعه

و او در اصییول اسییاسییی خود یعنی کلیت  کرد. گرر ه بود، پارشییاری میبر اصییل کلیت که آن را از لوکاچ و او نیز از هگل 

 بود.  اس معرو ، ژان پیاژه نیز تیثیر پذیرر هشنچنین از روانلوکاچ بود؛ اما همانسما  پیرو 

های ذهنی ی آن با سیییاختبه بررسیییی سیییاخ ارهای اثر و رابطه» گرا نامیدکهسیییاختاز این لواظ  گلدمن روش خود را     

تاریخی تشیییری  می ها را براسییییاس شیییرایط  مدن این سییییاخ ار به وجود آ لت  که   واظ  خت و تکوینی از این ل پردا



 

 

شناخ ی هنر به گرایی تکوینی، روشی دیالک یکی در مطالعات جامعهساخت (.  اصوه130: 1387پورهفشمانی، ولی)«کردمی

پذیرد نمیوی  ری است.صورت و مو وای آررینخ هنطور  ا  و ادبیات به طور خاص است که هد  آن ایماد وحدت میان 

ی ارراد در زندگی ی همهی ررهنگ از قوانین حاکم بر رر ار روزانهگران در  رصهقوانین بنیادین حاکم بر رر ار آررینخ"که 

را رارغ از  کوشییخ برای دریارت اثر هنری»ایشییان (. در واقع 201: 1377)گلدمن، « اج ما ی و اق صییادی، قاطعانه جدا باشیید

ست، هم س ر آررینخ آن ا از گف ار بیرون داند که تالش کنیم واژه را از جمله، جمله را ان قدر بیهوده میدرک اج ما ی که ب

 .(همان)«بکشیم

سی نظریه     سا ست. درونط یک نظا  کارکرد اجزا به یکی از مفاهیم ا ساخ ار، معادل نظا  ا ست.  ساخ ار معنادار ا ی گلدمن، 

شناخت کل هم مرت شناخت اجزا در گرو  شناخت اجزا و  شناخت کل مممو ه منوط به  ست؛ در ن یمه  ست. بط ا مممو ه ا

س بدین ترتیب وی سازندهبه  ست. اصطالح  رودی اثر ادبی میراغ اجزای  ساخ ارهای معنادار ا صدد کش  و تبیین این  و در 

ی م قابل نشیییان کند و میان اجزا و کلیت اثر، رابطهتیکید می  الوه بر این که بر وحدت اجزا در یک اثر»سیییاخ ار معنادار، 

 (. 57: 1386لو، ) سگری حسن « مس  ر در آن نیز هستبینی ی بازتاباندن جهاندهد، به معنای ساخ ار درونی اثر در نووهمی

سازندهبه    ساخ ار معنادار آن در  بارت دیگر با ارتباط برقرار کردن میان اجزای  سمم پدیدار میی اثر،  شود. قالب کلی ی من

شییود، چرا که به ر میی خویخ اسییت، نیز آشییکای طبقهبینی نویسیینده که در حقیقت نمایندهبا کشیی  سییاخ ار معنادار جهان

بلکه اثر، بیان نو ی آگاهی جمعی است که هنرمند با شدتی بیخ از اکثر »ی ذهن و تخیل یک ررد نیست، اثر زاییدها  قاد او 

در یک تعری  مخ صیییر و مفید، ررضییییه بنیادین و اسیییاسیییی  (.64: 1377)گلدمن، « ورزدد در تدوین آن شیییرکت میاررا

ست که ساخت ساخ ارهای جهان »گرایی تکوینی لوسین گلدمن بر این ا ست که  صل آن ا خصلت جمعی آررینخ ادبی، حا

ساخ ارهای ذهنی برخی از گروه سکارپیت، « پذیر دارندای درکها رابطهبا آن اند و یاهای اج ما ی همخوانآثار با  : 1387)ا

19 .) 

سی یک اثر      ساخ ار آن رهمید، این مرحله را »با توجه به این روش برای برر شود، نخست باید اثر را در  دو مرحله باید طی 

ج ما ی آن جای داد. این مرحله ا _نامند؛ در مرحله بعد، باید سییاخ ار اثر را در سییاخ ار اق صییادی ررایند درک )دریارت( می

(. در مرحله درک یا دریارت، وجوه هنری، اج ما ی، ررهنگی و اق صادی 17: 1382)گلدمن، « روند توضی  )تشری ( نا  دارد

آید. در مرحله ها، کلیت حاکم بر اثر یا سیییاخ ار معنادار آن به دسیییت میشیییود و از کنار هم نهادن این یار هاثر واکاوی می

ساخ ارهای اج ما ی زمانه تولید اثر و مهم تشری  سامانیا توضی ،  دهی آگاهی جمعی و ترین  وامل و  ناصر تیثیرگذار در 

 .شودحاکم بر آن دوره بازنمایی میساخ ار کلی 
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مفهو  تشیییری  توجه به  شیییناخ ی گلدمن در سیییط جامعه مهم ایهیکی از شیییاخ که در بخخ مبانی تبیین شییید، گونهآن 

صوهساخ ار ست. ا سانهمه "معنادار ا ساخ ار معنا دار و ها میی ان صورت یک  شان را به  شه،  اطفه و رر ار شند تا اندی کو

سمم درآورند در این چ صورتشم انداز، من سفی، هنری و الب ه ادبی، آررینخ ررهنگی در  های مخ ل  خود ا م از دینی، رل

به هدری نزدیک کند. بدین معنا که نسب ا منسمم و معنادار ایماد می ی خاص، ساخ اری اری مم از است. زیرا که در  رصهرر

ثرگذار اج ما ی بعد اا دلیلبه مسلما  (.178:1392)گلدمن،"ی ا ضای گروه اج ماع معینی بدان گرایخ دارندشود که همهمی

ست بی ، هر اثری زاییده شه و جهان بینی ررد نی ساخ ارجهان راحهاندی ساس  ساخ ار ذهنی برخیر این ا صدور با  از طبقات  ال

شده به  مشخصه های مطرحساخ ار معنادار  الوه بر  مطلب مهم دیگر این که  خوان است.راس ا و هماج ما ی زمان تولید هم

شد تا جهانطرزی می سنده را که بهکو شکار کند.ی گروه و طبقهشکلی نمایندهبینی نوی ست آ زندگی ی دوره ی اج ما ی ا

صاد  با  راوندی سلموقیحکومت قدرتم شان  مند ترکان  ست. ای شین و راقد آیین مملکتا صوران داری بودند و گروهی 

در رأس (. 463: 1384کوب، )زرین« گار نبودها سیییازطبیعت بدوی و بیابانی آنزندگی شیییهری و پذیرش نظم و قانون با »

 خوی و رر ارشان  از خصلت و کهگونهآنبر طریقه و سلک اهل دین بودند اما    اگر چه که .سلطان قرار داشت شانحکومت

