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 چكیده
گیری از بهره زدایی وآفت تفکر انتقادی، شناسی،به آسیب پژوهش ادبی و قدن پردازی ونظریه

ساخت متن ساخت و برونعلمی در نقد و ارزیابی عوامل درون روشمند و الگوهای دقیق،

شناختی ادبیات و ارتقای دو فرایند آفرینش و پژوهش ادبی سخت نیازمند ادبی، تحلیل زیبایی

ساخت آغاز شود و به روساخت بینجامد و دربرابر از ژرفتواند شناسی میاست. آسیب

شناسی حدود دو گرایی و ایستایی ادبیات و هنر بستیزد. نظریة روایت و رویکرد روایتواپس

تر راه یافته ویژه در میان پژوهشگران نوباوههای دانشگاهی ایران و بهدهه است که به پژوهش

محابا و غیرعلمی. در این میان، یکی از گسیخته، بینگری، افسارر از ژرفگاه به دواست؛ 

روایی، الگوی کنشگر گِرِمس است که با تحلیل روایی متون  معناشناسیهای نشانهنظریه

زدگی، نگری، نظریهسطحی ،نبودنروشمند  نافرهیختگی،کالسیک و معاصر روایی پیوند دارد. 

پرداز، بافی، شیفتگی دربرابر نظریههسازی مکانیکی، شتابندگی، مقالکژخوانی نظریه، مدل

تر ناآشنایی با مبانی گرایانه، امتیازستانی ارتقامحورانه و شاید از همه مهمامتیازسازی ترفیع
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معناشناسی گفتمانی و روایی بر شماری شناسی در حوزة نظریة نشانهنظری و کاربردی روایت

س چیره شده است. در این مقاله با الگوی کنشگر گِرِم شناسی و نیزهای روایتاز پژوهش

شناسی و الگوی کنشگر روایت رویکرددر زمینة صورت اتفاقی مقاله به 39نگاهی انتقادی، 

در نظریه و عمل پرداخته  شناسیِ این رویکرد و این الگوبه آسیبگِرِمس برگزیده و در ادامه 

خاستگاهی دانشگاهی دارند. شناسی شد. گفتنی است که تقریباً تمام پژوهشگران حوزة روایت

الگوی کنشگر گِرِمس ناآشنایی پژوهشگران با نظریة  یکی از مشکالت اساسی در

توجهی به ارتباط این نظریه با الگوی زایشی معنا، معناشناسی روایی مکتب پاریس و بینشانه

ل شناسی و تفکر انتقادی در نقد و تحلیآسیبالگوست.  دستور جهانی زبان روایت و این

شناسی را به واقعیت این رویکرد در چارچوب های روایی ـ ادبی پژوهشگر حوزة روایتمتن

شناسی و رنگ نزدیک و رویکرد روایتپی های حاکم بر روایت و ساختارژانرهای روایی، نظام

 کند.  های آن دور میرا از آفتالگوی کنشگر گِرِمس 

، الگوی کنشگر گِرِمس، پژوهش دانشگاهی، شناسیشناسی، روایتآسیب :های کلیدیواژه 

 تفکر انتقادی. 

 مقدمه   .1

های دانشـگاهی در حـوزة نقـد ادبـی در ایـران ـ در        کمتر از یک سده از عمر پژوهش

گذرد و رویکردهای سنتی و نوگرا گاه نامه و همایش ـ می چارچوب کتاب، مقاله، پایان

سـوی  انـد. نقـد سـنتی دانشـگاهی بـه     تهدربرابر هم گام برداش یدر کنار یکدیگر و گاه

شناسی، تحلیل مبـانی نظـری، شـر     پژوهی، واژهشناسی تاریخی، متنرویکردهای زبان

گـذاری  هـای خطـی، تحلیـل و ارزش   نویسی، تصحیح نسـخه نامههای ادبی، زندگیمتن

 دست گراییده است و نقد نو دانشگاهی درهای ادبی و مواردی از اینسی متنشنازیبایی

شناسـی،  شناسی، اسطورهگرایی، نشانهشناسی، ساختارگرایی، صورتروان های نقدحوزه

گونـه  هرمنوتیک، پساساختارگرایی، پسااستعماری، بینامتنیت و... گام برداشته است. ایـن 

شناسـی،  آسـیب  گرایانه و چه در چارچوب نوگرایانه، بـه ها، چه در حوزة سنتپژوهش

 هـای و قـوتت  هـا ضـع   قادانه بسیار نیازمند اسـت تـا بتوانـد   ن تفکر انتقادی و رویکرد
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 آفرینش و پژوهش ادبی را بکاود و به ارتقای سـطح فرهنـگ و اندیشـه یـاری رسـاند.     

شـناختی  ادبیات برای دست یافتن به رشد و بالندگی باید به درون خود نگـاهی آسـیب  

ها دچـار  ادبیات به آفت هاییشناسی ادبیات یعنی چگونه و از چه راهآسیب داشته باشد.

گوید کـه  شناسی ادبیات به ما میآسیب .شودها پیراسته میشود و چگونه از این آفتمی

ادبیات را در حوزة آفرینش و پژوهش ادبی از ایستایی و خمودگی دور توان چگونه می

و موجـب   و تکرار پیوندی متقابـل دارد  تقلید، انحطاطکرد. این ایستایی و خمودگی با 

شود و به دو سـویة  میهای ادبی ها و شکلمایهرسوبی شدن درون و ادبی ةجمود اندیش

زنـد. وجـود چنـین معیـالتی ضـرورت و      آفرینش و پژوهش ادبی آسیب جـدی مـی  

هـای نقـد   شناسـی پـژوهش  کنـد. آسـیب  شناسی ادبی را دوچنـدان مـی  بایستگی آسیب

ته است و اگـر گـامی روشـمند،    زدایی از آن ضروری و بایسدانشگاهی در ایران و آفت

هـای  در پـژوهش « بحران نقد ادبی»دقیق، منسجم و علمی در این عرصه برداشته نشود، 

 یابد.  دواند و گسترش بیشتری میدانشگاهی ریشه می

یکی از رویکردهای پژوهشی در حوزة نقـد و تحلیـل مـتن ادبـی نظریـة روایـت و       

رو شـده  ا اسـتقبال درخـور تـوجهی روبـه    ویژه در دهة اخیر بشناسی است که بهروایت

ی کلـود  9«تحلیـل سـاختاری اسـطوره   ». پژوهشگران این حوزه به مبـاحیی ماننـد   است

ــون،  ــت»برم ــان روای ــودوروف،  2«دســتور زب ــان ت ــین روســاخت»تزوت ــا و تمــایز ب ه

ــاختژرف ــت س ــا در روای ــرِمس، « ه ــی  »گِ ــان روای ــوم رمزگ ــارت و « مفه روالن ب

شناسی در اند. به همان نسبتی که روایتی ژرار ژنت پرداخته«شناسی ساختارگراروایت»

های روایی تأثیر بسزایی دارد، در پیش راندن مباحث نظری ادبیـات و  نقد و تحلیل متن

هـایی  کند. گاه آفتتحلیل، فهم و دریافت متون روایی ـ ادبی نیز نقش درخوری ایفا می 

سـازی،  زدگـی، مقالـه  نگری، نظریـه طحیبه این رویکرد راه یافته و حتی در مواردی، س

شناسی سایه انداخته اسـت.  های روایتزدگی و نافرهیختگی بر پژوهششتابندگی، ایسم
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شناسی را باید غنیمت شمرد و ارج نهاد و از سوی دیگر های روایتاز یک سو پژوهش

 گونه رویکردها نگریست.     باید با نگاهی انتقادی به این

گرایی دور سو آفرینندة اثر ادبی را از ایستایی، انحطاط و واپس کشناسی از یآسیب

کند و از دیگر سو موجب رشد و بالندگی پژوهش و نقد ادبی و ارتقای انگیزه و می

هایی که از ها و آسیبآفت ،در این مقاله شود.خالقیت در میان پژوهشگران ادبی می

راه  9شناسی و الگوی کنشگر گِرِمسای در نظریة روایتمایهمنظر ساختاری و درون

منسجم، تحلیلی و ساختارمند  گِرِمس الگوی کنشگرویژه که یافته، بررسی شده است؛ به

مایة متون روایی، کارکردی درخور است. این الگو در تحلیل روایتمند ساختار و درون

، روابط بین تها در روایساختها و ژرفتمایز بین روساختدارد و به یاری این الگو، 

ها در عرصة روایت و چگونگی کنش کنشگران در آفرینش عناصر و شخصیت

های شود. الگوی کنشگر گِرِمس در آشکار کردن الیهرخدادهای روایت آشکار می

سزا دارد و به ساخت متن روایی نقشی باخت و ژرفپیچیدة روایت و تحلیل روس

کند؛ ضمن آنکه یکی از کارکردهای میمک ها کگونه متنبخشی اینافزایی و لذتارزش

 «4اتیک»رابطة های فرهنگی در زندگی و پیوند آن با دریافتالگوی کنشگر 

 از گیرد. اتیک یعنیمرامی( است که براساس آن، روابط کنشگران شکل می)سلوکی

شود تا کنش و سبب می قرار دادن حیور و معنا در مرکز را دیگری و گذشتن خود

)ر.ک: شعیری، قرار دارد  آن انداز در چشم همواره دیگری که کند پیدا وریمعنا و با

 (. 48ـ41: 9988

شگر گِرِمس گاه به خطا رفته و ویژه در الگوی کناما برخی پژوهشگران ناآزموده به

گرایانه و کژاندیشانه رسیده و های نادرست، غیرکاربردی، افراطغفلت به دریافتبه

رو  است و به شناسی الگوهایی مکانیکی و بیبرآمده از روایتاند الگوهای پنداشته

 مرامی( الگویای و رابطة اتیک )سلوکیجسمانهشناختی، رابطة رابطة فرهنگی و هستی

های شناسی نظریهاند و از این روست که ضرورت آسیبتوجه بودهکنشگر گِرِمس بی
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 سطح کاربردی شناسی در سطح نظری و الگوی کنشگرِ گِرِمس درروایت

 شود.دوچندان می 

 تحقیق  . پیشینة1ـ1

های چشمگیری دربارة تحلیل متون ادب فارسی برپایة پژوهش تاکنون مسلّم است که 

شناسی و نیز با تکیه بر الگوی کنشگر گِرِمس در چارچوب پژوهش رویکرد روایت

شناسی، شناسی روایتها در عرصة آسیبدانشگاهی نوشته شده؛ اما شمار پژوهش

گونه شناسی الگوی کنشگر گِرِمس، بسیار اندک است. گفتنی است اینویژه آسیببه

کوشد با نگرشی رغم اندکی، برای پژوهشگری که میشناختی، بههای آسیبپژوهش

ها بنگرد، بسیار راهگشاست. شماری از پژوهشگران ایرانی به انتقادی به این حوزه

شناسی روش تحلیل متون رویکردهای نقد و نیز آسیب ادبی، ةشناسی نقد و نظریآسیب

 توان به این موارد اشاره کرد:اند که میادبی کالسیک و معاصر دست یازیده

( 9981« )شناسى ادبیات تطبیقى در ایرانآسیب»علیرضا انوشیروانی در مقالة     

ات تطبیقی ة ادبیحوز ریزى جامع دربرنامه ها، لزومبارترین آسیبزیان بیانضمن 

و فراهم آوردن منابع  ازجمله تربیت نیروى انسانى متخصص و تدوین متون درسى

نویسی بر متون شناسی شر آسیب»رضی در مقالة یادآور شده است. احمد تحقیق را 

نویسی، دهی به بخشی از مباحث شر ( با هدف سامان9981)» ادب فارسی

 کردهها را تحلیل آن هایترین ضع مهمهای گذشته را بررسی و های دههنویسیشر 

در حوزة فهم متن  ’نویسیشر ‘ شناسی ساختارآسیب»مقدم در مقالة علویمهیار  است.

