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Abstract  
This study examines the acting system of The Deer and Crime, made by 

Kimiai. Although many scholars have considered narratives limited to 

stories, and believe that these are the texts of a virtual nature, texts that have 

their own actants, but the fictional nature of the movies that excite their 

audience are full of the actants who have the power to change the status of 

the stories from the balanced to unbalanced and vice versa. Every fictional 

character has physical, psychological, and social characteristics, and makes 

this character in the narrative context a dramatic character. In fact, the value 

of each narrative depends on its latent beauties, and the right structure can 

add to these beauties. So, understanding the narrative structure of the story 

characters are among the most important points in literary studies. 

Researchers try to explain the relationship between the fictional characters 

through the use of semantics. One of the efficient ways of explaining the 

relationship of the characters is “actantial model” developed by Greimas. We 

have compared the actants of The Deer and Crime using the “actantial 
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model”. In these narratives, the word “actant” goes beyond the fictional 

character and ultimately, the heroes convey important social and moral 

messages to the viewer with their death. The nature of these movies are 

similar in illustrating the pattern of Kimiai’s thought before the 1979 Islamic 

Revolution and the movement of the society to achieve a transcendent status 

from the individual subject to the social subject. 

Keywords: Narratology; The Deer; Crime; Greimas; actant.  

 Introduction  
Kimiai's Cinema, in general, and the films The Deer and Crime, in 

particular, are a good platform for narrative studies. The characters are 

formed in an inseparable connection with their surroundings. Each has 

a personal history in some way, and they act in their own social 

contexts. To put it more clearly, each of the heroes of Kimiai's Cinema 

is a character, a person who engages in actions or reactions in relation 

to his or her indented surroundings. 

While almost all of Kimiai's movies follow the principles and 

structures of a single narrative, a closer look at the narrative elements 

of this contemporary filmmaker's collection presents us with a kind of 

narrative rotation based on which we have made the basis for the 

present comparative study. A narrative turn, which, more than any 

other works, has been shown in Crime. The present study is based on 

the identification of this narrative rotation. A narrative turn the study 

of which will be of considerable importance for the narrative studies 

of cinema. 

Research Question(s) 
1. What is the analytical structure of the action system of The Deer 

(1974) (movie by Masoud Kimiai based on Gerimas Actional Model) 

like? 
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2. What is the analytical structure of the action system of Crime 

(2011) (movie by Masoud Kimiai based on Gerimas Actional 

Model) like? 

3. What is the difference between the two movies’ analytical structure 

of the action system according to Gerimas theory? 

Literature Review  
Tajik and Ghahreman (2013) point out that the individual social 

anarchism of Gheisar eventually finds the guerrilla image of The Deer 

in the society of the late 1970s. Kimiai fills the horizon of his ideal 

vision and justice with a romantic combination of sense, instinct, 

theory, and pragmatism (Tousi, 2007, p. 26). The Deer was apparently 

inspired by the Iranian society of time; a society that has a big gap 

between the rich and the poor. Kimiai’s popular theme of forgetting 

and destroying old values represents his central concern. He seeks to 

awaken the people by bringing the hero consciousness and tries to 

achieve this awakening by restoring his dignity (Tajik and 

Ghahreman, 2013, p. 328). To be more precise, in The Deer, human 

relations have been excluded from the realm of life and have given 

way to alienation (Ghoukasian, 1985, p. 327). 

Abazari et al. (2015) point out that with Gheisar, Iranian films 

entered a phase of revenge. This revenge was presented in various forms 

in the films that showed the Gheisar brigade. This article examines how 

the movies act after Gheisar. The approach of this article in reviewing 

these films is sociological. For the analysis of the films, a situation in the 

narrative has been assumed whose imbalance makes the formation of the 

narrative possible (Abazari et al., 2015, p. 127). 

Methodology 
The study borrows a descriptive method of analysis based on Greimas' 

Actional Model. 
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Results 

The result of the study could be summarized in the following figures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Analytical structure of the action system of The Deer (1974) by Kimiai 

based on Gerimas Theory 
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Figure 2. Analytical structure of the action system of Crime (2011) by Kimiai based 

on Gerimas Theory 

 

Conclusion  

We conclude the movement and mythical self-sacrifice of Reza 

Sarcheshmeh in Crime, despite the miserable condition of his family, 

a transition from individuality to community and a perfect sign of 

heroism. Comparing the heroes of The Deer to Crime, we realized that 

in spite of the strong resemblance of Reza's character to Seyyed, he is 

in a higher social status.  
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 001-98، صص0011 پاییز و زمستان، 01، شمـارة 5 سال

 

 

 جرمو  هاگوزننظام کنشی در سینمای کیمیایی مروری بر فیلم 
 

 3اصغر سلطانیسید علی، 2*پاکزاد یوسفیان، 1پوریکتا پناه

 

 (18/0/0188 پذیرش:   01/01/0189)دریافت: 

 

 چکیده
ؤلف و واقعیت زندگی روزمره وجود دارد؟ این رابطه چه نقش و چه ای میان متن، مچه رابطه

ای را توانیم چنین رابطهدهد؟ آیا میای از اهمیت را در تفسیر متن به خود اختصاص میدرجه

؟ در بگیریم آن درنظر ةهای اجتماعی برسازندمبنایی برای حرکت از سمت متن به واقعیت

 هاپرسشبه این  ،جرمو  هاگوزناوت از مسعود کیمیایی، دو اثر متف ۀمطالعبا  حاضر، ۀمقال

ها از یک تطبیقی آن ۀ. از آنجایی که هر دو اثر مؤلفی واحد دارند، مطالعپاسخ داده شده است

آورد و از میاحتمالی میان متن و واقعیت اجتماعی را فرآهم ۀ رابط ةطرف امکان پژوهش دربار

نوعی چرخش روایی در فهم مؤلفی واحد از  ةبارطرف دیگر مبنای مناسبی برای بحث در

شناخت ساختار روایی و توصیف و تشریح کند. از آنجایی که واقعیت اجتماعی را ایجاد می

 ۀ پیشِهای ادبی است، مقالترین سازوکارهای پژوهشی در پژوهشهای داستان از مهمشخصیت
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کردن نتایج این تحلیل در ابعاد  شناختی این دو اثر و دنبالتحلیل شخصیت وطالعه رو با م

همچنین این  .نگاشته شده است ای تطبیقیآثار مورد نظر، در جریان مطالعه ۀشناسانروایت

های یافته رِمس تمرکز یافته است. برمبنایگِ« الگوی کنشگر»بر  ،مقاله، در مقام تحلیلی کیفی

نوعی چرخش روایی در  ۀربتج اند،مشابه اگرچه این دو اثر از لحاظ ساخت روایی ،پژوهش

های شکل معناداری با زمینهها بههای آنپردازیه با امر اجتماعی در شخصیتهمواج ةنحو

 کند. ارتباط برقرار می ،اندها شکل گرفتهاجتماعی متفاوتی که این آثار در آن

 ، مسعودمسرِگِف کنشگرنظریۀ کنشی، ، جرم، هاگوزنشناسی، روایت :کلیدی هایهواژ 

 کیمیایی.

