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 هایمنظر اندیشهاز  های برگزیده دهۀ هشتاد را داستانتا  ایم کوشیدهاین پژوهش در      

ا مندی خانم نیکوالیوا است. امّ اساس کار ما در این رساله، نظریۀ روایت شناسان بررسی کنیم. روایت

لژیرداس گرماس و ژرار ژنت بهره شناسان، به ویژه آ است از نظرات دیگر روایت هرجا که الزم بوده

پردازی،  دوازده داستان برگزیده را تحت چهار بخش عمده)پیرنگ، شخصیت رسالهدر این ایم. ما  برده

بر اساس سفر  ها داستان پیرنگ بسیاری ازبررسی ما نشان داد که ایم.  انداز و زمان( بررسی کرده چشم

های نوجوانان در زمان است.  مکان و در داستانهای کودکان در  شکل گرفته است. سفر در داستان

های  های نوجوانان پیچیده است. در داستان های کودکان خطی و پیرنگ بیشتر داستان پیرنگ داستان

های نوجوانان  ها مستقیم و با توصیف همراه است. اما در داستان پردازی کودکان شخصیت

  پردازی به وسیلۀ کنش شخصیتشیده است یعنی نویسنده کو ها غیرمستقیم است؛ پردازی شخصیت

به گوش اند تا صدای کودکانه از داستان  نیز نویسندگان کوشیدهاز نظر زاویۀ روایت  ها باشد. شخصیت

گریزها یا  پیش . از نظر زمان نیز نویسندگان با شگردهایی که مختص فانتزی است،برسد

های نوجوانان بیشتر از  ها در داستان شیپری گریزهایی در داستان ایجاد کرده اند. این زمان پس

 شود. های پسامدرن کودکان، زمان به بازی گرفته می البته در داستان های کودکان است. داستان

 شود. گاهی یک داستان از پایان به آغاز روایت می
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 بیان مسأله -1-1

شده است. بخشی که بنا  ادبیات کودکان و نوجوانان به عنوان بخشی مهم از ادبیات پذیرفته  امروزه 

 (. با 38: 6831دارد)قزل ایاغ، ترین خوانندگان رافعال البته کنجکاوترین و رین وگران، بیشت پژوهش نظر بر

ها و نیازهای آن به انجام  هایی دربارۀ ادبیات کودکان، ویژگیپژوهش امر بایسته است گرفتن این نظر در

تحقیقات اند و ها به کمبودهای پژوهشی در این  عرصه پی بردهاستادان دانشگاه گران و پژوهش رسد.

پژوهشی و همچنین ایجاد رشتۀ دانشگاهی ادبیات کودک در های علمیها، مقالهنامه دانشگاهی مانند پایان

  گویی به بخشی از این  نیازهاست.  راستای پاسخ

این پژوهش نیز در راستای نگاه ساختاری به ادبیات کودکان و نوجوانان است؛ به خصوص داستان که 

ای در جریان مند است. هر نویسندهآفرینش داستان قانون»ین ادبیات است. ساختارمندترین بخش ا

های جدید باشد مندیبرد و خود ممکن است واضع قانونها سود میمندیآفرینش داستان از این قانون

شناسی نیز، در پیِ نگاه ساختاری به داستان است و این پژوهش  (. دانش روایت54: 6833)محمدی، 

 های فانتزی کودکان بنگرد.ا این رویکرد به داستانخواهد ب می

شناسی،  توان بر اساس دانش روایت در این پژوهش درصدد یافتن یک سوال اساسی هستیم: آیا می

شناسی در شناخت داستان مانند دستور کارکرد روایتهای فانتزی را کشف کرد؟  الگوهای کلی داستان

 چگونگی به بلکه گوید نمی سخن دارد، معنایی چه که جملهنای  نحو دربارۀ» زبان در گفتمان است.

 گرین و گوید)نمی سخن اثر معنایی ارزش دربارۀ دستور مثل نیز ساختارگرایی. پردازد می معنا حصول

 (. 65: 6838 لبیهان

 ابلمق در روش. این نباشد اول تراز  ادبیات از ای نمونه داستان که ندارد اهمیتی ساختارگرایان نظر به

 این به؛ روش آن تحلیلی است نه ارزیابی کننده. است تفاوتبی کامالً خود بررسی مورد فرهنگی ارزش

 ها افسانه ،ها اسطوره گذاشته است. شناسی روایت عرصۀ در را تأثیرش ترینعظیم ساختگرایانه، نقد جهت،

 کند، می توصیف را همگانی و ساده کهن، های موقعیت که جا آن از عامیانه هنر و فرهنگ کلی طور به و
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 کشف برای زیادی امکان که جاست این در چون؛ است گرفته قرار خاص ساختارگرایان توجه مورد

 (. :؟6831)حسینی، صرفی، دارد وجود مهم و روشن ساختارهای

 هایهای عامیانه و داستانها و افسانههای بسیاری که بین اسطوره رسد با توجه به قرابتبه نظر می 

توان این ساختارها و الگوهای روایی را در این آثار مشخص  فانتزی کودکان و نوجوانان وجود دارد، می

 ساخت

  سؤاالت پژوهش -1-3

 های دهۀ هشتاد چیست؟ سازی داستان های فانتزی ( راه6    

 های فانتزی چیست؟های ورود به جهان تخیلی در داستان ( راه3

 ها وجود دارد؟ شیوۀ روایت داستانای میان مضمون و  (چه رابطه8

 های بزرگساالن وجود دارد؟ های فانتزی کودکان و داستان ( چه تفاوتی بین عناصر روایت در داستان5

 های فانتزی ایرانی قابل انطباق با دستور جهانی روایت است؟ ساختار داستان چرا( 4

 های پژوهشفرضیه -1-2

 است. رؤیاگیری از  فانتزی، سفر در زمان و بهرههای ورود به فضای  مهمترین راه   - 6

رابطۀ تنگاتنگ فرم و محتوا، پیرنگ ساده و خطی و شخصیت پردازی ساده که مناسب درک و فهم  -3

 .کودکان است

های فانتزی کودکان و نوجوانان با دستورهای جهانی روایت نیکوالیوا، گرماس و انطباق داستان -8

 تودوروف.

ها سفر، عامل بر های روایت. برای نمونه در بیشتر داستان های بررسی شده با نظریه یانطباق فانتز -5

 هم زدن تعادل اولیه در داستان است.

 هاست.گر و زاویه دید سوم شخص ویژگی غالب داستانراوی مداخله -4

 اهداف پژوهش -1-4

ردن معیارهایی برای نقد های موجود و  به دست آو دست یابی به یک الگوی روایی با تحلیل نمونه

  .علمی و منطقی آثار
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-9

پاسخ ساختارگرایان به این پرسش که چرا اصالً به دنبال خُرد ساختارهای داستان برویم پاسخی است      

اصر اند و بتوانیم بر سر اصطالحات مربوط به این عناگر بدانیم عناصر جهانی روایت کدام» مجاب کننده: 

اند، و انجام این کار به ها و تمییزاتی که اساس درک ادبیبه توافق برسیم، آن وقت دست زدن به مقایسه

: 6838 )اسکولز، «شود تر از وضعیت فعلی ممکن میمندتر و نظامتر، متقاعدکنندهصورتی بسیار روشن

و اصولی این دانش  (. روایت شناسی، محک سنجش و نقد داستان است؛ با به کارگیری صحیح688

 های موجود را داوری کرد و معیارهایی پیش چشم دیگران نهاد. توان داستان می

های تواند ما را با امکانات و تواناییهای فانتزی کودکان میشناخت کم و کیف روایت در داستان    

 .ماده سازدهای نوین آگیری از این شیوهبزرگان این عرصه آشنا کند و زمینه را برای بهره

شود؛ خاصه در زمینۀ های آن پرداخته میها و جنبهدر کشور ما کمتر به ادبیات کودکان، ویژگی    

النفسه اثری که فی (6833)«فانتزی در ادبیات کودکان»های فانتزی کودکان به جز کتاب ارزشمند  داستان

انتزی الزامی  ندارند با ساز و کارها و های فپژوهشی دربارۀ فانتزی باشد وجود ندارد. خوانندگان داستان

نویسند یا کسانی که این داستان فانتزی می ،مکانیسم این گونۀ ادبی آشنا باشند اما کسانی که برای کودکان

کنند باید این گونۀ ادبی را بشناسند. این پژوهش با استفاده از نظریات اندیشمندان ها را نقد میفانتزی

های فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان است تا هم راه ایی هرچه بیشتر داستانساختارگرا در صدد شناس

های بعدی منتقدان عرصۀ ادبیات کودک هموار کند و هم مانع کوچکی از راه فانتزی نویسان  را برای گام

 بردارد تا آنان به دام غریزی نویسی و بازاری نویسی نیفتند. 