 چهارگانة اشکاالت( به بررسی 9981(« )های حافظادبی )با نگاهی انتقادی به شر 

پرداخته  ،ردخوچشم میها بهدر این شر که ای، واژگانی و صوری مایهندرو ساختاری،

 بر عرب، نقدی جهان در تطبیقی ادبیات شناسیآسیب»پروینی در مقالة  خلیلاست. 

جدید در ادبیات تطبیقی و تحلیل  هایافق( 9914« )آفاق و مشکالت المقارناالدب

مقدم در مقالة عمارتی بررسی کرده است. داوودبا نگاه انتقادی را نظریة پذیرش 
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به  (9916) «بالغی هاینامهدرس تدوین مدرن در هاییهنظر کاربرد شناسیسیبآ»

در برخی  پرداخته و پس از بررسی های بالغینامههای درسو آسیب هاکاستیبررسی 

های مدرن کاربرد نظریه ةهای بالغی و شیونامهپیشنهادهایی برای تدوین درس ،موارد

های شناسی و نارساییسیبآ»پور در مقالة قاسمی. قدرت است کردهه ئها اراندر آ

های نقد نامهشناسی چهار منبع از درسبه بررسی و آسیب( 9916« )نامة نقد ادبیدرس

 است.    پرداخته  فرامامی، تسلیمی و شایگانشمیسا،  تألی  ،ادبی

به چند پژوهش در عرصة معرفی  فقط اما در این کندوکاو، نویسندة این مقاله 

شناسی این رویکرد و چند تحقیق در حوزة آسیب شناسیشناسی و نیز آسیبروایت

معناشناسی روایی مکتب نشانه: علی عباسی در کتاب الگوی کنشگر گِرِمس برخورد
های روایی و بیان معناشناسی برای تحلیل(، به ارائة دیدگاه نشانه9911) پاریس

گِرِمس پرداخته  معناشناسی رواییویژه نشانهگری بههای مکتب پاریس و روایینگرش

(، به 9911« )شناسی زبان فارسیهای روایتنگاهی به پژوهش»است. مینا بهنام در مقالة 

شناسی در ایران و شناسی، چگونگی گسترش نظریة روایتهای ظهور روایتزمینه

وضعیت کنونی این حوزه پرداخته و درنهایت بر این نکته تأکید کرده که گاه 

شناسی و توجهی چه بسا روایتاند و این بیره به افراط برده شناسیپژوهشگران روایت

درد یا »خانی در مقالة رو سازد. عیسی اَمَننقد و نظریة ادبی را در ایران با بحران روبه

شناسی ( آسیب9919« )های ادبی در تحقیقات معاصرشناسی کاربرد نظریهدرمان آسیب

های ادبی معاصر را محور شناسی در پژوهشهای روایتو تجزیه و تحلیل کاربرد نظریه

ترجمة حمیدرضا شعیری نقصان معنا توجه خود قرار داده است. گِرِمس در کتاب  

معناشناسی متن ادبی در تحلیل نشانه آن نقش و گفتمانی کنشگر جایگاه بر (9981)

دگاه معناشناسی گفتمانی، نظام ارزشی گفتمان را از دیورزد. وی در نشانهتأکید می

کند و از سوی دیگر الگوی کنشگر او با مراحل فرایند کنشگر و ناظر گفتمانی مطر  می

عنوان عامل به« کنش»یابد. از این روست که گِرِمس بر اصل آفرینش روایت پیوند می
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شناسی ساختارگرا تا از نشانه»شعیری در مقالة  .کندپویایی و سیالی زبان تأکید می

توجه به بافت،  ازهای گِرِمس، ( ضمن تبیین دیدگاه9988« )تمانیمعناشناسی گفنشانه

عنوان اصلی که از پویایی و فرایند بودن زبان به« کنش»موقعیت، تعامل و در یک کلمه 

 شکل داده است، بحث می کند. در نظرحکایت دارد و اساس الگوی کنشگر گِرِمس را 

نگاهی نقادانه »راضیه آزاد در مقالة  دادن به معناست. بال و پر 1شعیری، کنش گفتمان

( به اشکاالت این 9911« )االولیاةتذکرهای به الگوی کنشگر گِرِمس، با تکیه بر حکایت

الگو در این اثر عطار ازجمله نبود الگوبندی قطعی، حیور دو فاعل در یک روایت و 

روایت، حکایت »درهم آمیختن/ خلط فاعل پرداخته است. مسروره مختاری در مقالة 

« شناسی والدیمیر پراپشناسی نظریة روایت )مطالعة موردی: نظریة ریختآسیب

شناسی والدیمیر شناسی و معرفی نظریة ریختبر معرفی روایت و روایت( عالوه9916)

شریفی  شناسی سخن گفته است.شناسی در زمینة روایتپراپ، از پنج مورد آسیب

( به بررسی بیش از بیست مقاله که با 9911» )گِرِمس یک روش مرده»صحی در مقالة 

های ها، تشابهات و سرقتاند، پرداخته و آسیبگیری از نظریة گِرِمس قلمی شدهبهره

( از 9988)معناشناسی سیال نشانه در کتاب شعیریرا آشکار ساخته است.  هاادبی آن

ده است که پیروان یاد و تأکید کر« شناسی ساختارگرای محضنشانه»رویکرد گِرِمس به 

ها را در . وی نشانهبینندنمی رو بی و منقطع بسته، هایقالب در جز را نشانه این نظریه

علی داند. رویکرد کالسیک تا ساختارگرا دارای کارکردهای معمول، رایج و تکراری می

(، به ارائة دیدگاه 9911) معناشناسی روایی مکتب پاریسنشانه( در کتاب 9911) عباسی

گری های مکتب پاریس و رواییهای روایی و بیان نگرشمعناشناسی برای تحلیلنشانه

 معناشناسی روایی گِرِمس پرداخته است.ویژه نشانهبه

شناسی، تاکنون های روایترسد در میان پژوهشنظر میه به آنچه گفته شد، بهبا توج

گِرِمس نگاشته نشده  الگوی کنشگر شناسی وشناسی روایتهیچ اثری دربارة آسیب

است و این خأل پژوهشی موجب شد نویسندة این مقاله به چنین پژوهشی دست یازد. 
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در نقد و نظریة ادبی سخن « بحران»هایی که صرفاً از برخالف شماری از پژوهش

های و آفت« بحران نقد ادبی»های ها، دالیل وآفتکوشد ریشهرانند، این مقاله میمی

شناسی به زبان فارسی را بکاود و های دانشگاهی در زمینة روایتوهشیافته به پژراه

شناسی زدایی و ارائة راهکارهای کاربردی در حوزة روایتشناسی به آفتبر آسیبافزون

 بپردازد. 

 جامع آماری تحقیق شناسی وروش. 4ـ1

های شناسی در زمینة پژوهشاین پژوهش با نگاهی انتقادی، با رویکرد آسیب

گِرِمس و « ها در روایتساختها و ژرفتمایز بین روساخت» شناسی و نظریةایترو

شناسی و الگوی رویکرد روایت هایو ضع  هاالگوی کنشگر با هدفِ نشان دادن قوتت

ای، روش تحلیل صورت کتابخانهکنشگر گِرِمس و براساس روش گردآوری اطالعات به

 انجام شده است.   ئیاستقراصورت کیفی و روش استداللی ها بهداده

 اند از: های مقاله عبارتپرسش   

های دانشگاهی در ایران با الگوی کنشگر گِرِمس در پژوهششناسی و مباحث روایتـ 

زدایی شناسی و آفتتوان به آسیبروست و چگونه میچه مشکالت و معیالتی روبه

 از این مباحث با تفکر انتقادی پرداخت؟

شناسی و الگوی کنشگر گِرِمس چه تأثیری در رشد ی به رویکرد روایتنگرش انتقادـ 

 های نقد ادبی در ایران و ارتقای سطح آفرینش و پژوهش ادبی دارد؟و بالندگی حوزه

شناسی و الگوی کنشگر گِرِمس شناسی رویکرد روایتدر این تحقیق، بررسی آسیب   

فت مقاله در زمینة الگوی کنشگر شناسی و هبراساس شانزده مقاله در زمینة روایت

 گِرِمس انجام شده است:  

 شناسی:های برگزیدة حوزة روایتالهمق

 ،علوم انسانی ةوهشنامپژ، «اشناسی روایتمعن»(، 9983) بابک، مرتییمعین .9
 . 993ـ991، صص91ش ،دانشگاه شهید بهشتی

http://ensani.ir/fa/article/142927/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/19171/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/19171/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
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شناسی نظریة روایت )مطالعة حکایت روایت، آسیب»(، 9916مختاری، مسروره ) .2

مة انتقادی متون پژوهشنا، «شناسی والدیمیر پراپ(موردی: نظریة ریخت
 . 911ـ989، صص1، ش91، سریزی علوم انسانیبرنامه

داستان هفت گُردان  شناسیروایت»(، 9981) شیبانی و رقیه آرش، مفاخراکبری .9

زبان و ادب  ةمپژوهشنا، «روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی ةبرپای
   .934ـ919(، صص94) 3. ش4د ،فارسی )گوهر گویا(

(، 9981) و فرزاد کریمی طاهری اهلل، قدرتغالمحسین ،زادهغالمحسین .4

، 3، سهای زبان و ادبیات فارسیپژوهش ،«نیما ةها در افساننشانه شناسیروایت»

 .938ـ911، صص3ش

 ،نقد ادبی ،«ی روایتشناسهای موازی و معنیجهان» (.9911) اسمیر بامشکی .5
 .998ـ19، صص9، ش1س

، «شناسیروایت ةالطیر برپایتحلیل منطق»(، 9911)مولودی  و فؤاد کاظم، دزفولیان .6

  .991ـ999، صص31ش ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی

شناسی بررسی روایت»(، 9916مقدم )لیقوان، جواد و مهیار علویصدیقی .7

شناسی ادب تنم ،«نتالصوفیه براساس نظریة زمان در روایت ژرار ژطبقات
 .18ـ81. صص94، شفارسی

