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Abstract
The book "fi manahij al-khetabe al-srdi" by "Umar Eylan" has introduced and explained
various theories in structural narratology and reviewed various critical approaches in the text.
Using book critique indexes while expressing the book's effectiveness in narratology, the
present article aims to review its form and content components as well. It uses a descriptiveanalytical method to examine the content, topics, and discussed issues in this book.
Subsequently, in addition to formal critique, the author criticizes its content to clarify this work's
effectiveness for Arabic literature scholars. This book refers to various theories and provides
useful and extensive information to the reader based on its threefold approaches in narratology,
psychology, and sociology. This diversity has its restrictions as, for the sake of brevity, not all
aspects of a particular approach and its attainments were addressed. This book is a re-reading
of the structuralist approach, but it is merely a description and explanation of theories' practical
features and not a comprehensive and accurate critique of them.
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چكیده

کتاب في م ناهج تحل یل الخ طاب السررر

اثر عمر عیالن در حوزۀ

روایتپژوهی سااااتارارا ا رفر ی و تبیین نظریههای رختلف ه اوانش انواع رویکردهای نقدی
در رتون پردااته است .این جستار ا هره از شااصهای نقد کتاب ه ررسی این اثر ریپردازد و
ضمن یان اثر خشی کتاب در رطالفات روایتپژوهی ،رؤلفههای شکلی و رحتوایی آن را روردنظر
قرار ریدهد .پژوهش حا ضر ا روش تو صیفی  -تحلیلی ،رحتوا و رباحث رطرح شده در کتاب را
ررسی ریکند و در کنار نقد شکلی ،ه نقد رحتوایی آن ریپردازد تا ریزان کارآردی این اثر را رای
هرهرندی پژوه شگران اد یات عر ی رو شن سازد .این کتاب ا توجه ه رویکردهای سهاانۀ اود
در رطالفۀ روایتپژوهی رتن و اوانش روانشااناساای و جارفهشااناساای رتن ه نظریات رتنوع و
رتفددی اشاره دارد و اطالعات رفید و استردهای ه اواننداان ارائه ریدهد ،ارا همین تنوع اعث
شده ا ست که ااه هدلیل اات صاراویی ،ه همۀ جوانب یك دیدااه و د ستادوردهای آن پردااته
نشود .این کتاب اوانشی دو اره از رویکرد سااتاراراست ،ارا صر اً توصیف و تبیین شااصههای
اجرایی کار ردی نظریهها و نه نقد همهجانبه و دقیق آن است.
کلیدواژهها :نقد کتاب ،نقد سااتارارا ،روایتپژوهی ،عمر عیالن.
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 .1مقدمه
نقد سااتار ارایی ه رفهوم رطالفۀ رتون را ساس شالودۀ سااتاری آن ،از نظریههای نقدی
نوین ا ست که ا تدا در اروپا ا دیدااه سو سور در رر سی دواانههای سااتاری رتون و ه
دنبال رویکرد صااورتگرایان روساای رطرح شااد و فدها در رکتب سااااتارارایی ارریکا
رویکرد انسان شناسی یشتری پیدا کرد .درواقع ،این رویکرد رآرده از آرای سوسور را اید
دورین انقالب علمی در ز ان شنا سی در اوایل قرن ی ستم دان ست که ه رطالفۀ درونارا در
سااتار ز ان ،ارغ از عوارل رونز انی ریپردازد و دارای نگاه کلارایی و روان  -ج سمی
اساات بد یررقدم ،1398 ،صااص .)4-3 .هعبارتی ریتوان افت رطالفۀ نظامرند ز ان و نگاه
کلارا ه نظم واحدهای درونی در نظاری که رآوردۀ سااتاری آشکار و قا ل تبیین است ه
رفنای اتخاذ دیدااهی سااتارارا ست باحمدی ،1380 ،ص .)18 .ظهور و کار ست نظریۀ
سااتارارایی در نیمۀ دهۀ ش صت در رغرب عر ی شکل ار ت و نظریهپردازان و رحققان
عرب در نیمۀ دوم قرن یسااتم ه آن اهتمام ورزیدند بصاااعدی ،1395 ،ص .)136 .از دیگر
سااو ،رطالفۀ رتون داسااتانی هویژه رران نیز در دهههای اایر قرن یسااتم رورد توجه قرار
ار ت؛ هطوریکه از این دوران هعنوان «دورۀ روایتاری» 1یاد شد و تودوروف ا صطالح
روا یتشا ا ناسااای 2بعیالن ،2008 ،ص )112 .را ه این الگو اطالق کرد؛ رویکردی که
سااتارارایان در آن ه پیروی از نظریات سو سور توان ستند شرایط رنا سبی رای رطالفۀ
علمی روایت راهم کنند بهررن ،1395 ،ص .)53 .لذا ساااااتارارایی ا حرکت از رطالفۀ
ز ان ه رطالفۀ اد یات ،ا صول سااتاردهی در اود آثار و در روا ط ریان آنها را رورد توجه
قرار داد که این رویکرد درواقع جهت علمی دادن ه رطالفۀ اد ی اسااات باساااکولز،1393 ،
ص.)26 .

عمر عیالن هعنوان پژوهشاااگر حوزۀ نقد اد ی در کتاب اود ا عنوان في مناهج
نقد نو یا ه عبارتی رویکرد سااااتارارایی در
تحلیل الخطاب السررر
روایتپژوهی طبق رکتب اروپاییان و هطور ااص رکتب ران سه را روردنظر قرار داده و ه
طرح انواع روشها از رطالفۀ جارفه شنااتی ،روان شنااتی و اسطوره شناسی پردااته است.

از همینرو ا توجه ه اهمیت رویکرد سااااتارارایی ،رطالفۀ نقادانۀ کتاب في مناهج
ضروری هنظر ریرسد .لذا این جستار درصدد آن
تحلیل الخطاب ال س
است ا روش توصیفی ا تحلیلی ه ررسی نقادانۀ این اثر عمر عیالن پردازد و ضمن رفر ی
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آن ،تحلیل جارفی از اصااوصاایات شااکلی و رحتوایی آن هدساات دهد .پرسااش پژوهش
حاضر دین شرح است:

 ویژایهای ساااااتار شاااکلی و رحتوایی کتاب في مناهج تحلیلچیست؟
الخطاب الس
-

رویکرد این کتاب در رفر ی و ارائۀ روشهای رختلف چگونه است؟
این کتاب در ریان پژوهشگران چه جایگاهی ریتواند ه اود ااتصاص دهد؟

 .2پیشینۀ پژوهش
اوانش نقادانۀ رتون علمی همواره روردنظر پژوه شگران وده ا ست تا ضمن رر سی ا فاد
علمی آثار ،روارد ضفف و قوت آنها رای تقویت تألیفات فدی رشخص شود .در اوانش
نقادانۀ کتابهایی ا روضوع رشا ه کتاب روردنظر این جستار ،ریتوان ه رقاالت زیر اشاره
کرد:

رقالۀ صاااعدی ا عنوان «ب رسررری و تحلیل کتاب بنیة النص

الس

من منظور النقد األ بی» ب )1395ه اوانش این اثر در اب

روایتپژوه شی سااتارارا از حمید لحمدانی ریپردازد و آن را از دو رنظر درون سااتاری
و رونسااااتاری ارزیا ی ریکند و آن را رنبفی دساات اول رای هره در تدریس درس نقد
اد ی و تحل یل رتون رفر ی ریک ند .ناظم یان نیز در ر قا لهای ا عنوان «ن گاهی به

ک تاب النظ ية الب نائ یة في الن قد األ بی» ب )1395این
کتاب ارز شمند از صالح ضل در حوزۀ نظریۀ سااتارارایی در نقد اد ی را رورد ارزیا ی

قرار ریدهد و رفتقد است ا اینکه این اثر از نخستین تالشها در رفر ی رویکرد سااتارارا
در ریان تألیفات عر ی است ،ارا اکتفا ه رباحث نظری از رفایب آن رحسوب ریشود.

کتاب في مناهج تحلیل الخطاب ال س

تا ه حال رورد ارزیا ی

نقادانه قرار نگر ته و این رقاله در صااادد رفر ی جنبههای رختلف شاااکلی و رحتوایی آن
است.