 . مقدمه1

و وجه تمایزبخش هر متن است. از این منظر، هر شکلی از مطالعه  مرکزی ۀروایت هست

اصلی و حامل بنیادین  ۀروایت، در مقام هست ةنحوی با مطالعه دربارمتن باید به ةدربار

حاضر، بحث  ۀسروکار داشته باشد. با عنایت به همین مسئله است که در مقال ،معنای آن

. اهمیت این است روایت و مسائل مربوط به آن از اهمیتی اساسی برخوردار ةاردرب

 ۀنوعی مطالعپژوهش حاضر  بحث بیش از هرچیز دیگری در این مسئله نهفته است که

از مسعو  جرمو  هاگوزنمورد بررسی )فیلم  0عناصر روایی متون است که برپایۀ تطبیقی

اساسی در ۀ ثیر این مسئلأتحت ت ِ روپیشِ پژوهش .کیمیایی(، بنیان نهاده شده است

های خوب باید ترین مختصۀ روایت است و داستانطرح اساسی» شناسی کهروایت

هنگ انتظام ادلیل ضرببریم، بهها میآغاز، وسط و پایان داشته باشند و لذتی که از آن

دیگر  طرح کنش قهرمان و واکاوی(، تا حد زیادی به 001: 0191)کالر، « هاستآن

    .دارد متن اختصاص رعناصر روایی قابل شناسایی د
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است.  روایت بوده ۀشناسی یا مطالعهای موفقیت ساختارگرایی، روایتیکی از زمینه»

 ،دانندنمی ‘شفاف’های خاص فرهنگی و در نتیجه ها را دیگر محدود به جنبهروایت

. (001: 0191ین و لبیهان، )گر« های اساسی از زندگی انسان هستندها جنبهبلکه آن

 گویند. می« شناسیروایت»نظری روایت یا دستور زبان روایت را  ۀمطالع

دستور زبان تروتان تودوروف نخستین کسی است که در کتاب  ،به احتمال بسیار

کار برد. مقصود او از داستان بهۀ عنوان علم مطالعشناسی را بهروایت ةواژدکامرون 

از داستان و رمان است و انواع روایت را از اسطوره و رؤیا  ترروایت عام ةواژ

شناسی علم نسبتاً نوبنیادی شود. روایتگرفته تا تصویر، نمایش و فیلم شامل می

است که به بررسی ساختارهای مختلف روایت، مانند راوی، طرح، شخصیت و 

 .(018: 0191مهر و کریمی، پردازد )مشتاقغیره می

توان با توجه به چهار شناسی را براساس تعریف اخوت مییتساختار کلی روا 

 :دکرعامل زیر تعریف 

 شود.ای است و طبق آن طرح ساخته می. روایت از قبل دارای طرح و برنامه0

نظر تکراری عناصری هست که به ،داستانی هایروایت خصوصهب، ها. در روایت1

 .امها را دیدههم آن های دیگرها و یا داستانرسد و ما در قصهمی

ای دارد و به جایی میانه ،شود. هر روایت سیر مشخصی دارد: از جایی شروع می1

 .شودختم می

   (.01: 0180گو دارد ). هر روایت یک راوی یا قصه0

هایی ها سازهبه آنتوان است که می های بنیادین روایتویژگی یادشده موارد

زبان نیز افزود  و گو، فضاسازیوصحنه و گفتچون شخصیت، کنش، نظم روایی، هم

 (.0198و اکبری،  فرشیبانی .رک ؛018: 0191مهر و کریمی، )مشتاق

https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=99327
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روایت شامل متونی است که شخصیت، حادثه و کنش (، 1977) 1اعتقاد بارتسبه

 صورت نظم یا نثر، شفاهی یا مکتوب از گذشته تاکه به را داردهای داستان شخصیت

جا ملت شود و در هیچروایت با تاریخ بشر آغاز می»است. بنابراین  کنون عرضه شده

مس رِ(. گ90ِ: 0181)به نقل از مشهدی و ثواب، « است روایتـی وجود نداشتهبی

ها متونی هستند که ند و معتقد است که اینداروایـت را محدود به قصه و داستـان می

ـ مخصوص خود دارند؛ ــ شخصیت داستان ـمتونی که کنشگری  ؛ماهیت مجازی دارند

گیرد ها شکل میگونه شخصیت آنزنند و بدینکنشگرانی که دست به کنش می

شناسی کشف الگوی جامع روایت است که هدف نهایی روایت(. 8: 0181)اخوت، 

ها هستند همین روش گیرد. درواقعمی ها را دربرای ممکن روایت داستانهتمامی روش

توان هر نمی شک(. بی90: 0181 ،کنند )مشهدی و ثوابکه تولید معنا را میسر می

زیرا برای نمایشی کردن هر داستانی به عناصر  ؛داستانی را به اثری نمایشی تبدیل کرد

پردازی است. بخش مهمی صیت و شخصیتنمایشی نیاز است. یکی از این عناصر، شخ

نویسان با اقتباس از نامهاز متون نمایشی برگرفته از متون داستانی است و نمایش

کنند؛ ولی هر شخصیت داستانی قابلیت تبدیل به ها اثری نمایشی خلق میداستان

های فیزیکی، روانی و شخصیتی نمایشی را ندارد. هر شخصیت داستانی ویژگی

نامه به شخصیتی شود این شخصیت در متن نمایشدارد و آنچه موجب میاجتماعی 

تا او  ،های او برای کنشمند شدنش استویژگی ۀراستایی همنمایشی تبدیل شود، هم

شخصیت در کنار  (.511 :0181دست به عمل دراماتیک بزند )نیکوبخت و زیورعالم، 

 (.011: 0181 پرونه،)دیالوگ و کنش، یکی از ارکان اصلی دنیای درام است 

  جرمو  هاگوزنهای عام و فیلم طورهبیان شد، سینمای کیمیایی ب با توجه به آنچه

آید. در سینمای حساب میشناسانه بهطور خاص، بستر مناسبی برای مطالعات روایتبه
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گیرند. های پیرامونی خودشان شکل میها در پیوندی ناگسستنی با محیطاو، شخصیت

