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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 descriptive-

analytical 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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 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 44 -23، 1399 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 یلفي مناهج تحلکتاب  ۀنقادان ۀمطالع

 السردي الخطاب

 یالناثر عمر ع 
  *زادهفاطمه اکبری

 چكیده
ناهج تحل کتاب  طاب یلفي م  ۀدر حوز یالناثر عمر ع السررر    الخ

ی نقدی ایکردهرختلف  ه اوانش انواع رو یهایهنظر یینو تب یسااااتارارا  ا رفر  یپژوهیتروا
پردازد و یاثر ر ینا ینقد کتاب  ه  ررس  یهاجستار  ا  هره از شااص   ینپردااته است. ا  رتوندر 

وردنظر آن را ر ییو رحتوا یکلش  یهارؤلفه ی،پژوهیتروا رطالفاتدر  کتاب اثر خشی  یانضمن   
ص    پژوهشدهد. ریقرار  ضر  ا روش تو  را کتاب درشده  رحتوا و رباحث رطرح یلی،تحل - یفیحا
 ی را رااثر  این یکارآرد یزانتا ر پردازدری نقد رحتوایی آن  ه، یقد شکلکند و در کنار نری ی ررس
شگران اد   رندی هره سازد.     یعر  یاتپژوه شن   اود نۀااسه کتاب  ا توجه  ه رویکردهای  اینرو
و  رتن  ه نظریات رتنوع شااناساایجارفهو  شااناساایروان اوانش و رتن پژوهیروایت رطالفۀدر 

تنوع  اعث  ینهمارا  دهد،ری ارائه اواننداان  ه ایرتفددی اشاره دارد و اطالعات رفید و استرده  
ست که ااه     صاراویی،  ه   دلیل هشده ا ستادوردها  جوانب همۀاات اته پردا آن ییك دیدااه و د

 هایااصهتوصیف و تبیین ش اًارا صر  سااتاراراست، رویکرد از دو اره اوانشی کتاب این. نشود
 .است آن دقیق و جانبههمهو نه نقد  هاهاجرایی کار ردی نظری

 .یالنعمر ع ی،پژوهیت: نقد کتاب، نقد سااتارارا، رواهاواژهکلید
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 مقدمه. 1
سااتار  شالود   ۀ ه رفهوم رطالف ییارا نقد  ساس  نقدی  هایهاز نظری ،سااتاری آن  ۀرتون  را

سی دواانه       سور در  رر سو ست که ا تدا در اروپا  ا دیدااه  سااتاری رتون و  ه  نوین ا های 
رریکا اشااد و  فدها در رکتب سااااتارارایی   رطرحدنبال رویکرد صااورتگرایان روساای  

این رویکرد  رآرده از آرای سوسور را  اید    ،شناسی  یشتری پیدا کرد. درواقع   رویکرد انسان 
ست که  ه       علمی در ز اندورین انقالب  ستم دان سی در اوایل قرن  ی ارا در درون ۀرطالفشنا

سمی   - ارایی و رواننگاه کل دارای وپردازد ز انی ریسااتار ز ان،  ارغ از عوارل  رون  ج
 رند ز ان و نگاهنظام ۀتوان افت رطالفعبارتی ری(.  ه4-3. صااص ،1398اساات بد یررقدم، 

سااتاری آشکار و قا ل تبیین است  ه  ۀدرونی در نظاری که  رآورد ارا  ه نظم واحدهایکل
ست    سااتارارا ست نظری 18. ص ،1380 باحمدی، رفنای اتخاذ دیدااهی   ۀ(. ظهور و کار 

شکل ار ت و نظریه     ۀده ۀسااتارارایی در نیم  صت در رغرب عر ی  ن اپردازان و رحققش
(. از دیگر 136. ص ،1395بصاااعدی،  دوم قرن  یسااتم  ه آن اهتمام ورزیدند ۀعرب در نیم

های اایر قرن  یسااتم رورد توجه قرار ویژه رران نیز در دههرتون داسااتانی  ه ۀفرطال ،سااو
صطالح   یاد  1«اریروایت ۀدور»عنوان ان  هروکه از این دطوریار ت؛  ه شد و تودوروف ا

یت  ناسااای  روا که   ؛( را  ه این الگو اطالق کرد 112. ص ،2008بعیالن،  2شااا رویکردی 
سور       سو سبی  رای رطالف     سااتارارایان در آن  ه پیروی از نظریات  شرایط رنا ستند   ۀتوان

 ۀلذا ساااااتارارایی  ا حرکت از رطالف       (.53. ص ،1395علمی روایت  راهم کنند بهررن،   
سااتاردهی در اود آثار و در روا ط ریان آن   ۀز ان  ه رطالف صول  ها را رورد توجه اد یات، ا

 ،1393 اد ی اسااات باساااکولز، ۀداد که این رویکرد درواقع جهت علمی دادن  ه رطالف رقرا
 (.26. ص

في مناهج نقد اد ی در کتاب اود  ا عنوان  ۀعنوان پژوهشاااگر حوزعمر عیالن  ه

نقد نو یا  ه عبارتی رویکرد سااااتارارایی در   السررر    الخطاب یلتحل
سه را روردنظر قرار داده و طور پژوهی طبق رکتب اروپاییان و  هروایت   ه ااص رکتب  ران

. پردااته است شناسی   اسطوره  شنااتی و شنااتی، روان جارفه ۀها از رطالفانواع روش طرح
في مناهج کتاب  ۀنقادان ۀرطالف ، ا توجه  ه اهمیت رویکرد سااااتارارایی رویناز هم

س    الخطاب لیتحل لذا این جستار درصدد آن    .رسد نظر ریضروری  ه  ال
عمر عیالن  پردازد و ضمن رفر ی  اثر این ۀنقادان  ررسیتحلیلی  ه ا  است  ا روش توصیفی
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پژوهش پرسااش  دساات دهد.هآن، تحلیل جارفی از اصااوصاایات شااکلی و رحتوایی آن  
 است:  حاضر  دین شرح

 لیفي مناهج تحلکتاب های ساااااتار شاااکلی و رحتوایی ویژای -

 چیست؟ الس    الخطاب
 های رختلف چگونه است؟ روش ۀرویکرد این کتاب در رفر ی و ارائ -
 تواند  ه اود ااتصاص دهد؟این کتاب در ریان پژوهشگران چه جایگاهی ری -

 پژوهش یشینۀپ. 2
س       یرتون علم ۀاوانش نقادان ضمن  رر ست تا  شگران  وده ا ا فاد  یهمواره روردنظر پژوه

تألیفات  فدی رشخص شود. در اوانش  تقویت  رایها ضفف و قوت آن رواردآثار،  یعلم
اشاره   یرتوان  ه رقاالت زیجستار، ر  ین ا روضوع رشا ه کتاب روردنظر ا   ییهاکتاب ۀنقادان
 کرد:

کتاب بنیة النص  یلو تحل یب رسررر» ا عنوان  یصاااعد ۀرقال

اثر در  اب  ین(  ه اوانش ا1395« بیالس    من منظور النقد األ ب
ش یتروا  یسااتار پردازد و آن را از دو رنظر درونیر یلحمدان یدسااتارارا از حم  یپژوه

درس نقد  یس هره در تدر یدساات اول  را یکند و آن را رنبفیر یا یارز یسااااتارو  رون
ناظم  یر یرتون رفر  یل و تحل یاد  ند.  له   یزن یان ک قا گاه» ا عنوان   یادر ر به  ین

 ین( ا1395« بی ية البنائیة في النقد األ بکتاب النظ
ضل در حوز      صالح   شمند از   یا یرا رورد ارز یدر نقد اد  ییسااتارارا  ۀینظر ۀکتاب ارز

سااتارارا  یکردرو یها در رفر تالش یناثر از نخست ینا ینکهدهد و رفتقد است  ا ایقرار ر
 شود. یآن رحسوب ر یباز رفا یارا اکتفا  ه رباحث نظر ،است یعر  یفاتلأت یاندر ر

 یا یتا  ه حال رورد ارز الس    الخطاب لیفي مناهج تحلکتاب 
آن  ییو رحتوا یرختلف شاااکل یها جنبه  یرقاله در صااادد رفر    ینا نقادانه قرار نگر ته و   

 است.

 السردي الخطاب یلفي مناهج تحلکتاب  یابینقد و ارز. 3
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 نیز و آثار صوری  و ظاهری رفیارهای از جنبه دو  ررسی  علمی هایکتاب یا یارز و نقد در
 .است ضروری شدهرطرحرطالب  دراصوص علمی رفیارهای

 تحلیل ساختار ظاهری کتاب. 1ـ3

 معرفی شكلی اثر . 1ـ1ـ3

در ضااامن رعموعه  السررر    الخطاب لیفي مناهج تحلکتاب  
شار ها از پژوهش سة ررسی ب »ات اتحاد الکتاب الفرب  ا عنوان انت سال  « ( را  2008در 

ست. طرح           ساده ا صحا ی وزیری  ا جلدی  ست. کتاب دارای  سیده ا شق  ه چاپ ر در در
جلد کتاب  سیار ساده رتناسب  ا رتون علمی و  ه رنگ آ ی است که یك قاب رستطیل در       

ای  ه  ه این رفنا که کتاب دریچه ؛تواند همسو  ا عنوان و روضوع اثر  اشد   ری کهوسط دارد  
رویکردهای رختلف نقد افتمان     دارد سااافیی تحلیل افتمان روایت اسااات و    رویکردها 

سمت         شده و در پایین  سمت چپ جلد آورده  سنده در  االی  روایت را ررور کند. نام نوی
 راست نام انتشارات و رحل چاپ و در سمت چپ تاریخ چاپ ذکر شده است. 

