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  :چکیده

روایی ف قواعد و امکانات حاکم بر گفتارکه در پی کشاست  ي نقدعرصهشناسی، رویکردي نوین در روایت   

را پشت سرگذاشته  ساختارگرا و  پساساختارگرا ،ساختارگراپیش   يگانهسه از آغاز پیدایش، ادوار این رویکرد است.

در  یاکوبسون و سوسور هاينظریهمتأثر از که  را مدنظر داریمشناسان ساختارگرا ما در این رساله، آراء روایت .است

سطح داستان و متن تقسیم  در بررسی یک اثر روایی آن را به دو ساختارگرا شناسانروایت .شناسی استي زبانحوزه

 آثار داستانیهاي داستان و متن مؤلفهدر این پژوهش  نیز ماکنند. بررسی میهاي آن را هاي مولفهده و ویژگیکر

هاي آن، شنو، کانون و زیرمجموعهعناصر زمان، راوي، روایت .ایمبررسی کرده بر این اساس علوي و ساعدي را

اند. نتایج حاصل از تحلیل شده هایی هستند که در این رساله مولفهشه و گفتارهاي بازنمایی اندیشخصیت و روش

هایش به مراتب بهتر از پروردن داستان برايها کارگیري این مؤلفهعلوي در به کلیبه طور دهد کهمیبررسی نشان 

هایی که به کار برده ریشیپي نظم زمانگیري او از عنصر زمان باید گفت در حوزهدر بهرهساعدي عمل کرده است.  

-تر است. اگر ساعدي زمانپریشی متنوعاست هم از لحاظ دامنه گسترده تر است و هم اهداف او از به کارگیري زمان

پریشی در برد، زماناطالعات اغلب جزئی به مخاطب به کار می يپریشی را صرفا به عنوان ابزاري کوچک براي ارائه

پردازي است که باید از آن به عنوان سبک پلیسی یاد ند براي خلق سبک نوین داستاندستان علوي، ابزاري نیروم

هاي نمایشی بسیار موفق عمل کرده است. اگر ساعدي با ي تداوم، در آفرینش صحنهکرد. همچنین او در حوزه

هایی چون رایهکاربردن آعلوي با توصیف مفصل، به ي نمایشی پرداخته است،گزارش صرف گفتگوها به خلق صحنه

  تر ارائه داده است. استعاره، تشبیه و تشخیص، کاربست وجه استمراري در توصیفات و...آثاري به مراتب نمایشی

کارگیري راوي هم باید گفت فقط در داستان علوي است که ما شاهد راویان چندگانه در یک داستان در زمینه به

ي وجه ایدئولوژیک شدگی، زیرمجموعهرد که در بحث وجوه کانونیهستیم که این عامل چند صدایی را بوجود می آو

این سازد.شود که این امر زمینه مطرح شدن آراء مختلف را در کنار هم میسر میجوار بحث میو با عنوان نرم هم

  دهد.پردازي نشان میبرشمرده به خوبی مهارت علوي را در داستان يهاي برجستهویژگی

  شناسی، داستان کوتاه، ساعدي، علوي.ایترو: هاواژه کلید
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  مقدمه  -1- 1

است، هرچند که به   1خود، یک روایت است یا بهتر بگوییم زندگی،هاعجین شدهزندگی ما با روایت   

ها کنیم ولی از نخستین روزهاي عمر تا واپسین دم زندگی در دریایی از قصهندرت به این مفهوم فکرمی

ما هم  نمرد«بینیم. حتّی به قول آسابرگر خوانیم و می، میشنویمها را میخوریم. آنها غوطه میو داستان

ست ا ن رویاز هم )15:1380آسابرگر،»(.هاي ترحیم چنین هستنددر روایت ثبت می شود؛ چرا که آگهی

- شود و هیچ کجا انسانی بدون روایت نبودهدقیقاً با تاریخ بشر آغاز می ،روایت«که بارت معتقد است:

هاي هاي خاص خود را دارند؛ و عموماً افرادي با زمینهطبقات انسانی روایت ها وگروه ياست. همه

 بد را به ادبیات خوب ادبیات  هرگز ،برند.روایتمی لذّت هاروایت آن از  فرهنگی مختلف یا حتّی متضاد

 بارت،»(.زندگی المللی، فراتاریخی وفرافرهنگی است؛ همچون خودروایت، بین حضور دهد.ترجیح نمی

9:1392(  

درك  يو در حقیقت، روایت، شیوه بخشدبشر تجارب خود را در قالب روایت سامان میباید گفت    

هاي ها تجربهطریق آن انسان از که است ايشیوه  روایت،«ست:اجهان است. ریچاردسن دراین باره معتقد

د. روایتکنندهی میسامان ت هستند،خود را در درون رشته رخدادهایی که از نظر زمانی پرمعنا و بااهمی، 

  توانند جهان را در قالب روایت ها میبازنمایی است. انسان ياستدالل و هم یک شیوه يهم یک شیوه

  )24:1380ریچاردسن به نقل آسابرگر،»(.جهان بگویند يروایت درباره توانند در قالبو می کنند درك

باید توجه داشت که منظور از  .است بشر افراد دیگر و هستی عالم با انسان ارتباط عامل روایت  پس

هاي گوناگونی دارند: روایت فقط نوع داستان در مفهوم اخّص آن نیست؛ بلکه روایات بشري قالب

                                                
1 Narrative/Narration 
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نامه، هاي بازرگانی، زندگیي تلویزیونی، داستان مصور، اسطوره، حکایت، ترانه، پیامرمان، فیلم، مجموعه«

-شمار شیوهها کامل نباشند و به بیگویند؛ اگرچه ممکن است این داستانن میها داستاي اینو غیره؛ همه

ها ادراکات ) با وجود این روایت هستند و بشر در قالب آن2:1386لوته،»(هاي مختلف به بیان درآیند

  گذارد. خود را با دیگران به اشتراك می

اگر بخواهیم از اندازیم. پژوهان میایتبراي درك بهتر روایت، نگاهی  به تعاریف روایت از نظر رو   

 هاانسان .ي کسب دانش و دانستن استروایت تعریفی ساده ارائه دهیم باید گفت روایت عامل و وسیله

تجارب  ،روایت يکنند و به واسطههاي دیگر ارتباط برقرار میفهمند با انسانرا می روایت دنیادر قالب 

 ،گفتن از روایتنظران معتقدند سخنست که صاحبااز همین رو .دنگذارخود را با دیگران به اشتراك می

ت روایت همانا دعوت ماهی يکشیدن پرسش دربارهپیش.«ستا هات زندگی انساندر مورد ماهیبحث 

)  321:1388مکوئیالن،.»(ت استت خود انسانیو احتماالًدر ماهی فرهنگ تمل در خود ماهیأکردن به ت

ت روایت يکلمه يه به ریشهتوجکندمی دییأت سخن را که روایت عامل کسب دانش است،این  نیز صح. 