شان دست به های اجتماعینحوی از تاریخی شخصی برخوردارند و در بافتهرکدام به

های سینمای کیمیایی یک شخصیت تر، هرکدام از قهرمانزنند. به بیان روشنکنش می

هایی خود به کنش یا واکنش ةشخصی که در پیوند با محیط پیرامون و محدود ؛است

 زند. دست می

او با محیط اجتماعی خود،  ۀهرمان داستان و رابطهای ق، منطق کنشهاگوزندر فیلم 

شکل کند.  برای اینکه منطق روایی داستان بهمنطق روایی داستان را مشخص می

معناداری پیش برود، سید ابتدا باید بتواند به گوش عامل ظلم در زندگی فردی خود 

دگردیسی سیلی بزند )سیلی زدن بر گوش عباس که مزاحم ناموسش است( تا روند این 

گرا گرایی کمالسید آغاز درست داشته باشد، سپس این عمل ۀباختدر شخصیت هویت

یابد که قتل ظالم و مستبد( ادامه می ۀخانکوچک )مقابله با صاحب ۀدر یک جامع

تواند همراه دارد که میایستادن دربرابر پلیس حکومتی را به فروش و درنهایتنئیهرو

     های فیلم قلمداد شود.ها در زندگی فردی و اجتماعی آدمیعدالتعامل اصلی تمام بی

آثار کیمیایی از اصول و ساختار روایی واحدی تبعیت  ۀدرحالی که تقریباً هم

 ساز معاصر، ما را باآثار این فیلم ۀعناصر روایی مجموع ةتر درباردقیق ۀکنند، مطالعمی

تطبیقی حاضر  ۀا به مبنایی برای مطالعکه ما آن ر کندرو میچرخش روایی روبهای گونه

چرخش روایی بیش از هر اثر دیگری، خودش را در جُرم نشان داده  این ایم.تبدیل کرده

عیار فاعل فردی در رسیدن به فاعل اجتماعی اگرچه این فیلم داستان واکنش تمام ؛است

بازنمای والد کیمیایی پبا بازی درخشان  ،رضا سرچشمه ،است. قهرمان اصلی فیلم

از بطن مسائل ، هاگوزنکمال یک فاعل اجتماعی است که برخالف سید در وتمام

است. پژوهش حاضر براساس شناسایی این چرخش روایی صورت  سیاسی بیرون آمده
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مطالعات بسیاری برای  اهمیت تحقیق در آن چرخشی روایی که ؛گرفته است

 سینما خواهد داشت. ةشناسانه دربارروایت

رود. بسیاری از شمار میسینمای ایران به ۀهای برجستی از چهرهکیمیای

 ۀگیری بدناند که در شکلنظران وی را کارگردانی مؤلف و مؤثر دانستهصاحب

در سال  قیصراست. او با ساخت فیلم  اصلی سینما در ایران نقشی محوری داشته

ه با ناصر تقوایی، هم پیوند داد و همرا دو قطب هنری و تجاری سینما را به 0109

سازان بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، هژیر داریوش و تعدادی دیگر از فیلم

ای بود که موج نو در سینمای ایران خوانده نسل خود، از آغازگران دورههم

 .(011همان، سیاسی است ) ـ شود. اغلب آثار کیمیایی در ژانر اجتماعیمی

است.  نوشتن رمان و شعر را نیز تجربه کرده های سینمایی،بر فعالیتاو عالوه 

های خاص اوست. ها و مونولوگهایش دیالوگنامهبارزترین توانایی کیمیایی در فیلم

شناسد و در ایجاد ضرباهنگ مناسب خوبی میکیمیایی زبان عامیانه )کوچه و بازار( را به

 (.0181آیی قلم و دوربین، ها مهارت زیادی دارد )همبرای ادای آن

 ساخته 0151در سال  ،ترین فیلم کیمیایی استزعم بسیاری سیاسیکه به هاگوزن

دهد که درنهایت مکمل دو تیپ مختلف از قهرمان را در کنار هم قرار می شد. این فیلم

سینمایی از ة برای کیمیایی اولین جایز 0198در سال  جرمفیلم  .شوندشخصیت هم می

های کیمیایی در چند طور کلی پیام قهرمانآورد. به غانارمفیلم فجر را به ةجشنوار

 لف را دربر دارند.ؤهای مشود که آرمانفرد در فیلم بیان میبهدیالوگ منحصر

  ۀ تحقیقیشین. پ1ـ1

 قیصراجتماعی فیلم ـ  که آنارشیسم فردی کنندمی( اشاره 0181) تاجیک و قهرمان

پنجاه، شمایل چریکی  ۀچهل و اوایل ده ۀاواخر ده ۀگسیختعنان ۀدرنهایت در جامع
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اش خواهانهساز افق دید آرمانی و عدالتفیلم ،هاگوزنکند. در را پیدا می هاگوزنفیلم 

: 0191طوسی، ) کندر میگرایی پُای از حس، غریزه، تئوری و عملرا با ترکیب عاشقانه

ای که هم ده است؛ جامعهآن روز ایران ساخته ش ۀبا الهام از جامع هاگوزنآشکارا . (01

هم در آن میان، بین دو  و های مختلف چریکی از آن زاییده شدهمعتاد دارد، هم گروه

یعنی  ،سازموضوع محبوب فیلم ،ای بزرگ است. در این فیلمقشر فقیر و غنی فاصله

های قدیم، معرف نگرانی محوری اوست. فراموش شدن و ازبین رفتن ارزش

اصلی این زندگی )آنچه کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی را  ةندکندهنده و ممکنشکل