 .3نقد و ارزیابی کتاب في مناهج تحلیل الخطاب السردي
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در نقد و ارزیا ی کتابهای علمی رر سی دو جنبه از رفیارهای ظاهری و صوری آثار و نیز
رفیارهای علمی دراصوص رطالب رطرحشده ضروری است.
3ـ .1تحلیل ساختار ظاهری کتاب
3ـ1ـ .1معرفی شكلی اثر

کتاب في مناهج تحلیل الخطاب السررر

در ضااامن رعموعه

پژوهشها از انت شارات اتحاد الکتاب الفرب ا عنوان « رر سی ب را سة)» در سال 2008

در در شق ه چاپ ر سیده ا ست .کتاب دارای صحا ی وزیری ا جلدی ساده ا ست .طرح
جلد کتاب سیار ساده رتناسب ا رتون علمی و ه رنگ آ ی است که یك قاب رستطیل در
وسط دارد که ریتواند همسو ا عنوان و روضوع اثر اشد؛ ه این رفنا که کتاب دریچهای ه
رویکردهای تحلیل افتمان روایت اسااات و سااافی دارد رویکردهای رختلف نقد افتمان
روایت را ررور کند .نام نوی سنده در االی سمت چپ جلد آورده شده و در پایین سمت
راست نام انتشارات و رحل چاپ و در سمت چپ تاریخ چاپ ذکر شده است.
کتاب ا رقدرۀ پنج صفحهای نوی سنده آغاز ری شود و از صفحۀ یازده ،رطالب کتاب در
سه صل یان ری شود .در انتها نیز رطالب ه شکلی کلی در دو صفحه جمع ندی ری شود.
کتابنارۀ اثر در دو خش نخساات ،رراجع عر ی و التین ترجمهشااده ه عر ی و خش دوم
رراجع التین ب ران سه) هر ست شده ا ست .هر ست رو ضوعات هعنوان آارین رو ضوع
کتاب ،نمایی کلی و جارع از رضارین و رطالب رطرحشده ارائه ریدهد که ا تغییر اندازۀ قلم
رتمایز شده ا ست .کتاب در رعموع  301صفحه دارد که رطالب علمی آن تا صفحۀ 287
ارائه شده است.
3ـ1ـ .2نقد و تحلیل ابعاد کمّی ،نگارشی و ویرایشی اثر

کتاب في مناهج تحلیل الخطاب ال س

در سه صل تنظیم شده

ا ست که هر صل ه رفر ی یك رویکرد در رطالفۀ سااتارارایانه روایت ریپردازد .صل
اول ا یشااترین حعم ا  148صاافحه ،نظریههای سااااتارارایان در روایتپژوهی را رطرح
ریکند .صل دوم ا  72صفحه ،رویکرد روان شنا سی در نقد نو را رطرح ریکند .درنهایت،
صل سوم ه اوانش جارفه شنااتی سااتارارایی رران ریپردازد .لذا رالحظه ری شود
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حعم صلهای رختلف رتناسب ا هم نیست ،ارا ریتوان افت ا توجه ه اهمیت و استرۀ
نظریهها در هر کدام از این سه رویکرد ،رطالب رتنا سب ا آن یان شده و حعم رتنا سب
تخصیص داده شده است.
حروفنگاری و نگارش اثر وا ضح و اوانا ست و اندازۀ قلم ن سبتاً زرگ و پاورقیها ه
درسااتی ،اندکی کوچكتر اساات .ا توجه ه هدف اثر که یان رویکردهای جدید در نقد نو
اسات بعیالن ،2008 ،ص ،)7 .نثر اویا و روان ه روضاوع ریپردازد .ا اینکه رطالب اغلب
تئوریك و غر ی است ،ارا نثر روان نویسنده ه همراهی رخاطب کمك ریکند و کالم واضح
نویسنده در انتقال پیام رؤثر است .نویسنده ا ذکر رقدرات ه یان رطلب اصلی ریپردازد و
احیاناً ا ررور رطالب قبلی رشااتۀ کالم را ه نقطۀ نهایی ریرساااند .تشااتت در یان رطالب
اغلب وجود ندارد و رطالب ا چینش از رو ضوعات کلی ه رو ضوعات رعی یان ری شود.
کتاب از جهت ویرایشاای و نگارشاای ز ان عر ی در حد رطلوب قرار دارد؛ هرچند که رانند
هر اثر چاپی دیگر ارغ از اطاهای نگارشااای نیسااات ،ارا این اطاها ه رتن و روضاااوع
رطرح شده لطمه نمیزند و ه راحتی قا ل شنا سایی ا ست؛ رای نمونه در صحبت از نظریۀ
الکان اصاااطالح «الطفولة النظ ية» ه اطا نگارش شاااده ،در حالی که در
صفحات قبلی ه درستی «طفولة النظ ية» آرده است بهمان ،ص.)196 .

عنوان هر صل ،االی ربحث ذکر شده و در صفحۀ رعزا تفکیك ن شده ا ست .شمارۀ
صل جدید در کادر ر ستطیل کوچك قرار داده شده و زیر آن عنوان صل ا قلم در شت
آرده است که البته هتر ود عنوان و ردال هر صل از قبل اود جدا ریشد.
هرساات رحتواهای کتاب ال اصااله فد از اتمام رباحث در انتهای کتاب آرده اساات.
هرست رحتوا در سه صفحه ا تغییر اندازۀ قلم رتمایز است .صفحه ندی ساده دون کادر یا
سر رگ ا ست .ا صطالحات تخ ص صی ه ز ان ران سه داال رتن ا شاره شده ا ست .نحوۀ
ارجاعدهی از نوع پاورقی ا شمارهاذاری رعزا در هر صفحه و ا ذکر ا صو صیات کارل
ررجع ا ست که این ن شاندهندۀ دقت و ریزان رعایت ارانتداری در نقل رطالب ا ست .البته
افتنی ا ست از آنعا که پاورقی هر صفحه جدااانه تنظییم شده ا ست ،اولین شمارۀ پاورقی
حتماً اید اطالعات ررجع را هطور کارل ذکر کند و اسااتفاده از «المرجع نفسااه» یا «المرجع
ال سا ق» یا « »ibidدر شمارۀ نخ ست پاورقی در ست نی ست که نمونۀ آن را در صفحات
سیاری ریتوان دید؛ ازجمله صفحات  261 ،229 ،222 ،98 ،81 ،68 ،52و  . ...نکتۀ دیگر
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عدم رراعات شاایوۀ واحد در پاورقیهاساات؛ ا اینکه روش نویساانده آوردن تمام اطالعات
کتابشاانااتی ررجع در پاورقی اساات ،ارا در روارد ساایاری تنها ه ذکر نام رنبع و شاامارۀ
صفحه سنده کرده ب رای آااهی یشتر نك :همان ،ص )114 .و ااه اسم نویسندۀ ررجع را
نیز آورده اساات ب رای آااهی یشااتر نك :همان ،ص )171.وحتی ااهی در یك صاافحه در
پاوررقی از دو شیوۀ رختلف ارجاعدهی ا ستفاده کرده ا ست ب رای آااهی ی شتر نك :همان،
ص)169 .؛ این در حالی ا ست که نوی سنده لزوراً اید یك شیوۀ ارجاعدهی واحد را از ا تدا
تا انتها اتخاذ کند.
3ـ1ـ .3ارزیابی جامعیت صوری اثر
در ارزیا ی جارفیت صااوری اثر ،ریتوان افت که کتاب ا خش ندی ه رباحث سااهاانه،
رطالب را ا چیدران رطلو ی ارائه کرده اساات .در رقدرۀ اول کتاب ،نویساانده ه ااتصااار
هدف از تألیف را یان ریکند که اشااااره ه رهمترین رویکردهای رطرح در نقد جدید در
حوزۀ روایتپژوهی اساات و ه رفر ی خشهای کتاب ریپردازد .صاال اول همانطور که
نوی سنده ا شاره ریکند ،رهمترین رویکرد در نظریۀ سااتارارایی از رنظر ا ستروس ،روالن
ارت و تودوروف و ژنت و ررون را تشاااریح ریکند .این صااال ا رقدرهای در اب
سااتارارایی اروپایی و نظریۀ نقد رانسوی جدید آغاز ریشود .جریان سااتارارایی ارریکا
و تفاوت نقد جدید و قدیم در آن رطرح ری شود .در حث از ا ستروس ،رباحثی رانند نظام
ررزی و سااتار و تالش وی در ررسی نظام اسطوره یان ریشود .در شرح نظریات روالن
ارت ،ه رفهوم نو شتار ،رتن اواندنی و نو شتنی و رفهوم سااتار رتن و سااتار روایت در
سااطوح رختلف کارکرد ،کنشها و روایت اشاااره ریشااود .در خش سااوم نظر تودوروف،
در ارۀ داساااتان و حکایت ،زران روایت ،انواع روایت ،نحو روایت و ساااطوح ترکیبی آن
صحبت ری شود .سپس ژرار ژنت و دیدااه وی در اب سطوح روایت ،دا ستان و افتمان،
انواع دسته ندیهای روایت از زران روایت ،زاویۀ دید و پیشایندها و پسایندها هتفصیل یان
ری شود .البته این صل دون جمع ندی اا صی از کل رباحث طرح شده ه پایان ریر سد.
صل دوم ا عنوان «نقد روان شناسی» دون درج رقدره ،یکسر ه یان رویکردها ریپردازد.
ا تدا سخن از روید آغاز و تحوالت در علم روان شنا سی از نظر وی رر سی ری شود .این
خش هعنوان خش اول در نقد روانشناسی طرح ریشود .خش دوم ا شمارۀ التینی  ،IIا
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عنوان «دیدااه جدید در نقد روانشاااناسااای» وارد دیدااه نظریهپردازان ریشاااود .نقد
روانشااناساای شااارل رورن و نظریۀ او در اب اسااتفارههای رتنی یان ریشااود .دورین
نظریهپرداز از خش دوم این صااال جاك الکان ،ساااورین نظریه رر وه ه رارت رو یر و
چهاررین نظریه رر وه ه ژان لمن نوئل است .حعم رطالب ااتصاص داده شده ه هر یك
از این نظریه پردازان و شرح نظریات آنان یک سان نی ست و رای چون الکان ه تف صیل و
رای چون ژان لمن نوئل ه ااتصااار ذکر شاادهاند .صاال سااوم ا عنوان «نقد سااااتاری
تکوینی» همچون صاال اول ا ذکر رقدره آغاز ریشااود .در این رقدره را طۀ ریان اد یات و
جارفه و رطالفات جارفه شنااتی اد یات و همچنین روندی از ر سیر و تو سفۀ این حرکت
نقدی یان ریشود .آنگاه رباحث اصلی صل ا طرح نظریات چهار نظریهپرداز اداره رییا د.
نظریۀ لوکاش در نقد جارفهشناسی رران و سپس نظریۀ الدرن در تفسیر سااتار داللت رتن
و ریخائیل ااتین در اب افتواورندی در ز ان و دو نوع رران چندآوا و تكآوا شااارح
داده ری شود و درنهایت ه ااتصار رویکرد جارفه شناسی رتن از نظر پیر زیما یان ری شود.