 شانو  صبیت نژادی طبقاتی سیاسیک آن به نفع نظا  از دین و مناس دهد که ، نشان میدآیبر می اری گذی سیاست رصه در

 کردند.اس فاده می

 تریناز سیییخت یکی روایی سیییلموقیانی ررماندوره شیییود کهالصیییدور به رراوانی یارت میراحه ح یدر ک ب تاریخی و     

و و گروه  نداشیی ند را  غیر از خودشییان یاتومل کسییی و ررقه که آنانحدی و تعدی اسییت. تا به. خشییونت لواظ ها به دوره

 به  به طور مشییخ  . حال اگر بخواهیم ها قرار داشیی ند ی رکری و حکوم ی آناج ما ی دیگر توت انقیاد و سیییطره یهاتوده

، مثله کردن، سییوزاندن، مسییمو  آویخ ن، خفه کردن، سییر بریدن به دار : توان گفتهای مصییرح م نی اشییاره کنبم مینمونه

ندا ، اخ ه کردن، تعرض کردن، کندن پوسیییت، ارکندن از بلندی،کور کردن، غارت و چپاول کردن، ، به نوامبس بریدن ا

 .ن ریخریخ ن خاک در دهان، کند

 گررت:صورت می قومی ونژادی ودر لوای رهم دینی ی قیا ها با اندیشهراموش نشود که تما  این نکوهیدگیالب ه ر    

          کردند و              لک غور با هدایا ررس اذه بوذ  رض ]سنمر[ بهرا  شاه بن مسعود از غزنین سر سوری م در روز بار سلطان"               

 رریدکاتب این دو بی ی بگفت:

 هاکه به خدم ت نفا  آوردند          سر جمله  مر خویخ طا  آوردندآن                             



 

 

 و اینک سر سوری به  را  آوردنددور از سر تو سا  به سرسا  بمرد                                     

 ( 175:1364)راوندی،                                                                                                      

شان میاتواند کلیت ساخ ارراحهقی سنمیده میرا که به طری این  بارت قابل تامل زیما       دهد لصدور و ذهنیت راوندی را ن

)زیما، "دهدضییادها و کمبودهایخ آن را نشییان میت کند، بلکه با پدیدار سییاخ نیدئولوژی را بیان نمیم ن ا"مدنظر قرار داد:

شده رقط مربوط به (.131:1392 شمرده  ست بلکه در تما  ادوار یک زمان و یا مربوط به یک ررمان شرایط بر صی نی روای خا

واننده را درک موقعیت تولید تواند خه میدرسیی ی و وارع گرایانبهیابی به این آگاهی جمعی دسییتسییلموقی جاری اسییت. 

س  ر، یاری راحه ساخ ار در بازتاباندن جهان بینی م صدور و موقعیت رردی راوندی را در  وامل ررارردی از حیث معناداری  ال

 تر و اتقان  لمی ال فات ررمایید:دیگر برای اشرا  بیخ ن نمونه هاید. به ایرسان

فت "       ندی او را گ مان الراو مد بن  لی بن سیییلی نهمول  این ک اب مو خا که  قد شییییدی  نامع  طان  ات در ح  سیییل

 (. 344:1364)راوندی، "بغارتیذند

نیندوخت، وارثان و براذران پنماه من کاغذهای دوبی ی قسیییمت زو امالک و اسیییباب هین بنماند و زن و ررزند بعد ا "ویا

تضییادی از  رواندی درکه  بدانیم جا سییت اگرچه پیخ تر گفنه شیید،  به در پایان این مدخل ذکر این مطلب )همان(."کردند

ها در خصییوصیییتآورد. تما  این یشییی روی می. گاه به مدح رراوان و گاه به و ظ و  برت اندبردنگرش و رر ار به سییر می

برآمده  شناخ یگرای تکوینی روانبر اساس ساختموضوع  اضالع راحه الصدور به طور پیدا و پنهان قابل حصول است و این 

ست که  شرایط جامعه ا ضاو  ست. بنابراین چنین وضعی ی غلب بخخی جامعه در اپیکرهاز ر ضادها خواه ناخواه ها م راکم از ت

تواند میگذارد که این خود یی تاثیر میها در هر صییین  و ردهدر سیییط  رعالیت ما ی و همهم در منخ و هم در کنخ اج 

نگری مسیی  ر آرریننده تلقی گرای تکوینی گلدمن در بوث سییاخ ار معنادار و جهانیی مهم در چارچوب رکری سییاختمقوله

       شود.
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شیییود. این گرای تکوینی گلدمن دانسییی ه میی سیییاختو مفاهیم مطرح در نظریه کلیدی از جمله اصیییطالحات کاهشیییدگی

شدگی اصطالحی است شی ":است. دراین باره گف ه شدهشدگی یا شی وارگیمن معادل شیی گلددر نظریهگاه اصطالح 

ی دیالک یکی خود ی طیقاتی به  نوان بخشی از نظریهآگاهکه ریلسو  مارکسیست ممار، گئورک لوکاچ در ک اب تاریآ و 

شیی جامدرباره صطالح  صادیشدعه مطرح کرد. لوکاچ از ا سطهکنیی را مراد میگی ررایند اق  ی ی آن در جامعهد که به وا

گیرند...شییی شییدگی مبان چیزها با اشیییا را به خود مییا روابط ها با روابط اج ما ی انسییان شییکل کنخ هاداری کنخسییرمایه

ی  قالنی شیییدگی ی ماکس وبر دربارهی از خود بیگانگی و نظریهی کارل مارکس دربارههای مفهومی با نظریهشیییباهت

  (.196:1388)مکاریک،"دارد



 

 

اصییر واند تمامی  نو می ت مفاهیم م نابهی را شییامل می شییود شییی وارگی یا کاهشییدگی در مفاهیم رکری گلدمن  

های ا  قادی مقوله: دین و است ی برجس ه قابل بررسی دو مقوله الصدوردر ساخ ار راحه گیرد.انسانی را دربراج ما ی و 

اس فاده  مت شان وهای حکپایهتوکیم و اس وارسازی  و دیگری جنس زن. در  صر سلموقیان این دو به موازات هم برای

شده است. آنان در اب دای تسلط به دلیل نا همخوانی ررهنگی و رکری و گسست نعامل با پیکره و گروه های اج ما ی می

ی هاگارهتا به شییکلی اندیشیییده از دو ابزار میانمی ازدواج و تقید دینی و مذهبی بهره گیرند. ازدواج در ان دانکوشیییدهمی

همواره در پی طریقی بودند تا به هر نووی از انوا . آنان صورت نگرر ه است نسانی و ا  قادیسلموقیان صررا با کارکرد ا

یده شییده اندیشیی هایی از راهیککنند که الب ه  باسیییان برقرارخصییوصییا  حکومت بخخ های قدرت و خود را با  ارتباط

 ازدواج بود. 