ر اثر اعتیاد ضایع شده و کیمیایی گویی بکه  ای استمردیدهد(، جوانپیوند می

ساز مردی را زنده کند. فیلمآمده است تا این جوان« قدرت»ت ئمسیحایی است که در هی

کوشد این بیداری را با نوعی می درپی هشیار کردن مردم است و ،هوش آوردن سیدبا به

تر، (. به بیان دقیق119: 0181دست آورد )تاجیک و قهرمان، حیثیت به گذشته به ةاعاد

زندگی  ۀهاست، روابط انسانی از پهنها و نامردمیشیکُحق یدر نظام حاکم که قلمرو

قدرت دوستی سید و  ۀطرد شده و جای خود را به بیگانگی داده است. از این رو نطف

ها بسته شده و به همین دلیل هم تا امروز زنده و بارور است. دوستی قدرت در گذشته

که هر دو جوان بودند و هنوز با جایگاه قدرت و  است با سید زمانی شکل گرفته

مقررات و وظایف اجتماعی آشنا نبودند. بنابراین، این دوستی درعین حال، تداعیگر آن 

ز هست و هدف فعلی آن احیای همان رهایی در شرایط شده نیرهایی گذشته و سپری

زیرا ؛ شودآن تداعی می ۀجا با تصاویر گذشتگرفتار کنونی است. از این رو رهایی همه

 (.0119 در زمان حال فعلیت ندارد )قوکاسیان،

های  فیلم ،0109در سال  قیصربا اکران فیلم  ،(0181)یزدی پاپلیاباذری و گفتۀ به

را  1قیصرهایی که امتداد تیپ جویی در فیلمجویانه شد. این انتقاماز انتقامجاهلی وارد ف
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های با بررسی فیلم ۀ مذکور،در مقال .انحای مختلف طرح شدنمایش گذاشتند، بهبه

شده  قیصری بررسیمابعد ۀجویان، چگونگی کنش انتقامکندوو  هاگوزن، رضاموتوری

 ؛متنی استشناختی درونها خوانش جامعهفیلم . رویکرد این مقاله در بررسی ایناست

 او در داخل خود فیلم دةکننلمخوانشی که الت را در نسبت با جهان اجتماعی مک

در روایت  با عنوان وضعیت تعادلی وضعیتی ،ها. برای تحلیل فیلمواکاوی کرده است

کند. میپذیر گیری روایت را امکانوضعیتی که عدم تعادل آن، شکل؛ فرض شده است

زمان هم روییم که همبههای مذکور با فرایندی رودر فیلمکه دهد این بررسی نشان می

معرف رادیکال شدن الت و هم ناخودآگاه شدن اوست. این دو وجه درنهایت منتج به 

   .(011: 0181یزدی، )اباذری و پاپلی شودضدیت تام با کل مظاهر جهان مدرن می

 نظری  مبانی. 2

گیرد. این کنشگرها که با ظهور کنشگران در ساختار طرح اولیۀ داستان شکل می روایت 

شوند: فرستندة پیام/ گیرنده، قهرمان )فاعل(/ ند، چنین معرفی میادو با هم در تقابلبهدو

های کنشی نظر گرماس، نقشبه»دهنده/ مخالف )رقیب(. موضوع )هدف(، یاری

دهند. ها را تشکیل میچارچوب اصلی تمامی روایت هاگانه و روابط ثابت بین آنشش

کند یک شخصیت خاص در حالت واقعی، این خواننده است که برای مثال مشخص می

مس، رِ(. در الگوی کنشی گ91ِ: 0185 )برتنس،« رسان دارد و یا ضدقهرماننقش یاری

ل و هدف رابطۀ میان فاع»؛ برای مثال استشناسی بر روایت قابل رؤیت تأثیر زبان

واسطه شباهت دارد. همچنین رابطۀ )موضوع شناسایی( به رابطۀ میان فاعل و مفعول بی

)مشهدی و ثواب، « فرستنده و گیرنده به رابطۀ میان فاعل و مفعول باواسطه شبیه است

مدل کنشگر از منظر آستین  ،0(. در شکل 0191شمیسا،  ؛0181دهقان،  رک. ؛91: 0181

 ت.اس ( ترسیم شده1111)
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 مسرِالگوی کنشی گِ. 1کل ش

 (0180، روحانی و شوبکالیی به نقل از 1111 ،آستین)

 

های نوعی واکنش است. نقش ها اساساًقهرمان نه کارگزار، بلکه کارپذیر است. کنش

های فعال پیمانکار، نقش ؛گیرندپردازی شکل میاند که با گزارههاییجالب در داستان آن

فیزیکی و روانیِ نابی داشته  صویژه آزمونگر. از همین رو قهرمان باید خصایبه داور و

 ،نامد که به عبارت دیگرهای داستانی دارای فردیت را کنشگر مینقش رِمسباشد. گِ

دار عملکردی نحوی است تا ایفای مس عهدهرِهمان شخصیت است. کنشگر از منظر گِ

(. اگر قهرمان نتواند از شگردهای 0119، یعنی کنشگر فاعل است )ایوتادیه؛ نقش

وجوی خود ناکام خواهد ماند. کافی بگیرد، در جست ةخواستن، دانستن و توانستن بهر

 کنشگر

 )فاعل ـ قهرمان(

حریف 

 )بازدارنده(

 فرستنده گیرنده

 مفعول

 دهندهیاری
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)ژان  «شوداطالعی میفقدان یکی از این شگردها منجر به عدم توانایی، القیدی یا بی»