فد از پایان صل سوم ،نویسنده ا عنوان «الخاتمة» ه جمع ندی رباحث و پاسخ ه

دغدغههای اثر اود ریپردازد.
در نگاه کلی ه صاال ندی و دسااته ندی رطالب ،روند نساابتاً رطلو ی ه لحاظ جارفیت
صوری وجود دارد .حعم صلها یا خشهای داال هر صل ا یکدیگر تنا سب ندارد.
صل اول  148صفحه و صل دوم  72صفحه و صل سوم  54صفحه است .هر صل از
چندین خش ت شکیل شده ا ست و حعم این خشها هم یک سان نی ست .رای ا شکاالت
رانند آنچه توضیح داده شد رانند عدم وجود رقدره در صل دوم ،عدم جمع ندی در انتهای
هر صل یا هر خش در توضیح آراء نظریهپردازان قا ل رالحظه است که البته شاید هدلیل
جایگاه و اهمیت رتفاوت هر یك از این رویکردها و نظریات اشد.
تمام رو ضوعات رطرح در کتاب ،در هر ست رو ضوعات ا شاره شده ا ست؛ ارا این
هرست االی از شماراان جهت دسته ندی و طبقه ندی و تمایز روضوعات رعی و اصلی
اساات و تمام عنوانها از اصاالی و رعی حتی دون درج رور تگی ،یکساار ه دنبال هم
نگا شته شده ا ست .نوی سنده در طول حث ا ا ستفاده از شمارهاذاری التین ،رو ضوعات
اصاالی را رشااخص کرده و زیر صاالهای آن در روضااوعات رعی را نیز ا شاامارهاذاری
رنشاافب نشااان داده اساات ،ارا این جنبۀ قوت اثر در هرساات رحتوا دیده نمیشااود و این
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شماراان و دسته ندیها ذکر نشده است؛ درحالی که ا وجود این دسته ندی روضوعات در
رتن ،در هرستنویسی هم هتر ود که لحاظ شود.
رنا ع اسااتفادهشااده در انتها و قبل از هرساات رحتوا ا عنوان «کتابناره» در دو خش
عر ی و التینی ا ذکر شماره لی ست شدهاند .تفداد رنا ع عر ی  71اثر ا ست که از ریان آنها
نزدیك ه  40اثر رنا ع تفریب شده از التین ه عر ی ه ستند و از آثار صاحبنظران و ناقدان
ا صلی حوزۀ نظریههای سااتارارایی تفریب شدهاند .البته هدلیل ر سائل رر وه ه ترجمه،
قا لیت اسااتنادی کمتری از رنا ع اصاایل دارند .تفداد رنا ع التین اصاال از ز ان ربد  42اثر
است .دررعموع از رنا ع رهم و اصلی استفاده شده است و رنا ع اعتبار رطلو ی دارند.
هرستنویسی و ترتیب چینش رنا ع و رراجع راساس اسم کوچك نویسنداان است و
البته این روش رطلوب و رفمول نیسااات ،زیرا اغلب رؤلفان ه نام اانوادای اود شاااهره
هستند و جستوجو ا نام اانوادای ررسومتر و رطلوبتر است .در خش رنا ع غیرعر ی
از رنا ع ران سوی یا ترجمه شده ه ران سه ا ستفاده شده ا ست و ه همان شیوۀ نام کوچك
رؤلف چینش شدهاند .اطالعات کتابشنااتی آثار اغلب کارل یان شده است ،ارا چند رورد
و رای نمونه رنبع شاامارۀ  32کارل نیساات ب رای اطالعات یشااتر نك :عیالن ،2008 ،ص.
 .)290رای رنا ع تاریخ ندارند و واژۀ «التا» هم ذکر نشده است .طبق اصول هرستنویسی
اسم رنا ع از کتاب و رعله هم پررنگ و رتمایز نشده و کل هرست ا یك نوع قلم و همانند
رتن اصلی کتاب است .هطور کلی کتابنارۀ اثر اقد رای اصول هرستنویسی است.
3ـ .2بررسی محتوایی کتاب
3ـ2ـ .1تحلیل روششناختی اثر (رویكرد و روش نقدی نویسنده)