، «شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقیریخت»(، 9981) مینا ،بهنام .8

    .911ـ999(، صص99) 9. ش4د ،زبان و ادب فارسی )گوهر گویا( ةپژوهشنام

، «تودوروف ةمقامات حمیدی براساس نظری شناسیروایت»(، 9988) راضیه ،آزاد .1

  . 93ـ1، صص36ش ،های ادبیپژوهش

، «متون روایی ةو ترجم شناسیمبانی نظری روایت»(، 9986) ابوالفیل ،حری .91

   .96ـ34صص ،98ش ،مطالعات ترجمه

http://ensani.ir/fa/article/author/37251
http://ensani.ir/fa/article/author/37251
http://ensani.ir/fa/article/author/37251
http://ensani.ir/fa/article/281118/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30800/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-14-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30800/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-14-
http://ensani.ir/fa/article/author/22399
http://ensani.ir/fa/article/author/22399
http://ensani.ir/fa/article/220254/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/360931/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/298739/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33201/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-20
http://ensani.ir/fa/article/author/69732
http://ensani.ir/fa/article/author/69732
http://ensani.ir/fa/article/281112/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30799/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-13-
http://ensani.ir/fa/article/author/9279
http://ensani.ir/fa/article/author/9279
http://ensani.ir/fa/article/265270/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/28697/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-26
http://ensani.ir/fa/article/author/14046
http://ensani.ir/fa/article/author/14046
http://ensani.ir/fa/article/82129/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33108/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-18
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تاریخ بیهقی؛ بررسی  شناسیروایت»(، 9988) مولودیو فؤاد کاظم  ،دزفولیان .99

 ،اریخ ادبیاتت، «ژنت ةبراساس نظری« حکایت بوبکر حصیری»سازوکار روایت 

  .919ـ81، صص69ش

 گاو و شیر باب بررسی ساختارگرایانة» (،9919داری، احمد و سمانه عباسی )تمیم .92

، 11، شمارة پژوهی ادبیمتن، «الگوی کلود برمون اساس بر دمنه و کلیله

   .11ـ44صص

ترین رویکردها به تعری  روایت و عناصر مهم» (،9911)شاندیز، ابوالفیل توکلی .99

 .19ـ49، صص96، شنقد ادبی، «ایرشتهآن با نگاهی میان

 بررسی»(، 9988اهلل طاهری )زاده و قدرتزاده غالمحسینغالمحسینرجبی، زهرا،  .94

 ادبیات و زبان پژوهش ، مجلة«روایت پادشاه و کنیزک در تعلیق و زمان رابطة
 .81ـ18، صص93، شفارسی

 بررسی» (،9916سودا )سرحدی، فریبا، حسین خسروی و محمدعلی آتشرییسی  .95

زبان و ادب  فصلنامة، «برمون نظریة اساس بر سووشون رمان ساختاری تحلیل
 .  49ـ33، صص93، شفارسی

ساختار روایت در داستان شیخ صنعان، براساس نظریة »(، 9911شکری، یداهلل ) .96

 . 998ـ994، صص99، شیفصلنامة زبانی ـ بالغ، «ژرارژنت

 برگزیدة الگوی کنشگر گِرِمس:های مقاله

تحلیل ساختاری شعر عقاب »(، 9919آقاخانی بیژنی، محمود و دیگران ) .9

، «های برمون و گِرِمسخانلری و خانة سریویلی نیما یوشیج براساس نظریه
 .91ـ1، صص9، ش9، سفصلنامة تخصصی مطالعات داستانی

المحجوب بررسی تحلیلی ساختار روایت در کش » (،9911دهقانی، ناهید )  .3

، 48ش پژوهی ادبی،، متن«شناسی روایی گِرِمسهجویری براساس الگوی نشانه

 .93ـ91صص

http://ensani.ir/fa/article/326346/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/326346/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/36180/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-61
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/36180/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-61
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تحلیل ساختاری طر  داستان کیومرث »(، 9919کریمی، پرستو و امیر فتحی ) .9

فصلنامة تخصصی مطالعات  ،«براساس الگوی تودوروف، برمون و گِرِمس
 . 11ـ83، صص9، ش9س، داستانی

االولیا برپایة ةتحلیل حکایات تعلیمی تذکر» (،9913)مدرسی، فاطمه و دیگران  .4

 .  913ـ19، صص31، ش1، سپژوهشنامة ادبیات تعلیمی ،«الگوی روایی گِرِمس

 نسبتهرانی، صادق سیاحی و علی عدالتیعچرش، خیریه، حسن دادخواه  .1

الفراشه از محمد سلماوی اجنحهمناسبات و کارکردهای قدرت در »(، 9911)

، پژوهشنامة نقد ادب عربی، «براساس الگوی کنشی گِرِمس و نظریة گفتمان

 . 911ـ999، صص99ش

تحلیل داستان رستم و سهراب »(، 9911پور )محمدی، علی و نوشین بهرامی  .6

، 91ش پژوهی،ادب، «میشل فوکو شناسیهای روایتبراساس نظریه

   . 968ـ949صص

« الگوی کنشگر»کاربرد (. »9981دم، مهیار و سوسن پورشهرام )مقعلوی .1

زبان  ةپژوهشنام ،«ستانی نادر ابراهیمیهای داگِرِمس در نقد و تحلیل شخصیت
 . 996ـ11، صص4، ش3د ،و ادب فارسی )گوهر گویا(

  . مبانی نظری تحقیق 4

  شناسی در ادبیات و نقد ادبی های آسیببایستگی .1ـ4

شناختی خود نگاهی آسیب ن به رشد و بالندگی باید به درونادبیات برای دست یافت 

هان پیوند ادبیات با انسان و ج کردهای ادبیات و شناختکار داشته باشد. بازاندیشیِ

باید همواره به آن  هایی است که اهل ادباز ضرورت هاها و مدلولهستی در مصداق

هایی دچار هایی ادبیات به آفتشناسی ادبیات یعنی چگونه و از چه راهبپردازند. آسیب

گوید که شناسی ادبیات به ما میآسیب گردد.ها پیراسته میشود و چگونه از این آفتمی

http://ensani.ir/fa/article/12672/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%90%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/12672/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%90%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
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های ادبی فراهم کرد گویی درخور ساحت ادبیات با متنوتوان همواره گفتچگونه می

مقدم، )ر.ک: علوی گوی دوسویه را تداوم بخشیدوتوان این گفتای میو با چه شیوه

 شناسی با هدف ارتقای ساحت ادبیات، رشد و بالندگی آفرینش ادبیآسیب .(91: 9981

و جلوگیری از انحطاط، تقلید و تکرار در فرایند آفرینش و نیز رشد و بالندگی 

پردازی در رویکردهای نقد و نظریه با های ادبی و کاربرد شایسته و مناسبپژوهش

و تفکر شناسی آسیبشناختی متون ادبی، ضرورتی گریزناپذیر است. تحلیل زیبایی

های ادبی و لیدهای تکرارآمیز در آفرینشتقبسیاری از  انتقادی برآن است دربرابر

ارزیابی در نقد »شناسی و آسیبهای ادبی بستیزد. در پژوهش گراییواپسایستاگرایی و 

شود و این کار تنها پس از تعمق در آثار ادبی های منتقد حاصل میمندیتجربهبه مدد 

های ادبی با های پیشین و مقایسة نمونهق و بازگشت به تجربهبا تالش فکری خال

 شناسی، در فرایند آسیب (.6: 9981)امامی، « آیددست مییکدیگر به

های باید جهان نوین را شناخت، با آن به تعامل پرداخت و به شناخت زیرساخت

های پویای فرهنگ و مایهبه دست گذر به مدرنیته روی آورد. در این میان، توجه

 در کند.ر پرفرازونشیب یاری میما را در پیمودن این مسی تاریخ گذشته

ای از ای از فرهنگ و جلوهپیکره ةمیابشناسی ادبیات، باید ادبیات را بهآسیب

نگاه « کلّ»یک ة میابنگری و ادبیات را بهخالقیت و آفرینندگی پنداشت. جزئی

 رساندعنوان بخشی از فرهنگ جامعه ندیدن، به ادبیات آسیب مینکردن و آن را به

 (. 99: 9981مقدم، )علوی

شناسی با نگرشی کاربردی و انتقادی در مسیری درست قرار گیرد، اگر آسیب 

نماید و نقد و تحلیل مایة آثار ادبی رخ میهای جدیدی در ساختار و درونرهیافت

ای است که در حوزة پدیدهشناسی آسیب. از آنجایی که بخشدمتون ادبی را نیز ارتقا می

ناپذیری به ساختار علوم های جبراننبود آن لطمهدارد،  ایویژه یتعلوم انسانی اهم

شناسی آسیبتوان گفت درمجموع میزند. حوزه می های اینانسانی و درنتیجه پژوهش

از آفرینش آثار سازد؛ بخشد و آن را هدفمند میدستاوردهای پژوهشگران را سامان می
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کند؛ گیری میهای ادبی جلوصة پژوهشآمیز ادبی و نیز تحقیقات ایستا در عرتکرار

 سازد وآشکار می ،شودارزش جلوه دادن آثار ادبی میکمایی را که باعث هضع 

شناسی ادبی و در آسیب شود.می اندیشه و دستاوردهای آن پویایی فرهنگ و موجب

ر از دانشگاهی ادبیات، باید با دیدی علمی و انتقادی و به دو ةزدایی از حوزآفت

 ماناندیش سرزمینادبیاتِ ژرف ةو در بالندگی دوبار اختگونه کژروی به آن بپردهر

  .دکوشی

  الگوی کنشگر گِرِمسو  شناسیکارکرد رویكرد روایت .4ـ4

موجب شناسی رویکردی است که در تحلیل متون روایی کاربرد فراوانی دارد و روایت

فراهم ساختن ابزار الزم »شناسی . نخستین وظیفة روایتشودگونه متون میپویایی این

(. 99: 9919)برتنس، « برای شر  و توصی  آشکار روایت و فهم کارکرد آن است

ساخت متون توان به ژرفشناسی رویکردی هدفمند است که به کمک آن میروایت

ای این متون از اهمیت ویژه روایت تکامل و تحول در سیر روایی راه یافت. این رویکرد

 تمامی که است روایت جامع الگوی کش »شناسی روایت هدفاست. برخوردار 

 تولید که هستند هاروش همین درواقع. دربرگیرد را هاداستان روایت ممکنِ هایروش

در ساختار تحقیقات پژوهشگران شناسی روایت .(81همان، ) «کنندمی میسر را معنا

ماهیت حقیقی متون روایی را مایه و درونهای اساسی پدید آورده، ایرانی دگرگونی

ای دقیق و علمی یاری رسانده گونهها بهنقد و تحلیل روایت آشکار و تبیین کرده و به

ها کمک مند و جهانی به درک ارتباط ملتعنوان رویکردی قاعدهشناسی بهروایتاست. 