سنده آغاز ری صفحه پنج ۀکتاب  ا رقدر صف   ای نوی یازده، رطالب کتاب در  ۀحشود و از 
. دشو  ندی ریدو صفحه جمع  شود. در انتها نیز رطالب  ه شکلی کلی در  سه  صل  یان ری  

شااده  ه عر ی و  خش دوم رراجع عر ی و التین ترجمه ، خش نخساات اثر در دو ۀنارکتاب
ضوعات  ه          رراجع التین ست رو ست.  هر شده ا ست  سه(  هر ضوع عنوان آارین ب ران  رو

قلم  ۀدهد که  ا تغییر اندازشده ارائه ریو رطالب رطرح ضاریننمایی کلی و جارع از ر کتاب،
ست. کتاب در رعموع     شده ا صفح    301رتمایز   287 ۀصفحه دارد که رطالب علمی آن تا 

 ارائه شده است.

  اثر یرایشیو و ینگارش ی،ابعاد کمّ یلنقد و تحل. 2ـ1ـ3
س    الخطاب لیفي مناهج تحلکتاب  شده      ال صل تنظیم  سه   در 

صل  ه رفر ی یك رویکرد در رطالف    ست که هر   صل  سااتارارایانه روایت ری  ۀا پردازد.  
 رطرح راپژوهی سااااتارارایان در روایت هایهصاافحه، نظری 148اول  ا  یشااترین حعم  ا 

سی در نقد نو را رطرح ری  صفحه، رویکرد روان  72کند.  صل دوم  ا  ری  ،نهایتدرکند. شنا
سوم  ه اوانش جارفه    صل  سااتارارایی رران ری     شود  لذا رالحظه ری .پردازدشنااتی 
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 ۀتوان افت  ا توجه  ه اهمیت و استر ارا ری ،رختلف رتناسب  ا هم نیست   هایحعم  صل 
سب         هاهنظری شده و حعم رتنا سب  ا آن  یان  سه رویکرد، رطالب رتنا در هر کدام از این 

 تخصیص داده شده است. 
ست و انداز  روفح ضح و اوانا سبتاً  ۀنگاری و نگارش اثر وا ها  ه  زرگ و پاورقی قلم ن

تر اساات.  ا توجه  ه هدف اثر که  یان رویکردهای جدید در نقد نو اندکی کوچك ،درسااتی
.  ا اینکه رطالب اغلب پردازدنثر اویا و روان  ه روضاوع ری  ،(7 ، ص.2008اسات بعیالن،  

و کالم واضح  کندرا نثر روان نویسنده  ه همراهی رخاطب کمك ریا ،تئوریك و غر ی است
پردازد و نویسنده در انتقال پیام رؤثر است. نویسنده  ا ذکر رقدرات  ه  یان رطلب اصلی ری     

رساااند. تشااتت در  یان رطالب  نهایی ری ۀکالم را  ه نقط ۀ ا ررور رطالب قبلی رشاات احیاناً
شود.  نش از روضوعات کلی  ه روضوعات  رعی  یان ری  اغلب وجود ندارد و رطالب  ا چی

نگارشاای ز ان عر ی در حد رطلوب قرار دارد؛ هرچند که رانند  کتاب از جهت ویرایشاای و
ارا این اطاها  ه رتن و روضاااوع      ،هر اثر چاپی دیگر  ارغ از اطاهای نگارشااای نیسااات     

ست    شده لطمه نمی رطرح سایی ا شنا  ۀنظریاز  صحبت  در نمونه  رای ؛زند و  ه راحتی قا ل 
 در که  حالی  در ،شاااده نگارش  اطا   ه  «النظ ية الطفولة»اصاااطالح  الکان 

 (. 196 همان، ص.است ب آرده «النظ ية طفولة» درستی  ه قبلی صفحات
صل  عنوان شده و  ،هر   شده  تفکیك رعزا ۀصفح  در  االی ربحث ذکر  ست  ن شمار ا  ۀ. 

شده و زیر       ستطیل کوچك قرار داده  صل جدید در کادر ر صل  ا  آ  شت   قلمن عنوان   در
 . شدآرده است که البته  هتر  ود عنوان و ردال هر  صل از قبل اود جدا ری

. اساات آرده کتاب انتهای درحث اکتاب  ال اصااله  فد از اتمام رب اهایرحتو  هرساات
 ندی ساده  دون کادر یا قلم رتمایز است. صفحه   ۀ هرست رحتوا در سه صفحه  ا تغییر انداز   

ست.                شده ا شاره  سه داال رتن ا صی  ه ز ان  ران ص صطالحات تخ ست. ا  ۀنحوسر رگ ا
شماره  دهیارجاع صیات کارل      از نوع پاورقی  ا  صو صفحه و  ا ذکر ا اذاری رعزا در هر 

ست که ا  شان  ینررجع ا ست  طالبر نقل در داریارانت رعایت ریزان و دقت ۀدهندن . البته ا
ست      افتنی شده ا صفحه جدااانه تنظییم  ست از آنعا که پاورقی هر   پاورقی ۀشمار  اولین ،ا
 المرجع» یا «نفسااه المرجع»کارل ذکر کند و اسااتفاده از  طور ه اید اطالعات ررجع را  حتماً

سا ق  ست    تس نخ ۀشمار  در «ibid» یا «ال ست نی  صفحات  در را آن ۀنمون که پاورقی در
سیاری   دیگر ۀنکت.. . . و 261، 229 ،222 ،98 ،81، 68 ،52 صفحات  جملهاز دید؛ توانری  
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 اطالعات تمام ا اینکه روش نویساانده آوردن  هاساات؛پاورقی در واحدۀ شاایوعدم رراعات 
 ۀشاامارارا در روارد  ساایاری تنها  ه ذکر نام رنبع و  ،در پاورقی اساات ررجع شاانااتیکتاب

 را ررجع ۀنویسند و ااه اسم   (114 ، ص.: هماننك  یشتر  آااهی  رایب کرده  سنده  صفحه 
یك صاافحه در  در یااه( وحتی 171، ص.همان: نكآااهی  یشااتر   رایب اساات آورده نیز

ست ب   دهیارجاع رختلف ۀشیو پاوررقی از دو  ستفاده کرده ا شتر    رایا ، همان: نكآااهی  ی
سنده    ؛(169 ص. ست که نوی  ا تدا از را واحد دهیارجاع ۀشیو  اید یك  لزوراًاین در حالی ا

 .کند اتخاذ انتها تا

 اثر صوری جامعیت یابیارز. 3ـ1ـ3
اانه،  ندی  ه رباحث سااهتوان افت که کتاب  ا  خشدر ارزیا ی جارفیت صااوری اثر، ری

اول کتاب، نویساانده  ه ااتصااار   ۀرطالب را  ا چیدران رطلو ی ارائه کرده اساات. در رقدر
جدید در    ترین رویکردهای رطرح در نقد  کند که اشااااره  ه رهم   هدف از تألیف را  یان ری   

پردازد.  صاال اول همانطور که های کتاب ریپژوهی اساات و  ه رفر ی  خشروایت ۀحوز
شاره ری    سنده ا ، روالن تروسس سااتارارایی از رنظر ا  ۀترین رویکرد در نظریکند، رهمنوی

ای در  اب  . این  صااال  ا رقدره    کند ری ارت و تودوروف و ژنت و  ررون را تشاااریح   
رریکا ا. جریان سااتارارایی شودرینقد  رانسوی جدید آغاز  ۀسااتارارایی اروپایی و نظری
تروس، رباحثی رانند نظام س در  حث از ا .دشو ریآن رطرح  درو تفاوت نقد جدید و قدیم 

شود. در شرح نظریات روالن    یان ری و تالش وی در  ررسی نظام اسطوره   ررزی و سااتار 
سااتار روایت در       سااتار رتن و   ارت،  ه رفهوم نوشتار، رتن اواندنی و نوشتنی و رفهوم 

شااود. در  خش سااوم نظر تودوروف، ها و روایت اشاااره ریسااطوح رختلف کارکرد، کنش
نحو روایت و ساااطوح ترکیبی آن   ،اع روایت انو ،زران روایت   ،داساااتان و حکایت    ۀدر ار 

سپس ژرار ژنت و  صحبت ری  ستان و افتمان،    شود.  سطوح روایت، دا دیدااه وی در  اب 
تفصیل  یان  دید و پیشایندها و پسایندها  ه   ۀهای روایت از زران روایت، زاوی ندیانواع دسته 

صل  دون جمع   ری صی از کل رباحث طرح شود. البته این   سد.  شده  ه پایان ری  ندی اا ر
پردازد. رقدره، یکسر  ه  یان رویکردها ری  درج دون  «شناسی  نقد روان» صل دوم  ا عنوان  