ریشه هم _آشنا با ،صمتخص ،دانندهبه معنی  _» Gnarus«با واژه التینی » Narrative « روایت يواژه«

.» مشتق شده است »دانستن«به معنی  »Gna«واروپایی هند ياست و خود این کلمه از ریشه

   )201:1388(ژنت،

  روایت در .دانش است بلکه ابزار ؛پردازيسبک خاص سخن هقالب ادبی است و ننه روایت پس    

 بینش و آمیزدمی همدرت و ایدئولوژي هوی ،تي آن فردیاي است که به وسیلهدهندهحقیقت منطق شکل

  هاي ذهنی خود راندوختهها و ادریافت ،انسان. «آوردمی پدید هستی حقایق يدرباره ايیافتهوحدت

  ها و قالبو ناکرده هاسازي توجیه کردههورطاس ،تراشینه، بهاگوییاز راه قصه _معموالً در قالبی روایی

  )147:1393هرمن،»(د.دهسامان می _ی از این دستیها
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 يهی یک نظریحتّ:«معتقد است سلدن از این رو واست ابزار اساسی دانش بشري  ،روایتبنابراین    

که از زبان  است یروایت ،جهانکلّ و حتّی فراتر از این )88:1372سلدن،.»(است قصه علمی نیز نوعی

سازي شود با روایتمی در او نمایانسازي واژهقدرت که انسان زندگی خود را از آن زمان  وشده ساخته

ار، فعالیتی مشترك بوده گریگوري کوري هم معتقد است روایت پیش از ابداع خط و نوشت .کندسپري می

چه در خود آن هنر انسان است در بازنمایی ،روایت«انگیخته است:تردید احساسات مشترکی را برمیو بی

بقول هرمن ابزار شناختی ی باید روایت را به طورکلّ) پس 43:1388حدادي،»(بیند.و دنیاي اطرافش می

 بهجامع از روایت ارائه دهیم باید نظري  ییم تعریفا این تعریف کلی از روایت بود اگر بخواهام .دانست

توان به موارد ها میترین آناز جمله مهم .اند بیفکنیمکردهارائه روایت در مورد نظران تعاریفی که صاحب

  زیر اشاره کرد:

  )؛108:1387نیاز ،بی»(کند.روایت، نوعی از کالم یا سخن است که رویداد یا رویدادهایی را بیان می«

  )؛10:1391پرینس، »(زمانی معین است.يکم دو رویداد یا موقعیت در یک گسترهروایت، بازنمایی دست«

- کنار هم آمده _ارتباط مشخص و باانگیزه  _توالی ملموسی است از حوادثی که به صورت غیرتصادفی «

  )؛10:1393توالن ،»(اند.

  )؛36:1379اسکولز ،»(دارد.گویی(راوي) کند و داستانمتنی که داستانی را بیان می«

  )؛9:1386لوته،»(اي از رخدادها است که در زمان و مکان(فضا) واقع شده است.زنجیره«

آسابرگر »(هایی هستند که در زمان رخ بدهند و داراي تسلسل رویدادها باشند.ها، داستانروایت«

،21:1380(  

در روایت است. از » نقل رویداد یا داستان«خورد ي تعاریف به چشم میي مشترکی که میان همهنکته    

افتند پس جا که نقل رویدادها جدا از عنصر زمان نخواهد بود و اساساً رویدادها در بسترزمان اتفاق میآن
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بال در تعاریف خود را دو عنصراصلی روایت تلقی کرد. هر چند برخی همچون میکی» حادثه و زمان«باید

) ولی عنصر مکان نقش 132:1388بال، اند(ن.ك میکیندي روایت هم کردهماي به مکاناز روایت، اشاره

اي شود؛ توان هزاران داستان نقل کرد بدون آن که به مکان آن اشارهچندانی در این بین ندارد، زیرا می

است زیرا هر روایتی ناگزیر از داشتن راوي  همچنین به وجود راوي در اغلب این تعاریف اشاره نشده

کند هرچند آن راوي چندان براي ما عیان و اي دارد که آن را نقل میاساساً هر روایت، راوي است و

ترین تعریف روایت، تعریف چتمن ). با این اوصاف شاید جامع92:1386محسوس نباشد.(ن. ك لوته،

حوادث بدین  چه داستانی را بازگو کند یا نمایش دهد، روایت نام دارد و نقلنهرآ«باشد که معتقد است:

: 11چتمن ،»(شوند.اي زمانی و به صورت متوالی و پیوسته روایت میها در برههمعنی است که روایت

ربط ها است وگرنه چیده شدن وقایع بی). البتّه منظور از این پیوستگی رویدادها، پیوند علّی میان آن1392

- کنندهنقل«این است که به کاربردن صفت ي مهم دیگر ي روایت نخواهد بود. نکتهدر کنار هم سازنده

شوند ها میها و داستانها منحصر در قصهبراي روایت نباید منتج به این شود که روایت» بودن داستان

شود که روایت، انواع بسیار مختلف و اشکال متنوعی دارد که قصه و رمان تنها یک بلکه مجددا تاکید می

  گوید: ود. از همین روست که بارت میرنوع از انواع آن به شمار می

هاي ها پیش از هر چیز در ژانرهاي بسیار متنوعی جاي دارند که خود میان گوهرهشمارند. آنهاي جهان بیروایت«    