الی را برای توسعه طلبی است مموانس ه تان های م مادی سلموقیدر دوره نگاه شی وارگی به شخصیت زن و مذهب 

شییدند تا بین تلقی می بالقوه   انگار اموال و کاهییدر دسییت آنان رراهم آورد. دخ ران و از سییر راه  برداشیی ن دشییمنان 

دین و مذهب نه از روی حرمت بلکه از سر غرض جاه اندیشی از اوج و  بدل شوند سادگی رد وصاحبان قدرت و نفوذ به 

 ترین درجه تنزل یار ه بود. حاه به این شواهد ال فات ررمایید:نو تعالی به پایی

ساء خواهر خلیفه ر»: سلطان طغرلبک   " سیدةالن شت و وکیل کرد تا  ا در حباله نکاح او  میدالملک را به بغداذ گذا

با ابوالقاسم  بداهلل ملقب  شاهدخ ر ملک ملک خاتونمه به ازدواج . در جایی دیگر راوندی(111: 1364)راوندی،« درآورذ

شاره می به المق دی سر خلیفه را که مادرش مه ملک خاتون بوذ، خوا»کند که ا شاه ترکان خاتون او هر ملکامیر جعفر، پ

  (.140همان: )«خواندرالمومنین میپرورد و با وجود پدرش مق دی، ترکان او را امیرا می

در میان  ها برخورد و های رر اریعی و مرسییو  جلوه کند اما مممو هها طبجانظار  مو   این ازدوادر شییاید به ظاهر و 

 سییازد. این مقوله از منظرشییخصیییت زن و  ازدواج نمایان میچهره ی دیگری را ازها  و مواقع لشییکرکشییی و یورش توده

سم و  سی شناخ یتفکر مارک شی جامعه  ست،  سط یار ه این جریان رکری ا وارگی و کاه تکوینی گلدمن که در حقیقت ب

 شدگی زن دانس ه می شود.

ساخ ار راحهموضوع دین و مدهب در نهاد ر ساس  سلموقیان برا وارگی ی میانمی شیقا ده الصدور، خارج ازکری 

دهی و تسلط بر پش وانه سازی، تقویت سیطره های ایمانی و مذهب در بعدکه مشخ  است باورگونهآنقطعا نیست.  زن 

سهانبض گروه ست داد راه ا  راض و مخالفت  اجرای اج ما ی و ان سل .شده ا ترین  یمناوقی مایدئولوژی دینی در  صر 

 خوانیم:راه برای به چنگ آوردن اقشار و توده های مرد  است. می



 

 

شت "   شان و نگاه دا شذ. و  به برکات قلم ر وی و قد  تقوی ای س قیم  سلمو  م سالطین آل  شریعت  ر یت بر راه 

ر و جمله لشییکر در امالک و اقطا ات به وجه شییرع و مق ضییای ر وی ائمه ی دین دسییت و امبر و وزیو  زبر چون پاذشییاه

 (.30:1364تصر  می کردند بالد معمور و وهیات مسکون ماند) راوندی،

 ویا

 می کشبدند ویک من به نیم دانگ می رروخ ند در جمله ی  را  ک ب   لمی و اخبار و قرآن به ترازو  "

 (. 33و قلم ظلم و مصادرات بر  لما و مساجد و مدارس نهادند)همان:  

شواهد و قراینی ازاین دست که در راحه   صدور به رراوانی یارت میاین  شت شود، دارای دو بازتابال م فاوت  وپندا

اند و امنیت و رراه مسلمانان قیا  کردهکه آل سلمو  در راس ای برپایی گس رش دین و اجرای اصول آن و اول این است :

ست. دو ، و موجه نکلی   دهند در قالبهرآن  چه را انما  می شیوه ساختشناخ ی ی جامعهبرپایه ا گرای تکوینی این 

این همان  برای اسیی یالی همه جانبه مبادرت ورزند.ژادی و قومی خود وسیییله به مطامع ننو ی ابزاراندیشییی اسییت تا به این 

ست چون دین ارزش مبادلهکاهش ست دگی دین ا ست بلکه ابزار و کاهیی ا صررا دین نی ست و دیگر دین  یی پیدا کرده ا

 .رانیو  سلطنت و حکمنداخ ن خواس ه و نیازهای روزمره و تدادر دست این حاکم وآن حاکم برای به رون  ا
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گرایی گلدمن رهرمان پروبلماتیک اسییت. این قهرمان در واقع رردی ی سییاختی نظریههای مهم در شییالکهشییاخ یکی از  

ش ه باشد تا نسبت به گروه و طبقه تریکوشد تا نقخ م فاوت.  موما میها و تضادهای جامعهآگاه به ارزشاست  ی حاکم دا

درک شییرایط و  توانند براسییاسجلوگیری کند. این ارراد می جامعه ها و معیارهای انسییانیگذر ب واند از تنزل ارزشاز این ره

انی سر س یز و و مکانی، م فاوت بیندیشند و م فاوت نیز  مل کنند. الب ه طبقه ی حاکم همواره با چنین قهرمانمق ضیات زمانی 

شد تا آنمادله دارد و به نووی از انوا میم شاند تا مبادا کو سپردگی طبقات و گروهها را به انزوا بک سر های اج ما ی انقیاد و 

 دچار گسست شود.

ت توجه وبررسی طور مشخ  قابلیو در ژانرهای رمان به داری ن پروبلماتیک در  صر مدرن سرمایهقهر ماچند  هر  

های آگاهانه و از روی بصریت اند تا با تالش یی وجود داش ههای برجس هبشری چنین انساندوار جامعه ولی در طول ادارد 

 نیز  چنین قهرمانان سیییلموقیانی قدر مسیییلم  در دورهترسییییم کنند.  راسییییر هدایت جامعه  به طرزی واقع بینانه اج ما ی

های دورهدر  الب ه تفاوت زمانی قهرمانان مسیییاله داراسیییت.  وجود داشییی هو نیازی اج ما ی ها و آگاه به نظا  رکرنروشییی

  الفار  است.تاریخی گذش ه و حال  قیاسی مع



 

 

صول تفهیمی جامعه که در میانیطورناگف ه نماند آن سی و ا شده،ساختشنا که  ارراد انقالبی"  گرای گلدمن مطرح 

های رسانند تا از گرایخها یاری میکنند این است که به انسانکاری که در این چشم انداز می نداشن رکران اهل  ملرو

ها برای این ت بیاورند. آنآگاهی به دسییتباه سییاخ ه را  ها گر آنبطبیعی که در ا ما  وجودشییان نهف ه و تمدنی سییرکو

باز میهمنظور انسیییان به رسیییالت راسییی ین شیییان  ند:دپرداا را  گذار، سیییاخ ن به ایماد اتواد و از همین ره خ نگردان