 در کش  رابطة عناصردهد و راه می ساخت متون رواییژرفکند، خواننده را به می

 گیری بهتر از اصول و قواعد حاکم بر آن نقش اساسی دارد.منظور بهرهها بهروایت

شناسی یعنی شیوة بررسی رویکرد روایت ها ونظریة روایت یعنی نظام حاکم بر روایت

 ها.و تحلیل روایت
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الگوی کنشگر  اند،شناسی که در ایران بیشتر شناخته شدههای روایتدر میان نظریه

این حیث درخور توجه است. طبق این الگو، آنچه در روایت بر ارزش و  از گِرِمس

های آن در عرصة روایت افزاید، نقشی است که عناصر و شخصیتجذابیت آن می

توان تعداد اندکی از معتقد بود می آفرینند. گِرِمسبرعهده دارند و رخدادهای آن را می

منطق جهان داستان را آفرید. این الگو ها را یافت و از این الگوها الگوی کنش شخصیت

ساخت متون روایی دارد و قادر است توانایی درخوری در تحلیل روساخت و ژرف

های پنهان را بنمایاند و این های پیچیدة روایتهای موجود در الیهمفاهیم و خالقیت

مورد الگوی گِرِمس شیوة نگاه ما به متن را »بخش سازد. مفاهیم را برای مخاطب لذت

« سوی متن برویمهای متعدد بهکند تا با پرسشدهد و ما را یاری میتوجه قرار می

دستاورد این الگو آن است که ذهن پژوهشگر با رویکردی  (.86: 9919)برتنس، 

 را به متن روایی آید و نوع نگاههای تازه برمیخالقانه در تکاپوی میامین و یافته

هایی راه یافته است که کوشش کنشگر گِرِمس نیز آفتالگوی کند. اما به دگرگون می

شناسی این الگو پرداخته و راهکارهایی هم ارائه شود با نگرشی انتقادی به آسیبمی

 شود.

معناشناسی الگوی نشانه گِرِمس 1،یلمسل لویی  و 6پراپ یمیرهای والددرپی دیدگاه

معناشناسی مکتب نشانه یةنظر پردازنظریه ترینمهمو روایی خود را مطر  کرد. ا

 گفتمانی و هاینظام در انواع معنا دریافت و تولید شرایط بررسی به است که 8پاریس

  پرداخته است. روایی

های گفتمانی بر فرایند پویا، سیال و پدیداری زبان تکیه دارند که گفتمان را به نظام

مانی شکل کند. پس در طول گفتمان است که کنش گفتکنشی زنده تبدیل می

)شعیری،  شناساندرا بیش از پیش به ما می گیرد و کنشگر با تولید معنا خودمی

9988 :96.) 

یعنی عوامل کنشی روایت را به جلو )هستند  «کنش»های گفتمانی یا مبتنی بر نظام    

تواند ضمن تحقق شود که میکنش به عملی گفته می .«وِششُ»یا مبتنی بر  (برندمی
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گِرِمس و کورتز، کنش  ةعقیدی دیگر گردد. بهتموجب تغییر وضعیتی به وضعیای برنامه

ای روایی که خود سبب استفاده از فرایند روایی یا نظام یعنی تحقق برنامه» گفتمانی

ش وِ( و ش99ُ: 9988شعیری و وفایی، به نقل از )« گرددنشینی در گفتمان حاصل میهم

بژه وصال عاملی با اُ ةکنندر آن قرار دارد یا بیانحالتی است که عاملی د ةکنندتوصی »

 (.93، )همان «ای ارزشی استیا گونه

 ها. تحلیل داده2

 های دانشگاهی در ایرانشناسی در پژوهششناسی رویكرد روایت. آسیب1ـ2

های درخوری دربارة نظریة روایت های دانشگاهی در ایران، تاکنون پژوهشدر پژوهش

های ها و نشستصورتِ ترجمه، تألی ، مقالة پژوهشی و همایشهشناسی بو روایت

ها منشأ تحولی بنیادین در تحقیقات ادبی، گونه پژوهشعلمی صورت گرفته است. این

گمان روی بیویژه در حوزة نقد و تحلیل متون ادبی ـ روایی فارسی، شده است. به

ویژه رویکرد ی ادبی، بههاآوردن پژوهشگران ایرانی به نوگرایی در عرصة پژوهش

شود که از این رهگذر شناسی، منجر به تبیین و کاربست مفاهیم جدید میروایت

کند که خود موجب پژوهشگر را به دنیایی مملو از میامین جدید و بکر وارد می

مانند خاستگاه رویکرد های نو و سرچشمة میامین تازه است. بهآفرینش اندیشه

شناسی ها از روایتگونه پژوهشی در غرب، در ایران نیز اینشناسهای روایتپژوهش

گِرِمس  های پراپ، تودوروف، بارت وهای روایی ساختارگرا و بیان دیدگاهو تحلیل

های غیرادبی برگرفته از دیگر های پساساختارگرا ـ که عمدتاً نگرشآغاز شد و به نظریه

های گفتمانی و نقد گفتمان روایی لیلشکنی، فمینیسم، تحها بود ـ مانند شالودهرشته

بوطیقای پراپ،  ( نوشتة والدیمیر9968)های پریان شناسی قصهریختانجامید. ترجمة 
واالس  ( نگارش9983)های روایت نظریهتزوتان تودوروف،  ( اثر9911)ساختارگرا 

یز مایکل جی. توالن ن ( از9989)شناختی بر روایت درآمدی نقادانه ـ زبانمارتین، 
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نویسی و درآمدی بر داستاناحمد اخوت و  ( به قلم9919)دستور زبان داستان تألی  
شناسی های در حوزة روایتنیاز از شمار کتاباهلل بیفتحنوشتة ( 9918)شناسی روایت

های ها، مقاالت و البته شماری اندک کتاب در زمینة نظریهساختارگراست. در این سال

معناشناسی پساساختارگرا به زبان فارسی ترجمه شناسی و نشانهپساساختارگرایی روایت

و تألی  شده است که نام سیمور چتمن، ژاک دریدا، پیتر بروکس و گِرِمس در این آثار 

شناسی ساختارگرا، ساختارگرایی نمود بیشتری دارد. درواقع زیرساخت روایت

معناشناسی شکل انهشناسی پساساختارگرا براساس نششناختی است و روایتنشانه

گرفته؛ یعنی حرکتی که از ساختارگرایی روایت آغاز شده و به معناشناسی روایت 

 انجامیده است. 

مفهوم رمزگان »هایی در زمینة توان منکر تأثیر دستاوردهای پژوهشی پژوهشنمی

شناسی روایت»تودوروف، نظریة زمان در روایت و « دستور زبان روایت»بارت « روایی

ها در ساختها و ژرفتمایز بین روساخت»ی ژرار ژنت و الگوی کنشگر و «ارگراساخت

ها، بسیاری از جز شمار اندکی از این پژوهشاما بهگِرِمس به زبان فارسی شد. « روایت

های جدید علمی و کمک به ارتقای جایگاه تحلیل و ها فاقد ابداع و نوآوری، یافتهآن

ها سایه زدگی بر آنار و تقلید و رونویسی و شتابدریافت متون روایی است و تکر

شناسی و الگوی شناسی در چارچوب رویکرد روایتاین بررسی آسیب انداخته است.

شناسی و هفت  مقاله در حوزة کنشگر گِرِمس براساس شانزده مقاله در زمینة روایت

االت راه الگوی کنشگر گِرِمس انجام شده است. مشکالت و معیالتی که به این مق

شکل مصداقی به این یافته، تقریباً در همة این موارد عمومیت دارد و از این رو به

ل و شناسی در ایران دارای این مسائهای روایتپژوهشای نشده است. مشکالت اشاره

 مشکالت است: 

. ناآشنایی با زیرساخت مبانی فكری، نظـری و فلسـ،ی، و پیشـینة تـاری ی     1ـ1ـ2

 شناسیروایت
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سـاختارگرا  دورة پیش توان به سه دوره تقسیم کرد:شناسی را میپیشینة تاریخی روایت 

پساساختارگرا )دورة معاصر(. دورة  م(؛ دورة9181ـ9161ساختارگرا )م(؛ دورة 9161)تا

شناسی را برداشـته  رسد ارسطو نخستین گام در عرصة روایتنظر میساختارگرا: بهپیش

ل شدن نقـل سرگذشـت توسـط راوی )در    قائ ورد تمایزهای ارسطویی درماست. بحث

ها )در متن نمایشی( بـه  متن روایی( و بازنمایی داستان و بیان محاکات توسط شخصیت

مطالعاتی در پایـان سـدة نـوزدهم و آغـاز سـدة بیسـتم انجامیـد. فرمالیسـم روسـی در          

هـای  شخصیت( بین 9131شناسی تأثیر بسیاری گذاشت و تمایز ادوارد فورستر )روایت

هـای  شناسی قصهریخت(، های ساده )ابتدایی و ایستاجامع )پیچیده و پویا( و شخصیت
رنـگ ویکتـور شکلوفسـکی    شناسـیِ بررسـی پـی   ( و شکل9138والدیمیر پراپ ) پریان

شناسـی داشـت. دورة   ای در گسـترش مطالعـات روایـت   ( نقش بارز و برجسـته 9131)

گرایـی و  شناسـی تحـت تـأثیر صـورت    ری روایتاصول نظ در این دوره،«: ساختارگرا»

پـردازان بزرگـی در ایـن حـوزه جـای      شناسی ساختارگرای سوسوری بـود. نظریـه  زبان

گیرند: کلود لوی ـ استراوس: تحلیل ساختاری اسطوره، تزوتـان تـودوروف: دسـتور     می

 زبان روایت، کلود برمون: منطق روایی، ای. جی. گِـرِمس: الگـوی کنشـگر، تمـایز بـین     

ها، روالن بارت: بررسی مفهوم رمزگان روایی و ژرار ژنـت:  ساختها و ژرفروساخت

سـو  از یـک   پساساختارگرا )دورة معاصـر(: در ایـن دوره،   نظریة زمان در روایت. دورة

شـکنی )تحـت تـأثیر نظـرات ژاک دریـدا(،      شناسی با مباحث شـالوده  مطالعات روایت

ای پیونـد دارد  رشـته از سوی دیگر با مباحث میـان کاوی و شناسی، فمینیسم و روانزبان

(. از این رو مبـانی نظـری و فلسـفی    81ـ86: 9916مقدم، لیقوان و علوی)ر.ک: صدیقی

ــت ــدگاه روای ــی دی ــانه  شناس ــاختارگرایی، نش ــاختارگرایی، پساس ــای س ــی و ه شناس