تواند به کالم، هایش را به آن سپارد. روایت میاند؛ گویی هر محملی براي انسان مناسب است تا داستانمختلف توزیع شده

ي این چیزها تکیه کند. روایت در ي بسامانی از همهتاري یا نوشتاري، به تصویر ثابت یا متحرّك، به ایما واشاره وآمیزهگف

- هاي شیشهبازي، نقّاشی، پنجرهي جانوران، قصه، ناوال، حماسه، تاریخ، تراژدي، درام، کمدي، اللاسطوره، افسانه، قصه

  )9:1392بارت،»(ر، عناوین خبري و گفتگو حضور دارد.هاي مصوکاري رنگی، سینما، داستان
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پردازان ادبی تنها یک گونه از آن گیرد که نظریهپس روایت با این وصف، طیف بسیار وسیعی را دربرمی

کنند و در تعاریف خود از روایت غالباً همین نوع از روایت را در را بررسی می» روایت داستانی«یعنی 

  پردازد؟شناسی چیست و چگونه به بررسی روایت میایتگیرند. اما رونظر می

  2شناسیروایت

  شود.ي نقد محسوب میدانشی نوین در حوزه  - فرانسوي Narratologieيترجمه – شناسیروایت   

 توان با کمک آن محتواي اغلب ابزارهايي کارکرد این دانش چنان وسیع است که میهر چند حوزه

را بررسی کرد ولیکن این دانش بیشتر  _ کاري و ...نامه، نقاشی، کاشیفیلم، نمایش اعم از_ ارتباطی بشر 

  است. ي بررسی متون داستانی گسترش یافتهدر حوزه

فراهم ساختن ابزار الزم براي شرح و توصیف آشکار روایت و «شناسی را ي روایتنخستین وظیفه   

کشف زبان روایت یا کشف نظام «اي که از طریق وظیفهاند. ) دانسته11:1391پرینس،»(فهم کارکرد آن

  شود.) انجام می88: 1392الج، »(کندپذیر میپنهان قواعد و امکاناتی که گفتارروایی را فهم

تحقیق يشناسی از آغاز پیدایش، ادوار مختلفی را پشت سرگذاشته است که در هر دوره، شیوهروایت   

اساسی قابل تقسیم به سه دوره پژوهی ادوار روایتبه طور کلی ت، آن دچار تغییرات بنیادین شده اس

» ي پساساختارگراو دوره )1980تا1960از(ساختارگرا   يدوره )،1960(تاساختارگرا پیش  يدوره«:است

  )149:1385(مکاریک، 

  ساختارگراشناسی کالسیک یا پیشروایت

  اي کهاو عجین شده است؛ به گونه» فن شعر«ب ساختارگرا با نام ارسطو و کتادوره کالسیک یا پیش   

  ي نظامگذاري مطالعهپایه«شماردشناسی را به ارسطو امري بدیهی میگذاري روایتدیوید الج انتساب پایه

                                                
2 Narratology 
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  )1385:1392الج ،»(دانند.مند روایت را به ارسطو، دیگر امري متعارف می

 آن از سوي بازنمایی و راوي توسط) سرگذشت( ابژه یک بازنمایی میان بوطیقا سوم فصل در ارسطو   

هاي خود درمورد او در بحث شناسی بود.ها تمایز قائل شد و این نخستین گام در قلمرو روایتشخصیت

کند که بسیار شبیه همان ها و نظایر این بحث میها و گفتار آنتراژدي، از طرح و پیرنگ، شخصیت

  اند.هاي بعدتر در مورد آن به اظهارنظر پرداختهشناسان در دورهمباحثی است که روایت

والدیمیر » شناسی حکایتریخت«انتشار کتاب  شناسانه راهاي روایتاما باید نقطه حقیقی آغاز پژوهش   

 تازه راهیپژوهی بوده و ي دوران کالسیک روایتترین پدیدهدانست که مهم 1928در سال3پراپ روسی

ها ي روسی به بررسی دستورزبان آني عامیانهبا برگزیدن صد قصهگشود. پراپ  روایت تحلیل در

ها او معتقد بود که در زیر ظاهر آشفته روایات، قوانینی بر زایش و تکامل این نوع از قصه« پرداخت؛ زیرا

هاي ) پراپ دریافته بود که اگر بسیاري از قصه45:1383خراسانی،»(بندي شود.حاکم است که باید فرمول

او «یابیم. ها میمیانه و پریان  را به دقّت بررسی کنیم عمالً یک داستان بنیادین و مشابه را در تمامی آنعا

اش در واقع اشکال مختلف ي مورد بررسیهاي عامیانه کوشید نشان دهد که چگونه صد قصهدر قصه

  )49:1387برتنس،»(ي بنیادین هستند.یک طرح اولیه

هاي مایهشناس روسی، نهاد که بنعامیانهپاي وسلوفسکی، فرهنگي خود پاجاهاپراپ در بررسی    

ها فراتر رفت و به مایهپروپ از بن«کرد. ولیهاي پریان را گردآوري و مطالعه میتکرارشونده داستان

  نظرعملکردها صرف گونهخواند. اینمی _خویشکاري_ها را عملکردهاي مجرّدتري پرداخت که آنمقوله

- ي عنصرهاي پایدار و ثابت به کارمیها را به تحقّق برساند، به منزلهاز این که چه کسی و چگونه آن

ویک سی«و » هفت نوع شخصیت«هاي عامیانه قائل به ي قصهاو در کلیه )246:1385هارلند ،»(آیند.