بینی اج ما ی و جهانکه در واقع خرد جمعی  اثراندی ن گاه خود آررینندهنااین نوع قهرما  (.218:1371)گلدمن،"تاریآ

د که در هبه هی سییطور حضییور و نقخ نشییخ  باشییی مید شییخ  دیگری در دورهنتواند و گاه مینکنرا نمایندگی می

ی پردازش زبانی، تعل  خاطر نووه از پس ند و نویسندگاندر نمایندگی از طبقه و گروه خاص آشکار ساز را  شان رکری

                                           د. ندهمیبروز  راشان  های  اج ما یوابس گی و

تواند در می  خواجه نظا  الملکوزیران ایرانی خصییوصییا بعضییی از چه از م ن راحه الصییدور قابل دریارت اسییت، آن

سلموقی برای بررسی مد نظر قرارگیرد. شناخ ی ساختهرمان پروبلماتیک جامعهسلک ق چون گرای تکوینی برای  صر 

و  بسیییار موثرنقخ  اندیشییه و تربیت  الم و م علم  رون  و  لمی و ایماد مدارس در شییالوده سییازیخواجه نظا  الملک 

 کرده است. نیز  ملگاهانه آبسیار الب ه و  یی داش هانگیخ ه

ی   ده و  دهبه  طوهنی مدت با اتکای  در که هرگز اندهدریار  ییهر شییکل و واسییطه روایان سییلموقی بهاگر  ررمان

شهرها و ممالک  توانندخود نمی شی  بر  شرایط ررهنگی، اج ما ی و نگر س یایرانبه دلیل  شوند بنابراین م  گزینیوزیرلط 

در  خوانیم کهیبه رراوانی م مسییی ند در منابع تاریخی کنند.ره می بینند و به این نیز  مل میرا راه چا تبارایرانی و ایرانی

(. در 101: 1386 سعیدیان و یوسفی: :ک) ر.ی شمشیر و قلم بودندبه منز لها  وزارت ، وزیران در مقهان سلموقیا صر ش

 خوانیم:الصدور میراحه

پاذشاه بایذ که کسی را پرورذ و بزرگی را برکشذ که اصل و مروت و  قل و ابّوت از غدر و خیانت بازدارد و  قل  "

مروّت او را بر سر ورا و امانت دارذ که هر ررع با اصل خویخ روذ و هر شاخ سر با درخت خوذ زنذ و اس دهل از سیرت 

ل بسیی ان توان شییناخت که حرّ و جوانمرد الّا آزادمردی را نپرورذ و پادشییاه به گماشیی گان تو.ان کرد و  قل دهقان از دخ

یت می طان او را ترب ظا  الملک و پسیییران بوذ سیییل مات در ن قدّ کارذ و چون این م ّا دخل نیکو ن قل ال «  ررموذدهقان  ا

بن مومد سلموقی  ی موید الدین طغرایی یکی از وزیران مسعودویا رواندی  در جایی دیگر درباره .(133: 1364)راوندی،

 کند: چنین روایت می

کمال رضل و جمال  دل و غزارت دانخ داشت و به  ظم ی تما  دوات پیخ او نهاذ و او را از دانخ و ادب و شعر » 

 (. 239همان: « ) و لغت  رب حظی وارر و قسطی کامل بوذ، زینت تاج و تخت سلطان بوذ و در  ظمت او ارزود



 

 

شاه و سلطان ملک  سلموقی از حال اگر  شدند تا  ه نظا  الملکوجود وزیرانی از جمله خواجیمن  شاهان دیگر  قادر 

شایندی  به ست یابند اما آن چه برای قو  ایرانی  از قبل خواجه نظا  الملک از قو  ترک  دراتفاقات خو سلط د سعه و ت تو

تبار سلموقی نصیب ایرانیان شد نه تنها توسعه ی و ساخت مراکز  لمی بود بلکه در بخخ مهم  و الب ه به شکلی خاموش و 

ه خواجه نظا  المک رهرمان مسیییاله دار و اصیییطالحا سیییلموقیان بود. برهمین پایه می توان باسییی فاده آگاهانه از نابخردی 

پروبلماتیک اطال  کرد. چون او در حفظ هویت و ررهنگ ایرانی ممدانه کوشید که ثمره ی این آگاهی و  مل اج ما ی 

 یقینا تا به امروز م بلور و پایدار است.

طبقه  برای حفظ هویت  هد اسییت وم ع پروبلماتیک چون در راه اجرای اهدا  انسییانی و اج ما ی قهرمان گف ه شیید

شود از همین رو یا به انزوا کشیده میمضایقه نمی کند از هین کوششی  مصلوت طبقات توت س م  ح ی اج ما ی خود و

 ار اد: اتفا  وزیران ایرانی دیگربعضی از  واجه و که برای خشود. همان سرنوش ی یا به شکلی از بین برده می

و به نظا  الملک پیغا  داذ که تو با  با این همه چون سمع سلطان از  ثرات نظا  الملک پر شد یک روز کس ررس اد "

دهی ببینی اع به ررزندان خود میکنی و وهیت و اقطخواهی مییکی و بی مشورت من هر تصر  که میمن در ملک شر

 (.134آنک ترا تاج داذ دس ار بر سر من نهاد)همان:که بفرمایم تا دس ار از سرت بردارند، او جواب داد که 

 انما  :سر

سیذ به اغرای خواجه     شکر به نهاوند ر سلمان برق ل ی مخاذیل نظا  الملک را کارتاج الملک مالحده چو ل د زدند چه هین م

 (. و این هم ن یمه:135چنان شخصی اقدا  نکردی )همان:

 ( 147)همان:« ین سلموقیاناند اچه بی حمیت قومی»       
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س ه میی آگاهی ممکن شناخ ی گلدمن مقولهدر نگرش جامعه صطالحی مهم و مطرح دان  بارت آگاهی ممکن  "شود. ا

آگاهی ممکن، به تشری  درون  یبوث درباره هنگا گاهی طبقاتی بهترجمانی از لوکاچ است. لوکاچ در ک اب تاریآ و آ

گاهی کند. آالقوه و آگاهی کلیت سیییاز تعری  میصیییورت آگاهی بپردازد و آن را بهی طبقاتی میی نظری آگاهمایه

یی که به درک موقعیت یعنی طبقه هایی که ا ضیییای یک طبقه خودآگاهو احسیییاس هاطبقاتی  بارت اسیییت از اندیشیییه

آگاهی ممکن یک طبقه ی  " الوه بر این  (.200:1392)رراروتی، "آمده اسیییت باید داشییی ه باشییید اج ما ی خویخ نایل

شییناسییی منسییمم اسییت و ممکن اسییت به صییورت دهد و از دیدگاه روانهمیشییه یک جهان بینی را تشییکیل می اج ما ی