هـا دیـدگاه فلسـفی برآمـده از     معناشناسی اسـت و آبشـخور فکـری ایـن نگـرش     نشانه

 هاست.  آن
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شناسی بـه زبـان فارسـی برپایـة مبـانی فکـری و       های روایتاما شماری از پژوهش

ویـژه در دورة سـاختارگرایی   شناسـی )بـه  شناختی روایـت فلسفی ساختارگرایی ـ نشانه 

شناسی( معناشناسی )در دورة پساساختارگرایی روایتشناسی( و زیرساخت نشانهروایت

کننـد، بـا   فرسـایی مـی  بسیاری که در این حـوزه قلـم   شکل نگرفته است و پژوهشگران

 گانة آن ناآشـنایند. های سهها، آبشخور فکری و پیشینة تاریخی این رویکرد و دورهنحله

از مباحـث   این حوزهبه دور ماندن  شناسیپژوهشگران  روایتاز ناتوانی اعظمی  بخش

رویکردهـای نقـد و   حـال آنکـه    ؛مرتبط اسـت آن های علمی و فلسفی نظری و اندیشه

شـکل  نظـری روشـن و منسـجمی     نگرش ةسخت نیازمند است برپایتحلیل متون ادبی 

ادبیات، نقد ادبی و های تئوریک بحثشناسی با پژوهشگر حوزة روایت. هر اندازه گیرد

آشنا  و الگوی کنشگر گِرِمس بیشتر شناسیمبانی فکری، نظری و فلسفی رویکرد روایت

رویکردهـا   ایـن  کاربردی بودن، به کار گیردث را در نظر و عمل بهگونه مباحشود و این

ناآشـنایی بـا مبـانی فکـری و پیشـینة       کرده است. بیشتری در تحلیل متون روایی کمک

بنیـه،  های افسارگسیخته، کمو الگوی کنشگر گِرِمس جز پژوهش شناسیتاریخی روایت

اعتنـایی  بـی  نخواهـد داشـت.  شـده، هـیچ درپـی    نگرانه، تقلیـدآمیز و رونویسـی  سطحی

 بــه ســاحت بــه مباحـث علمــی و نظـری  شناســی حــوزة روایـت ورز فرهیختگـان ادب 

 سـنجیده و  منـد، شناسیِ منسجم، هدفتوان به آسیبمیناست.  زدهآسیب  شناسیروایت

ای از مبـانی فکـری، نظـری و فلسـفی     ، اگر آگاهیدست یافت شناسیاستوار در روایت

هـای  چون ایران کـه مباحـث نظـری و اندیشـه    همدر کشوری  تهوجود نداشته باشد. الب

وبـیش  پـذیری کـم  علمی و فلسفی جدید جـوان و نوپاسـت، ایـن نابسـامانی و آسـیب     

 نماید.  ناپذیر میگریز

 

 های ادبی و تاریخ فرهنگ ایران ناآشنایی با گ،تمان .4ـ1ـ2
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اهیت متون ادبی فارسی، سنت ادبی، شناسی با مپژوهشگران حوزة روایت آشنایی اندک 

شناسی ادبی، گفتمان غالب فکری در این آثار و پیشینة تاریخی فرهنگ و اندیشة جریان

رغم غنای فرهنگی متون ادب فارسی و کارکردهای درخور ایرانی باعث شده است، به

اسی شنهای روایتهای ارزشمندی از پژوهششناسی، نتایج و یافتهتوجه رویکرد روایت

 دست نیاید.    گونه متون بهدر تحلیل این

 از منفرد هایتحلیل رواج سبب هاارزش و هادانش تاریخی جایگاه از ناآگاهی

 نسل. است شده ادبی ژانرهای و هافرم ها،اندیشه تاریخ به توجهیو بی ادبی متون

 نتیجة. نددار ادبیات تاریخ و سنت از ایو بریده منقطع درک ما جدیدِ دانشگاهی

 و فارسی ادبیات شناسی درجریان ضع  و شناسیگونه در بحران رویکردها این

 و بریدهبریده فرایندهای در ادبی مطالعات .است ادبی هایبندیدوره در ناکامی

 آن نتیجة و انجامدمی نادرست هایفرضپیش به دوره هر ادبی آثار با بدون پیوند

 هایبندیدوره و شناسیجریان برای که است یهای کالننگاه به دستیابی عدم

  (.96 :9911 دارد )فتوحی، ضرورت تاریخی متنوع

 شناسی. بدفهمی و کژخوانی رویكرد روایت2ـ1ـ2

دلیل مراجعه نکردن به منابع شناسی به زبان فارسی، بههای روایتدر شماری از پژوهش

لی، نبودِ مطالعة دقیق و ژرف های مناسب از متن اصاصلی این رویکرد، کمبود ترجمه

پردازان، نافرهیختگی ناشی از شناسی، شیفتگی دربرابر نظریهها و الگوهای روایتنظریه

دست، نوعی شناسی و مباحیی از اینهای روایتمطالعه نکردن زیربنایی دیدگاه

شناسی نگری در زمینة نظریة روایت و الگوهای روایتخوانی، بدفهمی و سطحیغلط

 د دارد. وجو

 

 شناسیتوجهی به الگوهای نظری ـ کاربردی روایت. بی2ـ1ـ2
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های اساسی در شناسی الگویی عملی در تحلیل روایی داستان است. مؤلفهروایت 

های سطح داستان )عناصر زمانی: نظم، تداوم ند از: مؤلفهاشناسی عبارترویکرد روایت

پردازی: کنش، های شخصیتتن(؛ مؤلفهو بسامد؛ عناصر مکانی: مکان داستان و مکان م

شدگی: کانون، همانند راوی، جزئی از زاویة گفتار، وضعیت ظاهری، محیط و...؛ کانونی

ند از: وجه ادراکی )زمان و مکان(، وجه اشدگی عبارتاست. وجوه کانونیدید 

 روایتگری: سطو  ؛شناختی )مؤلفة شناختی و مؤلفة عاطفی( و وجه ایدئولوژیکیروان

های روایی )درونی و بیرونی(؛ الگوی ارتباط روایی )فراداستانی و زیرداستانی( و الیه

زبانی که دست. بسیارند پژوهشگران فارسیشناسی راویان و مواردی از اینروایی؛ سنخ

شناسی و الگوهای نظری ـ کاربردی در تحلیل روایت هایشان با این مؤلفهآشنایی

زبان روایت متون روایی سطحی، غیرعلمی و نادقیق است و های روایت و دستور گونه

 هایشان نمود عینی دارد.ها و پژوهشنافرهیختگی در مقاله

 شناسیهای روایت. گزینش نامناسب متون ادبی فارسی در تحلیل2ـ1ـ2

های روایی است. از این رو در شناسی الگویی کاربردی در تحلیل متنروایت 

ی اساسی مطر  است؛ مانند: روایت داستانی چیست و چه هایشناسی پرسشروایت

کند؟ هایی متن را به متنی روایی تبدیل میها دارد؟ و چه ویژگیتفاوتی با دیگر روایت

ای از (. روایت داستانی یعنی روایتگری زنجیره99: 9981ک: ریمون ـ کنان، .)ر

یی است که در کنار یکدیگر، از رویدادها شدهروایت توالی شناخته رخدادهای داستانی.

اند. مفهوم غیرتصادفی در این تعری  پذیرفتنی البته نه از روی تصادف، قرار گرفته

 (.Toolan, 2001: 8)بودن رخدادها در منطق روایت است و نه لزوماً منطق دنیای عینی 

« گویی )راوی( داردکند و داستانروایت متنی است که داستانی را بیان می»همچنین 

(Schles & Kellog, 1966: 4.)  روایت نوعی توالی زمانی دوالیه است: زمان چیزی که

 (.943: 9981یالن، ویک)مک شود )زمان مدلول( و زمان روایت )زمان دال(نقل می

کند. های داستان روایت میمعموالً داستان را راوی یا یکی از شخصیت باور ارسطو،به
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وسیلة و در حالت دوم، متن نمایشی است و به در حالت اول، متن روایی است

شناسی باید دریابد متنی آید. از این رو پژوهشگر حوزة روایتنمایش درمیشخصیت به

گزیند، باید مصداق متن شناسی در عرصة عمل و کاربردی برمیکه برای تحلیل روایت

ترین مؤلفة روایی باشد؛ یعنی داستان را راوی روایت کند و زمانمندی روایت مهم

شناسی است که نقشی اساسی در گزینش متن روایی دارد. پژوهشگر باید دریابد روایت

ها(، برای پژوهشگر شود )زمان مدلولزمان در روایت، یعنی زمان چیزی که نقل می

ها اهمیت دارد. بنابراین همسو با شناسی نباید جایی داشته باشد و زمان دالروایت

شناسی، گزینش متن مناسب برای تحلیل الگوهای روایتها و دانستن نظریه

شناسی در تحلیل متن روایی فارسی شناسی دست یافتن به الگوی مناسب روایتروایت

ها و آشنایی با گونه متنشناسی در تحلیل اینو امکان کاربردی کردن رویکرد روایت

 اهمیت بسزایی دارد.« زمان»سرشت مؤلفة 

شناسی تحقیق و روشمند نبودن شناسی با روششگر روایت. ناآشنایی پژوه6ـ1ـ2

 های این رویكردپژوهش

های ادبی است و تابعی است از متغیر های پژوهششناسی تحقیق از ضرورتروش 

وجویی که موضوع تحقیق. از آنجایی که اساس تحقیق ابتکار و نوآوری است، جست

تقلید است و نه تحقیق. شمار بسیاری  های دیگران پرداخته شود،در آن به تکرار یافته

توجه شناسی تحقیق، بیشناسی به زبان فارسی به دور از روشهای روایتاز پژوهش

شناسی، غیرابتکاری و تقلیدآمیز است؛ موضوع به متغیر متون روایی و رویکرد روایت

با شناسی و تحلیل متون روایی توسط این پژوهشگرانِ ناآشنا تحقیق مباحثِ روایت

شناسی این شناسی موضوع روایتشناسی تحقیق قابل تعری  نیست؛ کتابروش

پردازند و الگوبرداری پژوهشگران ضعی  است؛ این پژوهشگران چون به تقلید می

پردازند و از این رو دوم نمیاول و حتی دستمآخذ دستکنند، به مطالعة منابع و می

و درنتیجه بر موضوع نیز اشراف و تسلطی  کنندها نمیبرداری و ثبت یافتهیادداشت
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شناسی عینی و ملموس یابند و نهایتاً طر  ذهنی پژوهشگر در حوزة روایتنمی