کتاب في مناهج تحلیل الخطاب ال س

ارغ از هر تقدیم و تشکر،

کالم را ا رقدره آغاز ریکند .در این رقدره ،نویساانده رفتقد اساات که نقد عر ی ا هره از
دستاوردهای نقد جدید و هویژه نقد جدید رانسه از دهۀ هفتاد تا دهۀ نود قرن یستم و در
آغاز قرن  ،21پیشاار ت قا ل رالحظهای داشااته اساات ،لذا این اثر ر آن اساات که عناصاار
رویکردهای نقد اد ی در حوزۀ روایتپژوهی یا همان ه اصااطالح نقد جدید را ه شااکلی
دقیق ازاوانی کند ،زیرا سااایاری از رطالفات و تطبیق ها ،دون دقت الزم در حقایق و
عنا صر نظریهها نگا شته شدهاند .از سوی دیگر هدلیل تمایل ی شتر پژوهشهای نقد ادب
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عر ی ه رویکرد های ن قد رانساااوی ،این اثر ریکوشاااد جوا نب ن قد جد ید در حوزۀ
روایتپژوهی را رورد نظر قرار دهد .کتاب در سه صل ،سه رویکرد در ا کار و طرحهای
سااااتارارایی را یان کند .این درحالی اساات که جمع این سااه رویکرد و یان نظریههای
رختلف از نظریهپردازان رتفدد در حعم ن سبتاً کم یفنی حدود  280صفحه ،در رای روارد
هدرستی حق رطلب ادا نشده و این هدف از تدوین کتاب رغفول رانده است.
سااتارارایی فالیتی انتقادی ا ست که از یك سو ه دنبال ت شریح بتحلیل) و ترکیب و
درنهایت ایعاد الگوی نظامرند در رتن ا ست بع صفور ،2009 ،صص .)238-237 .نوی سنده
در رقدره ه ا ساری نظریهپردازان رذکور در صلهای رختلف کتاب ا شاره و همچنین ذکر
ریکند که از اریماس صااحبت نخواهد شااد؛ هرچند که رفتقد اساات وی هعنوان یکی از
چهرههای رجستۀ نقد جدید در رانسه و هویژه نشانه شناسی روایت رطرح است و نظریۀ
وی در رواردی رانند الگوی رر ع نشاااانهشااانااتی یا الگوی کنشااای قا لیت تطبیق در
روایتپژوهی را دارد ،ارا رفتقد ا ست این نظریه اغلب در دا ستان کوتاه و دا ستانهای عاره
تطبیق شده و هنوز در رتون روایتی ه کار سته نشده است بعیالن ،2008 ،ص .)8 .این نظر
نویسنده نمیتواند نظر صائبی اشد و نظریههای ارراس چه ا رویکرد سااتارارایی و چه
پس از آن ،روضاااوع سااایاری از کتاب ها و رقاالت علمی اسااات؛ رای نمونه در کتاب
ترجمهشااده از ارراس و کورتس ،داسااتانهای رختلف ا الگوی نشااانهشااناساای ه قلم
پژوهشگران رختلف تحلیل شده است ب رای آااهی یشتر نك :غرراص واآلارون،2004 ،
ص 401 .ه فد)؛ کما اینکه ریتوان در کار ست نظریههای ن شانه شنا سی روایت ازجمله
نظریۀ اریماس ه کنفرانسهای دان شگاه سکره العزائر ا شاره کرد که هر دو سال یك ار
حعم زیادی از نمونههای تطبیقی در رتون رختلف اد ی از شااافر ،داساااتان و رران و  ...را
رنت شر ریکند ب رای آااهی ی شتر نك :ربارکیه ،2008 ،صص .)421-405 .ارراس هعنوان
یکی از رهمترین نظریهپردازان در نقد جدید رطرح اساات ،هطوری که حتی ه اذعان رنبفی
که ی شترین ا ستناد تو سط عیالن را دا شته ا ست ،از رهمترین ا رادی ا ست که توان سته نحو
روایت را ا الگوی سااتارارایی تر سیم کند با راهیم ،1998 ،ص .)24 .لذا حذف ارراس
از نظریهپردازان رطرح در کتاب هدلیل ذکر شده یکی از روارد ضفف ا سا سی آن رح سوب
ریشود.

 32نقدنارۀ ز ان و اد یات عر ی ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زرستان 1399

در خش رقدرۀ صل اول کتاب ،ه روند شکلایری تاریخی نظریۀ سااتاارایی فد از
جنگ جهانی دوم و اثر ارت و نیز اسااتروس در نیان نظری نقد رانسااوی جدید اشاااره
ریکند .ا ستروس هعنوان پدر سااتارارایی ،ا رر سیهای ان سان شنا سی اود در رطالفۀ
رهنگ ،هدف از علم جدید را کشااف قوانین همهجانبه و تفیین رفنای هر رتن ر اساااس
کلیتی ورای رظاهر ا تی از ز ان و نژاد یان ریکند بعیالن ،2008 ،ص .)14 .سااااتارارایی
عمدتاً از طریق انسانشناسی استروس وارد عرصۀ اندیشۀ نقدی دهۀ  1960شد و ه ررسی
رهنگ در روا ط تقا ل های دواانه پرداات برکار یك ،1388 ،ص .)174 .از همین نقطه،
صل اول کتاب ا تأکید ر نظریههای پی شگاران ران سوی نقد جدید ه شکل کلی و نظریۀ
رران ه شکل ااص ،ربحث اول را از کلود لوی ا ستروس پیریایرد .ا ستروس رهنگ را
دارایی نیان و نظاری رترادف نظام ز انی درنظر ریایرد و ا تکیه ر رطالفۀ همزرانی ،رفهوم
رتری و طبقه ندی نژادی در رهنگ را کنار ریزند و نظریۀ ساااااتارارایی رهنگ را ا
ررساای اسااطوره تبیین ریکند؛ آنگونه که اید افت نظریۀ سااااتارارایی رهنگی وارث
ز انشناسی سااتاراراست بهمان ،صص 17 .ا .)21استروس در اوانش داالی رتن ه دور
از ا ت تکوینی آن ه ررساای اسااطورۀ ادیپ ریپردازد و ا تفیین واحدهای اسااطوره و
ساااااتار ،آنها را تفسااایر و ررزاان کلی نظام رهنگ را تأویل ریکند .از آن رو که واحد
اسااطورهای در اود اقد رفنا هسااتند و در رناساابت ا هم رفنا رییا ند .ترکیب واحدهای
اسطورهای ر اساس قاعدۀ قطفه ندی سااتار ،رویکرد رنطقی تأویل رفنا را رمکن ریسازد
باحمدی ،1380 ،ص .)190 .این رطالفۀ انسااانشااناساای رهنگ و اد یات ازسااوی دیگر
نظریهپردازان از ارت و تودوروف تا اریماس و کریستوا و ررن اداره یا ت.
خش دوم این صل ه طرح نظریۀ ارت ریپردازد .نظر ارت در اب لذت زیباییشناسی
رتن و آنچه وی علم اد یات رینارد همواره تکارل رییا د و رویکرد وی از رارکساایساام تا
سااتارارایی و ن شانه شنا سی ه دنبال ک شف رفنا حرکت ریکند؛ در حالی که همواره ر
اساااتقالل رتن اد ی تأکید دارد .کتاب رای تبیین نظریههای انتقادی ارت از روضاااوعات
رختلفی سخن ریاوید ،رفهوم نو شتار و انواع رتن را یان ریکند و ه رفهوم لذت قرائت و
رتن اواندنی و نوشاااتنی ،ررگ رؤلف ا ررور رطالب رهم قبلی اشااااره ریکند .اوانش
ساااااتاری روایت در ساااطوح کارکرد ،کنشها و روایت و افتمان روایی را یان ریکند و
درهر یك از این سطوح ،از واحدهای اجرایی رای تحلیل رتون صحبت ری شود؛ از نقش
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ویژهها ،واحدهای تلفیقی در نشانههای اشارۀ رستقیم و عوارل نحوی چهاراانۀ نحو روایت
و در سطح روایت از انواع راوی .در اداره ،کتاب وارد تحلیل ارت در کتاب اِس /زد ریشود
و ررزاانهای پنجاانهای را توضیح ریدهد .نویسنده اشاره ریکند این اوانش نقدی ارت
از رتن الزاك ا اوانش سااتارارایی او رق دارد در عین حال رخالف آن نی ست بعیالن،
 ،2008ص .)80 .در حالی که پیشتر اشاااره کرده ود که ارت در این کتاب ،روش رغایر ا
قبل اتخاذ کرده آنگونه که ه نظر رای ناقدان این نقطه ،اط اصااال ر یان دو ررحله از
حیات علمی ارت ا ست و ریتوان از این ُفد رویکرد وی را پسا سااتاری دانست بهمان،
ص .)71 .تحلیل روالن ارت در اِس/زد سر شار از لحظات پ سا سااتاری ا ست و از تکثر
ررزاان و استرش رداوم رفنا وچندرفنایی ودن رتن ریاوید برکاریك ،1388 ،ص)177 .؛
درحالی که در ساااااتارارایی ه دنبال تفریف نظامهای کلی اود سااانده دررتن ود .لذا
همانطور که اسااکولز ریاوید هدلیل اصااوصاایات ارت نمیتوان کار او را «در هیچ جفبۀ
کوچکی که رچ سب سااتارارایی دارد در ست و ح سا ی جا داد» با سکولز ،1393 ،ص.
 .)209درواقع ارت ا درنظر ار تن عارلیت انسانی در اوانش رتن و الیههای رفنایی شکل
ار ته ،از سطح سااتاری ه راتر از سااتار در اوانش پ سا سااتارارا ر سید؛ ه عبارت
دیگر ،وی ا جهتایری جارفهشااناساای در رطالفۀ رتن در کتاب اِس /زد از سااازین الزاك
دیدااه قبلی اود ربنی ر تعزیۀ رتن ه واحدهای ساااااتاری ثا ت را کنار اذاشااات و
درعوض ر چندرفنایی ودنِ رتن و ازیِ پویا و چند الیۀ رفنا تأکید کرد برکاریك،1388 ،
ص .)331 .این نکته در کتاب ه او ی تبیین نشده است.
در خش سااوم نظریۀ تودوروف رطرح ریشااود و از سااااتار داسااتان و رنطق ا فال
شخصیتها و روا ط داستان هعنوان افتمان ،زران روایت و را طۀ شخصیت و راوی ،انواع
راوی ،انواع افتمان روایی ،جنبۀ یانی  -کالری روایت و ساااطوح رفنایی لفظی و ترکیبی
روایت سخن افته ری شود .تماری روارد افته شده ه شدت تودرتو و دارای زیر شااههای
تفکیکی هستند و نویسنده دسته ندیها را ا شماره و حروف از هم رتمایز سااته ،ارا اغلب
ه ذکر تفریف کوتاه سنده کرده ا ست .ذکر همۀ این د سته ندیها از سویی یانگر جارفیت
نگاه نوی سنده ا ست ،ارا نوی سنده رای جاها را حذف یا ا اات صاراویی از آن عبور کرده
است؛ ازجمله در یان نحو روایت سه سطح را نام ری رد ،ارا در توضیح سطح یك :رفنایی
و سااطح سااه :ترکیبی یه یك پارااراف ساانده ریکند و تمام تمرکز را رای رفر ی دورین
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سطح یفنی سطح کالری ریاذارد که دسته ندیهای رلموستر و قا ل تشخیص دارد ب رای
اطالعات ی شتر نك :عیالن ،2008 ،صص .)102 -97 .در تو ضیح سطح دوم نیز ه چهار
جنبه رهم اشااااره ریکند :وجه ،زران ،زاویۀ دید و لحن رتن که خش رر وه ه زران را ه
تفصیل یشتر و رای را ه شدت رختصر توضیح ریدهد؛ در حالی که سه خش دیگر این
قساامت همواره رای رخاطبان ا هام یشااتری دارد .در این زرینه حتی دو اونه اص اطالح را
هکار ریایرد یکی زاوية ال ؤية و دیگری التئبیر دون اینکه تفاوت آن را رای