 و نقد منابع پژوهش پیشینه-1-1

ست و سابقۀ آن بسیار اندک است و از آن اژوهش در حوزۀ ادبیات داستانی کودک در ایران بسیار نوپپ   

» های فانتزی کودکان است. در زمینه فانتزی مهمترین کتابهای تالیفی عبارتند از:  تر بررسی داستاننوپا

از محمد هادی محمدی.  (6833)«فانتزی در ادبیات کودکان»  و« (6833)روش شناسی نقد ادبیات کودکان

ها و عناصر داستانی ادبیات کودک گر در این دو کتاب از نگاه ساختاری به ویژگیاین پژوهش

 است. پرداخته
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روشی که در این کتاب انتخاب » نویسد:می« فانتزی در ادبیات کودکان» محمدی در پیشگفتار کتاب    

ای خاص است. اما  تعصب و ایستادن روی نظریهها و نه شده است بر اساس استفاده از بهترین نظریه

روش کاربردی بر اساس نگرش تکوینی، ساختاری و کارکردی بوده است. تالش شده در ابتدا فانتزی در 

بستر تاریخ دیده شودـ روش تکوینی ـ سپس عناصر آن تجزیه و تحلیل شده ـ روش ساختاری ـ و در 

: ده(. این کتاب بیشترین نزدیکی را 6833کردی)محمدی،نهایت کارکردهای آن استخراج شده ـ روش کار

هایی چون تکیه کتاب  با موضوع این پژوهش دارد. اما فاصله های زیادی نیز با این پژوهش دارد؛ فاصله

های  ایرانی هم پرداخته باشد،  های غیر ایرانی. بالفرض اگر به داستانفانتزی در ادبیات کودکان بر داستان

شناسان  به فانتزی اند. دیگر آنکه این رساله از دید روایتد که در ابتدای راه فانتزی نویسیانهاییداستان

 نگرد.می

ها و عناصر فانتزی موجود در ویژگی (6834)«فانتزی در شاهنامه» علی اصغر صدیقی نیز در کتاب 

کودکان و نوجوانان و ادبیات »در ها ثریا قزل ایاغ خانم شاهنامۀ حکیم فردوسی را بررسی کرده است.

و آقایان کمال (6833«)ها و جنبه های ادبیات کودکویژگی»با و بنفشه حجازی  (6831«)ترویج خواندن

نامۀ ادبیات  درس» در و محمد گودرزی دهریزی( 6816)«بنیادهای ادبیات کودک»در  پوالدی

ای در اند که حرف نسبتاً تازه ای کردههای فانتزی اشاره های داستانکمابیش به ویژگی (6833«)کودکان

گر کمبود  ها نهفته نیست؛ بلکه به نوعی جرح و تعدیل سخنان محمد محمدی است و این امر، نشان آن

 انگیز فانتزی است.منابع تئوریک دربارۀ گونۀ شگفت

نام  ای به اولی رساله های فانتزی در دانشگاه تهران دفاع شده است.دو رسالۀ دکتری هم دربارۀ داستان

شخصیت پردازی » تألیف خانم عاطفه جمالی و دیگری (6831)«های فانتزیبررسی فمینیسم در داستان» 

این پژوهشگر در این رساله، سی داستان  اثر خانم رقیه همتی. (6831)«های فانتزی کودکاندر داستان

ی و پویایی بررسی کرده ایستای فانتزی را از لحاظ عنصر داستانی شخصیت، مانند ساده یا پیچیده بودن،

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های مرتبط با موضوع فانتزی می نامه از دیگر پایان است.

 فانتزی در ادبیات کودکان، از سمیه لندی، به راهنمایی سید کاظم موسوی در دانشگاه شهر کرد. -

 وروزی در دانشگاه بیرجند.فانتزی در آثار تخیلی فریبا کلهر، از بتول صالحی، به راهنمایی زینب ن -

های کوتاه دهۀ هشتاد از فرشته خلج،  تخیلی در داستان _های رویایی  تحلیل و بررسی شخصیت -

 به راهنمایی علی اکبر عطرفی
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مندی در  نگاهی به ابعاد روایت»توان به راهگشا در زمینۀ ادبیات فانتزی کودکان می هایاز مقاله 

پور و شیدا آرامش فرد از دکتر سعید حسام (6816)«ظریۀ ماریا نیکوالیواداستان سه سوت جادویی برپایۀ ن

از مهدخت  (6833)«نوجوانو سازی شاهنامه در ادبیات کودکهای فانتزیفانتزی و شیوه» و مقالۀ 

  از علی محمدی و علیرضا روزبهانی اشاره کرد. (6816)«فانتزی در هفت روز هفته دارم» پورخالقی و 

شناسی نوشته شده اند و بنیان نظری این رساله بر اساس هایی که در مبحث روایتکتاباز مهمترین 

 «دستور زبان داستان» ، تزوتان تودوروفاز  «بوطیقای ساختارگرا»و  «بوطیقای نثر»  آن است عبارتند از:

 وشتۀن «روایت شناسی در ادبیات و سینما»بابک احمدی،  «ساختار و تاویل متنِ» احمد اخوت، از 

از «  ساختارگرایی در ادبیات» سمیرا بامشکی، از « های مثنوی روایت شناسی داستان» یاکوب لوته، 

تالیف دکتر مرتضی  «های ناگزیر دیگرخوانی»و  جاناتان کالر اثر  «بوطیقای ساختگرا»  ،رابرت اسکولز

گشای  است بسیار راه (nikolajeva)جایی که دربر دارندۀ نظریات نیکوالیوا خسرونژاد. اثر آخر از آن

  این رساله بوده است. تألیف

های معاصر و گذشته  وجوی عناصر پسامدرنیستی در داستان از سوی دیگر پژوهشگرانی در جست    

تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس » از دکتر حسین پاینده، « رمان پسامدرن چیست» اند، به مانند  برآمده

آمیختگی داستان و گفتمان » زاده،  از افسانه حسن« مدرنیستی درنیستی و پستهای نگارش رمان م شاخصه

مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر  پست» پور و  از قدرت قاسمی« روایی در روایتهای پسامدرنیستی

مدرنیستی در ادبیات  های اندکی دربارۀ عناصر پسا از سیاوش گلشیری. با این اوصاف، پژوهش« ایران

مینیمالیزم فانتزیک و »به ویژه داستانهای محمدرضا شمس صورت گرفته است. تنها باید به مقالۀ  کودکان،

پرداخته « بادکنک و اسب آبی» از حسن پارسایی اشاره کرد که به بررسی مجموعه داستان « گریز قاعده

 است. 