  شود.نمی

پردازان . خودشی،تگی دربرابر نظریة روایت و مقهور شدن دربرابر نظریه2ـ1ـ2

  شناسیروایت

ای از تفکر آن و مجموعهنظریه در مطالعات ادبی، تبیین سرشت ادبیات، شیوة بررسی  

هاست که زیربنای نظری هر رویکرد ادبی است که بدون آن، مبانی ادبی و اندیشه

ناپذیر های زیرساختی و اجتنابمایه است. آشنایی با نظریة ادبی از ضرورتسست و کم

مقیاس جهانی همواره صورت جدی و در در تحلیل متن ادبی است. اما این پرسش به

ه آیا نظریة ادبی در خدمت نقد ادبی است یا نقد ادبی در خدمت نظریه. به ک مطر  بوده

های شناسی باید با نظریة روایت و دیدگاههمان نسبتی که پژوهشگر حوزة روایت

شناسی آشنا باشد و این مباحث زیربنایی را در خدمت تحلیل متن پردازان روایتنظریه

وچرا و به چونهای بزرگ، پیروی بییه و نامروایی قرار دهد، شیفتگی دربرابر این نظر

زدگی و مقهور شدن دربرابر دور از تفکر انتقادی پژوهشگران این رویکرد، ایسم

 رساند. ها بسیار آسیب میگونه تحلیلشناسی، به اینپردازان حوزة روایتنظریه

 هایبافی و امتیازستانی در پژوهشمقاله گرایی،سطحی زدگی،. شتاب2ـ1ـ2

 شناسیروایت

بینی زدگی و سطحیشناسی در زبان فارسی، شتابهای روایتبر شماری از پژوهش 

 سببِبهبینی و نافرهیختگی ناشی از نبود مطالعة کافی و دوری گزیدن از ژرف

خواری و ناکارآزمودگی سایه انداخته است. شماری از بافی و خامسازی و پژوهشمقاله

ها در ر با هدف امتیاز ستاندن در مراحل باالتر آزموننگپژوهشگران جوان سطحی

تحصیالت تکمیلی و تعدادی از اعیای هیئت علمی با هدف امتیازستانی برای ترفیع و 

تنها موجب تحول بنیادین در گسترة نهپردازند که بافی میسازی و پژوهشارتقا، به مقاله
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ناپذیر بر های جدی و جبرانگمان آسیبشود، بلکه بیشناسی نمیتحقیقات روایت

کند. البته این مشکل در تمام شناسی وارد میهای روایتمایة پژوهشساختار و درون

های نقد ادبی و رویکردهای تحلیل متن ادبی که جذابیتی خاص دارد، مانند نقد حوزه

شکنی، نیز گرایی، ساختار و پساساختارگرایی، هرمنوتیک و شالودهشناسی، صورتروان

  یابد. مصداق می

 شناسیهای روایتسازی مكانیكی در تحلیل. مدل2ـ1ـ2

ی کلود برمون، «تحلیل ساختاری اسطوره» شناسی ازجملههای روایتنباید به نظریه 

ها در ساختها و ژرفتمایز بین روساخت»تزوتان تودوروف، « دستور زبان روایت»

ی «شناسی ساختارگراروایت»بارت و روالن « مفهوم رمزگان روایی»گِرِمس، « روایت

ای و توان با الگوبرداری کلیشهژرار ژنت، نگاهی مکانیکی کرد و پنداشت که می

رو  و به دور از پویایی و بالندگی و ای خشک، بیگونهسازی از این دیدگاه، بهمدل

ایی، به های هنری هر اثر ادبی ـ روشناختی ادبیات و شالودههای زیباییغفلت از جنبه

  تحلیل متون روایی ادب فارسی پرداخت.

 و ادبی هاینظام از غفلت ماند،مغفول می مکانیکی نقدهای در که مهمی مسئلة

 در هانوع مقاله این. است منتقد هایدیدگاه توضیح و تبیین در تاریخی نگرش

ر مانند. تفسیدرمی تبیین و تفسیر مرحلة در اما روند؛می پیش خوب توصی  سطح

آید که آگاهی تاریخی به و توضیح و تبیین موضوع مورد نقد، از عهدة فردی برمی

شناسد و قادر است نقش و ارزش سوژه را در موضوع دارد، سیر تطور آن را می

های خاص تبیین کند های تاریخی، متنی، فرهنگی و گفتمانهای ادبی، بافتنظام

 . (91: 9911)فتوحی، 

های انیم، باید صورتدمیادبیات  را در خدمت شناسیتروایشناسی اگر آسیب 

واقعی ادبیات با مفاهیم  ماهیت ؛ به این دلیل کهای و قالبی را به کناری بنهیمکلیشه

 ای در تیاد است.کلیشه
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هـای  محتـوا در پـژوهش  های نو و نبود عناصـر بالنـده و بـی   . فقدان یافته12ـ1ـ2

 شناسیروایت

فقـدان  ایـدة جدیـد،   شناسی در زبـان فارسـی، نبـود    ی روایتهادر شماری از پژوهش 

شـود. یکـی از   محتوا مشاهده مـی های بیمایهدرون گذار وگیری اثرنتیجههای تازه، یافته

 شناسی و الگوی کنشگر گِرِمس تحول و نوجویی ادبی اسـت. برایندهای رویکرد روایت

دربرابـر  و  ،ادبی و پژوهش شادبی در چارچوب پویایی و نو شدن مدام آفرین دگرگونی

های ادبی ها و شکلمایهتقلید در چارچوب ایستایی و رسوبی شدنِ درون و انحطاطآن 

هـای  نبـود عناصـر بالنـده و پویـا در پـژوهش     گیـرد.  ادبـی جـای مـی    ةو جمود اندیش

شناسـی  روایـت رویکـرد  . رساندها آسیب میگونه پژوهششناسی به ساحت اینروایت

رو  تحلیل نادرست و خشک و بیهای اندیشیجزم با سوی ستیزاست به گامی درواقع

ی را در ذهن پژوهشـگر  هایپرسشاین رویکرد قاعدتاً ویژه که بهغیرعلمی متون روایی؛ 

گفتنی  .خیزدگرایی به ستیز برمیگمان با مطلقو هر پرسشی بی دهداین حوزه شکل می

  گیرد.جویی مایه میقتشکل گرفتن پرسش در ذهن آدمی از حقیاست 

 هایپژوهش شناسی الگوی کنشگر گِرِمس در. مطالعة موردی: آسیب4ـ2

 ایران شناسی درروایت

ساختارگرایی تأثیر درخور توجهی در نقد ادبی و رویکردهای تحلیل متن برجای 

گذاشت و نوع نگرش را در تحلیل عناصر داستانی و جایگاه شخصیت دگرگون کرد. از 

های رفت و تابع کنششمار میشخصیت جزئی از ساختار کلی روایت به این پس،

شناسی، با هدف تحلیل شخصیت، بررسی شده بود. از این رو در روایتازپیش تعیین

معناشناسی روایی مکتب پاریس، گذار نظریة نشانهکنش ضروری است وِ گِرِمس، بنیان

طراحی کرد.  نمعیتهای ازپیشین کنشپردازانی بود که الگویی برای ااز نخستین نظریه

معناشناسی گفتمانی اما شناخت الگوی کنشگر گِرِمس بدون آشنایی با مبانی نظری نشانه
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معناشناسی گفتمانی که گِرِمس براساس شناسی ساختارگرا به نشانهو سیر تحول نشانه

اممکن و لویی یلمسل  بنیان گذاشت، ن 1رسیهای سوسور، چارلز سندرز پیدیدگاه

شناسی از آن است؛ یعنی همان عدم شناختی که بسیاری از پژوهشگران حوزة روایت

شناسی ساختارگرا به دریافت معنا، نظریة در فرایند گذر از نشانه ند:اناآگاه

مفاهیم  با را معنا آفرینش نظریه فرایند اینمعناشناسی شکل گرفته است. نشانه

 مدلول و دال نشانة رابطة ، سوسوری ساختارگرای اسیشننشانه در زد. پیوند ادراکیحسی

 (. در9: 9988وفایی،  و )ر.ک: شعیری است انسانی عامل حیور بدون و منطقی ایرابطه

 از نوع تواننمی هنوز آن را ولی است؛ متقارن مدلول و دال رابطة رس،یپی شناسینشانه

بود که مبانی  یلمسل  یگفتمانی دانست. اما در این میان لوی معناشناسینشانه

را « محتوا» و« بیان»معناشناسی گفتمانی را بنیان گذاشت و رابطة دو سطح نشانه

یلمسل  بسیار مورد استفادة گِرِمس قرار  نظریةکرد. « مدلول»و « دال»جایگزین رابطة 

 مطالعة با نامید و« نشانهدرون»و سطح محتوا را «نشانهبرون» بیان را گرفت و سطح

 زمینة که ای پرداختنظریه تبیین آن به انسانی از نوع هاآن بین ارتباط بررسی و هاهنشان

کند )ر.ک: می فراهم گفتمانی معناشناسینشانه به را ساختارگرا شناسینشانه از عبور

بخشد ادراکی میحسی کارکردی نشانه روی دو به انسانی رابطة این. (49: 9988شعیری، 

شود و به این ترتیب از هم می دوری نزدیکی و یا یکدیگر با محتوا و بیان پیوند و سبب

میرعلی و زادهشود )ر.ک: حسنسیال تبدیل میادراکی به کارکرد شهودیکارکرد حسی

 معناهاسیال بودن نشانه در معناشناسی(. فرایندهای نظریة نشانه998ـ991: 9911کنعانی، 

 سیال، پویا، هاییگونه به معناها با همراهی در هانشانه فرایندها، این در اشتراک دارند.