 (. 39:1382) گلدمن،"یات یا هنر بیان شودمذهب، رلسفه، ادب



 

 

که صوریان در ی آگاهی ممکن صوریان قابل ذکر است این است دربارهچه از نظر ماهیت آن، با این توضی  و تبیین

سلموقیان طبقه شه و جهان بینی خاصی بود یی صر  س ه اند که ه انداج ما ی  با اندی سازی طی  وسیعی از  با  توان همراه 

یی  از انسانی درگس ره فوذ رراوانن پیشین با قدرت اج ما ی و مسلکهم تشکیالتآگاهانه از  کامال یتوده ها با بهرگیره

لم ن   موجب شییده تا صییوریان غیر قابل انکار مطمئنا همین رراگیری و قدرت تشییکیالتیظهور یابند.  اقصییا نقاط آن روز 

یی داش ند: ویژهی در جامعه موقعیت و پایگاه دو گروه از طبقات مذهب " درمطالعات صوریان  صر سلموقی اذ ان کند که

شید بلکه ها غارل میبایسیت از آنی حاکم نمیبین مرد  داشی ند از این رو طبقه سیادات و صیوریان. ایشیان پیروان زیادی

 (.  31:1389) پرگاری و حسینی،"گررت چ رخود میها را زیر بایست آنمی

بوده  آنان سییلموقی به صییوریان بعد نظامیی حاکم ی مهم دیگر برای توجه طبقهجمعی ی صییوریان، نک ه  املغیر از

ش ند.)همان(. قدر  هایگیریهای خارجی و درزیرا صوریان توانایی م ود کردن مرد  را در مفابل همو  "است. داخلی دا

سلم صو این گردد، یکیصوریان اطال  می بینی و تگرش نوان جهان ی ممکنی که بهآگاه ،م سام  و  "که ت لبریز از ت

سانیت، تعلیم و آراس گی و آزادگی، صفا و درع ظاهر پرس ی و گرایخ به  "دیگری ( و 38)همان:"تساهل بود اح را  به ان

به اقبال  موی آنان می ارزود و حاکمان سیییلموقی از مخاطره و بوران هر روز  ها)همان( که همین ویژگی"تعاون و ایثار

 آنانقدرت اج ما ی و طبقاتی  درسییی ی واق  بودند پس به هر تررند و شیییگردی در پی مصیییادره به نفع ی آنان بهبالقوه

 کنند که سرانما   نیز مور  شدند.رانی خود اس فاده ظرریت  برای توکیم حکم امکان و از این بودند تا

این جریان رکری از نگاه   ،اینبنابر کردندرا نمایندگی میها توده ارکار، احسیییاسیییات طی  چون صیییوریان اصیییوه        

 سازندگان "از بوریس ساچکو   نقل شده  شود به همین دلیلگرای تکوینی گلدمن مهم ارزیابی میساخت شناسیجامعه

)شهبازی، حسینی و "ها هس نددرجنبخ تودهروایان بلکه مرد   ادی و شرکت کنندگان واقعی تاریآ، نه قهرمانان و حکم

سگری  سن   ست که (86:1393لو، ح ضو اتی ا شخ  در راحهبه . به هر روی، این طبقه از جمله مو صدور بیان طور م ال

س ساختاخ ار این اثر از نقطه نظر جامعهشده و به معناداری  ست.شناخ ی  جذب و ناگف ه نماند بعد از گرا کمک کرده ا

طریقی در آن ها به ه امروز اثرات رکری و طرز جهان بینی یان،  بعدها و گاه تا بروایی سلموقررمانی حل صوریان در بدنه

شواهد م نی راحه صوریان الصدور دربارهبخشی از ابعاد ررهنگی و جغراریای ایران جریان دارد. اکنون به نمونه هایی از  ی 

 ال فات ررمایید:

سلطان طغرلبک به همدان آمذشنی "   ست بر  از اولیا د  که چون  شا، کوهی ا شیآ حم سه پیر بوذنذ بابا طاهر و بابا جعفر 

س اذه بوذ ضر خوانند بر آن جا ای شان آمذ، کوکبهدر همذان آن را خ سلطان بری شذ و با ند، نظر  شت و پیاذه  شکر بدا ی ل

ای ترک با خل   گفت را بوذی او گونهی شیف هدس هاشان ببوسید، بابا طاهر پارهندری پیخ ایشان آمذ و کوزیر ابونصر ال



 

 

با گفتخذا چه خواهی با طان گفت آنن تو ررمایی،  که خذا می کرد، سیییل عدل و آن کن  بال یامر  یذ، آیه: ان اهلل  ررما

 (.98-99: 1364)راوندی، "اهحسان

 ویا:

اهسال  ظهیر برد خواجه اما  شیآ ... و از جمله حرکات پسندیده کی کرد آن بوذ کی چون سلطان را به آذربیمان می"   

شوای همه همذان بوذ ررمو ست که برکات قد  ایالدین البلخی را که مقد  و مو ر  و پی ی دین و  لمای مهذ که مارا رغب 

 (.299-300)همان: "اسال  مصووب خذاوند  الم باشند
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ی گلدمن به لواظ های نظریهانگاشیییت های ررارردی یا کنخ های جمعی و نقخ بین گف مانی اج ما ی درمیان را ل

 شناسیر گف مان سازی جامعهدها و نقخ آن های ررارردیرا لکارکرد باید در نظر داشت که  حایز توجه است.کاربردی 

ساخت ادبیات سن ی سی  شنا ست. چون با آن چه در جامعه  ست م فاوت ا های ذهنی و آگاهیدر مورد اول گرا مد نظر ا

سنده به م ن من سطوی و بیرونی از نوی صورت  صری   که گلدمن شکلیبه در مورد دو   حالیدرشود قل می تمربی به  ت

نه در مقایسییه  و آررینخ ادبی راپیوند اسییاسییی میان حیات اج ما ی  "تنیده وجود دارد. ویباطی  می  و درهمکند ارتمی

ساخ ارهای ی مو وای این د سی  صه بلکه در برر سی مقولهذهنی حاکم بر گروه اج ما و  ر های ی و اثر هنری  یا در برر

دهد در نظر می ی نویسییینده را سیییامان میلی آرریدهکه در زمان معین، آگاهی تمربی یک گروه اج ما ی و جهان خیا

ست مفهو  را ل جوهلهگیرد. او در س ین ز رو  رردی را به  نوان آررینندهعی و نیمی نخ صول ررهنگی و بهی را ژه ویمو

 (. 199-200: 1392، )رراروتی"کند.آثار ادبی مطرح می

شخی  و درک با       س ه در راحهتمایز این دو، را لت صدور  بارتند ازهای ررارردی برج صن  خانواده :ال سلطنت و  ی 

سییرهنگ، دبیر، حاجب، شییونه، سییاهر، کوتوال، وکیل، غالمان خاص، رسییول، اتابک، های وزارت، امارت، قضییات، 

َشر، جامه ه باری  لمی دراگر بخواهیم براساس قا دهرحقیقت دها. دار، امیربار، خیل اش،  وان و تودهمس وری، کدخدا، حَ

ها نگری صن هنی و جهانساخ ار ذبه  کل ممزا بایس ی به شالصدور سخن بگوییم میی کلیت و معناداری ساخ ار راحه

 ها نیست و ناگزیریم در قالبی جمعی اظهار نظر کرد.ی سلطنت پرداخت اما ممالی برای تشری  آنو خانوده

گف مانی برقرار خواهد یندیالک یک بهمواره  ها گروه یی بینبدیهی است به دلیل ماهیت و کارکرد نهادها در هر جامعه    

و  ی سلطنتخانواده ها توت انقیادی صن های ررارردی در شاکلهتما  را ل ی راوندیی دورهدر جامعه کهجااز آن بود.