سخن از  روید آغاز و تحوالت در علم روان  سی ری    ا تدا  سی از نظر وی  رر شود. این  شنا
،  ا IIالتینی  ۀشود.  خش دوم  ا شمارشناسی طرح رینقد روان عنوان  خش اول در خش  ه
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شاااود. نقد  پردازان ریدیدااه نظریه    وارد «شاااناسااای دیدااه جدید در نقد روان      »عنوان 
د. دورین شااوهای رتنی  یان ریاو در  اب اسااتفاره ۀشااناساای شااارل رورن و نظری  روان

ر و یرو  تساااورین نظریه رر وه  ه رار    ،پرداز از  خش دوم این  صااال جاك الکان  نظریه 
شده  ه هر یك  . حعم رطالب ااتصاص داده است  لمن نوئل  ژانرر وه  ه چهاررین نظریه 

صیل و        از این نظریه ست و  رای چون الکان  ه تف سان نی شرح نظریات آنان یک پردازان و 
نقد سااااتاری »اند.  صاال سااوم  ا عنوان  لمن نوئل  ه ااتصااار ذکر شااده ژان رای چون 

ریان اد یات و  ۀشااود. در این رقدره را طری همچون  صاال اول  ا ذکر رقدره آغاز «تکوینی
سف     جارفه و رطالفات جارفه سیر و تو این حرکت  ۀشنااتی اد یات و همچنین روندی از ر

. یا دری ادارهپرداز شود. آنگاه رباحث اصلی  صل  ا طرح نظریات چهار نظریهنقدی  یان ری
الدرن در تفسیر سااتار داللت رتن  ۀشناسی رران و سپس نظریلوکاش در نقد جارفه ۀنظری

آوا شااارح اورندی در ز ان و دو نوع رران چندآوا و تك     وو ریخائیل  ااتین در  اب افت     
شود.  شناسی رتن از نظر پیر زیما  یان ری  شود و درنهایت  ه ااتصار رویکرد جارفه  داده ری
رباحث و پاسخ  ه   ندی  ه جمع «الخاتمة» صل سوم، نویسنده  ا عنوان      پایان فد از 
 پردازد.های اثر اود ریدغدغه

رطلو ی  ه لحاظ جارفیت  نساابتاًروند  ، ندی رطالب ندی و دسااتهدر نگاه کلی  ه  صاال
صل  حعمدارد.  وجودصوری   صل  هر داال های خش یا ها  سب  یکدیگر  ا   . ندارد تنا

 از  صل  هر. است  صفحه  54 سوم   صل  و صفحه  72 دوم  صل  و صفحه  148 اول صل  
شکیل   خش چندین ست  شده  ت سان  هم ها خش این حعم و ا ست  یک شکاالت  نی .  رای ا

انتهای   ندی دررانند آنچه توضیح داده شد رانند عدم وجود رقدره در  صل دوم، عدم جمع   
شاید   است الحظه ر قا ل پردازاننظریه آراء توضیح  در خش  هر  صل یا هر   دلیل هکه البته 

 تفاوت هر یك از این رویکردها و نظریات  اشد.جایگاه و اهمیت ر

ضوعات رطرح در کتاب  تمام شاره       ،رو ضوعات ا ست رو ست  شده در  هر ارا این  ؛ا
روضوعات  رعی و اصلی    تمایز ندی و  ندی و طبقه هرست االی از شماراان جهت دسته   

یکساار  ه دنبال هم   رور تگی، درج  دون حتی  رعی و اصاالی از هاعنواناساات و تمام 
شماره          ستفاده از  سنده در طول  حث  ا ا ست. نوی شده ا شته  ضوعات  نگا اذاری التین، رو

اذاری  ا شااماره نیزهای آن در روضااوعات  رعی را  صاالاصاالی را رشااخص کرده و زیر
شااود و این قوت اثر در  هرساات رحتوا دیده نمی جنبۀارا این  ،رنشاافب نشااان داده اساات



 1399پاییز و زرستان ، دومسال اول، شمارۀ ، یعر  یاتز ان و اد  ۀنقدنار   30

 ندی روضوعات در  که  ا وجود این دسته  ها ذکر نشده است؛ درحالی   ندیهشماراان و دست  
  شود.نویسی هم  هتر  ود که لحاظ رتن، در  هرست

در دو  خش  «نارهکتاب»شااده در انتها و قبل از  هرساات رحتوا  ا عنوان  رنا ع اسااتفاده
شده     ست  شماره لی ست  راث 71 عر ی رنا ع تفداد. نداعر ی و التینی  ا ذکر   هاآن ریان از که ا

و ناقدان  نظرانصاحب هستند و از آثار   ی ه عر  یناز الت شده تفریب رنا عاثر  40  ه نزدیك
صل  سائل  دلیل ه البته .اندشده  تفریب سااتارارایی  هایهنظری ۀحوز یا  ترجمه،  ه رر وه ر

اثر  42اصاال از ز ان ربد   یندارند. تفداد رنا ع الت یلاز رنا ع اصاا یترکم اسااتنادی قا لیت
 .دارندی رطلو  اعتباراست و رنا ع  شدهاستفاده  یرهم و اصل رنا عاز  رعموعاست. در

و ترتیب چینش رنا ع و رراجع  راساس اسم کوچك نویسنداان است و      نویسی  هرست 
 ه نام اانوادای اود شاااهره     رؤلفان زیرا اغلب   ،البته این روش رطلوب و رفمول نیسااات 

. در  خش رنا ع غیرعر ی است  تررطلوب و ترررسوم  اانوادای نام  ا جووهستند و جست  
سوی یا ترجمه  شیو         از رنا ع  ران ست و  ه همان  شده ا ستفاده  سه ا نام کوچك  ۀشده  ه  ران

چند رورد  ارا ،شنااتی آثار اغلب کارل  یان شده استاند. اطالعات کتابرؤلف چینش شده 
 ، ص.2008 عیالن،: نك یشااتراطالعات    رایکارل نیساات ب 32 شاامارۀ و  رای نمونه رنبع

نویسی هم ذکر نشده است. طبق اصول  هرست «التا» ۀ(.  رای رنا ع تاریخ ندارند و واژ290
همانند  اسم رنا ع از کتاب و رعله هم پررنگ و رتمایز نشده و کل  هرست  ا یك نوع قلم و

 .است نویسی هرست اصول  رای  اقد اثر ۀنارکتابکلی  طور هرتن اصلی کتاب است. 

 کتاب  ییمحتوا یبررس .2ـ3
 (نویسنده نقدی روش و یكرداثر )رو یشناختروش یلتحل. 1ـ2ـ3

از هر تقدیم و تشکر،    ارغ الس    الخطاب لیفي مناهج تحل کتاب
 ا  هره از  عر ی نقد که اساات رفتقد نویساانده رقدره، این. در کندری آغاز رقدره  ا را کالم

در  و  یستم  قرن نود ۀده تا هفتاد ۀده از  رانسه  جدید نقد ویژه هدستاوردهای نقد جدید و  
این اثر  ر آن اساات که عناصاار  لذا ،داشااته اساات ایرالحظه قا ل پیشاار ت ،21آغاز قرن 

 شااکلی  ه را جدید نقد اصااطالح  ه همان یا پژوهیروایت ۀحوزرویکردهای نقد اد ی در 
 و حقایق  در الزمدقت    دون  ها،  سااایاری از رطالفات و تطبیق     زیرا ،کند   ازاوانی  دقیق

صر  شده    هانظریه عنا شته  سوی دیگر  اندنگا شتر تمایل  دلیل ه. از  نقد ادب  هایپژوهش  ی
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قد  رانساااوی     های ن ی      کوشااادری اثر این ،عر ی  ه رویکرد جد قد  نب ن  ۀحوزد در جوا
صل    کتاب. دهد قرار نظر رورد را پژوهیروایت سه    هایسه رویکرد در ا کار و طرح  ،در 

 هایهنظریو  یان  رویکرد سااه این جمعسااااتارارایی را  یان کند. این درحالی اساات که  
سبتاً  رتفدد پردازاننظریه از رختلف در  رای روارد  ،صفحه  280یفنی حدود  مک در حعم ن

 . است رانده رغفول کتاب تدوین ازاین هدف  و نشده ادا رطلب حق درستی ه
ست  انتقادی  فالیتی سااتارارایی  شریح   دنبال  ه سو یكکه از  ا  و ترکیب و( یلبتحلت

ست در رتن  رندنظام یالگو یعادا درنهایت سنده  238-237 ، صص. 2009عصفور،  ب ا (. نوی
ساری در رقدره  ه  صل  رذکورپردازان نظریه ا شاره و همچنین   هایدر    ذکررختلف کتاب ا

عنوان یکی از هرچند که رفتقد اساات وی  ه ؛کند که از اریماس صااحبت نخواهد شاادری
 ۀشناسی روایت رطرح است و نظری   ویژه نشانه نقد جدید در  رانسه و  ه  ۀهای  رجست چهره

نه     ند الگوی رر ع نشاااا ران قا     وی در رواردی  یا الگوی کنشااای  لیت تطبیق در  شااانااتی 
ستان      ارا ،پژوهی را داردروایت ستان کوتاه و دا ست این نظریه اغلب در دا  عاره هایرفتقد ا
(. این نظر 8 ، ص.2008عیالن، ب نشده است   هنوز در رتون روایتی  ه کار سته  و شده  تطبیق