چون نام، همپردازی، براساس کنشمندی، معیارهایی پس برای شخصیت (.0191میشل، 

اجتماعی یا ویژگی جسمانی را باید درنظر گرفت تا به شخصیت هویت بخشد  ۀمرتب

هر فرد است و  ۀمشخصدر انسان، نام  (.0191کاسی،  ؛0198یاحقی،  و دُرپَر. )رک

بخشد. شخصیت در متنی ادبی نخستین عاملی است که تشخیص او را سهولت می

هاست. اسم خاص بار معنایی دال ۀسرآمد همکند و اسم در حکم اطالعات را منتقل می

هویت  ةکند دربارخود سعی می ۀمتنی، اجتماعی و نمادین دارد. نویسنده در نوشت

های . استفاده از مرتبهبیان کند هاای از آننامههایش توضیحاتی دهد یا زندگیشخصیت

ی های اجتماعی سبب کشمکش نمایشها و تفاوتاجتماعی موجب تمایز شخصیت

و امکان  کندرا متمایز می هاشخصیت های جسمانی(. ویژگی0181شود )پرونه، می

هایی مربوط به ها گاهی با خود نشانهظاهر شخصیت آورد.ها را فراهم میشناسایی آن

ای از عوامل را به این . نویسنده مجموعهاستارزشی نمادین  دارای لباس دارد که

وخو، معایب و محاسن اشخاص داستان را آشکار خلقافزاید تا های خارجی مینشانه

شناسانه و اخالقی را ازپیش با خصوصیات های روانکند و خصوصیات این ویژگی

ها پیچیدگی زیادی داشته باشند، از پندارد. حال اگر شخصیتشخصیت همسان می

 .(511: 0181توان اخالقشان را تشخیص داد )نیکوبخت و زیورعالم، رفتارشان می

روایت  باعث شد کردند،شناسی مطرح میوقتی ساختارگرایان اصول خود را برپایۀ زبان

ای برای شیوه»های نظریۀ ادبی مدرن است، ترین حوزهنیز که در کنار زبان یکی از مهم

(. با توجه 91: 0191)وبستر، « تر گرددترکیب واحدهای زبان و ایجاد ساختارهای بزرگ

والدیمیر پراپ با دنبال  ،م نحوی واحد جمله، نهاد و گزاره استبه اینکه نخستین تقسی

های جن و کردن این قیاس میان ساخت جمله و روایت، نظریۀ خود را دربارة افسانه
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های بارز )قهرمان، تبهکار یک جمله را با شخصیت« نهاد»پری روسی تدوین کرد. اگر 

توانیم رهیافت ها مقایسه کنیم، میسانهقبیل افرا با اعمال بارز در این« گزاره»و...( و 

(. در این راستا، آلژیرداس ژولین 000: 0190پراپ را درک کنیم )سلدن و ویدوسون، 

معناشناسی با انتشار کتاب خود  ،رفتشمار میمس لیتوانیایی که از ساختارگرایان بهرِگِ

شد. او از شناخته  پرداز معناشناسی روایتعنوان مشهورترین نظریه( به0811) ساختاری

های عامیانه( فراتر رفت و تالش کرد که به قاعدة دامنۀ محدود مطالعات پراپ )حکایت

   کلی برای تمام ژانرها و در یک کالم، دستور کلی زبان روایت دست یابد.

هاست، نه آنچه برای گرماس حائز اهمیت است، دستور زیربنایی و سازندة روایت

هایی ها کنشجیرة روایی از طریق دو کنشگر که ارتباط آنهای منفرد. یک زنمتن

بر این، دهد. عالوههای دوگانه اجازة حضور میآورد، به تقابلاساسی را پدید می

گرماس اعتقاد دارد که دستو روایت نیز مانند دستور زبان محدود است )گرین و 

 (.001: 0191لبیهان، 

رای شناخت معنای یک جمله باید معنای واژگان طور که بهمان» ،باور اوبنابراین به 

های دستوری و نحوی را دانست، برای شناخت معنای یک متن نیز باید معنای و قاعده

جای (. درنتیجه به011: 0111)احمدی، « های دستور داستان را بدانیمها و قاعدهرفتپی

در ساختار طرح  های نحوی رواییرفت و زنجیرههای ویژة پراپ، از مفهوم پینقش

 استفاده کرد. 

آید، بلکه به همین بسنده او درصدد ارائۀ فهرست جهانی ساختارهای نحوی برنمی

ای که پراپ و خود های عامیانهکند که بگوید سه نوع زنجیرة مجزا را در روایتمی

 ؛ها(ها و مبارزهزنجیرة اجرایی )آزمون. 0ند از: ااست که عبارتاند، یافتهاو پژوهیده

ها و زنجیرة انفصالی )رفتن. 1 ؛ها(زنجیرة میثاقی )بستن و شکستن پیمان. 1

 (. 050: 0118ها( )اسکولز، بازگشتن
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هستند نه ضروری. اگر این  فقط ممکن اند،ومعلولیهای علتاین سه مرحله که زنجیره

به هدف سازند: رسیدن های منطقی را میسه مرحله را رو به عقب بخوانیم، زنجیره

 (.81: 0191واالس،  .)رک است نشانۀ پیروزی است و این خود دال بر رویارویی

 . بحث و بررسی 3

 تحلیل نظام کنشی آثار . 1ـ3

برجستۀ کیمیایی با دو فیلم  کردیم،مس بیان رِگِ ۀتر با توجه به نظریبراساس آنچه پیش

دارای  اند وشده ساخته انپیش و پس از انقالب اسالمی ایرکه  را جرمو  هاگوزنعنوان 

ها های اساسی قهرماناز نظر کنش همسان هستند، بیشوحرکت اجتماعی و سیاسی کم

 کنیم.می تحلیلرا  (0151) هاگوزنکنیم. ابتدا فیلم بررسی می

 هاگوزننظام کنشی فیلم  .1ـ1ـ3

این  است. دهتبدیل ش به الگو هایی است که در سینمای ایراناز آن دسته فیلم هاگوزن

که  است پهلوی رةاجتماعی ایرانِ اواخر دو وتار از اوضاع اقتصادی وروایتی تیرهفیلم 

توان کورسوی امیدی در آن یافت. تمام پرسوناژهای فیلم یا خود در فقر و ندرت میبه

آن دارند.  اند، یا به هر صورت نقشی دریا مسبب این اوضاع ،زنندوپا میبدبختی دست

دنبال بهترین ومان است و بهخانورود قدرت )فرامرز قریبیان( که زخمی و بی فیلم با

. او سید رسول )بهروز وثوقی( را که شودآغاز می ،گردددوست دوران دبیرستانش می

یابد. اما دوست گرمابه و گلستانِ می پردازد،کارهای جانبی می به در تئاتری کوچک

قدری تحلیل رفته که قدرت کشد و بهین میئهرواش دیگر مانند گذشته نیست. قدیمی

برایش  جایی برای ماندنکند تا میبازد. از او درخواست کمک با دیدنش خود را می

معرفت گذشته را  هنوز مردانگی و ،رمق از وجودش رخت بربسته بااینکه سیدپیدا کند. 