دخت یا زن نیکوکار، ها از نظر او عبارتند از: قهرمان، شاهاست. شخصیت» کارکرد یا خویشکاري ثابت

                                                
3Vladimir Propp  
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- بخشنده یا پیشگو، یاوران و دوستان قهرمان، فرستنده، بدکار و شریر، قهرمان دروغین یا شیاد و نقش

  دادن، تجاوزشده را انجامکردن یا موارد نهیها هم مواردي مانند طردشدن، ممنوعها یا خویشکاريویژه

  )146:1392(ن.ك احمدي،شوند.ائل و... را شامل میکردن، درهم کردن مسیا فریفتن، اطالع دادن، پیچیده

هاي اشخاص قصه، عناصر خویشکاري -1«است:پراپ خطوط اصلی روش خود را چنین ترسیم کرده   

 -3هاي پریان محدود است؛ ها در قصهشماره خویشکاري -2دهند؛ ثابت و پایدار قصه را تشکیل می

ها، ها در همه قصهی ضرورتی ندارد که تمام خویشکاريها همیشه یکسان است ولتوالی خویشکاري

مجموعه  -4زند؛ ها ترتیب و نظام قصه را به هم نمیوجود داشته باشد یعنی نبودن بعضی خویشکاري

  )275:1391کدکنی، شفیعی»(اند و از یک نوع.هاي پریان به لحاظ نوع ساختار، یکسانقصه

جا که شناسی ساختاري شد؛ تا آني روایتعات مهمی در گسترهساز مطالکتاب پراپ بعدها زمینه   

» استشناسی به معناي دقیق واژه، با کتاب پروپ آغاز شدهروایت«در اهمیت کار او معتقد بود: یاکوبسن

  ) 147:1392(احمدي،

   ساختارگراشناسیروایت  

، همچون یات روایت را دربرداشتترین نظرممه ،شناسیدر تاریخ روایتکه ساختارگرایی؛  يدوره   

- شناسی رومن یاکوبسون و پیش از آن نظریهمتأثر از الگوي زبان دیگر رویکردهاي ساختارگرایی

در این دوره هم آثاري به تبعیت از پراپ به وجود آمدند و هم بود.  سوسور ساختاري شناسیزبان  ي

پژوهی را دگرگون کردند. از جمله افرادي ایتمنتقدانی بزرگ ظهورکردند که با آراء خود به کلی مسیر رو

  6و گریماس. 5، تودوروف4که به پیروي از پراپ آثاري را به وجود آوردند عبارتند از: استروس

  واحد روایت قرارداد. ،)، به تأثیر از کار پراپ، اسطوره را به جاي حکایت1958استراوس (یکلود لوی   

                                                
4 Claude Levi-Strauss                    
5 Tzvetan Todorov 
6 Algirdas Julien Greimas                     
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-زبان در قالب تقابل یو گفت این واحدها، مانند واحدهاي اساس خواند7»میتیم«او واحدهاي اسطوره را 

کرده و معتقد شناسی مطرحاي از نشانهي شاخهشناسی را به مثابهاو مردماند. هاي دوتایی سازمان یافته

هاي شناسان به دنبال کشف قواعد حاکم بر آن نظامشناسان نیز همچون زبانشناسان و جامعهمردم«شد:

سجودي، »(سازد.میاي هستند که ایجاد ارتباط و درك رفتار را میان مردم یک جامعه ممکنهفتهضمنی و ن

48:1387(  

را » تخطی«داد. مثالً ها را کاهشویژهاستراوس با پذیرش اساس ومنطق کار پراپ، تنها تعداد نقش    

سه را در یک نقش ، پس هر »تحمیل«را شکلی از » ممنوعیت«دانست و » ممنوعیت«ي معکوس گونه

  جمع کرد.

ي کلی متن روایت: معنایی، با استفاده از سنت دستوري، ابتدا سه جنبه) 1969تزوتان تودوروف(    

پردازد. ي نحوي روایت میکند و از میان این سه جنبه، بیشتر به جنبهکالمی و نحوي را از هم جدا می

رفت و گزاره ي پیي متن به واحدهاي کمینهاساس او در بررسی نحوي روایت، فروکاستن و تجزیه«

است. از نظر او روابط میان این واحدها نخستین معیار متمایزکردن ساختارهاي متنی متعدد از یکدیگر 

 - کند، نظم فضایی و نظم منطقیمایگانی را مشخص میاست. بر این اساس، او دو نوع آرایش درون

نظم فضایی توالی عناصر، بدون رعایت علیت درونی و نظم ) منظور از 6:1389حسینی و صرفی،»(زمانی

زمانی، توالی عناصر با قرار گرفتن در یک ترتیب زمانی تقویمی و با پیروي از اصل علیت است.  -منطقی

شود؛ شوند معموالً روایت خوانده نمیبندي میآثاري که برمبناي نظم فضایی سازمان«از نظر تودوروف 

نظم  توان آن را به است که میهاي داستانی بر مبناي نظمی سازماندهی شدهیژه کتابها و بواما روایت

  ).85:1379تودوروف، »(زمانی و منطقی تعبیر کرد.

  کند:روایتي علّی، دو نوع روایت را از هم جدا میي واحدهاي کمینهتودوروف براساس نوع رابطه   
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-ها توجه خود را به روایتاو در بررسی سازوکار روایتاي. اسطوره هايروایت هاي ایدئولوژیک و   

  اي معطوف کرده و اساس کار خود را به فروکاستن متن به واحدهاي روایی قرار داد. هاي اسطوره

ا کار او بر مبناي کار پراپ بود ام .ساخت تمایـز قائل شدژرف آ.ژ.گریماس، میـان روساخت و    

ها ویژه شخصیتکه از نقشبه جاي آن گرماس و کنشگرهاي او داد.تغییراتی در کارکردهاي روایی 

ي کلی جاي داد: نسبت خواست و اشتیاق، ها را از دیدگاه الگوي کنش در سه دستهاستفاده کند، آن

بحث شخصیت را » معناشناسی ساختاري«ها با یکدیگر و نسبت پیکار.  او در کتاب ارتباط شخصیت

- توان تعداد اندکی از الگوي کنش شخصیتد و برخالف پراپ معتقدشد که میدوباره موردبررسی قراردا

  ها را یافت و از این الگوها منطق جهان داستان را آفرید. 

- ) مفهوم رمزگان1970( 8روالن بارتهاي بارت و برمون نیز حائز اهمیت است. در این میان کوشش   

 و رخدادهاي پایه(هسته) هپیرو تقسیم نمود ي پایه وو رخدادها را به دو دسته ههاي روایی را مطرح کرد

- میساختارروایی ي را غیرضروري و پرکنندهو  رخدادهاي پیرو (کاتالیزورها) براي پیرنگ ضروري را

اي همگانی در ) کوشید تا به یاري منطق، قاعده1973»(منطق داستان«بعدها برمون نیز در کتاب  داند.