 پژوهشو ساختار  روش   -1-7

ای های فانتزی است. به گونه ای روایت در داستانروش کار در این پژوهش، عملیاتی کردن نظریه ه   

شناسی، که ابزاری برای تحلیل متن انتخاب روش روایت» توان نقدی عملی دانست. این پژوهش را می

« ) ها برای تحلیل متون داستانی و روایی استترین روشگذارد یکی از برجستهدر اختیار می

آرای آلژیر داس گرماس و گاه از  ماریا نیکوالیوا است اما هیچ های (. اساس کار، اندیشه3: 6813بامشکی،



7 

های فانتزی دهۀ هشتاد است،  تزوتان تودوروف و ژنت در باب داستان و انطباق این نظریات با داستان

 ایم. برکنار نبوده

اساس  های او،از آنجا که نظریه پرداز نخست، در صدد ارائۀ نظریۀ التقاطی از روایت است، نظریه    

پژوهش قرار گرفت. الزم به ذکر است که تودوروف نیز اثری دربارۀ فانتزی نوشته است. بدیهی است که 

های مورد بررسی  های این دو نخواهد بود؛ زیرا داستاندر تدوین این رساله تکیۀ صرف بر اندیشه

دیگر در بحث از بعضی  اند و بر اساس نظریات اندیشمندان دیگر این مباحث تکمیل شود. از سویی متنوع

 شناسانی چون ژرار ژنت  کامالً اجتناب ناپذیر است. گیری از آرای روایتمباحث ضروری روایت بهره

مندی در پرداز ادبیات کودک، از جمله کسانی است که به روایت و ابعاد روایتماریا نیکوالیوا نظریه»     

فراسوی دستور داستان یا  »در مقاله ای با عنوان  ادبیات کودک توجه نشان داده است و کوشیده است تا

نظریۀ روایت شناسی ویژۀ ادبیات کودک را مطرح  «دبرچگونه ادبیات کودک از نظریۀ روایت بهره می

  (.36: 6816فرد، پور،آرامش) حسام«کند

اند بودهایشان در صدد دست یافتن یک الگوی جهانی همانگونه که افرادی مانند تودوروف و گرماس    

و  های سیمور چتمن از اندیشهای التقاطی است و در کار خویش بیشتر نیست. بلکه در صدد یافتن نظریه

های  هایی از اندیشه . حتی صبغهبهره گرفته است  (Gerard Genette)تنظریه زمان روایی ژرار ژن

ۀ عدم تعادل و در نتیجه شروع شود؛ زیرا هر دو عامل سفر را ایجادکنند تودورف نیز در نظریۀ او دیده می

های نیکوالیوا است. به عبارت دیگر او  دانند. نکتۀ بسیار مهم، قالبی نبودن اندیشه اصلی داستان می

اگر  :گوید گنجند می ها در یک الگوی مشخص می برخالف دیگران به جای آنکه بگوید تمام داستان

کند. نظریۀ او  یه و درک مخاطب اینگونه اقتضا میگونه نوشته شود بهتر است؛ زیرا سن و روح داستان این

 ( 446،443: 6833شناسی دانست. )نیکوالیوا، شناسی و روان توان تالشی در راه نزدیکی روایت را می

باره گر ادبیات کودک در این مقاله به بررسی ابعاد روایتمندی پرداخته است. او در این این پژوهش     

هایی است که در ساختار روایت موجودند و باعث  ندی دربردارندۀ کلیۀ ویژگیم مفهوم روایت» نویسد: می

بندی اثر)پیرنگ، ساختار زمانی ها شامل ترکیبای روایی بخوانیم. این ویژگی شوند آن را نوشتهمی

برد( و ها به کار میپردازی ) شگردهای روایی که نویسنده برای آفریدن شخصیتداستان( شخصیت

است. همۀ این عنصرها در ادبیات کودک تا حدی یا گاهی به شدت متفاوت  (صدا و زاویۀ دیدانداز)چشم

 .(446: 6833) نیکوالیوا،«آیدبا ادبیات در معنایی کلی به جلوه در می
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 های داستان مزایای ترین مهم از یکی او. دارد تاکید باز پیرنگ به بیشتر پیرنگ بحث در نیکوالیوا    

 از بحث در. آغاز یک به است ای روزنه پایان هر یعنی. داند می روزنه را نوجوانان و کودکان امروزی

 طریق از پردازی شخصیت به او. است شخصیت ارائۀ شیوۀ دارد اهمیت او برای آنچه پردازی شخصیت

 قطری از پردازی شخصیت پسندد می او آنچه. خواند می آموزشی آشکارا را آن و تازد می مستقیم یا توصیف

 در نیکوالیوا. دهد می را خویش فهم با مطابق شخصیت تفسیر آزادانۀ اجازۀ مخاطب به زیرا است؛ کنش

 باید نوجوانان و کودکان های داستان در زیرا. دهد می صدا به را اهمیت بیشترین انداز چشم از بحث هنگام

  .برسد گوش به کودکانه صدای

 به زمان از بحث در او توان با آن ارتباط برقرار کرد. گاه نمی یچاگر از داستان صدای کودکانه برنخیزد ه   

 برای. کند  می مطرح را کودک ادبیات خاص زمانی های ویژگی امّا دارد تکیه ژنت ژرار زمانی های مولفه

 کودک درک از بلند های پیرنگ زیرا. بکشد درازا به بسیار سالهای تواند نمی داستان پیرنگ او دید از نمونه

محور است وجود  زیرا در جایی که داستان حادثه .توصیفی های مکث با داستان نوع تناسب یا. اند ارجخ

های توصیفی آزار دهنده است. کودک کم حوصله ممکن است این قطعات را نخوانده رها  قطعه

 (.433: 6833کند)نیکوالیوا،

ایم و هرجا  پژوه اکتفا نکرده های این روایت ناگفته پیداست که ما در بررسی این داستان، تنها به اندیشه   

های  پژوهان عرصۀ ادبیات کودک که همسو با اندیشه ایم از آرا و نظرات دیگران، به ویژه داستان الزم دیده

 ایم. نیکوالیوا است، بهره برده

و از  ذکر این نکته نیز الزم است که برخی از روایت شناسان بر این باورند که یک نظریۀ واحد، قطعی

شناسی را پیش تعیین شده در تحلیل روایت وجود ندارد و این متون روایی هستند که خود، نظریۀ روایت

های روایت کنند. از این جهت است که هر متن روایی نظریۀ منحصر به فرد خود را دارد و نظریهایجاد می

شناسی در ید بر استفاده از روشگیرند. امروزه با وجود تأکبا پدید آمدن هر اثر روایی تازه شکل می

واحد و از پیش تعیین شده اعتقاد  شناختی جدید به مرگ روشکارهای تحقیقاتی، رویکردهای روش

کند و الگویی از پیش تعیین شده دارند؛ زیرا هر اثر ادبی نظریه و الگوی خاص حاکم بر خود را تعیین می

 (.3: 6813وجود ندارد که بر اساس آن به بررسی روایت بپردازیم)بامشکی،

گوییم. در  کلیات سخن میفصل اول از مقدمات و فصل تدوین خواهد شد. در  چهاراین پژوهش در 

های در فصل سوم از تبارشناسی داستان شناسی  و ادبیات کودکان بحث خواهد شد.از روایت فصل دوم
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های کودک ای، نشانههای جهان اسطوره فانتزی ، سخن به میان خواهد آمد. برای مثال بحث از نشانه

های مورد یای واقعی و تخیلی در داستانهای پیوند دو دنشخصیت اصلی فانتزی) کودک شگفت(، و نشانه

 .پردازیم میشناسان مطرح  ها بر اساس روایت به تحلیل روایی داستان همچنینفصل رساله در این بررسی. 