ارراس چه  ا رویکرد سااتارارایی و چه   هایهو نظری  اشد صائبی   نظر تواندنمی نویسنده 
ها و رقاالت علمی اسااات؛  رای نمونه در کتاب      روضاااوع  سااایاری از کتاب   ،پس از آن

شااناساای  ه قلم  رختلف  ا الگوی نشااانه یهاداسااتان ،شااده از ارراس و کورتسترجمه
، 2004: غرراص واآلارون، نكپژوهشگران رختلف تحلیل شده است ب رای آااهی  یشتر      

ست  در توانری اینکه کما ؛ ه  فد( 401 ص. شانه  هاینظریه کار  سی   ن  ازجمله روایت شنا
شگاه  هایکنفرانس  ه اریماس نظریۀ سکره  دان شاره کرد که هر دو      ارسال یك  العزائر ا
 را... و  رران  و داساااتان  شااافر، از اد ی رختلف رتون در تطبیقی های نمونه  از زیادی  حعم
شر  شتر   کندری رنت صص. 2008 ربارکیه، نك:ب رای آااهی  ی  عنوان ه ارراس(. 405-421 ، 

حتی  ه اذعان رنبفی  طوری که ه اساات، رطرح جدید نقد در پردازاننظریه ترینرهم از یکی
سط عیالن      ستناد تو شترین ا شته  راکه  ی ست،  دا ست ترین ا رادی از رهم ا سته  که ا نحو  توان

سیم  اییسااتارار  الگوی  اروایت را  لذا حذف ارراس  .(24 ، ص.1998با راهیم،  کند تر
شده  یلدلدر کتاب  ه رطرحپردازان از نظریه سوب       رواردیکی از  ذکر سی آن رح سا ضفف ا

 شود.ری
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 از  فد سااتاارایی  ۀنظری تاریخی ایری،  ه روند شکل کتاب اول  صل  ۀرقدر خش  در
 اشااارهنظری نقد  رانسااوی جدید   نیاندر  اسااتروس نیز و  ارت اثر و دوم جهانی جنگ

ستروس  ه کندری سااتارارایی،  . ا سی   اعنوان پدر  سان  های رر سی   ان  ۀرطالف در اود شنا
 اساااس  ر رتنتفیین رفنای هر  و جانبهعلم جدید را کشااف قوانین همه از هدف رهنگ، 

 سااااتارارایی(. 14 ، ص.2008بعیالن،  کند یان ری نژاد و ز ان از  ا تی رظاهر ورای کلیتی
  ررسی   ه و شد  1960 ۀده نقدی ۀاندیش  ۀعرص  وارد استروس  شناسی  انسان  طریق از عمدتاً

(. از همین نقطه،  174 ، ص.1388 یك، برکار  پرداات  دواانه   های تقا ل   روا ط در  رهنگ 
صل  شگاران های یهنظر  ر کیدأت  ااول کتاب    سوی  پی  ۀنظری و کلی شکل   ه جدید نقد  ران
ستروس   از رااول  ربحث ااص، شکل   ه رران ستروس . ایردریپیکلود لوی ا  رهنگ را  ا

زرانی، رفهوم  هم ۀ ر رطالف   تکیه   ا  و ایردری نیان و نظاری رترادف نظام ز انی درنظر     دارایی
ساااااتارارایی  رهنگ را  ا     ۀو نظری  زند ری کنار  را  رهنگ  در نژادی  ندی  رتری و طبقه 

 وارث  رهنگی سااااتارارایی ۀنظری افت  اید که آنگونه کند؛ری تبیین ررساای اسااطوره  
 دور  ه رتن داالیاستروس در اوانش  .(21ا 17 ، صص.بهمان سااتاراراست شناسیز ان

 واسااطوره  واحدهایتفیین   او  پردازدریادیپ  ۀاسااطور  ررساای  ه آن تکوینی  ا ت از
 واحد که  رو آن از. کند ریویل  أت  را رهنگ   نظام را تفسااایر و ررزاان کلی   ها آن ،تار سااااا

ترکیب واحدهای  .یا ندری رفنا هم  ا رناساابت در وهسااتند  رفنا  اقد اود در ایاسااطوره
 سازد ری رمکن را رفنا تأویل رنطقی رویکرد سااتار،  ندی قطفه ۀای  ر اساس قاعد اسطوره 

دیگر  ازسااویاد یات  و  رهنگ شااناساای انسااان ۀرطالف این(. 190 ص.، 1380باحمدی، 
 پردازان از  ارت و تودوروف تا اریماس و کریستوا و  ررن اداره یا ت.نظریه

 شناسیزیبایی لذت در اب. نظر  ارت پردازدری ارت  ۀطرح نظری  ه  صل این دوم  خش
رارکساایساام تا  از وی رویکرد و ا دیری تکارل همواره ناردریوی علم اد یات  آنچه و رتن

شانه    سی    سااتارارایی و ن شف  دنبال  هشنا  رهمواره   که حالی در کند؛ری حرکت رفنا ک
از روضاااوعات    ارت  انتقادی  های یه  رای تبیین نظر کتاب کید دارد.  أاساااتقالل رتن اد ی ت 

 و قرائت لذت رفهوم  ه و کندری  یان را رتن انواع و نوشتار  رفهوم ،اویدرختلفی سخن ری 
 اوانش. کند ری اشااااره قبلی رهم رطالب   ررور  ا  لفؤر ررگ نوشاااتنی، و اواندنی  رتن

و  کندری  یان راها و روایت و افتمان روایی روایت در ساااطوح کارکرد، کنش ساااااتاری
سطوح، از   درهر از نقش  شود؛ ری صحبت  رتون تحلیل ی را اجرایی واحدهاییك از این 
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روایت  نحو ۀعوارل نحوی چهاراان و رستقیم  ۀاشار  هاینشانه  در تلفیقی حدهایوا ها،ویژه
 شودری زد /اِس کتابدر   ارتتحلیل  وارد کتاب ،. در ادارهراوی انواع ازو در سطح روایت 

  ارت یاوانش نقد ینا کندری اشاره  نویسنده . دهدری توضیح  را ایاانهپنج هایو ررزاان
ست ن آن رخالف حال عین در دارد  رق او سااتارارایی  اوانش  ا  الزاك رتن از  یالن،بع ی

 ا  یرروش رغا ،کتاب یناشاااره کرده  ود که  ارت در ا تریشپ که یدر حال .(80 ، ص.2008
دو ررحله از   یان ر  اصااال  اط نقطه،  ینناقدان ا   یآنگونه که  ه نظر  را    هقبل اتخاذ کرد  

سا  یو رویکرد فد ُ این از توانری و است   ارت علمی یاتح ، بهمان دانست  سااتاری را پ
شار    زد/اِس در  ارت روالن تحلیل(. 71 ص. سااتاری    لحظات از سر سا ست  پ  تکثر از و ا

 ؛(177 ، ص.1388 یك،برکار اویدری رتن  ودن وچندرفنایی رفنا رداوم استرش و ررزاان
 لذا  . ود دررتن اود سااانده  کلی های نظام  یف ه دنبال تفر   ییدر ساااااتارارا  که  یدرحال 

 ۀجفب هیچ در» را او کار تواننمی  ارت اصااوصاایات دلیل ه اویدری اسااکولز که همانطور
سب  که کوچکی ست  دارد سااتارارایی   رچ سا ی  و در سکولز، ب« داد جا ح  ، ص.1393 ا

 شکل رفنایی هایالیه و رتن اوانش در انسانی عارلیت ار تن درنظر  ا  ارت درواقع .(209
سا  اوانش در سااتار  از  راتر  ه سااتاری  سطح  از ار ته، سید  سااتارارا پ  عبارت  ه ؛ر
  الزاك سااازین از زد /اِس کتاب در رتن ۀرطالف در شااناساایجارفه ایریجهت  ا وی ،دیگر

 و اذاشااات  کنار  را ثا ت   ساااااتاری  واحدهای    ه  رتن ۀتعزی   ر ربنی اود قبلی دیدااه  
، 1388 رکاریك،  ب کرد تأکید   رفنا  ۀالی  چند  و پویا   ازیِ  و رتن  ودنِ چندرفنایی    ر درعوض

 .است نشده تبیین او ی  ه کتاب در نکته این(. 331 ص.