در  که بردمی خود در جنوب شهر نۀرساند و او را به خادارد و به دوستش یاری می
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سرشان  . آن دو از گذشته و آنچه برکنندنیز زندگی می دیگر ةچند خانوادحیاط آن 

نام فاطی )با بازی نصرت فهمیم سید با زنی بهدر این اثنا می .گویندمی است، آمده

داستان با قدرت  بااینکه کند.زندگی می ،پسند استپرتوی( که بازیگر تئاترهای عامه

با آمدن سید توجه و  ،رسد که او شخصیت اصلی ماجراستنظر میو به شودآغاز می

چیزش را به هروئین باخته، حتی د همهسی شود.می معطوف به او تمرکز بیش از همه

است. دوستی با  مانند یک خواهر کنار او مانده ،است زنی که زمانی او را دوست داشته

خود بیدار ای خود سعی دارد او را به هاش با حرفدیدن اوضاع نابسامان رفیق قدیمی

 وادارد. کردن

صورت موازی است. دو شخصیت گویی بهموفق کیمیایی در قصه بۀتجر هاگوزن

سید درگیر اعتیاد و فروپاشی روابط  ــ اصلی درعین اینکه دو داستان جداگانه دارند

فاقت موضوع رۀ وسیلهب ــ زناشویی و زندگی خصوصی و قدرت جوان فعال سیاسی

مقصدشان  ،رغم مسیرهای متفاوتی که درپیش دارندشوند تا علیبه هم مرتبط می

هم رفاقت و هم  ،شده در داستانسوی یک کنش اجتماعی یکی شود. وقایع انتخاببه

های . کیمیایی از همان ابتدا با پرداختهستندتحول اجتماعی، واقعی و دارای اصالت 

پردازی و تعیین هم در شخصیتد؛ آورحرکت درمیو به دهدمی قوی قهرمان را شکل

ای مجموعه هاگوزنای که گونهبه ها؛طراحی موقعیت شخصیتدر منش قهرمانی و هم 

از معیارهای قهرمانی در سینمای کیمیایی است. بر این اساس و با توجه به الگوی 

را براساس  توان ماهیت کنشگران این اثرمی، ترسیم شد 0مس که در شکل رِکنشی گِ

 :دکرمدل زیر ترسیم 

 قهرمان(: سید رسول ـ )فاعل کنشگر

گیرنده: درخواست کمک قدرت، درخواست کمک متقابل سید رسول برای بهبود 

 ؛وضعیت زندگی
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رحم مواد مخدر، بی ةفرستنده: مبارزه با اعتیاد، زندگی بدون عشق با فاطی، فروشند

 ؛خانهصاحب

 ؛وتار مملکت در اواخر حکومت پهلویحریف )بازدارنده(: اوضاع تیره

 ؛مفعول: نجات و رهایی از اعتیاد

 .رسول دهنده: قدرت، فاطی، اراده و شخصیت درونی سیدیاری

 .شدمس ترسیم رِمطابق الگوی گِ 1 شکل ،با توجه به موارد یادشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسرِگِ ۀبراساس نظری هاگوزن فیلم ساختار تحلیلی نظام کنشی .2شکل 

 

 

 

 کنشگر:

 سید رسول

حریف 

 )بازدارنده(:

وتار ع تیرهاوضا

 مملکت

 گیرنده:

در خواست کمک 

قدرت، درخواست 

کمک متقابل سید 

 رسول

 فرستنده:

 مبارزه با اعتیاد

زندگی بدون عشق 

 با فاطی

 فروشندة مواد

 خانهصاحب

 

 مفعول:

 رهایی سید از اعتیاد

 رهایی قدرت از تعقیب

 دهنده:یاری

 قدرت

 فاطی
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   جرم فیلم نظام کنشی .2ـ1ـ3

علت به لیروایت شود و ۀ نوددر ده جرمتر قرار بوده داستان فیلم از آنجا که پیش

است، زمان داستان به دوران قبل از  منتقل شده ۀ پنجاهمجوز به ده نکردن دریافت

و بتواند  باشدتر خلق شخصیت رضا باز دراست تا دست کیمیایی  انقالب برگشته

نویسی و نامه از نظر دیالوگبه همین دلیل فیلم ؛قهرمان خویش را طراحی کند

هایی است که ایاست. در داستان فیلم، قاسم خان از توده پردازی تغییر کردهشخصیت

فروششان هنوز باقی مانده و دست از مزدوران وطن اند، اماغالباً مهاجرت کرده

خوردگی است که دست ضا سرچشمه فریباند. جرم اصلی رنفت برنداشته ۀسرمای

فهمد و رضا سرچشمه معنای رفاقت را می است. تقدیر او را در این منجالب فروبرده

کند. شخصیت رضا سرچشمه رفیق خود، ازخودگذشتگی می ،به همین دلیل برای ناصر

شتن یک شخصیت سیاسی به زندان محکوم کُ خاطر. او بهدر مرکزیت قصه قرار دارد

شتن یک کارشناس و برای کُ شودمیاز زندان آزاد  ،ست. پس از تحمل حبسشده ا

با این کارشناس، تصویری واقعی از شرایط  ویاروییاما ر .رودنفتی به جنوب می

ای متفاوت گونهچیز بهو همه گذاردنمایش میرا مقابل دیدگانش به اجتماع پیرامونش

توان ماهیت کنشگران مس میرِلگوی کنشی گِکند. بر این اساس و با توجه به اتغییر می

 و تعاریف زیر ترسیم کرد: 1مطابق شکل  این اثر را

 ؛قهرمان(: رضا سرچشمه ـ )فاعل کنشگر

 ؛رتنشگیرنده: کمک به خانواده، نجات خود از زندگی پُ

 ؛شنهاد ساواکرد پی فرستنده: مبارزه با نفس، 

 ؛دهفروش، حزب توحریف )بازدارنده(: مزدوران وطن

 ؛خوردگی رضا سرچشمه، مرگ مادر، پول کثیفمفعول: فریب

 .دهنده: خانواده، خاطرات مادر، آزادی از بندیاری
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 جرم فیلم ساختار تحلیلی نظام کنشی .3شکل 