. این ها به صورت موردی است( ) البته داستانها را ذیل چهار بخش پی خواهیم گرفت تحلیل داستان

انداز و زمان. در بخش پیرنگ، اساس کار آرای روایی  شمچهار بخش عبارتند از:  پیرنگ، شخصیت، چ

ماس گرهای آلژیر داس گر هش، نظریۀ کنشنیکوالیوا و تودوروف خواهد بود. در بحث کنش اساس پژو

گر از شخصیت داستانی فراتر  ماس، واژۀ کنشهای گربر اساس اندیشه یوا است.و ابعاد روایتمندی نیکوال

ای انتزاعی به نام آزادی باشد. بعد از تحلیل ست فرد، شیء، گروه و یا واژهرود؛ زیرا کنشگر ممکن امی

پردازی بپردازیم. آنچه در این قسمت برای ما  های شخصیت ساختاری، سعی خواهیم کرد بیشتر به شیوه

های کودکان با نوجوانان است. اساس کار ما  پردازی داستان های شخصیت اهمیت دارد پرداختن به تفاوت

 این قسمت آرای نیکوالیوا است.در 

های برگزیده را بر اساس آرای  انداز اختصاص دارد. در این بخش تحلیل داستان به چشم پارۀ سوم    

های جالب توجهی در این   نیکوالیوا و ژرار ژنت متمرکز خواهیم کرد. نیکوالیوا به تبعیت از ژنت اندیشه

گوید) راوی( پرداخت. بلکه باید به رابطۀ  به کسی که سخن میاز دید نیکوالیوا تنها نباید  زمینه دارد.

 شود نیز اهمیت داد. راوی با مخاطب و رابطۀ راوی و نویسنده و آنکه دیده می

بخش چهارم و پایانی این فصل به مسألۀ زمان اختصاص دارد. اینجا نیز نظرات نیکوالیوا و ژنت در    

های کودکان و نوجوانان ه نیکوالیوا در نقد و بررسی داستانیکی از معیارهای مهمی ک مرکز توجه است.

 .ها استمندی در داستانسئلۀ زمانبه آن پرداخته است م

های پژوهش اختصاص دارد. این فصل بیشتر  گیری دربارۀ یافته از این رساله به نتیجه چهارمفصل    

ها و  ودارهای گوناگون تفاوتای خواهد داشت. سعی خواهیم کرد با استفاده از نم حالت مقایسه

 های برگزیده را بیان کنیم.  های داستان شباهت

 جامعۀ آماری

ها از بین بهترین آثار انتخاب شوند. مالک ما ساختار  ایم تا نمونه ها سعی کرده در انتخاب داستان    

ها بدین  داستان اند. این ها بوده است. البته برخی از این آثار جوایزی نیز کسب کرده داستان مناسب

  شرحند:
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پسر کرم به دوش و خندق بال)نرگس آبیار(، پسری که کالغ شد) کاظم مزینانی(، پری     

نخلستان)حسین فتاحی( الالیی برای دختر مرده)حمیدرضا شاه آبادی( پادشاه کوتوله و چهل دردسر 

سفید) مژگان کلهر(، پاییز در  بزرگ)مهدی میرکیایی(پارسیان و من،سه جلد)آرمان آرین(، دختری با روبان

قطار)محمدکاظم مزینانی(، تهران کوچۀ اشباح) سیامک گلشیری(، زرد مشکی) فریدون عموزادۀ خلیلی( 

بابا و دماغ  من، زنکنند) محمدرضا یوسفی( و  ها گریه نمی شمشاد و آرزوی چهارم) اکبر صحرایی( گرگ

 نیا( های نخودی) شکوه قاسممحمدرضا شمس( و ماجرا) من کلّه گنده منو   بابام
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 شناسی روایت -3-1

 روایت، شعر، رمان-3-1-1

ای مدرن بود که رسیدهداد. رمان، تازه به دورانروزی روزگاری ادبیات بیش از هرچیز معنای شعر می   

ه ادبیات اصیل. رمان فرمی مردم پسند بود که چه شباهت داشت تا ب نامه یا تاریخبیشتر به زندگی

توانست آرزوی جایگاه رفیع شعر حماسی یا تغزلی را داشته باشد. ولی در قرن بیستم هم به لحاظ  نمی

 6111خواندند، رمان شعر را پشت سر نهاد و از دهۀنوشتند و هم آنچه خوانندگان میآنچه نویسندگان می

های کوتاه به ها و داستانبی پیش رفت. مردم هنوز شعر ولی رمانروایت به سمت تسلط بر آموزش اد

 ( .633: 6811اند)کالر،هستۀ برنامۀ آموزشی تبدیل شده

کنند و به ندرت ها را انتخاب میاین فقط نتیجۀ ترجیح تودۀ خوانندگان نیست که با شادمانی داستان    

اند. این وری فزاینده مدعی محوریت روایت شدهروند. تئوری ادبی و فرهنگی به طسراغ خواندن شعر می

 ها اصلی ترین روش معنابخشی ما به اتفاقات و چیزها است.یابند که داستانگونه ادامه می مباحث این

کند. درک انقالب فرانسه، ها بلکه از منطق داستان پیروی میها و معلولزندگی نه از منطق علمی علت    

شود. ساختارهای دهد چگونه یک رخداد به رخدادی دیگر منجر میان میدریافت روایتی است که نش

تاک گوییم یک ساعت تیککند که ما وقتی می( اشاره میfrank Kermodeروایی فراگیرند. فرانک کرمود)

ایم و میان دو صدای به لحاظ فیزیکی یکسان، ساختاری داستانی بخشیده 6کند، به یک صدا یا نوفهمی

ایم. تیک تاک ساعت به نظرم مدلی  برای آنچه ایم و آغاز را تیک و پایان را تاک نامیدهشده تفاوت قائل

 (.633: 6811کند)کالر،خوانیم باشد، سازمانی که با فرم بخشیدن به زمان آن را انسانی میپیرنگ می

ی ساختار روایی، هاای فعال از تئوری ادبی است و تئوری ادبی به تئوریشناسی شاخهتئوری روایت    

گونه که ما  های روایی تکیه دارد. بوطیقای روایت آنیعنی مفاهیم پیرنگ، انواع مختلف راوی و تکنیک

                                                
 آواز.شور و غوغا و صدا  -1
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-کند که چگونه روایتهای روایت را بشناسد و هم این را تحلیل میکند مولفهخوانیمش هم تالش میمی

 شوند.های خاص تاثیرگذار می

ای انسانی و بنیادین برای شنیدن و گفتن داستان کادمیک نیست. انگیزهولی روایت فقط یک موضوع آ    

ها داستان یابند. آنشود دست میای روایت خوانده میوجود دارد. کودکان خیلی زود به آنچه توانش پایه

ین گیرند. بنابراشوید مچتان را میکنید و پیش از پایان داستان متوقف میخواهند و زمانی که تقلب میمی

توانیم میان داستانی دانیم که مینخستین پرسش روایت این است: ما تلویحاً از شکل اصلی داستان چه می

تواند با پایان مناسب و داستانی بدون یک سرانجام درست تفاوت قائل شویم؟ بنابراین تئوری روایت می

شود؛ درست مثل می سازی این توانش روایی در نظر گرفتهبه مثابه تالش برای تشریح و شفاف

 (631: 6811کند.)کالر،سازی توانش زبانی تالش میشناسی که برای شفاف زبان

روایت عمل خلق و آفرینش است و لحن روایی از دیرباز در ادبیات جهان به عنوان لحنی موثر مورد     

. برخی وجود توجه بوده است؛ چراکه عمر قصه بسیار طوالنی است و ریشه در ذات و سرشت آدمی دارد

دانند. روایت محرک بنیادی در انسان است. کودکان از ما توانش روایی در انسان را یک پدیدۀ ذاتی می

-ها است. باورها و اندیشهدهندۀ توانش روایی در انسانخواهند برایشان قصه بگوییم و این خود نشانمی

ه است. زیرا کودک از همان ابتدا با شود. اساس تربیت برپایۀ قصها در قالب قصه بیان میهای ملت

 شود.های بدون درد از طریق قصه آشنا میسختی

قصّه، در به کار افتادن حس چاره جویی، تخیل، قدرت خالقیت و کنجکاوی کودکان مؤثر است. ارائۀ    

راه حلی برای مشکالت جسمی و روحی مانند درد عشق، فقدان، فرار از مرگ و غیره از طریق داستان 

های درونی خود تواند از طریق پناه بردن به حوادث خیالی قصه به آشفتگیشود. و فرد میحاصل می

 پایان دهد و به این وسیله از فشارهای روانی و امیال سرکوب شده بگریزد.