-ویژه آنهاي داستان تأکید کرده و نقش. او برخالف پراپ بر اهمیت شخصیتداستانی بیابدمورد روایت 

  ها را چندان مهم ندانسته است. 

  بندي مفاهیم مورد نظر در ساختاري دوقطبی است. هاي این دوره دستهي پژوهشترین خصیصهمهم    

  و» داستانناهم«بل با راوي را در تقا» داستانهم«هاي داستانی راوي شناسی صورتدر رده ٩مثالً ژنت

 شناسیروایتبه طورکلی کند. تعریف می» داستانیدرون«را در تقابل با روایت » داستانیدرون«روایت 

را در کتاب » ژرار ژنت«توان متشکّل از چند مکتب دانست که الگوي پیشنهادي ساختارگرا را می
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- حساب آورد. نظریات ژنت در این کتاب، سه ترین این مکاتب به) باید برجسته1980»(گفتمان روایت«

زمانی روایت را، مشتمل بر روابط ،يزمان دستور در شود.ي زمان، وجه و صدا را شامل میجنبه

نظرروایی را دگرگون سنتی نقطه يمطالعه، هوج در کند؛ت و تداوم بررسی مینظم، مد هايزیرمجموعه

- که میآن«با  »بیندمی کهآن« تصور،دهد برخالف تا نشان کندیمرا معرفی» سازيانونیک«مفهوم  ساخته و

هاي ثمربخش ، راویان، مخاطبان و سطوح روایت را به شیوهاصددر و  یکسان نیستلزوماً  »گوید

   .کندجدیدي بررسی می

  : کندمیمحور زیر تقسیمحول سه را »هاي رواییقعیتمو« متفاوتی نظري چارچوب نیز در 10استانزل   

  داستانناهم  هم داستان  شخص

  _  +  راوي اول شخص

  درونی  بیرونی  منظر

  _  +  نویسنده

  بازتابنده  گوینده  شیوه

  _  +  شخصیت

     

بعد از ژنت و استانزال، آراي  شود.محسوب می زبانآلمانی کشورهاي در شناسیروایت ينماینده او   

رود. او عالوه بر تدوین اولین ارگرا به شمار میسومین رویکرد در روایت شناسی ساخت 11جرالد پرینس

ژنت ي ی در نظریهاصالح مهم ،»شنوروایت«) با طرح مفهوم 1987فرهنگ اصطالحات روایت شناسی (

 از (راوي فراداستان یا یکی» کانون ساز«هلندي است. او 12بالانجام داد. منتقد بعدي این دوران میکی

ها یا افکارشان و به تعبیر ژنت، کانونی شده (رفتار بیرونی شخصیت هاي داستان) را از کانونشخصیت

هاي منظر ساز بیرونی و درونی) بازشناخت و به این ترتیب الگوي ژنت را که مبتنی بر محدودیت
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جزئی شفافی دو سازي درونی یا بیرونی محدود) بود به الگوي سازي صفر در مقابل کانون(کانونی

هاي روایت شناسی را به حوزه ،بالعالوه بر این میکی شده بازنویسی کرد.و کانونیساز متشکّل از کانون

شناس این دوره است که سیمورچتمن دیگر روایت دیگري همچون فیلم، رقص و نمایش نیز تعمیم داد.

ت روایت و گسترش )  باعث بازاندیشی در ماهی1978( 13»داستان وگفتمان« هاي خود در کتاببا بحث

هاي روایی جدید به ویژه سینما شد. او همچنین در اثر ي رسانهي وظایف کارشناسان به مطالعهحوزه

با برقراري پیوند میان روایت و دیگر انواع متن مانند استدالل و توصیف،  14»کنارآمدن«دیگر خود به نام 

گشود. عالوه براین با هاي روایت ي ویژگیشناختی دربارهاي و زبانهاي فراگونهراه را به سوي بحث

ها را از یکدیگر جدا و تمایز قائل شدن میان راوي پنهان و آشکار، وجوه عقیدتی و ادراکی دیدگاه راوي

  .دکرمهیا » باورپذیري راوي«طرح مفهوم  به این ترتیب زمینه را براي

ختارگرا شناسی ساشناسی سوسوري اساس چهارچوب مطالعات روایتبه طورکلی پیروي از زبان    

الگویی عام و کم و بیش محض از  يشناسی ساختارگرا این است که با ارائهبود.فرض اصلی روایت

ي کرد. پس فلسفهت انسان را در تشخیص و تعبیر انواع صناعات مولّد داستان تبیینتوان قابلیروایت، می

ي داستان و در نتیجه ربارهشناختی، توصیف صریح  الگوي دانش ذاتی انسان دهاي روایتوجودي تحلیل

  )156-8: 1387تشکیل توانش روایی بشر است(ن.ك. صافی و فیاضی،

   شناسی پساساختارگراروایت

  هارشته هایـی از سایرهاي غیرادبی و هجوم اندیشه، ورود روایت به عرصهاصلی این دوره يهمشخص   

و هاي انتقادي دوران، یعنی فمینیسم گرایشکنندة شناسی منعکسبه آن است. در قلمـرو ادبیات، روایت

هاي روایی تحت تأثیر گفتهیافت و متنژنت ادامهشناسی ژرارکاوي است. در این دوره روایتروان
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گیري قول، نقیضه، بینامتنیت، درونهشد. مسائلی همچون نقلبررسی» چندآوایی«میخاییل باختین مانند

-يروایی را به رسانهي گفتمانحقیق دربارهت)1978(15سیمور چتمن و گردیدروایی مطرحروایی و اقتدار

بازنمایی  يهاي دربارشناسی چامسکیایی، نظریه)در چهارچوب زبان1982فیلد(داد. بندیداري گسترش

قول غیرمستقیم آزاد و جریان سیال ذهن را نظم نقل يهارائه داد و آثار اولیه دربار ،اندیشه و ادراك

ي ) نیز دیدگاه سنتی درباره1981هاي ارتباطی روایت برخاست. جاناتان کالر (مدل  و به مقابله با بخشید 