 ا فال رنطق و داسااتان سااااتار از و شااودری رطرح تودوروف ۀنظری سااوم  خش در
انواع  راوی، و شخصیت   ۀرا ط و روایت زران افتمان، عنوان ه داستان  روا ط و هاشخصیت  

کالری روایت و ساااطوح رفنایی لفظی و ترکیبی    - یانی   ۀانواع افتمان روایی، جنب   ،راوی
 هایزیرشااه  دارای و تودرتو شدت   ه شده افته روارد تماری. شود ری افته سخن  روایت

اغلب  ارا ،را  ا شماره و حروف از هم رتمایز سااته   ها ندیدسته  نویسنده  و هستند  تفکیکی
سنده  ه ذکر تفریف کوتاه  ست کرده     جارفیت  یانگر سویی  از ها ندیدسته  این ۀهم ذکر. ا

سنده  نگاه ست  نوی سنده  ارا ،ا صاراویی   ا یا حذف را جاها  رای نوی  کرده عبور آن از اات
 رفنایی: یك سطح  توضیح  در ارا ، ردینام ررا سه سطح    یتروا نحو یانازجمله در   است؛ 

 دورین رفر ی  رای را تمرکز تمام و کندری  ساانده پارااراف یك یه ترکیبی: سااه سااطحو 
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  رایدارد ب یصو قا ل تشخ  تررلموس های ندیدسته  که اذاردیر کالریسطح   یفنیسطح  
شتر  اطالعات صص. 2008 عیالن،: نك  ی ض  .(102 -97 ،  چهار  ه  یزسطح دوم ن  یحدر تو

را  ه   زران   ه  رر وه  خشو لحن رتن که   ید د ۀی زاو کند: وجه، زران،   یجنبه رهم اشااااره ر 
 ینا یگرسه  خش د  که یدر حال دهد؛یر یحرا  ه شدت رختصر توض    یو  را یشتر   یلتفص 

 را طالحاونه اصاا دو یحت ینهزر یندارد. در ا یشااتریرخاطبان ا هام   یقساامت همواره  را
 یتفاوت آن را  را  ینکه  دون ا  یرالتئب یگریو د ال ؤية زاوية یکی ایردری کار  ه 

 توسااط شاادهرحرط رهم رباحث از یکی اینکه کما(. 102 ، ص.بهمان رخاطب شاارح دهد
 ۀنویساااند و افتاری  کنش  اعل عنوان ه راوی ریان  وی که اسااات هاییتفاوت  تودوروف،

 :نك  یشاااتر اطالعات  رایب دهدری رقرا واقفی ۀاوانند و شااانوروایت ریان نیز و تلویحی
صص. 1394 رهنما، ضیح  کتاب در ربهم رطالب این ه( ک115اااا114 ،  شده  داده کا ی تو  ن
 .است

سی  روایت ۀنظری  ه چهارم  خش در شاره ری  شنا  سطوح  ازسخن   در. شود ژرار ژنت ا
ستان  حکایت، از روایت رختلف . از روایت و شود ری رفر ی ژنتآثار رختلف  روایت، و دا

شااود. زران در داسااتان و در  ا هم و کارکرد توصاایف صااحبت ری دو آن  رق وتوصاایف 
سته  انواع  ،. همچنیندشو ری ذکر تو در تو صورت   ه آن های ندیافتمان روایی و انواع د

 رختلف هایندی دسااته کلی طور ه و آنصاادای راوی رتن و کارکردهای  انواع ها،نیکانو
روردنظر نویسنده است  هازیررعموعه انواع و جزئیات طرح آنکه او ،شودری رطرح روایت

اوانش را دریا د. ارا  رای این رنظور روش نویسنده واضح و روشن  اجرایی دستورالفمل  تا
ست و  سته   نی شخیص این د  در نمونه  رای. شود ری سردرامی  دچار ااه  ندیاواننده در ت

 و شود ری طرح ژنت نگاه از روایی سااتار   ندیاساسی  رای دسته    ۀسه رقول  ،128 ۀصفح 
 شرح 129 ۀصفح در آنگاه ،شودری تکمیل و یا دری ارتقا ربحث پنج  ه اانهسه این اداره در

سته  این شماراان  شود ری آغاز ها ندید سته  یان ری  ،که  ا ذکر   شود درنهایت نُه عنوان د
سام  و انواع اود درون در کدام هر  از که( 146 ، ص.بهمان  حالی در این. دارند رتفددی اق
. این حاکی از آن  ود شااده اشاااره تا پنج نهایتدر و کلی ۀرعموع سااه  ه ترپیش که اساات

سنده در  یان زیررعموعه    ست که نوی سته  و هاا شته  را الزم دقت  ندید ست  ندا  نظر ه و ا
سد ری سید  کتاب ر سنده  رنا ع جزو که ا راهیم ال سته   وده نوی شن   ندید ارائه کرده  تریرو

ست   ست ری کها سید ا راهیم   الهام توان شد. ال سه رفهوم   را کالً ژنت رفاهیم  خش  هتری  ا
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 زران، ردت راداد، ترتیب  خش پنج در  فد و  رشاامرده کنش و انیکنش داساات داسااتان،
ب رای  اساات کرده ارائه تریواضااح تقساایمات روایت صاادای و حالت و تکرار ریانگین

 دلیل ه  صل این در  از سو دیگر از(. 169ا 104 ، صص.1998 ا راهیم،: نك  یشتر اطالعات
  رای و ارائه  رای ۀدر ار رختصااری توضاایح ااه شاادهرطرح های ندیدسااته تنوع حعم

 صورت  راوی ۀدر ار شده رطرح ربحث آارین در نمونه  رای. شود ری همانطور ربهم رها
صیت   راوی شکل  ه روایت صلی  شخ ستان  در ا شاره  «شنو روایت»  ه اینارهزندای هایدا  ا

 اشتباه  ضمنی  ۀاوانند  ا ااه که  اشد  داستانی  رون یا داستانی درون تواندری اینکه و شود ری
 کندری  سنده  افته این  ه صر اً  نویسنده  و شود توضیح داده نمی  رطلب. این شود ری ار ته

 را آن  فدها  قط و نکرده کا ی اشاااره روایت رختلف هایوضاافیت توضاایح در ژنت که
نده  .(148 ، ص.2008بعیالن،  اسااات کرده تصاااحیح مه  این رتوجه  اود که  نویسااا  ه

 ۀاطال همه این دلیل که اویدری  خش این انتهای در هاست  ندیدسته   اب در اوییتفصیل 
 ضااای  رهنگی  در ژنتنقد سااااتارارایی رتون روایی  رویکرد ه  اقبال  اب، این در کالم

 که اساات درحالی(. این 149-148 ، صااص.بهمان اسااتنقد جدید  در آن اهمیتعر ی و 
سنده  شار  ،اوالً نوی ضح  ۀا سو هیچ   نداردژنت  ۀنظری های خش ۀهم  ه رکفی و وا و از دیگر

. ژنت اود رفتقد دهدآن  ا دیگر رویکردها ارائه نمی ۀنظری در نقد رویکرد ژنت یا رقایساا
 ولی ،دهدزیبای روایتی رران را نشااان  ۀهای وی نتواند جنبد تماری تالشاساات که شااای 

ست  آن ناقد ۀوظیف سند  ا کار رقهور اینکه  دون که ا  تا کند تالش شود  اود روردنظر ۀنوی
ست،  انعاریده الق  ه و  وده او درونرا در  آنچه سد و  نمایاند و لذا ناقد ارروز  اید     ا شنا  

 آن همواره  اید   لکه   ، ه ظرایف و ظر یت زیبایی رتن روایی توجه کند      قط همانند ژنت نه    
س  دائمریراث  رآرده از آن   ا را سنت رفمول   از اروج در اثرا داع  هاینقطه ه  و کند ۀرقای

 (.173ا172 ، صص.1998با راهیم، کند  توجه

 تأثیر روایت نهایی سااااتار  ۀارائ در که شااود ری اشاااره   ررون نظر  ه پنعم  خش در
. از شااودری یان  تمام ااتصااار  ه یهنظر این( 170 ، ص.1388 ی،باحمد داشاات  ساازایی

 ،روایت و وضفیت  اعل روایی  راساس ارتباه آن  ا  فل ۀایری روایت و حلقرراحل شکل
ص    شخ شگر و رنطق روا  ه ییروا یهایتانواع  رفتقد  ود  که شود صحبت ری  یتعنوان کن

ست و نه کنش. نو  یت،آغاز روا ۀنقط سنده رنطق راداد ا  صحبت  پراپ  ا او کار ارتباه از ی
 .داندنمیرا چندان رهم  هاویژهو نقش دهدنمی یتاهم هایژهو ررون  ه نقش ینکها و کندری
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سنده  صل  در نوی سی  روان رویکرد  ه جدید نقد  ه دوم،   شاره  شنا  از را کالم و کندری ا
سی   روان تحلیل در  روید رویکرد  و اودآااهی از قبل اودآااه، ۀاانسه  عوالم و ادیب شنا

 یاؤر ریان ۀرا ط و ادیب و نویسنده روان تحلیل در  روید رویکرد. اویدری سخن آن،  فد را
 نقد  در یا  تکمیل  تبیین، در پژوهشاااگران نظرات از  رای  ه  و شاااودری  یان  اد ی ا داع  و

 یالتاشاااباع تما   عموراً  یهنر یکارها   ید  رو.  ه اعتقاد   شاااودری اشااااره  روید  رویکرد
  یرونی هایواقفیت  ادر نبرد  یالهمانند ا یالتتما یننااودآااه درون انسااان هسااتند که ا

شایندند  سات نااودآااه در درون رخاطب     یزش رانگ یزآثار ن ینهدف ا و نااو سا همان اح
  خش در.  رسااد انسااعام و توازن  ه هایتدر رقا له  ا واقف یروان آدر یاساات تا  ه نوع