 روایت چیست؟ -3-1-3

 نقل/ ه/قص روایت در لغت عموماً دارای این معانی است: واگویه کردن سخن کسی را، داستان/     

حکایت، باز گفتن سخن را و همچنین است شعر، حمل و نقل کردن حدیث، نقل سخن یا خبر از کسی، 

بازگو کردن سخن کسی را، تافتن رسن را، آب آوردن اهل خود را، محکم بستن جهاز را بر شتر، آب 

 کشی کردن برای قوم. ما در این رساله با معانی نخستین آن سر و کار داریم.



14 

روایت، دقیقاً با »های بشری است و قدمتی به تاریخ بشر دارد: بارت معتقد است روایت از جهانیروالن 

تاریخ بشر آغاز می شود و هیچ کجا انسانی بدون روایت نبوده است. روایت جهانی است؛ فرا تاریخی و 

 (.33: 6833فرافرهنگی. به سادگی، مثل خود زندگی است)بارت،

ر ادبیات بلکه در تمام جلوه های فرهنگ از قبیل: تاریخ، نقاشی، سینما، اخبار و او روایت را نه تنها د 

-هر کاری که انجام می» شناسان زندگی روزمرۀ ما سرشار از روایت است: بیند. با نگاه روایتمعماری می

یده، تواند به منزلۀ روایت دخواب تا درست کردن صبحانه تا دوش گرفتن میدهیم، از مرتب کردن رخت

های ما خطّی روایی دارند. روایت از ها و خاطره(. حتّی خواب6: 6831)توالن،« قالب ریزی و بازگو شود

تری از جمله دوربین فیلم  امکانات مدرن وسیلۀطریق سرودن و نوشتن و گفتن و نقاشی کردن و نیز به 

  گیرد. برداری و دوربین عکاسی صورت می

 شناسی روایت» دانند و معتقدند شناسی میشناسی را زیرمجموعۀ نشانه گران روایتبرخی از پژوهش    

 داستانی، غیر یا داستانی غیرادبی، یا ادبی از اعم روایت، نوع هر با که است شناسی نشانه از ای شاخه

 پیرنگ دستور اصطالح به و روایت کمینۀ که واحدهای است آن دنبال به و دارد سروکار دیداری یا کالمی

 و ،است بوده روس گرایانصورت از که ،پروپ را مفهوم این به شناسی روایت کند. بنیان مشخص را

  (.38: 6838 گذاشتند )سجودی، فرانسوی شناس مردم ،اشتروس لوی

ای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع روایت معرّف زنجیره» یاکوب لوته بر این باور است:     

توالی ادراک شده » کند:  (. مایکل جی توالن روایت را این گونه تعریف می1: 6831)لوته،  « شده است 

غیر »های  (. در این تعریف واژه61: 6831ای از وقایع که به صورت غیر اتفاقی با هم مرتبطند)توالن،

 به دو اصل مهم روایت یعنی اصل سببیت و پیوند زمانی اشاره دارد:« توالی»و « اتفاقی

های اصلی و ذاتی یک  اصل علیت یا پیوند سببی یا خصوصیت استنتاجی از مؤلفه اصل علیت. -  6

مراد ما از انگیزش، دالیل و هم » نامد:  می (motivation)روایت کامل است که پراپ آن را انگیزش 

« آیدشوند باعث میها را به انجام کارهای مختلفی که مرتکب میاهداف اشخاص قصّه است که آن

(. اصل علیت در روایت به این معنی است که هر روایت دارای طرح و پیرنگ باشد و 648: 6811)پراپ،

روایت توالی » ها در بستری از قوانین علّی و معلولی شکل بگیرد: حوادث و اعمال و رفتار شخصیت

ی از اباشند و یکی از دیگری منتج شود و یا سلسلهمنظّم حوادثی است که دارای ارتباط استنتاجی می

 (.66: 6836)اخوت،« حوادث منتج به سلسلۀ دیگری شود 
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مندی نیز علیت باید از دیگر ویژگی مهم روایت یعنی پیوند زمانی یا زمان پیوند زمانی. درکنار اصل  - 3

تراژدی عبارت » نام برد که نخستین بار ارسطو در بوطیقای خود آن را برای تراژدی به کار برده است: 

: 6883)ارسطو، « و محاکات کرداری تام، کرداری که بدایت و واسطه و نهایت داشته باشد است از تقلید

گوییم روایت باید ابتدا، میانه و انتها داشته باشد، به پیوند زمانی نظر داریم.  مایکل توالن (. وقتی می81

 برای روایت شش ویژگی بر شمرده است:

شود که معموالً در گفت وگوی خودجوش وجود ه میای از جعل و تصنع در روایات دید درجه -6» 

 ندارد. به عبارت دیگر روایت ساخته و پرداخته است.]تصنّع[ 

تر دیده یا اند. به بیان دیگر در اکثر موارد اجزایی دارند که پیشای از پیش ساختهروایات تا اندازه -3

 شود. ] تکرار [بارها و بارها تکرار می ایم. انواع کارهایی که افراد در روایت انجام می دهند،شنیده

دارند. این بدان معنی است که روایات معموالً (trajectory)  "خط سیر"رسد روایات نوعاً به نظر می -8

رود که به جایی ختم شوند و نوعی پیشرفت و حتی راه حلّ یا شوند و انتظار هم میبه جایی ختم می

 ت. ] خط سیر [ها منظور شده اس نتیجه گیری در آن

 ای داشته باشند. ] حضور راوی [روایات باید گوینده -5

نامیده می شود  (displacement) 6که جا به جایی (design feature)روایات از مختصه طرحی زبان  -4

 بسیار بهره می گیرند. مثالً در اتومبیل به پخش مستقیم فوتبال گوش دهیم ] جابه جایی مکانی [

تر از آن از نظر زمانی از اند که نه تنها از نظر مکانی بلکه مهمضمن یادآوری رویدادهاییروایات مت -1

 (.64ـ65: 6831)توالن،« گوینده و مخاطبش دورند. ] جابه جایی زمانی [ 

 

 پیشینۀ روایت

 معل به اشاره برای بار نخستین دکامرون زبان دستور کتاب در میالدی 6111 سال در  تزوتان تودورف   

توان برای آن متصور تری میدر عمل سابقۀ طوالنی» اما  .کرد استفاده  شناسی روایت اصطالح از روایت

های مایهمایه/نقششد و والدیمیر پراپ را آغازگر این راه دانست که با وارد کردن انتقاداتی به بن

ها را تشکیل دهندۀ مایهای از بنوسلووسکی قدم در این وادی گذاشت...الکساندر وسلووسکی مجموعه