تفاوت میان داستان و پیرنگ را زیر سؤال بـرد و اعتقاد داشت پیرنگ پیرو داستان نیست یـا آن را تکرار 

  کند.کند، بلکه آن را تولیـد مینمی

هاي منتخب ساعدي و علوي بر اساس بررسی داستان ،ین پژوهشي همت ما در اجا که وجههاز آن   

نظران ست. از این رو در ادامه به تشریح بیشتر آراء این دسته از صاحبا پژوهان ساختارگراآراء روایت

مفاهیم مورد نظرخود را در ساختاري  ،تأثیر سوسورشناسان ساختارگرا تحتپردازیم. گفتیم که روایتمی

- دالّ و مدلول تقسیماختند و در نخستین قدم براي بررسی روایت آن را به دو سطح مطرح س دوقطبی

کردند. سطح دالّ هر روایتی، همان صورتی از روایت است که در اختیار مخاطب قراردارد؛ حال این 

داستانی باشد یا یک پیام بازرگانی یا حتی یک نمایش صامت و پانتومیم. این تواند یک متنصورت می

  17ا سطح مدلولی، داستانشود؛ ام، متن یا روایت نامیده می ١٦رواییهاي گفتمانمعموالً با نام سطح

 يهشود که ترتیب منطقی و زمانی دارندو به وسیلاي از وقایع را شامل میمجموعه«شود که نامیده می

  شامل موادي«داستان  نیز از نظر ژنت )23:1393توالن، »(.شوندآیند یا تجربه میها به وجود میشخصیت

است. در  کالمی) و ترتیبشان بر طبق روند گاهشمارياند(پیشاست که هنوز به لفظ یا کالم درنیامده

- رفت زمانی، ارائهافزاید بویژه تغییر پیي چیزهایی است که نویسنده به داستان میحالی که گفتمان، همه
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ي خام ) پس داستان ماده77:1391مارتین،»(.اطبي راوي با داستان و مخها و رابطهي خودآگاه شخصیت

گفتمان، «گوید:از این رو چتمن می .نمود بیرونی و محسوس آن است ،اي است که گفتمانو ذهنی

ي ادبی بلکه زبان هاي بیانی داستان است؛ در هر رسانه که باشد، نه فقط رسانهي تمام جلوهمجموعه

 چتمن»(ي موسیقی، کمیک استریپ، پانتومیم و غیره اله، برنامهي بطبیعی، ابزار آن است همچنین رسانه

ها آورد که یکی از آنچتمن براي پشتیبانی از ثنویت و دوالیگی روایت، دالیل گوناگونی می) 34:1392،

  )215:1388هاي گوناگون براي تجلّی و ظهور است(ن.ك. اسمیت، همین برخورداري داستان از رسانه

کاربردن این اصطالحات با هم اجماع نظر ندارند. پژوهان در بهي روایتت که همهباید توجه داش   

-ي خام/پیرنگ  مورد نظر فرمالیستماده«دهند.میمؤلفه با عناوین مختلف تعمیمبرخی، دومؤلفه را به سه

 histoirي کنان و توالن است. واژهدر نظر ریمون» عمل روایت/ روایتگري«و » داستان/ متن«ها،  معادل 

ي بال، معادل واژهژنت و میکی» recit«کنان و مورد نظر ریمون» داستان«ي بال معادل واژهژنت و میکی

  دهد:) جدول زیر تعدد این واژگان را نشان می13:1392چتمن،»(کنان و توالن است.ریمون» عمل روایت«

    

…….. Sjuzhet Fabula   Russian Formalist    

Narration Recit Histoire Genette (1972) 

…….. Discourse  Story      Chatman (1978) 

Narrating Narrative Story Genette (1980) 

Narration Text Story Rimmon-Kenan (1983) 

Narration Text Story Toolan (2001) 

…….. Discourse              Histoire Todorov (1966)      

Narration Recit   Histoire          Genette (1972) 

Texte Narratif Recit Histoire Bal (1977) 

…….. Discourse Story         Chatman (1978)     

Narrating Nnarrative Story Genette (1980)     

…….. Narrating  Narrated            Prince (1982) 

Narration Text Story  Rimmon-Kenan (1983) 

Text Story  Fabula Bal (1985) 

…….. Narration Story         Cohan/Shires (1988) 

Narration Text Story Toolan (1988) 
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هاي مختلفی است که از سوي نظران، معادلدر این جدول، نخستین ستون بعد از اسامی صاحب 

اده خام یا صورت اولیه روایت وضع شده است. اصطالحات ستون منتقدین براي داستان یعنی همان م

شده ي خاص نمایانروایی هستند یعنی صورتی از داستان که در رسانهدوم نیز معادالت متن یا گفتمان

شود. قبالً ژنتی است که غالباً از آن با عنوان روایتگري یاد می Narrationاست. ستون سوم نیز معادل با 

  پردازیم.می» روایتگري«روایی پرداختیم. اکنون به بررسی ح داستان و گفتمانبه دو اصطال

» گویی براي تعدادي از مخاطبان و از این رو ایجاد روایت است.عمل داستان«منظور از روایتگري    

ممکن است بعد از وقوع «) پس روایتگري در واقع، کنش یا فرآیند خلق اثر است که:370:1387(تایسن،

شود یا هاي فراوانی دیده میدادها صورت بگیرد. این وضعیت یعنی روایتگري مؤخّر در روایتروی

است پیش از وقوع رویدادها صورت بگیرد. این وضعیت یعنی روایتگري مقدم به نسبت نادر است ممکن

ا صورت زمان با وقوع رویدادهشود یا ممکن است همگویانه دیده میهاي به اصطالح پیشو در روایت

  ). 32:1391پرینس،»(زمان باشد.گري همبگیرد یعنی روایت

باید توجه داشت که قرار نیست تمامی یک روایت به یک شیوه، روایتگري شود. ممکن است بخشی    

ي روایتگري مقدم و هچنین اشکال گوناگون به سبک روایتگري مؤخّر ارائه شود و بخشی دیگر به شیوه