ساهری ساخ ار اج ما ی ررمانها دری اینگنماندن همهبا قراردارند بنابراین  دیوان  سلموقیدو  صر جامعه و  روایی  ی  



 

 

نه به  توانبه ر می سیییلموقی ما ی  ک تاریخی و اج  یت  نه واقع ما ما  میوی ز بارهتی پی برد و سیییران تاثیر وان در ی 

 . پس در راحه الصدور می خوانیم:کردقضاوت نیز ترم قنالصدورارردی در خل  راحههای ررنگری را لجهان

شیر ب " شاه بایذ که وزیری را ارد ست آرذ و حاجبی را بگمارد و ندیمی را ابک گفت پاذ بدارذو دبیری بیارذ که    به د

 (.97:1364)راوندی،"وزیر قوا  مملکت بوذ و ندیم نشان  قل شوذ و دبیر زبان دانخ ا. باشذ و حاجب سیاست ارزایذ

 ویا:

ست که " شت از ترکان خاتون نا  او مومود، مادر می خوا سری دا شاه پ سلطان ملک سبب این  داوت آن بوذ که  و 

و سییخت خرد بوذ و برکیار  که از زبیده خاتون بوذ دخ ر امیر یاقوتی خواهر امیر اسییمعیل سییلطان او را ولی  هد کنذ و ا

 (.134)همان:"ظا  الملک میل او می کردبزرگ تر ررزندان سلطان بوذ ن

 ویا:

مال میلی  ظیم  " خار  به اد ما  خذای ترس و  ادل و سییییابس و  الم دوسییییت بوذ ا پاذشییییاهی  مد  طان مو سیییل

 (.163)هما :"داشت

به هیات را ل  که در نمود بیرونی را های جمعیکرد سییاخت ذهنی را لها رویبخواهیم براسییاس همین مدخل اگر

شده اند شان داده  ست میسنمیده و  لمی  رردی ن ضاوت کنیم به این ن یمه د صن را ل یابیم کهق ها به هر های جمعی 

 معیج هایرا ل روایی توت ررمان که با وجود این اندیشیییندمصیییال  و منارع خودشیییان  میبه قبل از هر چیزی  طریقی 

کلیت این رقابت  شود که جا خ م میبه این ذهنی  این ساخ ارجریان سرانما   برند.یعنی پادشاهان به سر می   غالبصن

رراوان دیگر  مواردو  ، رساد و ارتشا و غارت و چپاولهای پیدا و پنهانها و تمرد و سرکشیگسیخ گیها ، تضادها ، از هم

 های ررارردیگر تضاد نگرشی و ررهنگی بین را لشود در حقیقت بیانیارت می به صورت سیال الصدورکه سراسر راحه

ست در دو طی  جامعه صادی جدی ها منمر به تعارض. همین تقابلا سی ا ق  سیا و ها و آسیب های اج ما ی ، ررهنگی و 

س ره سرجمع اینکمی ممالک زیر نفوذ و حرراگیری درگ ست که  شده ا سلموقیان  ضعیت رانی  ها به طرزی واقع بینانه و

این است که راوندی به صورتی با ر ایت جانب اح یاط آگاهانه دیگر . مطلب قابل تامل گرداندراوندی را م بلور می صر 

  ها ال فات ررمایید:پردازد به بخشی ازآنها میآگاهانه به بیان آنیا نا

شذند و چون دس ی باهی دست اُمرای » سباب نعمت طاغی و باغی  دولت و حشم او در مهلت ایا  دولت و رسوت ا

 (.171)همان: « خوذ ندیذند، دست تطاول از آس ین بیرون کشیذند و بر ر ایا س م آغاز نهادند

شه سلطان میوی ری س م را سوء تدبیر  سبب ا»نویسد: داند و میی  این تعدی و  ل دمیر، تدبیر بذ، تدمیر و سوء ال دبیر 

های بد و ناپسند خصلت سلموقی به گاهی به موازات مدح و س ایخ پادشاهان و وزرای راوندی(. 146)همان: « رساد آرذ

 کند: را نکوهخ می غرل بن ارسالن  به  لت غرور و تکبر،  اورضایل سلطان ط وی بعد از ذکردر جایی  پردازد. آنان می



 

 

 (. 368)همان: « ور بوذی گرز او سی من بوذ چنانک به یک زخم مرد و اسپ را بکور یبه زور بازو مغر»

ش ار  طور جدی وبه  راوندییکی از  مده مباحثی که  ضالع نو س ه در ا صری برج و  ترمطرح کرده و آن را با زبانی 

ست و جهان ست، م اشنگریگویا هماهنگ با خوا شی تبیین کرده ا س ای بنیان جامعه اندی ست. بیان ی آزادی قولهدر را ا

 است: شمردسیاسی جامعه آن روزگار برمغفول  یایشان آزادی بیان را  یک مساله

 (. 148)همان: « تر باشذزخم زبان از طعن سنان سخت(. »147)همان: « دار تا از قهر سلطان امان یابیزبان نگاه»

( پس از آزادی از زندان به وزارت 147)همان: « مؤیدالملک گرر ار آمد و چند روز در بند بوذ» نویسییید:میدر ادامه 

چشییمخ »سییلطان دسیی ور داد ( 148)همان: « اند این سییلموقیانچه بی حمیت قومی»: ه بودگف چون در جایی رسییید، اما 

«  سییر هنوز بر دوش بوذ که بمنبیذ سییر بر زمین ار یذببسیی ند و بر کرسییی نشییاندند و زخمی چنان زد که گردن بگزارد و 

  )همان(.