                                                

 عبارت است از نوعی توانایی زبانی برای ارجاع به اشیاء یا وقایعی که از نظر زمانی و مکانی از گوینده و مخاطب دورند :یجابه جای -1

 )یادداشت مترجمین(.
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-پذیر نیست. اما از نظر پراپ، بنترین واحد روایی است که دیگر تجزیهمایه، سادهدانست. بنمضمون می

را به چهار « اژدهایی دختر تزار را ربود» مایۀ پذیرند. برای نمونه، پراپ، بنهای وسلووسکی تجزیهمایه

 کند: عنصر تجزیه می

 اژدها-6

 یآدم ربای -3

 دختر -8

 تزار -5

شناسی توان از عناصر دیگری بهره گرفت. پراپ با ریختها میعناصری که به جای هرکدام از آن    

های ها بر اساس سی و یک کارکرد/ خویشکاری/ نقش ویژه، پایه های پریان روسی و بررسی آن قصه

 پی در که ساختارگرایی انقالب به تنپیوس با (.  تودورف66: 6833بارت،«) اصلی این رشته را بنیان گذارد

 بر را شناسی روایت بود، داده رخ سوسوری شناسی زبان به اقتدا با و فرهنگی پدیدۀ هرگونه مطالعۀ

 نهاد. بنیان  بارت متقدم روالن آرای های پراپ و شامل اندیشه ای، پیشینه

 از پیروی به شناسی، ی روایتگذار پایه از پس تودورف و  گرماس ، ژنت ، برمون بارت، چون کسانی 

 نظام بر که کردند می فرض روایی متنی داستانی را هر بود، قائل گفتار و زبان بین سوسور که تمایزی

 زبان در گفتار بر زبان برتری به توجه با همچنین اینان تکیه دارد. ها داستان تمام میان مشترک ای نشانه

 ایِ نشانه نظام در ها سازه ترکیب بر حاکم اصول و اریساخت اجزای بر را توجه خود سوسوری، شناسی

  انگاشتند. واقعی می منفردِ های روایت از تر مهم را روایت عام مفهوم نتیجه، در و زبان متمرکزکردند

 های سازه آن، طبق که گذری بود متن شناختی نشانه اصول شناسایی شناسان، روایت دغدغۀ ترین مهم

 را خاصی روایی متون تا شدندمی  یا جایگزین ترکیب تبدیل،  رویداد( ه،صحن )شخصیت، روایت اصلی

 (.651: 6811آورند )صافی،فیاضی، پدید

 شناسیشناسی با زبانرابطۀ روایت -3-1-2

های دستوری نگاه کنند. اما واالس مارتین اند به داستان به مانند مقولهشناسان همواره سعی کردهروایت    

شناس و منتقد مقلد وی پایۀ کارشان را بر دانش ما زبان» نگرد:به این جزم انگاری می با دیدۀ انتقاد

کند تا از آن دانیم اسم و جمله) یا شخصیت و داستان( چیست و سپس تالش میگذارند که می می

نیست.  ساختارها توصیفی کامالً علمی به دست دهند. ولی در این قیاس ادبیات واقعاً قابل مقایسه با زبان
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ای را غیر دستوری بنامیم به چه معناست و دانیم جملهنامیم که میای را دستوری میما از آن رو جمله

معنای روشن و مبهم را تشخیص دهیم ولی  های ساختاری و معنایی، تفاوت توانیم با توجه به ویژگیمی

 (.65: 6831) مارتین،«مند خبری نیستهای نظامدر ادبیات از این تمایزهای قطعی و تبیین

گرچه » نویسد: شناسی چنین میشناسی و روایتشلومیت ریمون کنان هم دربارۀ قرابت بین زبان    

پذیر است) یعنی در ساختار موازی است( از گویند با زبان طبیعی قیاسداستان انتقال کالم است اغلب می

شناختی دائماً در کار های زبانگونه تحلیل. اینکندشناسی تبعیت میهای رایج در زبانهمین رو در تحلیل

شناسی که از ها و اصطالحات زبانبرساختن دستورهای روایت است؛ چه با به کارگیری مستقیم روش

(اثر تودوروف نمونۀ آن است ـ چه با 6111کند ـ دستور زبان دکامرون )یک نظر جنبۀ استعاری پیدا می

شناس از کند: زبانبرای دستور زبان روایت چنانکه گرماس مطرح میتر در نظر گرفتن مفهومی گسترده

شوند و گیری تکرار میهایی دارند که به طرز چشمماند که ساختارهای روایت ویژگیاین مهم غافل نمی

 کند.همین تکرارها قوانین تمایزپذیر و همین قوانین برساخت دستور زبان روایت را ایجاد می

ترین حالت خود ترین و غیر استعاریشناس مفهوم دستور زبان را در کلیداست که زباناز این نظر پی    

بندی ای محدود از اصول سازمانگونه دستور زبان مشمول مجموعهداند که اینگیرد و نیک میبه کار می

ب شده و سازی و کارکردگرایی این واحدها ترکیشوند که با قوانین ترکیبساختاری واحدهایی روایی می

 به نقل از ریمون ـ کنان( 315: 6136یابند)گرماس،های روایی سوق میبه سمت تولید ابژه

( روابط میان محتوای روایت، خود روایت و عمل روایت را با استفاده از 6131همچنین ژرار ژنت)   

مفهوم  ( هم پیش از او6131کند. کلود لوی استروس)مفاهیم دستوری زمان، وجه و جهت توصیف می

« ها مختصۀ ممیز واج» تاثیر آرای سوسور، تروبتسکوی و یاکوبسن و به قیاس با مفهوم بن را تحتاسطوره

هایی را که پیشتر دربارۀ شخصیت ارائه شده بود بندیکند. راجر فالر نیز به همین منوال طبقه معرفی می

اش تجزیه  های بنیادی فهداند و معتقد است شخصیت را هم باید مانند واج به مول کافی نمی

 (.33: 6833کرد)صافی،

سازد مفهوم شناسی را با یکدیگر مرتبط میشناسی و روایتهایی که زبانترین مقولهیکی از مهم    

ساخت و  ای محدود از قواعد ژرفساخت و روساخت است. در دستور زبان به کمک مجموعه ژرف

شمار جمله تولید توان بیکند میبه روساخت تبدیل میساخت را  ای از قواعد گشتاری که ژرفمجموعه

 شدنی است.بندی سازگان جملۀ مشاهدهکرد.درحالی که روساخت صورت
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کشیدگی فرایند تر خود در زیر روساخت قرار دارد و فقط با پسساخت با شکل ساده و انتزاعی ژرف     

توان ان روایت که عالقه دارند بدانند چگونه میپردازآید. از آن سو نظریهگشتاری است که به دیده در می

های مختلف تولید کرد به سان ای نامحدود داستانای محدود از ساختارهای بنیادین، مجموعهاز مجموعه

 شوند.ساخت و روساخت می شناسان دست به دامن ژرفزبان

متن روایی کالمی قرار  شناختیهای زبانساخت های روایی هر دو در رو و ژرفساخت رو و ژرف     

شناختی، دو سطح های زبانساخت .ژرف3شناختیهای زبان. روساخت6شناختی: دارند. به دو سطح زبان

 .(313: 6136های روایی) گرماس،ساخت . ژرف3های روایی. روساخت6شوند:دیگر اضافه می

تم است معتقد است که لوی پژوهان قرن بیسشلومیت ریمون کنان که خود یکی از بزرگترین روایت    

مگر غیر از  .(36: 6833اند) ریمون کنان،ساخت را ارائه کرده استروس و گرماس مهمترین الگوهای ژرف

های روایی در شناسان آشکار کردن الگوهای مشترک حاکم بر گزارهکار عمدۀ روایتاین است که 