رخاطب شاارح دهد بهمان ،ص .)102 .کما اینکه یکی از رباحث رهم رطرحشااده توسااط
تودوروف ،تفاوتهایی اسااات که وی ریان راوی هعنوان اعل کنش افتاری و نویساااندۀ
تلویحی و نیز ریان روایتشااانو و اوانندۀ واقفی قرار ریدهد ب رای اطالعات یشاااتر نك:
رهنما ،1394 ،صص114 .اااا )115که این رطالب ربهم در کتاب تو ضیح کا ی داده ن شده
است.
در خش چهارم ه نظریۀ روایت شنا سی ژرار ژنت ا شاره ری شود .در سخن از سطوح
رختلف روایت از حکایت ،دا ستان و روایت ،آثار رختلف ژنت رفر ی ری شود .از روایت و
توصاایف و رق آن دو ا هم و کارکرد توصاایف صااحبت ریشااود .زران در داسااتان و در
افتمان روایی و انواع د سته ندیهای آن ه صورت تو در تو ذکر ری شود .همچنین ،انواع
کانونیها ،انواع صاادای راوی رتن و کارکردهای آن و هطور کلی دسااته ندیهای رختلف
روایت رطرح ریشود ،او آنکه طرح جزئیات و انواع زیررعموعهها روردنظر نویسنده است
تا دستورالفمل اجرایی اوانش را دریا د .ارا رای این رنظور روش نویسنده واضح و روشن
نی ست و اواننده در ت شخیص این د سته ندی ااه دچار سردرامی ری شود .رای نمونه در
صفحۀ  ،128سه رقولۀ اساسی رای دسته ندی سااتار روایی از نگاه ژنت طرح ری شود و
در اداره این سهاانه ه پنج ربحث ارتقا رییا د و تکمیل ریشود ،آنگاه در صفحۀ  129شرح
این د سته ندیها آغاز ری شود که ا ذکر شماراان ،درنهایت نُه عنوان د سته یان ری شود
بهمان ،ص )146 .که از هر کدام در درون اود انواع و اق سام رتفددی دارند .این در حالی
اساات که پیشتر ه سااه رعموعۀ کلی و درنهایت پنج تا اشاااره شااده ود .این حاکی از آن
ا ست که نوی سنده در یان زیررعموعهها و د سته ندی دقت الزم را ندا شته ا ست و هنظر
ریر سد کتاب ال سید ا راهیم که جزو رنا ع نوی سنده وده د سته ندی رو شنتری ارائه کرده
ا ست که ریتوان ست الهام خش هتری ا شد .ال سید ا راهیم رفاهیم ژنت را کالً سه رفهوم
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داسااتان ،کنش داسااتانی و کنش رشاامرده و فد در پنج خش ترتیب راداد ،ردت زران،
ریانگین تکرار و حالت و صاادای روایت تقساایمات واضااحتری ارائه کرده اساات ب رای
اطالعات یشتر نك :ا راهیم ،1998 ،صص 104 .ا .)169از دیگر سو از در این صل هدلیل
حعم تنوع دسااته ندیهای رطرحشااده ااه توضاایح رختصااری در ارۀ رای ارائه و رای
همانطور ربهم رها ری شود .رای نمونه در آارین ربحث رطرح شده در ارۀ راوی صورت
روایت ه شکل راوی شخ صیت ا صلی در دا ستانهای زنداینارهای ه «روایت شنو» ا شاره
ری شود و اینکه ریتواند درونداستانی یا رونداستانی اشد که ااه ا اوانندۀ ضمنی اشتباه
ار ته ری شود .این رطلب توضیح داده نمی شود و نویسنده صر اً ه این افته سنده ریکند
که ژنت در توضاایح وضاافیتهای رختلف روایت اشاااره کا ی نکرده و قط فدها آن را
تصاااحیح کرده اسااات بعیالن ،2008 ،ص .)148 .نویسا ا نده که اود رتو جه این ه مه
تف صیلاویی در اب د سته ندیها ست در انتهای این خش ریاوید که دلیل این همه اطالۀ
کالم در این اب ،اقبال ه رویکرد نقد سااااتارارایی رتون روایی ژنت در ضااای رهنگی
عر ی و اهمیت آن در نقد جدید اساات بهمان ،صااص .)149-148 .این درحالی اساات که
نوی سنده اوالً ،ا شارۀ وا ضح و رکفی ه همۀ خشهای نظریۀ ژنت ندارد و از دیگر سو هیچ
نظری در نقد رویکرد ژنت یا رقایسااۀ آن ا دیگر رویکردها ارائه نمیدهد .ژنت اود رفتقد
اساات که شاااید تماری تالشهای وی نتواند جنبۀ زیبای روایتی رران را نشااان دهد ،ولی
وظیفۀ ناقد آن ا ست که دون اینکه رقهور ا کار نوی سندۀ روردنظر اود شود تالش کند تا
آنچه را در درون او وده و ه الق انعاریده ا ست ،شنا سد و نمایاند و لذا ناقد ارروز اید
همانند ژنت نه قط ه ظرایف و ظر یت زیبایی رتن روایی توجه کند ،لکه اید همواره آن
را ا ریراث رآرده از آن دائم رقای سۀ کند و ه نقطههای ا داع اثر در اروج از سنت رفمول
توجه کند با راهیم ،1998 ،صص172 .ا.)173
در خش پنعم ه نظر ررون اشاااره ریشااود که در ارائۀ سااااتار نهایی روایت تأثیر
ساازایی داشاات باحمدی ،1388 ،ص )170 .این نظریه ه ااتصااار تمام یان ریشااود .از
رراحل شکلایری روایت و حلقۀ روایت و وضفیت اعل روایی راساس ارتباه آن ا فل،
انواع شخ صیتهای روایی هعنوان کن شگر و رنطق روایت صحبت ری شود که رفتقد ود
نقطۀ آغاز روایت ،رنطق راداد ا ست و نه کنش .نوی سنده از ارتباه کار او ا پراپ صحبت
ریکند و اینکه ررون ه نقشویژهها اهمیت نمیدهد و نقشویژهها را چندان رهم نمیداند.
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نوی سنده در صل دوم ،ه نقد جدید ه رویکرد روان شنا سی ا شاره ریکند و کالم را از
رویکرد روید در تحلیل روان شنا سی ادیب و عوالم سهاانۀ اودآااه ،قبل از اودآااهی و
را فد آن ،سخن ریاوید .رویکرد روید در تحلیل روان نویسنده و ادیب و را طۀ ریان رؤیا
و ا داع اد ی یان ریشاااود و ه رای از نظرات پژوهشاااگران در تبیین ،تکمیل یا در نقد
رویکرد روید اشااااره ریشاااود .ه اعتقاد رو ید کارهای هنری عموراً اشاااباع تمایالت
نااودآااه درون انسااان هسااتند که این تمایالت همانند ایال در نبرد ا واقفیتهای یرونی
نااو شایندند و هدف این آثار نیز رانگیزش همان اح سا سات نااودآااه در درون رخاطب
اساات تا ه نوعی روان آدری در رقا له ا واقفیتها ه توازن و انسااعام رسااد .در خش
نخست این صل ه نظریههای شارل رورن در نقد روان شناسی و استفاره پردااته ری شود.
رورن ا ررساای نااودآااه ه رطالفۀ ا فاد رفنایی رتون و ا داعات اد ی پرداات ،لذا کار او
دنبال کردن رفانی رتن و ک شف سااتار آنها در رتن ود و کو شید نااودآااه درون رتن را
کنار عناصاار رونرتنی در ضاامن توجه ه ز ان و نااودآااه االق اثر روردنظر قرار دهد و
رای آن «چهار ررحله ترسیم کرد تا روا طی را کشف کند که ضمیر اودآااه نویسنده هنگام
الق اثر ه آن آااه نبوده اساات» بعیالن ،2008 ،صااص .)179-178 .شااارل رورن ا درنظر
ار تن رحیط اجتماعی و تاریخ و شاخصایت ادیب ه ررسای ز ان رتن پرداات تا شابکۀ
رفنایی و جنبۀ نااودآااه حیات ادیب کشااف شااود بالمختاری ،1998 ،ص .)16 .رهمترین
حث در این خش ،سخن از کتاب رهم شارل رورون یفنی «ا ستفارههای و سو سهانگیز تا
اسطورۀ شخصی» است که چطور شبکههای صور ایالی و استفارهها در آثار رؤلف ،اسطورۀ