. شود ری پردااته استفاره  و شناسی  روان نقد در رورن شارل  هایهنظری  ه  صل  این نخست 
لذا کار او  ،پرداات یرتون و ا داعات اد  ییا فاد رفنا ۀنااودآااه  ه رطالف ی ا  ررساا رورن

سااتار آن    یدنبال کردن رفان شف  ش رتن و ک درون رتن را  نااودآااه یدها در رتن  ود و کو
 و دهد قرار روردنظر اثر االق نااودآااه و ز ان  ه توجه در ضاامن رتنی رون عناصاار کنار
هنگام  یسندهاودآااه نو یررا کشف کند که ضم یتا روا ط کرد ترسیم ررحله چهار»آن   رای

درنظر   ا(. شااارل رورن 179-178 ، صااص.2008 یالن،بع «الق اثر  ه آن آااه نبوده اساات
 ۀتا شابک  پردااتز ان رتن  ی ه  ررسا  یباد یتو شاخصا   یخو تار یاجتماع یطار تن رح

 ینتر(. رهم16 ، ص.1998 ی،بالمختار شااودکشااف  یباد یاتنااودآااه ح ۀجنب و ییرفنا
شارل رورون     ین حث در ا سخن از کتاب رهم  ستفاره » یفنی خش،  سه    یهاا سو  تا انگیزو

 ۀلف، اسطورؤدر آثار ر هااستفاره و ایالی صور هایاست که چطور شبکه «شخصی ۀاسطور
 ریان و وی نااودآااه و نویساانده روان درون ریان ایواسااطه یی ضااا یزو ن یو یشااخصاا
پرتکرار در ز ان رتون، ا کار  ی الغ یرتصاااو ین. ادهندری شااکل را کنندهدریا ت رخاطب

رورن از ورای آشکار   شارل  .دهندری نشان  را رتون ۀشد یحپنهان در سااتار تصر   یرارادیغ
سنده      ۀکردن زنعیر ستفاری رتن اد ی و کشف روا ط  ینارتنی ریان آثار یك نوی سطور »  ها  ۀا

 ۀ کتابنویسند   خش، این در .(8 ، ص.1392 رطلق،بنارور  یا تنویسنده دست   « شخصی  
را رورد رورن  رویکرد ارا، کندری تشااریح را راسااین اعمال تحلیل در رورون شااارل نظر

 دهد.ارزیا ی نقادانه قرار نمی
. شود یاشاره ر  سااتارارا  ۀرطالف در الکان ژاك هایهی خش دوم از  صل دوم  ه نظر  در

سنده نو ش   ه ی سور    نظر و  روید دیدااه در الکان ۀنظری ۀری سن  و سو   ه همچنین و یاکو 
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 از ز ان،  ه الکان توجه. کندیر نظر شااناساای روان هایتحلیل دیگر  ا الکان رویکرد تفاوت
ش  در  رویدی ویژای ست  ۀاندی ستفاده   ا وی ارا ،او سور    ۀنظری تفدیل و ا  چارچوب سو

  رای که  تفاریفی  و کند ری ایعاد  نااودآااه   ضااامیر  هم  رای  روید  نظر از  راتر جدیدی  
 در عیالن. کندری ریزیپی را کاویروان یتو رنطق رفناشااناا دهدری ارائه اسااتفاره و رعاز
  یان  را وی ۀنظری  در ا داع  های جنبه  البته  و دارد کید أت  وی ساااااتارارایی   ر اود کتاب 

ارا درواقع  ،دارنداود سنده و  سته    نظمی که هاست دال از نظاری ز ان. از نظر الکان کندری
سااتار    کندری رتزلزل را ردلول و دال ۀرا ط ثباتاو  ست نااودآااه  ز ان  یهشب  یو رفتقد ا

 رادیکال هاییژایو ارا ،سااااتاراراساات رتفکری الکان(. 333 ، ص.1388 یك،برکار دارد
ش  سااتارارایی    روی  ه را راه وی، ۀاندی سا شاید ری پ صص. همانب ا   رای(. 178-179 ، 
چراکه رفتقد  ،ایردری جای پسااااساااااتاری رویکردی در الکان دیدااه که رفتقدند  ناقدان

 و پایدار ردلولی  ه نه و کندیداللت ر یگرد ی ه دال صاار اً یاساات در ساااحت ز ان هر دال
  دین دارد رانندز ان سااااتاری نااودآااه ضاامیر اینکه از الکان رنظور. دال از جدانشاادنی

 و دهند ری نظام  نیز را نااودآااه   ضااامیر های  فالیت   ز ان،   ر حاکم  قواعد  که  اساااترفن 
 .(34 ، ص.1388 ینده،اساات بپا ناپذیردسااترس رفنایش که اساات رتنی سااان ه نااودآااه

سنده نو ست  در ی سی   هالکان  هاییلتحل یعمل کار  سروقه  ۀنار»  رر شاره اداار آلن پو  «ر  ا
ستگی  افتمانی هایروقفیت  ه دال رفنایو  ست شناور ا  دال، رفهوم اینکهو  کندری . دارد  

و  4نمادین فد ُ ،3یالیفد ا اب  ُ در وی ۀنظری ۀاانسه  ریان از الکان ۀنظری تبیین در نویسنده 
سمت  دو از ،5واقفی فد ُ ست  رفتقد الکان. اویدری سخن  اول ق  یازرندن یا تهنفس وحدت ا

س  ست  نمادین ساحت   ه ورود و ایال ساات  از عبور و آیینگی ۀ ه ررحل یدنر ، همانب ا
  «واقع حیث» رهار  رای سااازوکارهایی نمادین و ایال ساااحت دو حالیندر هم .(28 ص.

 جلوه پریشااان را افتارو  کندری نا همیدنی و نارنسااعم را کالم که ایضااایفه دو هسااتند؛
 ی را «یانگر  ۀسااوژ»و اوش دادن  ه افتار  اانهسااه این تحلیل( و 36 ، ص.همانب دهدری

 یب را ینعاردرتون   شاانااتیروان یل ه تحل تواندری «شاادهیان  ۀسااوژ» یصاادا یدنشاان
شتر اطالعات   سه  46-34 ، صص. همان :نك ی  کارل توجه رورد عیالن کتاب در اانه(. این 

 . است شده تبیین صر اً اول ۀدواان و نگر ته قرار
رارت رو یر در  اب رران اانواده در واکاوی اصول رران   ۀنظری سوم   خش درنویسنده  

ساس احساس حب و  غض در کودك در را طه  ا رادر و پدر در    ۀ ر پای دیدااه  روید و  را
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  خش در. کنداانواده و در درون روان انسااانی  ه ااتصااار در هفت صاافحه صااحبت ری 
صار در  نوئل  لمن ژان ۀنیز نظری چهارم  ۀینظر در. شود شرح داده ری  صفحه  هفت  ه اات

. .. و هاسمبل ،نمادها قالب در نااودآااهاودآااه و  و تصاویر داردوی، سااتار رتن اهمیت 
پرداز رفاصاارتر  ه کارایی اثر . پردااتن  ه دیدااه این دو نظریهدارند  روز رتن سااااتار در

 دو این هایدیدااه تفاصیل که هرچند ،ا زایدعیالن در آشنا کردن  ا رویکردهای رختلف ری
 .است نشده  یان کارل نویسنده

ه تفصیل  رتن اشاره دارد و    شناسی  نویسنده  ه رویکرد نقد جارفه  ،کتاب سوم   صل  در
رفتقد  و کندری شااروع عر ی الدون ا ن از. اویدری سااخنارتباه اد یات و جارفه  ۀدر ار

( رورد م1744-1668ایتالیایی ب  یکو  اتیست  جانقرن  فد از او، این تفکر توسط   پنجاست  
شد.  دو اره ط توجه قرار ار ت و ست،  نظر اینرح  رر وه  ه  الدونا ن ۀرقدر چراکه اطا

ست ب      14 ۀسد  صله ا سه قرن و نیم  ا ست و ریان این دو رتفکر حدود   الدون،وا ریالدی ا
سااخن از ارتباه  و در رقدراتی هایشاارح  یان  اسااوم کتاب   صاال(. در 253 ص. ،1967
سااخن  ه نقد  تا شااودری اشاااره  یف سااانت تین، هیبولت  یکو، نظر  هو جارفه،  اد یات
 اراییرادی از نداعبارت که نظریه این اساسی    نیان سه   رسد.  چلوکا نظریۀ در شناسی  جارفه

 ۀردرسااا  ایدئولوژی؛ و  و جارفه   و رارکسااایسااام  در ارۀ  رارس  کارل  نظریات  تاریخی؛ 
سف  یاراجدل ناقدان نظرو  شود ری ذکر رانکفورت  سم    ۀ ل سی پس از وی  ولوکاچ  ،رارک

 ا  شناسی  جارفه. سپس نقد  شود ری  ررسی تکوینی  سااتارارایی  ۀحوز درلوسین الدرن  
سی  جارفه ۀنظری سی  جارفه ۀنظری ورران در نظر  ااتین  رتن شنا  رطرحرتن از پیر زیما  شنا
  یشااتری تفصاایل  ا و هسااتند تأکید رورد  یشااتر  صاال این در الدرن و لوکاچ. شااودری