گوید: ز تصورو تحقق نیست. دیویدهرمن در مورد تأثیر روایتگري مؤخّر میاین ترکیب هم خارج ا

گذارد تا او نگر، مجالی به گستردگی تاریخ جهان داستان را در اختیار راوي میي پسروایتگري به شیوه«

-همي ي علّی رویدادها را از سرآغازي هر چه دورتر پی بگیرد. اما روایتگري به شیوهبازنمایی زنجیره

ي داستان بردن به مرز و تراز گستردهگام با تالش خواننده براي پیزمان که در آن بازنمایی رویدادها هم

هاي آن ي علّی رویدادها را تا نخستین حلقهرود، میدان روایت چندان فراخ نیست که زنجیرهمیپیش

نگر در اختیار روایت پس) بر این اساس میزان اطالعاتی که در 179:1393هرمن،»(گرفت.بتوان پی
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کنان، نگرانه است. از نظر ریمونزمان و پیشهاي همگیرد به مراتب بیش از روایتگريمیخواننده قرار

اش یادآور متن ي محتواي رواییي جزء به کل دارند. اولی به واسطهداستان و روایتگري با متن رابطه

  )13:1387کنان،.ك ریمونآورد.(نچه پدید میي آنواسطهاست و دومی به

نظري مفصالً بررسی شده است از تشریح جا که مباحث مربوط به روایتگري در بخش مبانیاز آن   

- کنیم. ولی بیان این توضیح را ضروري میبیشتر این مطلب خودداري کرده و به این توضیحات اکتفا می

سطوح روایت، عمدتاً آن را به دو سطح یا بندي شناسانه اغلب در تقسیمهاي روایتدانیم که در پژوهش

کنند. ما هم در این ها را بررسی میهاي آني داستان و گفتمان/ متن تقسیم کرده و معموالً مؤلفهالیه

هاي سطح داستان مولفههاي منتخب بررسی خواهیم کرد. هاي داستان و متن را در داستانپژوهش مؤلفه

، تداوم و بسامد)، مکانی(شامل مکان داستان ومکان متن) و شخصیت. عبارتند از: عناصرزمانی(شامل نظم

گیر، کانون و بازنمایی گفتار و اندیشه ، که ما در هاي گفتمان روایی نیز عبارتند از: راوي، روایتمولفه

ها خواهیم هایمان به جز عنصر مکان که مطلب خاصی براي بحث ندارد به بررسی بقیه مؤلفهتحلیل

  پرداخت.

  بیان مسئله -1-2

- هاي روسی در پژوهشفرمالیست، بارنخستین ي نوین در بررسی روایت است کهپژوهی نظریهروایت   

  به بحث «. این شیوه ه قرارگرفتنظران مورد توجهاي خود به کاربردند و به تدریج از سوي صاحب

  رایط، شکل و محتواي این ارتباطاتپردازد و در شي مسائل بنیادین مربوط به ارتباطات انسانی میدرباره

  ). 2همان:»(کندکاوش می

هاست. پاسخ به این سؤال که نویسنده براي پژوهی، در حقیقت، کشف قواعد حاکم بر روایتروایت   

شناسی است؛ یا اگر است تا حدودي کار روایتبرده هایی بهرهالقاي مفهوم موردنظر خود از چه تکنیک
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- ) روایت28:1387ی متن، منظور مؤلّف را در نظر نگیریم(رجوع شود: برتنس،همچون برتنس در بررس

  کند؟گوید و این مفاهیم را چگونه به ما القا میکند تا بفهمیم متن به ما چه میشناسی به ما کمک می

ا جگیریم. از آنشناسان ساختارگرا بهره میهمان گونه که گفته شد ما در این پژوهش، از آراء روایت   

کلی حاکم بر ساختار شناسی همچون دیگر ساختارگرایان درپی کشف نظامکه پیروان این شاخه از روایت

هاي کوتاه دو نویسنده معاصر یعنی بزرگ علوي و ي روایی است، از این رو با بررسی داستانگونه

این دو نویسنده را ي القاي مفاهیم پردازي و شیوهي داستانکنیم تا نحوهغالمحسین ساعدي، تالش می

- ها برداشته باشیم. زیرا این دو داستانکشف و عرضه کنیم تا گامی در راستاي درك بهتر آثار داستانی آن

ي خفقان سیاسی، ناگزیر از به اند که به واسطهاي از تاریخ به آفرینش آثار خود پرداختهنویس در برهه

  کاربردن زبان رمزآلودو نمادگرایانه بودند.

اثر بزرگ علوي و » هاي زندان، میرزا و چمدانپارهمرد، ورقگیله«هاي داستان این اساس مجموعه بر   

ي نوشته»نشینی باشکوهحاالن بیدار بخت و شبولرز، عزاداران بیل، آشفتهنام ونشان، ترسبی هايواهمه«

ي ردد. بنابراین مسئلهها مشخص گشوند تا ساختار کلی پردازش آنساعدي در این پژوهش، بررسی می

  ي معاصر است.اصلی این پژوهش بررسی و کشف ساختارروایی حاکم بر آثار داستانی دو نویسنده

  هاي پژوهشسؤال -3- 1

  هایشان کدامند؟پردازيالگوي روایی خاص ساعدي و علوي در داستان -1

کانات کدام جنبه براي نشان دادن ي روایت یعنی داستان و متن، بیشتراز امنویسندگان از میان دو جنبه -2

  اند؟هنرمندي خود بهره گرفته

   اهداف پژوهش -4- 1

  ها.هاي کوتاه آني داستانشناسانهآگاهی از چگونگی روایتگري دو نویسنده از طریق بررسی روایت -1
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  اند.بردهها بهره هایشان از آنروایی که ساعدي و علوي در داستانبه دست دادن فهرستی از امکانات -2

ها در پردازان معاصر از طریق نشان دادن مهارت آنتبیین جایگاه دو نویسنده در میان داستان -3

  پردازي و روایتگري.هاي داستانبکارگیري شیوه

   ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

- یشناخت روایت و تعیین ساختارروایی یک اثر، گامی موثر در جهت بررسی و شناخت آن به شمار م   

ي داستان در هایی به منتقد در نقد و تحلیل داستان یاري رسانده و نیز به آفرینندهرود؛ چنین بررسی