شااخص ای وی و نیز ضااایی واسااطهای ریان درون روان نویساانده و نااودآااه وی و ریان
رخاطب دریا تکننده را شااکل ریدهند .این تصاااویر الغی پرتکرار در ز ان رتون ،ا کار
غیرارادی پنهان در سااتار تصریح شدۀ رتون را نشان ریدهند .شارل رورن از ورای آشکار
کردن زنعیرۀ ا ستفاری رتن اد ی و ک شف روا ط ینارتنی ریان آثار یك نویسنده ه «اسطورۀ
شخصی» نویسنده دست یا ت بنارور رطلق ،1392 ،ص .)8 .در این خش ،نویسندۀ کتاب
نظر شااارل رورون در تحلیل اعمال راسااین را تشااریح ریکند ،ارا رویکرد رورن را رورد
ارزیا ی نقادانه قرار نمیدهد.
در خش دوم از صل دوم ه نظریههای ژاك الکان در رطالفۀ سااتارارا اشاره ریشود.
نوی سنده ه ری شۀ نظریۀ الکان در دیدااه روید و نظر سو سور و یاکو سن و همچنین ه
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تفاوت رویکرد الکان ا دیگر تحلیلهای روانشااناساای نظر ریکند .توجه الکان ه ز ان ،از
ویژای رویدی در اندی شۀ او ست ،ارا وی ا ا ستفاده و تفدیل نظریۀ سو سور چارچوب
جدیدی راتر از نظر روید رای هم ضااامیر نااودآااه ایعاد ریکند و تفاریفی که رای
رعاز و اسااتفاره ارائه ریدهد و رنطق رفناشاانااتی روانکاوی را پیریزی ریکند .عیالن در
کتاب اود ر ساااااتارارایی وی تأکید دارد و البته جنبه های ا داع در نظریۀ وی را یان
ریکند .از نظر الکان ز ان نظاری از دالهاست که نظمی اود سنده و سته دارند ،ارا درواقع
او ثبات را طۀ دال و ردلول را رتزلزل ریکند و رفتقد ا ست نااودآااه سااتاری شبیه ز ان
دارد برکاریك ،1388 ،ص .)333 .الکان رتفکری سااااتاراراساات ،ارا ویژایهای رادیکال
اندی شۀ وی ،راه را ه روی پ سا سااتارارایی ریا شاید بهمان ،صص .)179-178 .رای
ناقدان رفتقدند که دیدااه الکان در رویکردی پسااااساااااتاری جای ریایرد ،چراکه رفتقد
اساات در ساااحت ز ان هر دالی صاار اً ه دالی دیگر داللت ریکند و نه ه ردلولی پایدار و
جدانشاادنی از دال .رنظور الکان از اینکه ضاامیر نااودآااه سااااتاری ز انرانند دارد دین
رفناسااات که قواعد حاکم ر ز ان ،فالیت های ضااامیر نااودآااه را نیز نظام ریدهند و
نااودآااه هسااان رتنی اساات که رفنایش دسااترسناپذیر اساات بپاینده ،1388 ،ص.)34 .
نوی سنده در کار ست عملی تحلیلهای الکان ه رر سی «نارۀ ر سروقه» اداار آلن پو ا شاره
ریکند و اینکه رفهوم دال ،شناور ا ست و رفنای دال ه روقفیتهای افتمانی ستگی دارد.
نویسنده در تبیین نظریۀ الکان از ریان سهاانۀ نظریۀ وی در اب ُفد ایالیُ ،3فد نمادین 4و
ُفد واقفی ،5از دو ق سمت اول سخن ریاوید .الکان رفتقد ا ست نفس وحدتیا ته نیازرند
ر سیدن ه ررحلۀ آیینگی و عبور از ساات ایال و ورود ه ساحت نمادین ا ست بهمان،
ص .)28 .در همینحال دو ساااحت ایال و نمادین سااازوکارهایی رای رهار «حیث واقع»
هسااتند؛ دو ضااایفهای که کالم را نارنسااعم و نا همیدنی ریکند و افتار را پریشااان جلوه
ریدهد بهمان ،ص )36 .و تحلیل این سااهاانه و اوش دادن ه افتار «سااوژۀ یانگر» رای
شاانیدن صاادای «سااوژۀ یانشااده» ریتواند ه تحلیل روانشاانااتی رتون ینعارد ب رای
اطالعات ی شتر نك :همان ،صص .) 46-34 .این سهاانه در کتاب عیالن رورد توجه کارل
قرار نگر ته و دواانۀ اول صر اً تبیین شده است.
نویسنده در خش سوم نظریۀ رارت رو یر در اب رران اانواده در واکاوی اصول رران
ر پایۀ دیدااه روید و را ساس اح ساس حب و غض در کودك در را طه ا رادر و پدر در
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اانواده و در درون روان انسااانی ه ااتصااار در هفت صاافحه صااحبت ریکند .در خش
چهارم نیز نظریۀ ژان لمن نوئل ه اات صار در هفت صفحه شرح داده ری شود .در نظریۀ
وی ،سااتار رتن اهمیت دارد و تصاویر اودآااه و نااودآااه در قالب نمادها ،سمبلها و ...
در سااااتار رتن روز دارند .پردااتن ه دیدااه این دو نظریهپرداز رفاصاارتر ه کارایی اثر
عیالن در آشنا کردن ا رویکردهای رختلف ریا زاید ،هرچند که تفاصیل دیدااههای این دو
نویسنده کارل یان نشده است.
در صل سوم کتاب ،نویسنده ه رویکرد نقد جارفه شناسی رتن اشاره دارد و ه تفصیل
در ارۀ ارتباه اد یات و جارفه سااخن ریاوید .از ا ن الدون عر ی شااروع ریکند و رفتقد
است پنج قرن فد از او ،این تفکر توسط جان اتیست یکو ایتالیایی ب1668-1744م) رورد
توجه قرار ار ت و دو اره طرح شد .این نظر اطا ست ،چراکه رقدرۀ ا نالدون رر وه ه
سدۀ  14ریالدی ا ست و ریان این دو رتفکر حدود سه قرن و نیم ا صله ا ست با والدون،
 ،1967ص .)253 .در صاال سااوم کتاب ا یان شاارحهای رقدراتی و در سااخن از ارتباه
اد یات و جارفه ،ه نظر یکو ،هیبولت تین ،سااانت یف اشاااره ریشااود تا سااخن ه نقد
جارفهشناسی در نظریۀ لوکاچ رسد .سه نیان اساسی این نظریه که عبارتاند از رادیارایی
تاریخی؛ نظریات کارل رارس در ارۀ رارکسااایسااام و جارفه و ایدئولوژی؛ و ردرساااۀ
رانکفورت ذکر ری شود و نظر ناقدان جدلارای ل سفۀ رارک سی سم ،لوکاچ و پس از وی
لو سین الدرن در حوزۀ سااتارارایی تکوینی رر سی ری شود .سپس نقد جارفه شناسی ا
نظریۀ جارفه شنا سی رتن رران در نظر ااتین و نظریۀ جارفه شنا سی رتن از پیر زیما رطرح
ریشااود .لوکاچ و الدرن در این صاال یشااتر رورد تأکید هسااتند و ا تفصاایل یشااتری
نظریاتشان ارائه ریشود .ازجمله رطرح ریشود که لوکاچ ا تکیه ر سااتار رتن اد ی و عدم
انفکاس رکانیکی جارفه ،نقد جارفه شناسی اد یات و رران را تأ سیس نهاد و الدرن ا طرح
ر فاهیم عملیتر ه کار سااات نظر یۀ ازن مایی ا ت ا یدئولوژ یك درون رتن هعنوان
ساااااتارارایی تکوینی پرداات .وی رتن و جارفه را در را طۀ رتناظر ا هم قرار داد و از
همین سو را طۀ ریان سااتار ذهنی رعموعههای اجتماعی که رؤلف رآرده از آنها ست و
ساااااتار رفنایی رتن را تفریف کرد .الدرن در ررحلۀ اول در ساااطح هم رتن ،ه اوانش
عنا صر زیبایی شنااتی و اندی شگانی رتن پرداات و در ررحلۀ دوم در سطح تف سیر ،ا ت
یرونی و رحیط سازندۀ رتن را رر سی کرد .از همینجا رو شن ا ست که توجه ه سااتار
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رتن در نظریۀ رذکور اعث شااده اساات که نویساانده ،این نقد جارفهشااناساای را هرنزلۀ
سااااتارارایی تکوینی در کنار نقد سااااتارارایی رانسااوی طرح کند ،هرچند رویکرد و