 ا تکیه  ر سااتار رتن اد ی و عدم  چلوکا که شود. ازجمله رطرح ریشودری ارائه نظریاتشان 
طرح   ا الدرن و نهاد سیس أت را رران و اد یات شناسی  انفکاس رکانیکی جارفه، نقد جارفه

فاهیم عملی  ی     ه  ترر یك درون رتن  ه           ۀکار سااات نظر یدئولوژ مایی  ا ت ا عنوان  ازن
از  وقرار داد  ا هم   رتناظر  ۀرا ط  درجارفه را    و رتن وی. پرداات تکوینی  اراییساااااتار 

ست و  لف  رآرده از آنؤکه ر اجتماعی هایرعموعه ذهنی سااتار  ریان ۀرا ط سو همین ها
 ه اوانش  ،اول در ساااطح  هم رتن ۀدر ررحلالدرن  .تفریف کرد را ساااااتار رفنایی رتن

صر زیبایی  شگانی  و شنااتی عنا سیر    ۀو در ررحل پرداات رتن اندی سطح تف   ا ت ،دوم در 
سازند   یرونی سی کرد  رتن ۀو رحیط  شن  جاهمین از. را  رر ست  رو  سااتار   ه توجهکه  ا
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 رنزلۀ هرا  شااناساای جارفه نقداین  نویساانده،رذکور  اعث شااده اساات که   ۀدر نظری رتن
 و یکردروهرچند ، نقد سااااتارارایی  رانسااوی طرح کند  کنار درسااااتارارایی تکوینی 

 نقدی  رویکرد نظریه  این ،ارا از نظر نویسااانده   ،دارد وجود دو این ریان  رتفاوتی  ۀاندیشااا 
 (.284،  8، ص.  2008بعیالن،  است رتون کالسیکینقد  وجدیدی در  را ر اوانش 

 که شااود ا همین نگاه در  یان رویکردهای جدید نقدی، نظر ریخاییل  ااتین رطرح ری 
سی   ه رران نقد در و داندری اجتماعی آااهی نوعی را ز ان  رتن اجتماعی و ز انی  ا ت  رر

. دروکراتیك و چندآوا یا هستند آواتك یا هاایدئولوژی  ا تفارل در هااینکه رران و دارد توجه
 کند ریرطرح  اونه اینو  تردید در نظر  ااتین   لفؤر رطلق طر ی یدر ارۀ   زیما  وی از  فد 
دو  هاه. در  یان تمام این نظریاست  توجه قا ل اود نیز رتن ایدئولوژیك ایریروضع  هر که

ست  ست،  ؛نکته قا ل توجه ا سااتار     نخ صرف قرار ار تن در نقد جدید و اوانش  اینکه 
در  صاال سااوم کتاب شااده اساات و نویساانده  ارها  ه نام    هاه اعث طرح این نظری رتن،

سد نظر ریسااتارارایی در این رویکرد تأکید دارد و  ه  شا ه   رؤلفه این ر  هاهنظریرا وجه ت
 نیاد در نقد نگاه رتن و رویکرد این ریانکه  در حالی اساات؛ رختلف دانسااته هایلصاادر  

س    سنده  دوم اینکه. دارد وجودتفاوت  ویسااتارارای  ران ست  رفتقد نوی   ااتین رویکرد ا
شتر  ست  رحوررتن الدرن از  ی شتر  که درحالی ،ا ضیح   ه  ی  الدرن و لوکاچ هایهنظری تو

 رارکسیسم   رکتب پیرو را  ااتین ناقدان که است  این رانده، رغفول کتاب در آنچه. پردازدری
سته  اراییدام  دون ارایانصورت  از رتأثر و   ه  یرونی سااتار  از جدای را رتن که انددان

هراز رانند     ااتین نیز  و( 268 ، ص.1388 ،برکاریك   کردری تحلیل  اود سااانده  شاااکلی
  ا ت که را تحلیلیو  بودلف و  ساانده کردن نقد  ه رتن رفتقد نؤسااااتارارایان  ه ررگ ر

ید ( یدئولوژیك  و ا یخیتار  ،یباجتماع   انگارد ری نادیده   را آن دریا ت    ا ت   نیز و رتن تول
ناقد و رتن  یدو صاادا یانر ۀرکالم نقد،  ااتین(. از نظر 417 ، ص.همانب شاامردری رردود

(. 418 ، ص.همانب هاآن «ۀدر ار» نه و زندیحرف ر یآثار اد «  ا» ،ناقد ورورد رطالفه است  
رتن   هغاز و آاز رتن  رران، و اد ی رتون نقد هایهنظریاسااات که تمام  رشاااخص همچنین
صالتاً  شوند تمام ری سی پیش روی    رایز ان و رتن  و ا ست کاوش و  رر سنده  ا  ناقد . نوی

 اید  اساات کرده رفر ی پژوهیاینکه هدف اود را  یان سااااتارارایی  رانسااوی در روایت
ارثال  ااتین و الدرن را     اواننده  تا  کردریتوجه   ها تفارض  و ها  یشاااتر  ه  یان این تفاوت   

سااتارارایان   سوی در زرره یا ارتداد  شد  حقیقت این رتوجه و نکند  رض  ران   ااتین که  ا
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ست   وده ارارایانساات   ا رخالف سی   ز ان نگاه اکه   ا ستند انتزاعی رعرد ری شنا   ه و نگری
 ه  را هادواانه ،همه چیز در دل اود وی،نظر   هکه  درحالی ،پردااتندری هادواانه  ررساای

اراسااات او رویکردی پسااااصاااورت ۀو  ه عبارتی نظری    د ه همراه دار  ایشاااکل رکالمه   
 ۀنظری .کردری تأکیدکتاب  ر این ظرایف  ۀ(. شایسته  ود نویسند 81 ، ص.1377بتودوروف، 

 ارا  ه نوعی االف آن است. ،نزدیك رفاصر سااتارارایی رویکرد  ه  ااتین
  یان و ررور  ه  یشتر  و نوست  نقد در سااتارارا  تحلیلی رویکرد رفر ی نویسنده  هدف
عا . از دارد توجه  نظریه  عملی رویکردهای  و اصاااول  رفر ی  رای کا ی   رصااات که  آن

 نقادانه در   نگاه  لذا  ،نیسااات  راهم کتاب  اندك  رعال  در ها آن نقد  و رویکردها  ۀجانب  همه 
 از هم دقیق نظریه اساات که   رای تطبیقی ۀنمون  اقد کتاب ،همچنینندارد.  وجود ررساای 

 رختلف هایدیدااه کلی ررور نویساانده روش افت توانری .شااد  یاناصاالی کتاب  هدف
 ازجمله اساات؛ نشااده رانگیز و ربهم وارد چالش روضااوعاتنویساانده در اغلب  ارا ،اساات
این  .(145 ، ص.2008بعیالن،  ژنت ژرار رنظر از صفر  سازی کانونی ویژه ه سازی کانونی

 و داشااته علمی نیازهای  ه اوییپاسااخسااااتارارایان ساافی در   هایهکتاب  ا ررور نظری
این رهم  تماری  یان ارا ،کند حفظ را هاتحلیل و هایهنظر طرح در  یان انسعام  است  کوشیده 

 .است نداشته رطلوب رعال افتار اندك  رصتدر 

 محاسن کتاب. 2ـ2ـ3
 هایروشسااات و  ه رویکردهای نقد ساااااتارارا فدی ُ چند نگاهاز رحاسااان این کتاب 

سااتاری رتن  سه  سطوره  از  رهنگ ۀرطالف واانه در تحلیل  سی  ا ستروس  شنا  رطالفات تا ا
 تقریباً ررود نظر است. الکانشنااتی  تحلیل اجتماعی  ااتین و تحلیل روان و  ارت  رهنگی

ست. این اثر در تالش    و دید جارفی از آن اندشده  رفر ی پردازاننظریه اغلب شده ا ها ارائه 
. است داشته ها ندیتقسیم و هادیدااه  یان در رنطقی رویکرد ،رختلف هایه رای ررور نظری

 . دارد انطباق رطالب  هرست و هاعنوان  ا اثر رحتوای

 و انسجام مطالب در کل اثر ینظم منطق. 3ـ2ـ3
ها  رای کار رد در تحلیل  ندیسااااتارارایان وارد جزئیات دسااته هایهاین اثر در  یان نظری

ست.  رای این رنظور   شده ا شماره   ،رتون نیز  سنده از  شان اذاری  رای نوی  هایعنواندادن  ن
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هایش استفاده کرده است. ارا ااه اشتباهات نگارشی در  رای روارد      اصلی و  رعی و دسته  
ست و اواننده رتوجه     شود رالحظه ری شخیص ا رانند ربحث  ؛شود ریآن که  رای قا ل ت

آرده اساات و واضااح اساات که  I.5دو ار تکرار شااده و  فد  I.3تروس که عنوان  رعی سااا
ر وقتی تقسییمات  سیار زیاد  ه اشتباه ذکر نشده است. ارا در  رای روارد دیگ I.4 ندی دسته

تشخیص نیست. در   قا ل  رای اواننده اشتباهات  تودوروف،شود رانند رباحث  تو ریو تودر
و  شااده اساات زیادی های ندیطرح رباحث تودوروف، نویساانده وارد تقیساامات و دسااته