کند و نووی کنخ رکری و اریآ سیییاسییی سییلووقیان را آشییکار میی این شییواهد م نی کلی ی جامع از سییاخ ارتهمه

    داس ان با سیاست غالب.اس ثنایی و گاه هم گاه قهرماننشاند:میکالمی راوندی او را در دو ساحت م ضاد 

 

 الصدورذهنی راحهساختکیفی و برآیند  یارزشمفوالت  -6     

 نوان ابزارسییینمخ م ون  در توانند بهشیییود که میبه آن دسییی ه از مقوهتی اطال  می کیفیمقوهت ارزشیییی غرض از 

انسییانی شییناخ ی اج ما ی کارکردی بنیان مفید واقع شییوند. این مقوهت  مال  شییناخ یجامعههای خوانخ گذاریارزش

 آموزش ، رراه و موضو اتی از این قبیل است. آزادی ، برابری ، برادری ، امنیت،  دارند و  بارتند از:

نه  گنمند میشاید برای بسیاری ایماد پرسخ کند که طرح چنین مقوهتی در چارچوب جوامع امروزی و توسعه یار ه      

 که  جوامعزمانی آنها قبل ازقرن نه قرن شییشییم بلکه نشییان کرد،. بایسیی ی خاطر الصییدورقرن شییشییم تاریآ آررینخ راحه

اندک اندک  ها د به دلیل توول جامعه و نیاز ارراد و تغییر حکومتنی حکومت سازی دست یاباندیشه به درک ند توانس 

قدرت را جامعه پدید آمده است  ح ی حاکمانی که از طری  یورش نظامی و ساخ ارپیرامونی  ضو اتی در سط  چنین مو

 داش ه اند. هایی که اساسی دینیاند چه برسد به حکومتتصاحب کرده

ست که  ساس برآیند بیرونیبرای همه مشخ  ا ست و برا شکیل و توسعه ررمان  ، سلموقیان حکوم ی دینی ا شعار ت

شان بر س رش و توکیم مبانی روایی  شی و کیفی از جمله موارد یاد بوده دینیای گ س ی امور ارز ست پس لزوما می بای  ا

شد. به هرجهت،  صدور موجود با ساخ ار راحه ال ضورشده در  سامد و رراوانی یا  ح این مقوهت به هر حد و میزانی می  ب

ه برپایه ی مفروضییات رکری که این مسییاله و سییاخت ذهنی م ن ارائه کندشییناخ ی دقی  از جهان بینی نویسییندبه ما  تواند 

 ی دقت و توجه است.شایس ه گرایی تکوینی لوسین گلدمنساخت



 

 

 عی لین مقوهت به غیر مقوله  دلدهد که این اثر از کاربرد واقنشان می الصدوربررسی و خوانخ سطر به سطر راحه 

مان روایان سلموقی از جانب ررو  لم و دانخ امنیت  های  ایشی و مدحی و یکی دو بار مقولهو آن هم صررا در ساخ ی س

 ی این موضو ات صامت و ساکت  است:این اثر دربارهو روایت نشده 

س ه" شاه  غیاث الدین آرا صای  ملک تعالی روی زمین را به جمال  دل پاد داراذ و دین و دولت و دنیا و آخرت به اق

 (.380:1364راوندی،  )"قصارای امنیت و مطم  نطر مبارک و من های امانی خاطر ا لی ا لی اهلل شانه برساناد

 ویا:

اهل خوراسان و  را  از خویشان کسب کرده اند بکنذ  و به دولت پاذشاه  ادل ی رو  نشر رضایلی که و در خطه" 

ی جهان نانک در ماتقد  بوذه اسیییت به جملهدانخ در این دیار بباشیییذ و چنان سیییازذ که آثار دانخ اهل رو  چاحیای 

برسیییذ...و  لم رقه و خال  و لغت  رب و خط و ادب و شیییعر پارسیییی و تازیی درین طر  م داول السییینه ی ایشیییان 

 (.55)همان:"شوذ.

ئولوژی منوصر  خواست اید بس ه و ررو جهانی که ایشانکند سلموقیان آشکار میگاه گاه و بی   مل و کس العمل

ش ه و نژادی  خود سروش. در انددا ساختشنا سی  شنا ستی جامعه  ساخ ار در برابر آن  چههر آن  گرا  ا  قاد بر این ا

ه الصییدور از بنابراین راح ذهنیت حاکم نسییبت به آن توجهی ندارد یا مطلقا بی ا  قاد اسییت.  خاموش یا جنبه تقلیلی دارد

گذارد الب ه با سییاقی جهان نگری نویسینده بر این صیوه میحیث پویایی و پذیرش دیگری م عصیبانه  مل کرده اسیت  و 

بسیییار  در راحه الصییدور نسییبت به هرمبوثی از زاویه دید اهمیت، ناگف ه رها کردن  نصییر مدح که به شییکلی  مرموزانه.

و تصری  کند شناخ ی و معناداری ساخ ار کمک میاست  نادرست می نماید. زیرا این مبوث به تفهیم برجس ه و رراگیر 

به  ی بزرگ نمایی و موجه جلوه دادن ارراد مثل بسیییاری از ادوار معمول ورایب بوده وکند که  صییر سییلموقیان روحیهمی

س ایخ نوان یک ررهنگ تلقی می سیاری از  سی ندلیل تمگران بهشده  وب سیا صادی و  اچار از پذیرش و رکز قدرت اق 

 اند.ر ایت آن بوده

 

 گیرینتیجه های بحث ویافته        

حاکی گرای تکوینی لوسین گلدمن رراهم آمده است شناخ ی ساختجامعه کردپژوهخ که براساس روی های اینیار ه  

ور تاثیر گذاش ه است السرالصدور و آیهمعنادارکردن ساخ ار راحهی  صر راوندی در ساخ ار ذهنی جامعه است که ایناز 

های ممکن آگاهی گذر صلت جمعی با ساخ ار اثر که از رهخ انطباقی منسمم از حیثدهد که و این تاثیرگذاری نشان می

 وجود دارد. دست آمده نهادهای اج ما ی بهی گف مانپیرامونی و بین واقعی هایآگاهیو



 

 

صدوراحه م نیجهان      صهال ستر در  ر سیا شان می طرزیبه سلموقیان گذاریی  شکار ن ن دارای آنادهد که کامال آ

ش هداری تمربهاند و چون  در مملکتخوی بدوی و بیابانی بوده س ه و  ملی ندا اند بنابراین با تعدی و خشونت رر ار ی زی

شی کردهمی شکرک صورت گرر ه ی جامعه هاو در تمامی بخخ  بلکه در مواقع غیر آناند و این رر ارها نه تنها در مواقع ل

ست و به طور مشخ  می شاره کرد: ا سوزاندن، توان به این موارد ا سر بریدن ، مثله کردن،  :  به دارآویخ ن، خفه کردن، 

کردن، بریدن اندا ، اخ ه کردن، تعرض به نوامبس، غارت و چپاول مسییمو  کردن، کندن پوسییت، ارکندن از بلندی،کور 

 کردن، ریخ ن خاک در دهان، کندن ریخ.