 ها است.داستان

شناسانی مانند نیکوالیوا، گرماس، تودوروف، ژنت  های روایت یشهاز آنجایی که در این رساله ما با اند     

پژوهان به دست دهیم. در اینجا نیز دوباره  ای با نظرات این روای سروکار داریم الزم است، اندک آشنایی

مندی خانم نیکوالیوا است. اما هرجا که  کنیم که اساس کار ما در این رساله، نظریۀ روایت خاطر نشان می

 ایم. الذکر نیز بهره برده شناسان، به ویژه اندیشمندان فوق است از نظرات دیگر روایت بودهالزم 

 آشنایی با نیكوالیوا-3-1-4

مطالعه »  گوید:محمدی در کتاب  فانتزی در ادبیات کودکان  در بارۀ نیکوالیوا چنین می هادیمحمد    

های تخصصی کودکان پیدا الدی، کم کم در نشریهدربارۀ فانتزی در ادبیات کودکان  بعد از دهۀ هفتاد می

 انگیز به میان آمد.     گونه  بحثتری  برای شناخت اینهای گستردهشد. امّا از دهۀ هشتاد میالدی  تالش

ها که مربوط به اواخر دهۀ هشتاد میالدی است  از ماریا نیکوالیوا است... در یکی  از این پژوهش   

نا شدم که برایم بسیار کارساز بود. اما ماریا نیکوالیوا را پیشتر در تهران با کتاب  مونیخ با این کتاب آش

شناختم. او که پیش از من بورسیۀ ادبیات کودکان برآمده از زمان که یکی از دوستان از ژاپن آورده بود می

ثر از مکتب الملی مونیخ بود و اکنون رئیس موسسۀ ادبیات کودکان سوئد است ، متاخانۀ بینکتاب

ای در زمینۀ ادبیات کودکان ارائه کرده است. او های جسورانهمعناشناختی یوری لوتمن و باختین ، تحلیل
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مند است و کتاب کدهای جادویی که در حقیقت تز دکترایش بود، نیز به تحقیق دربارۀ فانتزی بسیار عالقه

 : نه(6833ی،با تاثیری که از مکتب معناشناختی گرفته، نوشته است) محمد

 روایت نظریۀ از کودک ادبیات نقد چگونه یا داستان دستور فراسوی عنوان با ای مقاله در نیکوالیوا نیز    

 ما به را بگذارد ما اختیار در داستانی ادبیات بررسی برای تواند می شناسی روایت که ابزاری برد، می بهره

 که گونه همان جهانی الگوی یک یافتن دست صدد رد ایشان(. 433-453: 6833، نیکوالیوا)دهد می نشان

 کار در و است التقاطی ای نظریه یافتن صدد در بلکه. نیست اند بوده گرماس و تودوروف مانند افرادی

 گر پژوهش این. است گرفته بهره  ژنت ژرار روایی زمان نظریه و چتمن شخصیت نظریۀ از بیشتر خویش

 مفهوم: » نویسد می باره این در او. است پرداخته مندی روایت ابعاد سیبرر به مقاله این در کودک ادبیات

 را آن شوند می باعث و موجودند روایت ساختار در که است هایی ویژگی کلیۀ دربردارندۀ روایتمندی

( داستان زمانی ساختار پیرنگ،)اثر بندی ترکیب شامل ها ویژگی این .بخوانیم روایی ای نوشته

 و( برد می کار به ها شخصیت آفریدن برای نویسنده که روایی گردهایش)  پردازی شخصیت

 متفاوت شدت به گاهی یا حدی تا کودک ادبیات در عنصرها این همۀ. است دید( زاویۀ و صدا)انداز چشم

 (.446: 6833نیکوالیوا،) «آید می در جلوه به کلی معنایی در ادبیات با

های  ترین مزایای داستان یرنگ باز تاکید دارد. او یکی از مهمنیکوالیوا در بحث پیرنگ بیشتر به پ    

ای است به یک آغاز. در بحث از  داند. یعنی هر پایان روزنه امروزی کودکان و نوجوانان را روزنه می

پردازی آنچه برای او اهمیت دارد شیوۀ ارائۀ شخصیت است. او به شخصیت پردازی از طریق  شخصیت

پردازی از طریق  پسندد شخصیت خواند. آنچه او می ازد و آن را آشکارا آموزشی میت توصیف یا مستقیم می

دهد. نیکوالیوا در  کنش است؛ زیرا به مخاطب اجازۀ آزادانۀ تفسیر شخصیت مطابق با فهم خویش را می

باید  های کودکان و نوجوانان دهد. زیرا در داستان انداز بیشترین اهمیت را به صدا می هنگام بحث از چشم

های زمانی ژرار ژنت تکیه دارد امّا  صدای کودکانه به گوش برسد. او در بحث از زمان به مولفه

تواند  کند. برای نمونه از دید او پیرنگ داستان نمی  های زمانی خاص ادبیات کودک را مطرح می ویژگی

یا تناسب نوع داستان با اند.  های بلند از درک کودک خارج سالهای بسیار به درازا بکشد. زیرا پیرنگ

 های توصیفی.  مکث

 گونه است: برخی از نکات برجستۀ این مقاله بدین
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شودـ و شکل یا  چه گفته می نظران دربارۀ تفاوت میان محتوای روایت یا داستان ـ آن بیشتر صاحب     

بیات کودک صورت هایی که دربارۀ اد داستانند. بیشتر بررسی شود ـ هم نوع گفتمان آن ـ چگونه گفته می

 (.443: 6833کنند)نیکوالیوا، های گوناگون بررسی می گرفته، متمرکز بر سطح داستانند و آن را از زاویه

جایی عینی قهرمان داستان یا انتقال او به های کودکان، جابه یکی از عنصرهای تکرار شونده در داستان

آورد. این عنصربرابر با  ن را برای وی فراهم میسرزمینی تازه و ناشناخته است که امکان کشف آزادانۀ جها

نامدش، ساختار ویژۀ ادبیات کودک  های قومی غیاب می عنصری است که پراپ در قصه

 (.448: 6833است)نیکوالیوا،

شناسی میان دو رویکرد کامالً متفاوت به شخصیت، یعنی رویکرد تقلیدی و رویکرد  در روایت   

ها موقعیت شوند و به آن ها واقعی تصور میرد. در رویکرد تقلیدی، شخصیتشناختی تمایز وجود دا  نشانه

شود که ممکن است درمورد هیچ کدام سخنی در متن داستان به  شناختی نسبت داده می   های روان و ویژگی

اند  ها همچون دیگر عنصرهای متن تنها مشتی کلمهشناختی، شخصیت  میان نیامده باشد. در رویکرد نشانه

 (.441: 6833ه هیچ مادّیتی ندارند) نیکوالیوا،ک

 آشنایی با نظریۀ گرماس) گریما(-3-1-9

شناسی شناسان عصر حاضر است... از دیدگاه نشانهترین نشانهآلژیرداس جولین گرماس از برجسته   

ونی های مختلف نیست که با هم پیوند درونی و برای از جملهگرماس، قصه و داستان چیزی جز زنجیره

های ای از دالداند) مجموعهای از قضایا میآورند. او نحو روایتی را مجموعهدارند و متنی را به وجود می

ـ 3کنندهایی که شرایطی را وصف میـ قضیه6ها را به سه دسته تقسیم کرد: توان آنمختلف( که می

 اند.هایی که دربرگیرندۀ حالتـ آن8کنند،قضایایی که داللت بر کنش می

های به ظاهر متفاوت دارای ساختاری شناسان ساختارگرایی که معتقدند جملهشناسان و زبانبیشتر نشانه   