  جرمو  هاگوزننظام کنشی دو اثر  ۀمقایس .2ـ3

و با  کردهمشی داستانی مستقل عمل سازانی است که در خطکیمیایی از معدود فیلم

 های مختلفهرچند دیدگاه ؛محوریت امور اجتماعی و گفتمان مردم فیلم ساخته است

های نگاه سیاسی و اجتماعی کیمیایی باعث شد در روند ساخت یا اکران فیلم دربارة

ن در سومی ــ و به نقل از کیمیایی ــ مثالرای وجود آید. باین هنرمند تغییراتی به

کامالً تغییر کرد و  هاگوزنبه دستور ساواک، انتهای فیلم  ،جهانی فیلم تهران ةجشنوار

اصلی جایگزین آن شد. ۀ اما پس از انقالب، نسخ ؛سپس به نمایش عمومی درآمد

فیلم فجر  ةپس از اکران در جشنوار ،دالیلیبه قرمز خطفیلم  ،0110همچنین در سال 

 کنشگر:

 رضا سرچشمه

حریف 

 )بازدارنده(:

مزدوران 

فروش، وطن

 حزب توده

 گیرنده:

کمک به خانواده، 

نجات خود از 

 زندگی پُرتنش

 فرستنده:

 مبارزه با نفس

 رد پیشنهاد ساواک

 مفعول:

خوردگی فریب

 رضا 

 مرگ مادر 

 پول کثیف 

 دهنده:یاری

 خانواده

 خاطرات مادر 

 آزادی از بند 
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شناسی و می درنیامد. با بررسی ساختار روایتتوقیف شد و دیگر به اکران عمو

  :، تحلیل زیر قابل استنباط استجرمو  هاگوزنکنشگرهای دو فیلم 

شناسی خود را مطرح مس که تحت تأثیر پراپ نظریۀ روایترِالگوی کنشی گِ .0

و این نشان  شودمیهای ماندگار هر دو فیلم مشاهده کرده است، تقریباً در همۀ دیالوگ

   پذیری الگوی کارگردان و تمرکز بر ساختارگرا بودن اوست.میزان انعطافاز 

مطابقت چشمگیری دارد که این  جرمبا  هاگوزنشناسی داستان الگوی روایت .1

های توان به بسیاری از داستاندلیل اصول موجود در سینمای کیمیایی، میویژگی را به

 تعمیم داد.، شد خون یعنی ،ایشان ۀاجتماعی دیگر او مانند آخرین ساخت

بررسی شد؛  های دوگانهها براساس تقابلدر ابتدا تغییر وضعیت، هاگوزندر فیلم  .1

وضعیت متعادل آغازین )زندگی سید( با ظهور عشق و اِعمال نیروهای  به این ترتیب که

اینکه تا  ،شودمخالف و بازدارنده، به وضعیتی نامتعادل )اعتیاد و ظهور قدرت( مبدل می

با  ،سوی تعادل پایانیاین وضعیت با تأثیر نیروهای اثرگذار، سیر صعودی خود را به

با تغییر وضعیت اجتماعی  ،جرمد. اما در فیلم انرسپایان میبه ،شته شدن قدرت و سیدکُ

عمال )تفکر انتقام رضا( و با ظهور عشق و اِ و زندگی رضا و وضعیت نامتعادل آغازین

شته تا اینکه با کُ ،شود، به وضعیتی نامتعادل )عاشقی و انتقام( تبدیل میعوامل بازدارنده

 دهد.نوعی راهی را به جامعه نشان میبه ،شدن رضا و فنا شدن

، «مرد و زن تنها» هفت کنشگرِ هاگوزنمس، فیلم رِبراساس الگوی کنشی گِ .0

عنوان الگویی کلی هرا ب« انتقام»و « غیرت»، «ناموس»، «اعتراض»، «خیانت»، «دشمن»

ها کرد. در روایت سید توان کنشگرانی را جایگزین آنکه در هر روایت می کردهمعرفی 

دو بخش مرتبط اما با دو الگوی کنشی متفاوت بررسی  اتوان روایت را بمی ،و قدرت
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هرچند در هر  ؛هستند های متفاوتیکرد که در هر الگوی کنشی، کنشگران دارای نقش

 عهده دارند.رشی را بدو الگو نق

ها، چندبخشی بودن نکتۀ قابل توجه در بررسی الگوی کنشی روایت این فیلم .5

مس در دو داستان شباهت رِهاست که از برخی جهات با دیگر الگوهای کنشی گِآن

که سید  هاگوزنبه این صورت که الگوی کنشی روایت آغازین داستان  ؛دارد بسیاری

الگوی کاملی  کند،، تقال میفاطی یعنی سیدن به هدف خود،فاعل آن است و برای ر

، یعنی زمانی که قدرت هاگوزنهفت کنشگر. اما در بخش دوم روایت فیلم  با است

برخالف الگوی کنشی  گردد کهمی شود، روایت جدیدی آغازفیلم میۀ وارد عرص

ی هدف های دیگر، دو کنشگر فاعل )شناسندة موضوع( وجود دارد که درپروایت

دنبال )قدرت به هستند. همچنین فرستنده و گیرنده یک کنشگر هستند )آزادی و رهایی(

اما  ؛رهایی از بند اعتیاد و رسیدن به معشوق( درپی فرار و رهایی از تعقیب و سید

تر از آزادی و رهایی بوده و هر دو نفر با فنا شدن، موران و اعتیاد بسیار قویأتسلط م

ساختارهای  و براساس زنجیرة روایی ،جرم. همچنین در روایت یابنددست می به رهایی

، «مادر»، «زندان» :ند ازابنیادین روایت، پنج کنشگر اساسی وجود دارد که عبارت

که رضا  جرمبه این صورت که الگوی کنشی روایت فیلم  ؛«انتظار»و « لپو»، «انتقام»

 ، الگوی کاملی استکندمی تالشفاعل آن است و برای رسیدن به هدف خود )انتقام( 

اصر وارد داستان ن، یعنی زمانی که جرمپنج کنشگر. اما در بخش دوم روایت فیلم  شامل

دیگر، دو  یرخالف الگوی کنشی روایتگردد که بمیشود، روایت جدیدی آغاز می

فرستنده و و  هستند کنشگر فاعل )شناسندة موضوع( وجود دارد که درپی هدف )انتقام(

  اند. نده دو کنشگر متفاوتگیر
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 نتیجه. 9