سانهمواردی ااز جمله  شدگی زن و دینکاه شی وارگی و      شنا دست الصدور بهی راحهست که در پی خوانخ جامعه 

هوی ی ندارند و نباید گمان کرد  گونهسلموقیان زنان هیندهد.در  صر ی مس  ر نویسنده وم ن را نشان مینگرآمد و جهان

شد به حضور موثر زنان د آید ساخ ار م نی بر می از ر آن دوره. آن چهچند زنی مثل ترکان خاتون و زبیده خاتون دلیلی با

ست که دخ ران و زنان در ررمانگر ایبیان سلموقی کان ا ست حاکمان بودهروایی  ستاند  هیی بالقوه در د یابی  تا برای د

سازی خود اقدا  نمایند اگرچه به ظاهر در قالب از ش وانه  سیاسی و قومی  و هم چنین پ صلی منارع  دواج به  نوان ر ایت ا

س دین و هیات مذهب را به لبا دین هم از چنین برداش ی به دور نمانده است. اگر سلموریان خودانما  شده است.  شر ی

ی در  رصییه گر این اسییت که دین  و مذهب به موازات زن و اضییالع اندیشییی م ن بیاناند ولی شییواهد داده آراسیی ه بروز

  اند.یی داش هحاکمان سلموقی ارزش مبادله گذاریسیاست

رمان پروبلماتیک یا قهرمان شییناسییی گلد من قابل توجه اسییت قهکه در مباتی جامعهقابل طرح  یکی از مباحث مهم و       

بعد جهان  از الصدورحهدار است. براساس جهان نگری قومی و طبقاتی و نقخ آن در انسما  دهی ساخ اری، م ن رامساله

در همان  تواندمانی پروبلماتیک ساخ ه است که میاز شخصیت و طرز اندیشه و  مل خواجه نظا  الملک قهر بینی جمعی

شالوده ساله دارشاکله و  شیدهواگیرد. رجای گلدمنی قهرمان م صری  و پو ضوع به وجهی غیر  رر ار  ندی دربیان این مو

طور آشییکار و مفصییل از اقدامات وی سییخن بگوید. م ن به شییکلی گزیده و گویا آگاهانه نخواسیی ه تا بهکرده اسییت و 

 معنادارتمایز و تفاوت دو نظا  رکری ایرانی و ترکی سلموقی را نمایانده است. 

این همواره تالش آگاه بوده بنابر از تضاد موجود در جامعه و ی جهان بینی سلموقیانیطهحخواجه نظا  الملک چون به      

سازی مفاهیم و مبانی تمدن ایرانی حرکت کند  سیر تفکر و نظا  جهان بینی قو  ایرانی در بنیان  صت کرده تا در م و از رر

بار دیگر به وسیله همان خوی سلموقی از پای در  ره برده است هرچند سر انما سلموقیان به رراوانی  به ی نیازایماد شده

 آمده است.

ی جامعه ریهاحه الصیییدور با انطبا  شیییاخ  های نظر خوانخآگاهی ممکن صیییوریانه از جمله مفاهیمی اسیییت که در    

سی گلدمن ست. ر شنا ست آمده ا ضوع به چهبه د سلموقی اوندی دربیان این مو شایآ  در نزد حاکمان  گونگی اح را  م



 

 

ست. اما در خفا وپر سان داخ ه ا شنا شانه به موضوع مهم  و کانونی جامعه  شکلی خامو ها و اهمیت ه که همان نقخ تودهبه 

سیاقی م وجه ی آنان در پیکره سبک و  سلموقیان به هر  ست.  ست مبادرت ورزیده ا توانند می ها که توده اندبودهاج ماع ا

سیبی بالقوه  سلموقی خطر و آ شندبرای حاکمان  صمیمی و الب ه برای ررع این خطر ناگزیر می این بنابر  با شوند ارتباطی 

ها را توت کن رل درآورند و  الوه بر این در مواقع ، تودهآگاهانه  با مشیییایآ برقرار کنند تا با این کار با کم ترین چالخ

 د. های آنان  نیز اس فاده کنندشمنان داخلی از جمعیت و تواناییلشکرکشی و درع 

ضوع را ل      ست که در بیان های ررارردی  و مو ضو اتی  ا شده از جمله مو سما   بین گف مانی  الوه بر مباحث ذکر  ان

ش ه اند.ساخ ار راحهوجهان بینی حاکم بر شی معین دا صدور نق سیاری از  ال صدردر راحه های ررارردیرا لب در قالب  ال

سرهنگ، خانواده بارتند از:ها که مهم ترین آنکنند شخ  جلوه می ضات،  صن  های وزارت، امارت، ق سلطنت و  ی 

ر، جامه دار، امیربار، دبیر، حاجب، شییونه، سییاهر، کوتوال، وکیل، غالمان خاص، رسییول، اتابک، مسیی وری، کدخدا، حَشییَ

طبقات خوشیییان را  ها وبینی گروهجهان صیییدور الدر راحه های ررارردی را ل. ازآن جا که هاخیل اش،  وان و توده

ضاد و رقابتنمایندگی می شاهد ت شان میهای ررکنند از این رو،   س یم که همین امر ن ضباط اوانی ه ضعیت ان دهد که و

سی و سیا صادی و  شرایط اق  ست. نا گف ه نماند اگر چه هریک از این هادها دیگر چهن و دینی و  اج ما ی،  طی   گونه ا

 مسلطررارردی جهان بینی و گف مان  یتر هس ند ولی همواره واهمهدر پی به دست آوری منارع بیخ های درون حکوم ی

  د.ننکرا از دهن دور نمی  سلموقی

صدور از مقولهدر راحه      سخن قابل ذکری ال شی کیفی یعنی برابری، برادری ، آزادی ،  دالت و امنیت چندان  های ارز

ست. شده ا شاه و مقولهاگر هم درباره گف ه ن شده جنبه یهایی  دالت پاد ست گف ه  شی و مدحی دااز این د س ای رد و ی 

 نوان یک ررهنگ و گف مان بهی سییلموقیان در دوره واقع دهد که مدح و سیی ایخ غیرهمین مطلب به درسیی ی نشییان می

 اند.ودهغالب رایب بوده است و همه یه وجهی ناگزیر از ر ایت ب

توان الصیییدور بر اسیییاس این پژوهخ میجهان بینی راوندی در آررینخ راحهی نگرش و طورکلی آن چه از نووهبه     

 ایخ که خیلی برجس ه وی  سعی کرده غیر از مدخل مدح و سو  گفت تش ت و تزلزل و اح یاط در بیان موضو ات است 

شده  شارهایمایی ضمنی و یا   را مابقی موارد و رراگیر گزارش  شرایط ا ست از  یی بیان کند. همین امر به واقع نموداری ا

  الصدور را معنادار کرده است.راحهکلیت ساخ ار  ی سلموقیان کهار صادی حاکم در دورهسیاسی و رضای اج ما ی و 
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