اندیشاااۀ رتفاوتی ریان این دو وجود دارد ،ارا از نظر نویسااانده ،این نظریه رویکرد نقدی
جدیدی در را ر اوانش و نقد کالسیکی رتون است بعیالن ، 2008 ،ص.)284 ، 8 .
ا همین نگاه در یان رویکردهای جدید نقدی ،نظر ریخاییل ااتین رطرح ریشااود که
ز ان را نوعی آااهی اجتماعی ریداند و در نقد رران ه رر سی ا ت ز انی و اجتماعی رتن
توجه دارد و اینکه ررانها در تفارل ا ایدئولوژیها یا تكآوا هستند یا چندآوا و دروکراتیك.
فد از وی زیما در ارۀ یطر ی رطلق رؤلف در نظر ااتین تردید و ایناونه رطرح ریکند
که هر روضعایری ایدئولوژیك رتن نیز اود قا ل توجه است .در یان تمام این نظریهها دو
نکته قا ل توجه ا ست؛ نخ ست ،اینکه صرف قرار ار تن در نقد جدید و اوانش سااتار
رتن ،اعث طرح این نظریهها در صاال سااوم کتاب شااده اساات و نویساانده ارها ه نام
سااتارارایی در این رویکرد تأکید دارد و هنظر ریر سد این رؤلفه را وجه ت شا ه نظریهها
در صاالهای رختلف دانسااته اساات؛ در حالی که ریان این رویکرد و نگاه رتن نیاد در نقد
سااتارارای ران سوی تفاوت وجود دارد .دوم اینکه نوی سنده رفتقد ا ست رویکرد ااتین
ی شتر از الدرن رتنرحور ا ست ،درحالی که ی شتر ه تو ضیح نظریههای لوکاچ و الدرن
ریپردازد .آنچه در کتاب رغفول رانده ،این است که ناقدان ااتین را پیرو رکتب رارکسیسم
و رتأثر از صورتارایان دون دامارایی دان ستهاند که رتن را جدای از سااتار یرونی ه
شاااکلی اود سااانده تحلیل ریکرد برکاریك ،1388 ،ص )268 .و نیز ااتین هراز رانند
سااااتارارایان ه ررگ رؤلف و ساانده کردن نقد ه رتن رفتقد نبود و تحلیلی را که ا ت
باجتماعی ،تاریخی و ا یدئولوژیك) تولید رتن و نیز ا ت دریا ت آن را نادیده ریانگارد
رردود ریشاامرد بهمان ،ص .)417 .از نظر ااتین نقد ،رکالمۀ ریان دو صاادای ناقد و رتن
رورد رطالفه است و ناقد « ،ا» آثار اد ی حرف ریزند و نه «در ارۀ» آنها بهمان ،ص.)418 .
همچنین رشاااخص اسااات که تمام نظریههای نقد رتون اد ی و رران ،از رتن آغاز و ه رتن
تمام ری شوند و ا صالتاً ز ان و رتن رای کاوش و رر سی پیش روی ناقد ست .نوی سنده ا
اینکه هدف اود را یان سااااتارارایی رانسااوی در روایتپژوهی رفر ی کرده اساات اید
یشاااتر ه یان این تفاوتها و تفارضها توجه ریکرد تا اواننده ارثال ااتین و الدرن را
در زرره یا ارتداد سااتارارایان ران سوی رض نکند و رتوجه این حقیقت ا شد که ااتین
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رخالف ا سااتارارایان وده ا ست که ا نگاه ز ان شنا سی انتزاعی رعرد رینگری ستند و ه
ررساای دواانهها ریپردااتند ،درحالی که ه نظر وی ،همه چیز در دل اود ،دواانهها را ه
شاااکل رکالمهای ه همراه دارد و ه عبارتی نظریۀ او رویکردی پسااااصاااورتاراسااات
بتودوروف ،1377 ،ص .)81 .شایسته ود نویسندۀ کتاب ر این ظرایف تأکید ریکرد .نظریۀ
ااتین ه رویکرد سااتارارایی رفاصر نزدیك ،ارا ه نوعی االف آن است.
هدف نویسنده رفر ی رویکرد تحلیلی سااتارارا در نقد نوست و یشتر ه ررور و یان
اصاااول و رویکردهای عملی نظریه توجه دارد .از آن عا که رصااات کا ی رای رفر ی
همه جانبۀ رویکردها و نقد آن ها در رعال اندك کتاب راهم نیسااات ،لذا نگاه نقادانه در
ررساای وجود ندارد .همچنین ،کتاب اقد نمونۀ تطبیقی رای هم دقیق نظریه اساات که از
هدف اصاالی کتاب یان شااد .ریتوان افت روش نویساانده ررور کلی دیدااههای رختلف
اساات ،ارا نویساانده در اغلب روضااوعات چالش رانگیز و ربهم وارد نشااده اساات؛ ازجمله
کانونی سازی هویژه کانونی سازی صفر از رنظر ژرار ژنت بعیالن ،2008 ،ص .)145 .این
کتاب ا ررور نظریههای سااااتارارایان ساافی در پاسااخاویی ه نیازهای علمی داشااته و
کوشیده است انسعام یان در طرح نظریهها و تحلیلها را حفظ کند ،ارا یان تماری این رهم
در رصت اندك افتار رعال رطلوب نداشته است.
3ـ2ـ .2محاسن کتاب
از رحاسااان این کتاب نگاه چند ُفدی ه رویکردهای نقد ساااااتاراراسااات و روشهای
سهاانه در تحلیل سااتاری رتن و رطالفۀ رهنگ از ا سطوره شنا سی ا ستروس تا رطالفات
رهنگی ارت و تحلیل اجتماعی ااتین و تحلیل روانشنااتی الکان ررود نظر است .تقریباً
اغلب نظریهپردازان رفر ی شدهاند و دید جارفی از آنها ارائه شده ا ست .این اثر در تالش
رای ررور نظریههای رختلف ،رویکرد رنطقی در یان دیدااهها و تقسیم ندیها داشته است.
رحتوای اثر ا عنوانها و هرست رطالب انطباق دارد.
3ـ2ـ .3نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر
این اثر در یان نظریههای سااااتارارایان وارد جزئیات دسااته ندیها رای کار رد در تحلیل
رتون نیز شده ا ست .رای این رنظور ،نوی سنده از شمارهاذاری رای ن شان دادن عنوانهای
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اصلی و رعی و دستههایش استفاده کرده است .ارا ااه اشتباهات نگارشی در رای روارد
رالحظه ری شود که رای قا ل ت شخیص ا ست و اواننده رتوجه آن ری شود؛ رانند ربحث
اس اتروس که عنوان رعی  3.Iدو ار تکرار شااده و فد  5.Iآرده اساات و واضااح اساات که
دسته ندی  4.Iه اشتباه ذکر نشده است .ارا در رای روارد دیگر وقتی تقسییمات سیار زیاد
و تودرتو ری شود رانند رباحث تودوروف ،اشتباهات رای اواننده قا لتشخیص نیست .در
طرح رباحث تودوروف ،نویساانده وارد تقیساامات و دسااته ندیهای زیادی شااده اساات و
هدلیل تداال رباحث و عدم ااتصاص توضیحات کا ی یكاندازه رای همۀ زیررعموعهها،
ااه رای ا شتباهات ه سردرامی رخاطب رنعر ری شود .رای نمونه در ربحث تودوروف
در د سته ندی اول  1.IIIا عنوان «دا ستان ه رفنای حکایت» ،سااتار حکایت دا ستانی را ه
دو خش ا حروف تقساایم ریکند و رای خش دوم بیفنی شااخصاایتها و روا طشااان)
د سته ندی سهاانه ارائه ریدهد که این عنوانهای رعی ا حروف پررنگ رتمایز ری شود،
ارا همینجا ،عنوان اول که از اود سه زیررعموعه دارد نه ر ا ساس حرف رتمایز شده و
نه پررنگ شده ا ست ،درحالی که دو عنوان فدی ا حروف «ب» و «ج» پررنگ ر شخص
شدهاند .بعیالن ،2008 ،ص .)88 .این تداال دسته ندیها که اغلب ه ااتصار توضیح داده
شدهاند اود اعث سردامی اوانندهاند ،چه ر سد ه اینکه در شمارهاذاری هم اطا رخ
دهد .همچنین ،در رو ضوع جنبۀ یانی  -کالری روایت ،د سته ندیها اینچنین ا ست.III « :