اند. گرماس نیز از این قاعده ساخت محدود و حتی واحد است معتقد به دو ساختار روساخت و ژرف

ساخت  ار روساخت و ژرفهای طبیعی دارای دو ساختمستثنی نیست و معتقد است روایت نیز مانند زبان

داند) ساختاری که دو عامل زمانی و سببی بر آن حاکم است. او روساخت قصه را نحوی ـ زمانی می

 کند.ارزیابی می paradigmaticای ساخت را مقوله که ژرفاست( در صورتی



21 

به شکلی این  گیرد که اگر بتوانرو نتیجه میداند و از اینساخت را بخش مجرد قصه می ژرف 6گریما   

که  تواند روایت به حساب آید و نیاز به روساخت دارد. نتیجه اینبخش را جدا کرد این به تنهایی نمی

دهد های ملموس و قابل مشاهده که متنی را تشکیل میای از دالداستان ساختاری است که از مجموعه

 (15: 6836شود.)اخوت،منتج می

عبارت است از انتقال یک ارزش یا شیء از یک مشارک به مشارک از نظر گرماس، روایت در اساس     

های فاعل و موقعیت او را  دیگر. یک پیرفت روایتِ نوعی شامل یک گفتۀ وصفی است که ویژگی

ها و باورهای فاعل مورد بحث  آید که در آن آرزوها، ترس ای وجهی می کند. به دنبال آن گفته مشخص می

جایی ارزش یا تغییر  ای متعدی که در آن  جابه رتبط با آن اشاره دارد و گفتهشوند و بر کنشی م معرفی می

 شود. موقعیت انجام می

 که غیره و راست /چپ پایین، /شب،باال / روز چون هم دوگانه های تقابل مفهوم براساس گریماس،   

 را پراپ ویژۀ رکنشگ هفت و ساخت روایت در تحلیل کنشگرها برای الگویی کرد، مطرح اشتراوس پیشتر

 است عبارت گریماس کنشی الگوی .گرفت شکل دوتایی تقابل سه در داد که تقلیل کنشی نقش شش به

 مخالف)رقیب(/ یاریگر )ابریاریگر(/گیرنده)ذینفع(؛ فرستنده )هدف(؛ مفعول / )اعطاکننده( فاعل:از

 همان نیز موضوع شناسایی یا  مفعول)هدف( .است داستان مهم شخصیت یا قهرمان همان اغلب فاعل    

 گونه همان. باشد انتزاعی امری یا شیء است ممکن و است آن پی در فاعل که است های خواست یا آرزو

 کند، یاری )هدف( مفعول به رسیدن راه در به فاعل هرآنچه نیستند، انسان لزوماً مخالف و یاریگر که

 چندین شخصیت هر است ممکن است. قیب()ر مخالف کند، مانع ایجاد راهش سر بر هرآنچه و یاریگر

 کند. ایفا را نقش

گر ممکن  رود؛ زیرا کنشگر از شخصیت داستانی فراتر می های گریماس، واژۀ کنشبر اساس اندیشه    

ای انتزاعی به نام آزادی باشد. برای نمونه  اگر میل به فتح قله کسی را به است فرد، شیء، گروه و یا واژه

گران گرانیگاه روایت به شمار  گر را دارد. از نظر گریماس، کنش ا دارد، این میل نقش کنشصعود به قلّه و

گیرد. دهد و یا عملی نسبت به او صورت میگر کسی یا چیزی است که کنش را انجام می آیند. کنشمی

کنان  (. ریمون51: 6833گر باشند)خادمی،پورخالقی، توانند هر دو کنشدر حقیقت، فاعل و مفعول می

                                                
گر ای بین مترجمین وجود ندارد.  برخی از مترجمین، اسامی را به شکل فرانسوی و برخی دی متاسفانه در تلفظ اسامی فرانسوی، وحدت رویه  -1

 اند. در اینجا نیز اخوت، این اسم را به صورت فرانسوی آورده است. انگلیسی آورده
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کند. در گر خواندن اشخاص، تبعیت و فرمانبرداری آنان را از کنش گوشزد می معتقد است گرماس با کنش

-شود. اما هردو یک عمل را اجرا کرده و تابع یک عملگر تمایز قائل می واقع گرماس میان بازیگر و کنش

مثل حلقۀ جادویی و مفاهیم جان) اند. و هردو نه فقط افراد انسانی) یعنی اشخاص( بلکه اشیای بی

 کنند. انتزاعی) مثل سرنوشت( ایفای نقش می

بینیم گاهی کنجکاوی به عنوان فرستنده نقش بازی های بررسی شده میبرای نمونه ما در داستان   

کند) داستان تهران کوچۀ اشباح( گاهی حس وطن دوستی و فرد هدایتگر) شمشاد و آرزوی چهارم( و   می

تر آنکه در این داستان گران نقش فرستنده اند. جالب بازپس گیری جایگاه) زرد مشکی( کنش گاهی انگیزۀ

 شود.جای داستان  به عنوان مخالف قلمداد میآخری روزگار غدار نیز در جای

هایند، حال آنکه های کلی در تمام روایتگران مقوله گر و بازیگر در آن است که کنش فرق میان  کنش    

-های مختلف ویژگی منحصر به فرد دارند. بنابراین در مدل گرماس تعداد بازیگران بین در روایتبازیگرا

 اند:نهایت و تعداد کنشگران به شش نفر محدود شده

 فرستنده ــــــــــــــــــــــــــــ  مفعول   ـــــــــــــــــــــــــــــــ گیرنده

 فاعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخالف مددکار ــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند نقش یک تواند در نقش یک کنشگر ظاهر شود و بیش از یک کنشگر میبیش از یک بازیگر می

توان گفت در جملۀ پییر و پاول سیبی را به ماری دادند، پییر و بازیگر را ایفا کند. برای تقریب به ذهن می

ـ یک کنشگر بیش نیستند) فرستنده( و ماری) گیرنده( کنشگر دیگر است. از پاول ـ در نقش دو بازیگر 

خرد یک بازیگر نقش دو کنشگر) فرستنده و گیرنده( را سوی دیگر در جملۀ پییر برای خودش کت می

 (. 46: 6833کند ) ریمون کنان،ایفا می

 مندی از دید گرماسزمان

ای است که آن را از جهان واقعی جدا یانی و این نکتهبه نظر گرماس هر روایتی آغازی دارد و پا    

ها پایانی ندارند اما این خیال و تصور خواننده است که ای از داستانرسد که پارهکند. گاه به نظر می می

پذیرند حکایتی به پایان رسیده باشد پذیرد و نه واقعیت خود داستان. همچون کودکان که نمیپایان را نمی

مند پرسند: خب بعدش چطور شد؟ این وجود آغاز و پایان هر روایت را یک ساخت  زمانو مدام می

نمایاند. یعنی در هر روایت موضوع زمانمند است برخالف تصویر که فراسوی زمان جای دارد، روایت می

 مند استمعناست. هر سخنی لزوماً روایی نیست اما هر روایت سخنی زمانبدون زمان بی
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eclectic theory in their work rather than theory and the theory of the narrative character 

Chatman, Seymour Gerard Genette is used. In this version the main topics of the plot, the 

characters, point of view and we have discussed in this story. Our review indicated that the 

author of this story is trying to break with the tradition of non-linear and complex plot, the 

story closer to a modern story. The characterization of the classic tale with stories based on 

different narrative descriptions and statements. The author has tried to introduce the 

characters to the audience with their behavior. The great narrative angle field of children's 

literature has adopted a new version. He talks with an element of the story from the 

perspective of multiple narrators, and it followed a parallel version of the text has. After 

that important elements of the story that Nikolajeva the story of Mandy named as such 
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