 شناختی، عاطفی، ابعاد در فرایند شوند و اینمی تبدیل تنشی و چندبُعدی متکیر،

 ادراکی وحسی بُعد دو که است بررسی قابل شناختیادراکی و زیباییحسی

 دارد.  بیشتری اهمیت شناختیزیبایی
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ها و کنشگران، عواملی هستند ک از شخصیتگِرِمس معتقد است در روابط بین هری

که با کنشگری خود در آفرینش رخدادها دخالت مستقیم دارند و قهرمان روایت نقش 

 یکنشگرهای و متقابل هایجفت از متشکلاصلی را برعهده دارد. الگوی کنشگر گِرِمس 

 د:کنمی کدر  مخال جنبة دو طریق از را ایپدیده هر انسان دارد اعتقاد گِرِمس. است

ان در جه که است دلیل همین به و کنیم درک را تمایزها قادریم ما»و نفی آن.  آن دامتی

این ساختار . (Greimas, 1983: 19« )یردگمی شکل ما مقاصد راستای در و ما برابر 

 در که کنشی نقش شش در رنگپی عمدة هایقاعده گیرد.رنگ شکل میدر قالب پی

 سه که اندبنیادینی عناصر هااین د.شونمی جراد، ارسنمی یتعین به کنشگرها قالب

 مفعول و کنشگر: اندشده نامیده کنشی و الگوی سازندمی را رنگپی عمدة الگوی

 با داللت ،گِرِمس نظر از عامل مخرب. و پذیر/ عامل کمکیو کنش ارذگکنش /ارزشی

 یا باید که کنش عاملارگیری دو کهر زنجیرة روایت با به. »شودمی شروع دوتایی تقابل

)سجودی، « بخشدعینیت می ادراکی منش این به ،همدیگر معکوس یا باشند هم متقابل

/ عامل کمکی+ عامل ذیرپکنش+  ارذگکنش /ارزشی مفعول + کنشگر(: 66: 9984

 کنش»گونه تعری  شده است: نزد گِرِمس، کنش گفتمانی اینمخرب. درمجموع 

 نظام یا روایی این رایندف از استفاده سبببه خود که روایی ایبرنامه ققتح یعنیگفتمانی 

 (. 99: 9988)شعیری، « گرددمی حاصل گفتمان در شینینهم

شناختی متون روایی کاربرد در تحلیل روایتخوبی بهاز نظر ساختاری نظریة گِرِمس 

 این از و داد قرار تحلیل و تجزیه ها را موردمایة آنتوان درونای که میگونهدارد؛ به

 ادبیات و زبان گسترة در را آثار این جایگاه و یافت دست ارزشمندی نتایج به رهگذر

های قانونمندی که او تعری  گِرِمس به بهترین شکل با روایت» .کرد معرفی فارسی

های روایی، در تحلیل متن (.199: 9988وییالن، ک)مک« کند، سازگار استتحلیل می

 برای تریبههای روایی، قابلیت انطباق در مقایسه با دیگر الگوی کنشگر گِرِمس، الگو

 گفتمان است. 91یافتن به کنش دارد و درپی دست های رواییگری متنروایی تحلیل
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و نوع  ها کارآمد استدر الگوبندی کنشگران بسیاری از روایت گِرِمس گرالگوی کنش

کند. این الگو، برخالف ن روایی دگرگون میشناسی متونگاه را در تحلیل روایت

گرایانه در تحلیل عناصر داستانی و تأکید افراطی بر شخصیت، عمدتاً بر های سنتنظریه

های روایت براساس الگوی کنش، شخصیت کند ورنگ داستانی پافشاری میکنش و پی

از  راساس انتقالساختار بنیادین روایت ب. گِرِمس معتقد بود کنندنقش خود را ایفا می

 .گیردشکل می دیگر یکنشگری به کنشگر

شناسی ساختارگرا به دریافت معنا، نظریة به هر روی در فرایند گذر از نشانه

ای که بسیاری از پژوهشگران ایرانی با معناشناسی شکل گرفته است؛ یعنی نظریهنشانه

 پیوند ادراکیمفاهیم حسی اب را معنا آفرینش نظریه فرایند اینآن آشنایی اندکی دارند. 

اشتراک دارند.  هم با معناهاسیال بودن نشانه در معناشناسیفرایندهای نظریة نشانه زند.می

 گیرد.، معنا گریزان است و در تالقی سوبژه و ابژه و انسان و دنیا شکل مینزد گِرِمس

با  نهجسما آن در که دنیایی است؛ ادراکیحسی دنیایی نیازمند آغاز در معنا

 پیوسته آن مرزهای که سازدمی برقرار را معنانشانهکالن دو خود گیریموضع

نشانه از درون ـ  نداعبارت معنا کهنشانهدارند. این دو کالن جاییبهجا قابلیت باالی

دارند.  خود به مخصوص فرمی برون(. هریک )دنیای نشانه)دنیای درون( و برون ـ 

 کنشی معنا دارد. را طبیعی دنیای فرم نشانه - برون و طبیعی زبان فرم ـ نشانه درون

 واسطةبه ارتباط این شود؛میمعنا نشانهکالن دو این ارتباط و اجتماع که سبب است

شود. جسمانه می انجام پردازگفته یا سوژه انتزاعی جسم یعنی ایحیورجسمانه

 این بین و باشد معنا متعلقشانهندو کالن هر به زمان زمانهم که را دارد قابلیت این

: 9988پردازد )شعیری، می گیریموضع به جسمانه که معناستنشانهکالن دو

 . (49ـ43

پژوهی در تحلیل متون روایی ها بخشی از ناآشنایی پژوهشگران حوزة گِرِمساین   

از دیدگاه برپایة الگوی کنشگر گِرِمس است. پیداست پژوهشگری که نداند 

عاملی است « وشگرشُ»وجود دارد و « کنشی»و « وشیشُ»عناشناختی، دو عاملی منشانه
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دهد و با حالت شناختی، روانی و مفعولی از خود بروز میکه حالتی عاطفی، زیبایی

که در وضعیتی فعال قرار دارد و عملی را ’ کنشگر‘برخالف »درونی در ارتباط است، 

 ،93: 9981)گرمس، « کندنیایی در بیرون مرتبط میگردد که او را با ابژه یا ددار میعهده

ر.ک: وش و کنش برای شناخت شُ نیز ؛نقصان معناکتاب  شعیری درهای یادداشت

 دهد.                  دست می(، پژوهشی سترون و سطحی به9988شعیری، 

ل رغم تأثیری که این الگو در تحلیل متون روایی داشته و مباحث نقد و تحلیبه    

شناسی نقش بسزایی داشته، های روایتپیش رانده و در ارتقای پژوهشمتون ادبی را به

ها با روست که برخی از آندر مواردی این الگو با مشکالت و معیالتی روبه

الگوی ور از این الگو در ارتباط است و برخی برخاسته از ماهیت پژوهشگران بهره

  . گِرِمس گرکنش

با این  گِرِمس گرالگوی کنش شناسی در کاربردزة روایتپژوهشگران حو الف.

  رویند:  مشکالت روبه

ناآشنایی با  شماری از پژوهشگران ایرانی با الگوی کنشگر گِرِمس؛ ناآشنایی دقیق

توجهی به ارتباط این نظریه با الگوی عناشناسی رواییِ مکتب پاریس و بیمنظریة نشانه

بهره نبردن شماری از الگوی کنشگر گِرِمس،  ن روایت وزایشی معنا، دستورِ جهانی زبا

سبب پژوهشگران ایرانی از متون به زبان اصلیِ بازگوکنندة الگوی کنشگر گِرِمس به

معناشناسی کالسیک، از نشانه 9توجهی به عبور گِرِمس های فرانسه؛ بیناآشنایی با زبان

وشی و سیال، غیرساختاری، شُمعناشناسی در نشانه 3مدار به گرمس ساختاری و کنش

نی با نظام کنشی تعیتتفاوت به  اعتنایی(، بی91ـ1: 9981مدار )ر.ک: گِرِمس، احساس

زندگی و  اروایت ب، روایت اران بگکنش ،کنشگران اکنش بپیوند  و نظام کنشی خالق

گزینش ؛ توجهی به تحوالت مطالعة مدل کنشگران؛ بیفرهنگ باسبک زندگی  وزندگی 

گیری نادرست، غیرعلمی و بهره ادب فارسی نامتناسب با الگوی کنشگر گِرِمس؛متون 

سبب بدفهمی مکانیکی در کاربرد الگوی کنشگر گِرِمس در تحلیل متون روایی به
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انسجام فکری و مطالعاتی در رودرویی با الگوی کنشگر  عدم وکژفهمی این الگو؛

وهشگران در تحلیل سطحی و افراط برخی پژنگری و زدگی، سطحیشتابگِرِمس؛ 

الگوی های محتوا برمبنای الگوی کنشگر گِرِمس، تقلید و تکرار و بازگویی مؤلفهبی

 دست.و مواردی از اینجویی و ابتکار بدون نوآوری، تازه گِرِمس گرکنش

 وجودارد، ازجمله:  گِرِمس گرالگوی کنشماهیت اشکاالتی در خود  ب. 

در »او نع از مفهوم کنش و کنشگران بیان نکرده است. . گِرِمس تعریفی جامع و ما9

کند که فاعل کنشگر اصلی است و مفعول را تعری  فاعل، فقط به این نکته بسنده می

: 9911)آزاد، « چنان که باید، حدومرز جامع و مانعی ندارددنبال می کند. این تعری  آن

. امکان الگوبندی قطعی 3ت. توان بیش از یک کنشگر را فاعل انگاش(. درنتیجه می481

. حیور دو فاعل در یک 9. گِرِمس وجود ندارد گرالگوی کنشاز روایتی واحد براساس 

رسانی ( و چون هر فاعلی بازدارنده و یاری484 زمان )ر.ک: همان،صورت همروایت به

اشد رسانی نیز در روایت حیور داشته بازای هر فاعل، بازدارنده و یاریدارد، چه بسا به

سبب حیور دو ای؛ درنتیجه بهای دارد و هر مفعول گیرندهو همچنین هر فاعل فرستنده

فاعل، باید دو فرستنده و دو گیرنده هم در روایت وجود داشته باشد )ر.ک: همان، 

توانند نسبت . درهم آمیختن فاعل؛ به این صورت که در روایتی، دو کنشگر می4(. 481

دلیل جامع و مانع نبودن د و هم مفعول. تمام این اشکاالت بهبه یکدیگر هم فاعل باشن

وجود آمده است و تاحدی این الگو را از تعری  فاعل در الگوی کنشگر گِرِمس به

  کند. شمولی آن دور میها و جهانقطعیت الگوپذیری روایت

 . نتیچه2

انتقادی از های تحقیقات ادبی است؛ زیرا با رویکرد شناسی از بایستگی. آسیب9

کند، بر آمیز جلوگیری میهای مشابه، تکراری، ایستا، تقلیدی و انحطاطآفرینش پژوهش

ها را ی این پژوهشهاو قوتت هاضع افزاید، های اصیل، پویا و بالنده میغنای پژوهش
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سازد، خالقیت و نوآوری را در آثار ادبی دوچندان می کند و دربرابر آشکار می

 کند.   نگری پژوهشگران ایستادگی میحیزدگی و سطشتاب

مَدْرسی و دانشگاهی  ةشناسی ادبیات باید از حوزهرگونه گام عملی در آسیب. 3

چراکه در  ؛غیردانشگاهی بسنده کرد ةفکرانهای روشنتوان به کوششآغاز شود و نمی

ش روزگار ما هرگونه کوششِ علمی، عمدتاً در نمودهای مَدْرسی و از مجرای پژوه

 خواهد داشت زمانی اعتباری فکرانهروشن پذیر است. مباحثعلمی و دانشگاهی امکان

 یِکه به دستاوردهای آکادمیک متکی باشد؛ در غیر این صورت، چیزی جز ذوقیاتِ فرد

 ةآکادمیک، پیوند میان دو حوز ةهای عرصغیرعلمی نخواهد بود. از ضرورت

نی که پژوهشگر از هوشمندیِ زیرا زما ؛است« پژوهشگری»و « فکریروشن»