 -3شع ية الس

و النحو الس

 :ب  .المستوی الداللی ب .المستوی

اللفظی  -1.3.IIIالم ستوی الترکیبی)» که سطح سوم ری ای ست ا «ج» ر شخص ری شد .این
در حالی اساات در طرح این رباحث از صاافحۀ  98تا  102انواع دسااته ندیهای تودرتو و
ایجکننده ارائه شده است .سطح اول یفنی سطح رفناشناسی ا توضیح رختصری رها شده
چون نوی سنده رفتقد ا ست این سطح در پژوهشها ه او ی تبیین ن شده ا ست .نوی سنده
یشتر ه توضیح سطح دوم یفنی سطح لفظی ریپردازد و چهار دستۀ آن شارل :وجه ،زران،
زاویۀ دید ،و لحن رتن را رطرح ریکند و رای دو رورد اول دسااته ندیهایی تو در تو را ا
توضاایح رختصاار ریآورد و دو رورد آار را که توضاایحات یشااتری نیاز دارد رها ریکند.
سطح سوم را نیز توضح رختصری ریدهد و سطوح آن را صر اً نام ری رد .ه نظر ریرسد
که نوی سنده رای اینکه همۀ رطالب را پو شش دهد ،هر جا که اوا سته د ست ه حذف یا
ااتصاراویی زده است که البته رطلوب نیست.
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3ـ2ـ .4میزان دقت در استنادات و ارجاعات
رویکرد ا صلی کتاب نظری ا ست و ارا در شرح این نظریهها ،نوی سنده در روارد سیاری
اغلب از اود تألیفات هره نبرده اساات .همین رویکرد اعث شااده در رای اصااطالحات
رفادل التین ذکر ن شود و ه رفادل ترجمه شدۀ عر ی اکتفا شود؛ رانند صفحۀ  .14البته ذکر
رفادل التین اصطالحات رورد توجه نویسنده در اغلب روارد وده است .افتنی است که در
رتون ترجمهشاااده در رباحث وارداتی غر ی رانند نظریات روایتپژوهی همواره چالش
رفادلیا ی یا تفدد رفادلها وجود دارد که نویسنده وارد این رقوله اصطالحات نشده است.
نویسااانده اغلب ه درساااتی رفادل اصاااالحات را انتخاب کرده اسااات ،ارا اصاااطالح

ریة» یا «البیذاتیة» در نظریۀ الکان بعیالن ،2008 ،ص)209 .
رخةر
«البیشر
رفادل در ستی نی ست و عبارت «البین شخ ةیة» یا «البینذاتیة» رایجتر

است.
3ـ2ـ .5میزان رعایت بیطرفی علمی در تحلیلها
از آنعا که در هر نقد و تحلیلی ،ارائۀ نظر دون جانبداری یا احیاناً اصاااورتورزی اید
انعام شاااود ،این کتاب ریتواند نمونۀ رطلو ی رای این دیدااه اشاااد .در این اثر هیچ
جانبداری رغر ضانه یا طر داری رتف صبانه دیده نمی شود و اثر ه دنبال تو صیف جنبههای
رختلف نظریهها و دادن راهکاری اجرایی در کار ست آنهاست و اار نظریۀ رنتقدان در نقد
نظریهای یان شااده در جهت غنای علمی اثر و نه کاسااتن از شااأن نظریهپرداز یا کاسااتن از
ارزش یك رویکرد و ترجیح رویکردی دیگر است.
3ـ2ـ .6میزان سازواری محتوای علمی و پژوهشی اثر با مبانی اصول دینی و اسالمی
این اثر همانطور که از ا تدا اط رشاای اود را یان کرده اساات صاار اً ه توصاایف و تبیین
رویکرد نقد جدید از رنظر نظریهپردازان اغلب رکتب رانسااه ریپردازد و وارد وریسااازی
این نظریهها در دنیای نقد اد ی ر شرق و یا یان دیدااه نظریهپردازان ر سلمان ن شده ا ست.
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رحتوای کتاب هیچ رنا اتی ا اندیشه و ربانی رهنگ اسالری ندارد و درواقع اوانش نظریۀ
سااتارارا ا ریشه و رویکرد غر ی است و البته هر جا الزم وده از نظر پژوهشگران عرب
رسلمان هره رداری شده است تا ه غنای رحتوا ا زوده شود.
3ـ2ـ .7تناسب محتوای اثر با سرفصلهای برنامۀ درسی

ا هدف کار ست عملی
کتاب في مناهج تحلیل الخطاب السرر
این نظریهها رای رطالفۀ نقادانۀ رتون طبق سر صل کتابهای آروزشی تدوین نشده است؛
هرچند که اسااتفاده از آن ه تقویت دانش نظری پژوهشااگران اواهد ا زود .این کتاب رای
دان شعویان کار شنا سی ز ان و اد یات عرب در نقد اد ی ریتواند رفید ا شد ،ارا ی شتر رای
دان شعویان تح صیالت تکمیلی در رقطع کار شنا سی ار شد سودرند ا ست .را ساس آارین
سر صل تدوین شدۀ ر شتۀ اد یات عر ی کار شنا سی ار شد ر صوب سال  1395ریتوان در
درس «نقد و رکتبهای اد ی» دورۀ کارشناسی ارشد اد یات عر ی از آن هره رد.

 .4ارزیابی نهایی کتاب
کتاب في مناهج تحلیل الخطاب ال س

در ضمن آثاری که تالش
دارند ه تبیین رویکردهای جدید نقدی پردازند تا حد رطلو ی رو ق وده اساات .این کتاب
تالش داشااته اساات تا ه نظریههای رطرح در حوزۀ نقد سااااتارارایی رتون نگاهی جارع
داشاااته اشاااد .این کتاب از جهت ظاهری در کنار روارد قوت ازجمله جارفیت صاااوری
رطلوب ،کا ستیهایی دارد؛ ازجمله ریتوان ه صفحه ندی و عدم رعایت ا صول ارجاعدهی
در پاورقی و عدم تنا سب در حعم صلها و خشهای کتاب و عدم رعایت رای ا صول
هرستنویسی اشاره کرد.
نوی سنده در خش رحتوایی تاحد رطلو ی رو ق وده ا ست ،ارا عدم ا شاره ه رای از
چهرههای رطرح نظریهپردازی در این حوزه و ااتصاااراویی در رای نقاه ،اصاارار ه یان
دسته ندیهای تودرتو دون توضیحات کا ی ،عدم پردااتن ه نقاه ربهمی که همواره رای
پژوهشگران رسئلهساز است و نیز عدم نقد و تحلیل نظریهها و عدم اشاره ه رای نکتههای
رهم در تشخیص نوع رویکرد نظریهپردازان از کاستیهای این اثر رحسوب ریشود .نویسنده
تالش کرده جوانب رهم نظریهها را رطرح کند ،ارا حذف رای نکتهها و ااتصاااراویی در
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رای روارد دیگر از نواقص آن اساات .این اثر یشااتر ه توصاایف و ررور نظریهها پردااته
است ،ولی آنها را ه نقد نکرده و چالش نکشیده است.
پینوشتها
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