 ها،زیررعموعه ۀهم  رای اندازهتداال رباحث و عدم ااتصاص توضیحات کا ی یك دلیل ه
شتباهات   رای ااه .  رای نمونه در ربحث تودوروف شود ری رنعر رخاطب سردرامی   ه ا

سته  ستان  ه رفنای حکایت » ا عنوان  III.1 ندی اول در د ستانی را  ه   «دا سااتار حکایت دا  ،
ها و روا طشااان( کند و  رای  خش دوم بیفنی شااخصاایت دو  خش  ا حروف تقساایم ری

سته  سه د  ،شود  رعی  ا حروف پررنگ رتمایز ری هایعنواندهد که این اانه ارائه ری ندی 
شده و      ارا همین ساس حرف رتمایز  سه زیررعموعه دارد نه  ر ا جا، عنوان اول که  از اود 

ست    شده ا شخص   «ج»و  «ب»ف دو عنوان  فدی  ا حرو که درحالی ،نه پررنگ  پررنگ ر
ها که اغلب  ه ااتصار توضیح داده    ندیاین تداال دسته  .(88 ، ص.2008 عیالن،ند. باهشد 

سردامی اواننده شده  شماره   چ اند،اند اود  اعث  سد  ه اینکه در  اذاری هم اطا رخ ه  ر
ضوع جنب  ،دهد. همچنین سته  ،کالری روایت -  یانی ۀدر رو ست:  ها این ندید  .III »چنین ا

ب. المستوی  المستوی الداللی ب . :شع ية الس   و النحو الس    -3
سوم ری   «المستوی الترکیبی(  -III.1.3 اللفظی . این شد ری رشخص  «ج»  ا  ایست که سطح 

تو و های تودر ندیدسااته انواع 102تا  98 ۀدر حالی اساات در طرح این رباحث از صاافح 
ارائه شده است. سطح اول یفنی سطح رفناشناسی  ا توضیح رختصری رها شده             کنندهایج

سطح در پژوهش      ست این  سنده رفتقد ا ست.    چون نوی شده ا سنده  ها  ه او ی تبیین ن نوی
 زران، وجه،: شارل  آن ۀدست  چهار و پردازدرییفنی سطح لفظی   متوضیح سطح دو   ه  یشتر  

تو در تو را  ا  هایی ندیو  رای دو رورد اول دسااته کندلحن رتن را رطرح ریو دید،  ۀزاوی
. کندریرها  دارد نیاز  یشااتری توضاایحات کهرا  آار رورد دو و آوردریتوضاایح رختصاار 

رسد  .  ه نظر ری ردرینام  و سطوح آن را صر اً   دهدریسطح سوم را نیز توضح رختصری     
سنده که  شش دهد، هر ج  ۀهم اینکه  رای نوی ست  ه حذف یا    رطالب را پو سته د ا که اوا

 ااتصاراویی زده است که البته رطلوب نیست.
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 میزان دقت در استنادات و ارجاعات . 4ـ2ـ3
ست و ارا در     رویکرد صلی کتاب نظری ا سنده  ،هاهاین نظری شرح ا سیاری  روارد در نوی   

از اود تألیفات  هره نبرده اساات. همین رویکرد  اعث شااده در  رای اصااطالحات   اغلب
شود و  ه رفادل ترجمه  شود  ۀشد رفادل التین ذکر ن صفح  ؛عر ی اکتفا  ذکر  البته. 14 ۀرانند 

در  که است  افتنیرفادل التین اصطالحات رورد توجه نویسنده در اغلب روارد  وده است.    
ند نظریات روایت     شاااده در رباحث    رتون ترجمه  پژوهی همواره چالش  وارداتی غر ی ران

ها وجود دارد که نویسنده وارد این رقوله اصطالحات نشده است.      یا ی یا تفدد رفادلرفادل
ارا اصاااطالح   ،نویسااانده اغلب  ه درساااتی رفادل اصاااالحات را انتخاب کرده اسااات        

( 209 ص.، 2008 بعیالن، الکان ۀنظری در «البیذاتیة» یا «البیشررخةرریة»
ستی  رفادل ست  در ةیة» عبارت و نی شخ  تررایج «البینذاتیة» یا «البین
 .است

 هایلدر تحل یعلم یطرفبی رعایت یزانم. 5ـ2ـ3
ورزی  اید   اصاااورت  انبداری یا احیاناً    ج نظر  دون   ۀارائ  تحلیلی، و نقد  هر در که  آنعا  از

ند این کتاب ری  ،انعام شاااود   هیچ اثر این در.  اشاااد  دیدااه   این  رای رطلو ی ۀنمون  توا
ضانه  جانبداری صبانه  طر داری یا رغر صیف  دنبال  ه اثر و شود نمی دیده رتف  هایجنبه تو

 نقد در رنتقدان ۀنظری اار و ست هاآن کار ست  در اجرایی راهکاری دادن و هاهنظری رختلف
یا کاسااتن از  پردازنظریه شااأن از کاسااتن نه و اثر علمی غنای جهت در شااده  یان اینظریه

 .استارزش یك رویکرد و ترجیح رویکردی دیگر 

 اسالمی و دینی اصول مبانی با اثر پژوهشی و علمی محتوای سازواری یزانم. 6ـ2ـ3
 تبیین و توصاایف  ه صاار اً اساات کرده  یان را اود رشاای اط ا تدا از که همانطور اثر این

 سااازی وری وارد و پردازدری  رانسااه رکتب اغلب پردازاننظریه رنظر از جدید نقد رویکرد
شرق و یا  یان   هاهاین نظری سلمان  پردازاننظریه دیدااهدر دنیای نقد اد ی ر شده  ر ست  ن . ا
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 ۀنظری اوانش درواقع و ندارد اسالری   رهنگ ربانی و اندیشه   ا رنا اتی هیچ کتاب رحتوای
 عرب پژوهشگران  نظر از  وده الزم جا هر البته و است  غر ی رویکرد و ریشه   ا سااتارارا 

 .شود ا زوده رحتوا غنای  ه تا است شده  رداری هره رسلمان

 یدرس ۀبرنام یهااثر با سرفصل یتناسب محتوا. 7ـ2ـ3
ست  هدف  ا السرر    الخطاب تحلیل مناهج في کتاب  عملی کار 

 است؛  نشده  تدوین آروزشی  هایباکت سر صل   طبق رتون ۀنقادان ۀرطالف ی را هاهنظری این
  رای کتاب این. ا زود اواهد پژوهشااگران نظری دانش تقویت  ه آن از اسااتفاده که هرچند

شعویان  سی   دان شد  رفید تواندری اد ی نقد در عرب اد یات و ز ان کارشنا شتر  ارا ، ا   رای  ی
شعویان  سی   رقطع در تکمیلی تحصیالت  دان شنا ست  سودرند  ارشد  کار ساس . ا  آارین  را

صل   شت  ۀشد تدوین سر  سی   عر ی اد یات ۀر شنا شد  کار صوب  ار  در توانری 1395 سال  ر
 .  رد  هره آن از عر ی اد یات ارشد کارشناسی ۀدور «اد ی هایرکتب و نقد» درس

 کتاب نهایی . ارزیابی4

س    الخطاب تحلیل مناهج فيکتاب  ضمن   ال  تالش که آثاریدر 
 کتاب این. اساات  وده رو ق رطلو ی حد تا  پردازند نقدی جدید رویکردهای تبیین  ه دارند
 جارع نگاهی رتون سااااتارارایی نقد ۀحوز در رطرح هایهنظری  ه تا اساات داشااته تالش

قوت ازجمله جارفیت صاااوری  روارددر کنار  ظاهری جهت از کتاب  این.  اشاااد داشاااته 
ستی رطلوب،  صول  رعایت عدم و  ندیصفحه   ه توانری ازجمله ؛دارد هاییکا  دهیارجاع ا

سب  عدم و پاورقی در صل  حعم در تنا صول   رای رعایت عدم و کتاب های خش و ها   ا
 اشاره کرد.  نویسی هرست

سنده  ست   وده رو ق رطلو ی تاحد رحتوایی  خش در نوی شاره  عدم ارا ،ا  ه  رای از  ا
  یان  ه اصاارار نقاه،  رای در ااتصاااراویی و حوزه این در پردازینظریهرطرح  هایچهره
  رای همواره که ربهمی نقاه  ه پردااتن عدم ،کا ی توضیحات تو  دون تودر های ندیدسته 

 هاینکته  رای  ه اشاره عدم و هاهنظری تحلیل و نقد عدم نیز و است سازلهئرس پژوهشگران
نویسنده . شودری رحسوب اثر این هایکاستی از پردازاننظریه رویکرد نوع تشخیص در رهم

 درو ااتصاااراویی  هانکتهارا حذف  رای  ،را رطرح کند هانظریه رهم جوانب تالش کرده
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پردااته  هاه. این اثر  یشااتر  ه توصاایف و ررور نظریاساات آننواقص  از رای روارد دیگر 
 و چالش نکشیده است.نکرده ها را  ه نقد ولی آن ،است

 ها نوشتپی
1. The Travelling of Narrative 
2. La narratologie 
3. imaginary 
4. symbolic 
5. real 
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