تواند تا حد زیادي کند؛ زیرا شناخت کم وکیف روایت در یک اثر میفرآیند آفرینش اثرش کمک می

لق آثار برتر خواهد ي خود راهگشاي خدلیل موفقیت یا شکست یک اثر را نشان دهد و این امر به نوبه

روایی، خواننده را در فهم بیشترو بهترداستان یاري هاي موجود در متنشد. از طرف دیگر کشف نظام

اند که در حین خواندن رساند گاه چنان واضحکند؛ زیرا مسائلی که به خواندن و فهم داستان یاري میمی

شناسی باعث هاي روایتق به کارگیري نظریهشود. آشکار ساختن این مسائل از طریها توجه نمیبه آن

شود که به سادگی از روساخت روایت قابل فهم ي تفسیري جدید از آن میبرداشتی نو از داستان و ارائه

روایی ساعدي و علوي، و هم فهم بهتر اي هم براي آشکار نمودن سبکنیست. پس انجام چنین بررسی

اي از تاریخ به آفرینش ادبی دست بویژه که این دو نویسنده دربرهه رسد؛ها الزم به نظر میهاي آنداستان

ي بزرگان براي مبارزات سیاسی و بیان ترین دستمایهپردازي بهترین و مهماند که در آن زمان، داستانزده

تر شدن این ها بستري مناسب براي روشنحقایق اجتماعی بوده است؛ بررسی سبک روایی نویسنده

  سازد.هایشان فراهم مییابی به تفسیري حقیقی از داستانمضامین ودست

  ي پژوهشپیشینه -6- 1

  پژوهی با توجه به ادوار گوناگونی که این رویکرد پشت ي روایتهاي صورت گرفته در عرصهپژوهش   
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- هایی هستند که حول محور نظریهي اول پژوهشایم. دستهسرنهاده است را به دو دسته کلی تقسیم کرده

گردند. این گونه شناسان کالسیک میشناسانی از قبیل پراپ، تودوروف و به طورکلی روایتهاي روایت

هاي آنها هستند از رفتکردن پیها از طریق مشخصها بیشتر در پی تعیین ساختار کلی روایتپژوهش

  توان به این موارد اشاره کرد:ها میهاي این قبیل پژوهشنمونه

به » شناسیلگوي ساختارگرایی والدیمیر پراپ و کاربردهاي آن در روایتا«ي ) در مقاله1387پروینی(   

هاي کلیله و دمنه با هدف ارزیابی کارآیی و قابلیت الگوي پراپ در تحلیل بررسی ده داستان از فابل

هاي پراپ آورداست که نتایج حاصل از بررسی با دستها پرداخته و تأکید نمودهشناسانه این قصهریخت

هاي بررسی شده، محدود و توالیشان بسیار ها در فابلهمخوانی دارد و تعداد قهرمانان و عملکردهاي آن

ها داراي ساختاري واحد هستند. همچنین این بررسی نشان توان گفت این فابلبه هم شبیه است و می

  ه فابل را دارد.شناساني نقایص خود قابلیت تحلیل ریختدهد که الگوي پراپ با همهمی

با  »ودمنه هاي کلیلهشناسیِ حکایتروایت«ارشد خود با عنوان نامه کارشناسی) در پایان1388(گلشنی   

ي پراپ به دنبال بررسی وجود یا عدم وجود ساختار روایتی بخصوص نظریه هاي گوناگوننگاه به نظریه

ها در تحلیل حکایات کلیله و دمنه بوده ها و کارآمدي یا ناکارآمدي این نظریهروایتی کلّی در این حکایت

هاي کلیله و دمنه به بندي حکایترده - 1است. نتایج حاصل آمده از این پژوهش این شده است که:

هاي کلیله و هاي بنیادین حکایتها، عناصرثابت و پایدار و سازهویژهنقش -2پذیر نیست.ی امکانتنهای

توالی یکسانی بر  -4توان تعیین کرد.ها محدودند ولی عدد قطعی آنها را نمیویژهتعداد نقش -3اند.دمنه

 - 6کلیله وجود ندارد. هاي الجمع در حکایتمحورهاي مانعه -5ها حاکم نیست.هاي حکایتویژهنقش

  هاي مختلفی براي دادن عنوان قهرمان به چند شخصیت وجود دارد.ها، امکاندر برخی از حکایت

 آزاد(
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Abstract:  

Narratologye is a modern approach to critique, which seeks to discover the rules and 

conditions governing speech. From the outset, this approach has passed the pre-

structuralist, structuralist, and post-structural triad.  In this essay, we consider the views of 

structuralist narratives influenced by Jacobson and Saussure's theories in the field of 

linguistics.  Structuralist narrative writers divide their narrative into two levels of story and 

text and examine the features of its components.  In this study, we also examine the 

components of the story and the text of Alawi and Sa'edi's fictional works.  The elements 

of time, narrator, narrative narration, focus, and its subsets, personality and methods of 

representing thought and speech are the components analyzed in this thesis.  The results of 

the study show that, in general, Alawi used these components to grow his stories far better 

than Saedi.  In utilizing the element of time, it must be said that in the area of the order of 

time the disasters that he has used are both wider in scope and his goals are more diverse 

than the use of time.  If Sa'edi uses time as a mere tool for presenting information that is 

often a part of the audience, the time spent in Alawi's hands is a powerful tool for creating 

a new storytelling style that should be described as a police genre.  In the field of 

continuity, he has also succeeded in creating dramatic scenes.  If Sa'edi, through reporting 

on talks, has created a dramatic scene, Alawi presents a more dramatic work with detailed 

descriptions, the use of arrays such as metaphor, simulation and recognition, the use of 

continuity in descriptions, and more. 

 Regarding the use of the narrator, it is only in Alawi's story that we see multiple narrators 

in a story that creates a multi-voiced voice that is discussed in the context of focusing, 

ideological subjectivity, and the so-called "soft neighbor" that this  This makes it possible 

to put forward different points of view. These featured features as well show Alavi's skill 

in storytelling 
Keywords: : Narratologye, Short   story ,saeedi, Alavi.   
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