فروشانه، های خام، فیلپژوهش ئةبهره باشد، دستاوردی جز ارابی فکرانهروشن

های علمی و فکر به عرصهنابسامان و خنیی نخواهد داشت و تا زمانی که روشن

ماندن و عوامانه به گرداگرد « سطح»آکادمیکِ پژوهشگری راه نیابد، به چیزی جز در 

 .دن نخواهد رسیدخود نگاه کر

دهد که از بخش درخور توجهی از متون ادب فارسی را متون روایی تشکیل می. 9

ساخت روایی، ساخت و درونهایی مانند روایتمندی، ساختار روایی، ژرفویژگی

رنگ و زاویة دید، رمزگان منطق روایی، عناصر داستانی، شخصیت، پی مایه،درون

ها و دست برخوردار است. این مؤلفهدی از اینروایی، زمانمندی روایت و موار

مند و دقیق مندی از اصول علمی، نظامگستردگی مفاهیم روایت پژوهشگر را به بهره

کند. ها ترغیب میگونه متنشناسی و الگوهایی در تحلیل اینبرگرفته از رویکرد روایت

نقد و تحلیل پژوهشگر  های نقد ادبی،مندی از معیارهای دقیق علمی و یافتهبدون بهره

فروشانه، های خام، فیلپژوهش ةارائاز متن سترون خواهد بود و دستاوردی جز 

شناسی، مانند هر در این میان، رویکرد روایت .نابسامان و خنیی نخواهد داشت

را روشن  هازوایای تاریک آنو افکند پرتو می رویکردی در نقد ادبی، بر متون روایی
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به چشم سرگرمی و از سر تفنن روایی شود خواننده به خواندنِ متن کند و سبب میمی

از یک سو  متن رواییگویی است بین منتقد و وگفت شناسیروایی و روایت ننگرد. نقد

 ة متن رواییرا در زمین جدیدینقد دید . این رویکرد و منتقد و خواننده از سوی دیگر

 . این رویکردمتن روایی بپردازدگو با وگفتبه شود خواننده کند و موجب میایجاد می

   .کندکامالً دگرگون می در رویارویی با چنین متنیروش منتقد را 

همانند پراپ، بارت، برمون،  ،شناسیروایت و روایت پردازان حوزةنظریه میان در .4

حیث درخور توجه  از این و بسیاری دیگر، گِرِمس و الگوی کنشگر او ژنتتودوروف، 

تأکید ها کنشِ شخصیتهای آن در روایت و ه او بر نقش عناصر و شخصیتاست ک

ساخت متون روایی و آشکار در تحلیل روساخت و ژرفاین الگو  ورزید. تواناییمی

های پنهان، تغییر شیوة نگاه خواننده به متن روایی و های پیچیدة روایتکردن الیه

رویکرد  هایاست. در کنار قوتتبخشی این مفاهیم برای مخاطب درخور توجه لذت

های دانشگاهی در هایی  نیز در پژوهششناسی و الگوی کنشگر گِرِمس، کاستیروایت

توان به این ایران و شماری از پژوهشگران این عرصه راه یافته است که ازجمله می

موارد اشاره کرد: ناآشنایی با زیرساخت مبانی فکری، نظری و فلسفی روایت، 

اسی و الگوی کنشگر گِرِمس، ناآشنایی با ماهیت و گفتمان غالب ادب فارسی شنروایت

بدفهمی نظریة روایت و الگوی شناختی متون فارسی، های زیباییو غفلت از جنبه

 شناسی،های روایتتوجهی به گزینش مناسب متون روایی فارسی در تحلیلکنشگر، بی

ناسی، برخورد مکانیکی با این شروشمند نبودن پژوهش، شیفتگی دربرابر روایت

تأثیری در محوری تحقیق، بیبافی و دوری گزیدن از مسئلهرویکرد و الگو، مقاله

شناسی تحقیق و به اصطال اعتنایی فرایندهای پژوهشی در کلیت نقد و نظریة ادبی، بی

 یل.  قببیان نکردن تعریفی جامع و مانع در چارچوب ترمینالوژی تحقیق و مواردی از این

شناسی به دور در حوزة روایت دانشگاهی هایپژوهشاز ناتوانی  زیادی بخش. 1

شکلی فراگیر، ژرف و اگر درپی آنیم به ماندن پژوهشگران از تفکر انتقادی مربوط است.
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و الگوی شناسی روایت مطالعات ادبیزدایی از شناسی ادبی و آفتکاربردی، به آسیب

، دقیق ، باید با دیدی علمیروی آوریم دستگوهایی از اینکنشگر گِرِمس و نظرات و ال

حوزة ژرف و  بالندگی مسیر و به دور از هرگونه کژروی به آن بپردازیم و در و ژرف

شناسی و آسیبورز به اعتنایی فرهیختگان ادببی . اماشناسی گام برداریمکارآمد روایت

نقد و نظریه ادبی در ایران و  و به ساحت ادبیات زدایی از نقد و تحلیل ادبی،آفت

 آسیب رسانده است. های دانشگاهی آکادمیک ماپژوهش

 هانوشتپی

1. Structural analysis of myth 

2. Grammar of narration language 

3. Greimas’ actional pattern 

4. éthique 

5. Discourse practice 

6. Vladimir Propp 

7. Louis Hjelmslev 

8. Theory of narrative semiotics of paris school 

9. Charles Sanders Peirce 

شود )و نه حادثه(. رویداد یا رخداد، واحد اساسی کنش رویدادی است که شخصیت باعث آن می. 91

ای که عموماً و یا حادثه بوسیدن یاسیر وقایع است که ممکن است کنش باشد، مانند ضربه زدن و 

 (.413: 9911حادث شدن آن نقشی ندارد، مانند صاعقه )ر.ک: ابوت،  هیچ شخصیتی در

  منابع

های حکایت نگاهی نقادانه به الگوی کنشگر گِرِمس، با تکیه بر(. »9911) آزاد، راضیه -

 .(ایران ادبی در مقاالت نخستین همایش نظریه و نقد)مجموعه نامة نقد در« االولیاةتذکر

   .418ـ411صص کتاب. اول. تهران: خانة رود فتوحی. دفتکوشش محمبه

 . تهران: جامی.1چ .های نقد ادبیمبانی و روش. (9981) نصراهلل امامی، -

های شناسی کاربرد نظریهدرد یا درمان آسیب»(. 9919مددی )علیو مونا خانی، عیسیامن -

 . 11ـ19. صص91ـ96ش .های ادبیفصلنامة پژوهش «.ادبی در تحقیقات معاصر
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ات فصلنامة ادبی «.شناسى ادبیات تطبیقى در ایرانسیبآ(. »9981) انوشیروانی، علیرضا -
  .11ـ99. صص9ش .تطبیقی

 تهران: ماهی. 9چ محمدرضا ابوالقاسمی. ترجمة .ادبی نظریة مبانی. (9919) نسها برتنس، -

ی ترجمة مصطف .های نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظریه(. 9916) برسلر، چارلز -

 . تهران: نیلوفر .4چ فرد.عابدینی

 . تهران: افراز.9چ .شناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان(. 9913اهلل )نیاز، فتحبی -

 نقد نامة در« شناسی زبان فارسیهای روایتنگاهی به پژوهش(. »9911)بهنام، مینا  -
 کوشش محمود فتوحی.(. بهادبی در ایران مقاالت نخستین همایش نظریه و نقد)مجموعه

 .  191ـ411صص تهران: خانة کتاب. اول. دفتر

تهران:  محمد شهبا. ترجمة .«روایت کارکرد و شکل»شناسی روایت. (9919) جرالد پرینس، -

 خرد. مینوی

 فاطمه حسینی. و زادهمازیار حسین ترجمة .معاصر ادبی نقد هاینظریه .(9981) لُیس تایسن، -

 تهران: نگاه امروز.

 . ترجمة ابوالفیل حری.روایت داستانی: بوطیقای معاصر(. 9981)ـ کنان، شلومیت  ریمون -

 تهران: نیلوفر.

معناشناسیـ  نشانهالگویبررسی» (.9911) کنعانی میرعلی، عبداهلل و ابراهیمزادهحسن -

. 1س .گویا( پژوهشنامة زبان و ادبیات فارسی )گوهر «.پورامینقیصرشعردرگفتمانی

 . 996ـ991. صص3ش

 «.گفتمانی معناشناسینشانه تا گراساخت شناسینشانه از» (.9988)حمیدرضا  شعیری، -

 . 18ـ99. صص8. ش3س .ادبی نقد فصلنامة

و  علمی :تهران. سیال معناشناسینشانه به راهی (1388).و ترانه وفایی  حمیدرضا شعیری، -

  .فرهنگی

الصوفیه شناسی طبقاتبررسی روایت(. »9916) مقدمویلیقوان، جواد و مهیار علصدیقی -

دانشگاه اصفهان.  .شناسی ادب فارسیتنم «.س نظریة زمان در روایت ژرار ژنتبراسا

 . 18ـ81. صص94ش
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. 94. ش1س .ادبی نقد فصلنامة«. گریماس، یک روش مرده»(. 9911) صحی، شری  -

 . 394ـ319صص

بر  هااسی روایی مکتب پاریس )جایگزینی نظریة مدلیتهمعناشننشانه ـ  (.9911)عباسی، علی  -
 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.نظریة کنشگران: نظریه و عمل(. 

های هرمنوتیک، مبانی معناشناسی فهم متن و نقد و تحلیل شر  .(9981) مقدم، مهیارعلوی -
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Abstract  
Theoretical and applied research need pathological studies, critical thinking, 
detailed analysis, precise methodological and scientific models for criticizing 
internal and external structure of a literary text, aesthetic analysis of 
literature, and the investigation of two process of literary creation and 
analysis. The challenges can begin with the deep structure and come to the 
surface structure and combat against the regressions and reductionism in 
literature and art. The narrative theory and approach have opened their way 
into the academic sphere of Iran for about two decades; however, the studies 
have sometimes been shallow and unscientific. Nonetheless, among the 
semio-semantic theories of narrative, Greimas's actantial model gives a 
narrative analysis of the classic and contemporary texts. Implacability, 
methodological failure, shallow analysis, de-theorization, wrong application 
of the theories, mechanical modeling, shaky readings, sketchy notes, 
fascination with the theorist, seeking promotion through writing articles, and 
more importantly lack of understanding about the principles and application 
of narratology in the field of semio-semantic have all overshadowed the 
studies related to Greimas's actantial model. Accordingly, this study 
randomly reviews 23 articles critically in the field of narratology and 
Greimas's actantial model, and tries to conduct a pathological investigation 
of this model in theory and practice. Despite the fact that all the authors 
analyzed here have a university affiliation, one serious problem shared 
among them regarding Greimas's actantial model is their lack of familiarity 
with semio-semantic theory of the Paris School as well as the relationship 
between this theory and the generative semantics and the universal grammar 
of narrative. This pathological study and the critical analysis of the studies in 
literary narrative can help the researchers to have a realistic understanding 
regarding the literary genres, narrative systems, themes, narrative 
approaches, and Greimas's actantial model.  
 
Keywords: Challenges; narratology; Greimas's actantial model; academic 
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