انسانی ۀ ترین مفهوم در ساختارگرایی است؛ زیرا اساساً اندیشهای دوگانه اساسیتقابل

 ؛ها بوددنبال این تقابلباید به ،بر این بنیاد مفهومی استوار است. در آثار سینمایی نیز

ای که گونهبه ؛کنندایفا می ،خصوص داستانبه ،زیرا نقش بسیار مهمی در فهم متن

ها در ارتباط با طرح به این توانند در مسیر حرکت داستان صادق باشند. این تقابلمی

یا  شرایط آغازین متعادلداستان با  یعنیدر روایت های زمانی تقابل :هستندشکل 

شرایط  آن، یعنی در شرایط پایانی شود، سپس در مسیر رسیدن بهشروع میغیرمتعادل 

در دوباره گردد آن شرایط آغازین افتد که موجب میهایی اتفاق میاستان، کنشمیانۀ د

های روایت را که مس تمام آن کنشرِگِیا غیرمتعادل در بیاید.  تعادلصورت مپایان به

رسند و مضمون معکوس را سرانجام میگذارند و بهسر میشرایط آغازین را پشت

هایی داند. این وضعیت بیشتر در روایتمیبخشند، جزء عناصر طرح قصه تعادل می

ها به نفع کنشگر اصلی که پایان خوشی ندارند و وضعیت آن جرمو  هاگوزنمانند 

چشم چندین وضعیت متعادل و نامتعادل به ،هاگوزن. در فیلم شودمی مشاهده ،نیست

سید شود. ولی در ساختار طرح اصلی، روایت با وضعیتی متعادل آغاز می ؛خوردمی

. از سویی این وضعیت در مسیر مواجهه است نابسامانای با زندگیفردی معتاد و عاشق 

شود، اوج رو میها روبههایی که با آنموران دولتی و با ماجراها و مبارزهأبا قدرت و م

های کنشگر گیرد تا اینکه با توجه به مسیر داستان و سیر نامتعادل برای شخصیتمی

رسد. این درحالی است که کنشگر پایان میکنشگر اصلی داستان به روایت، با مرگ دو

است. بنابراین، این وضعیت نامتعادل نهایی از  داستان به هدف خویش دست نیافته

برمبنای  هاگوزناین اساس، طرح داستان  تعادل اولیه ارزش و اهمیت بیشتری دارد. بر

 گانه به این صورت است: های سهاین وضعیت
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 وضعیت متعادل آغازین .الف

دهد و هنوز خود ادامه می ةبه زندگی روزمرش، تمام مشکالت وجود: سید باهاگوزن

 امید دارد. شبه عشق معشوق

: رضا از زندان آزاد شده و به امید یک وضعیت بهتر به دیاری جدید مهاجرت جرم

 کند. می

 وضعیت نامتعادل، از متعادل به نامتعادل میانی .ب

 .دارنداین درحالی است که هر دو مشکالتی و آید قدرت به دیدن سید می :هاگوزن

 ذهن رضا را درگیر کرده است. ،: فکر انتقام و عشق به خانوادهجرم

 سمت نامتعادل پایانیاز نامتعادل میانی به .ج

گذارد و این درحالی است قدم به میدان می ،: سید با نیت کمک به قدرتهاگوزن

 را در سر دارد. فکرین که قدرت هم هم

ذهنی بین پاک کردن جامعه از افراد خائن و یا کمک به زن و فرزند  کشمکش: جرم

 خود و آشنایی رضا با ناصر.

 د: وضعیت نامتعادل پایانی

 موران دولتی.أ: فنا شدن سید و قدرت به دست مهاگوزن

های ناپاکی ولاش پکه برای خانواده درحالی ،شته شدن خودش: انتقام رضا و کُجرم

 است. را آورده

ر دو اثر مهم دمس رِتوجه به نظام کنشی برآمده از کاربرد الگوی گِ بدین ترتیب، با

وار رضا سرچشمه رسیم که حرکت و ازخودگذشتگی اسطورهکیمیایی، به این نتیجه می

 ، نشان«جمعیت»به « فردیت»یعنی گذار از  ،اشبار خانوادهباوجود شرایط اسف جرمدر 

، هاگوزنکاملی از اصول قهرمانی در سینمای کیمیایی است که در مقایسه با قهرمان 
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، دارای عیار اجتماعی باالتری است. از دید سیدباوجود شباهت زیاد شخصیت رضا به 

کیمیایی، شخصیت اصلی که درپی دستیابی به هدفی خاص است، با مقاومت حریف 

رد و قدرتی راسخ، او را به مأموریت گسیل گیشود و از یاریگر کمک میرو میروبه

 را نادیده نگیرد. ،یعنی گیرنده ،وضعیت نابسامان اجتماع زمان خود تادارد می

 ها نوشتپی

 است.استفاده شده ( 1110معنای بافت، با توجه به رویکرد چارتریس ـ بلک )به «متن». اصطالح 0

2. Barthes 

  .سعود کیمیاییم ساختۀ ،قیصر. نام قهرمان فیلم 1

  منابع

جویانه در مقام واکنش رادیکال به بررسی کنش انتقام(. »0181) یزدیاپلیپ و علی یوسفعلی ،اباذری

 مطالعات«. ها، کندو(موردی: رضاموتوری، گوزن ۀقیصر )نمونهای مابعدجهان جدید در فیلم

  .059ـ011. صص 008. ش 10. س سابق( اجتماعی علوم ۀنام) شناختیجامعه

 مرکز. نشر تهران:. 1 چ. 1 . جساختار و تأویل متن(. 0111احمدی، بابک )

 . اصفهان: فردا.1 . چدستور زبان داستان. (0181اخوت، احمد )

 . فرزانه طاهری. تهران: آگه.درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(. 0118اسکولز، رابرت )

 قطره. : نشررانزاده. تهآذین حسینترجمۀ  .تحلیل انواع داستان(. 0191آدام )، ژان میشل

 تهران: نیلوفر. .1 مهشید نونهالی. جترجمۀ  .نقد ادبی در قرن بیستم(. 0119ایوتادیه، ژان )

 . تهران: ماهی.0محمدرضا ابوالقاسمی. چ ترجمۀ . ادبی مبانی نظریۀ(. 0185برتنس، هانس )

 . تهران: توس.1 ای. چفریدون بدرهترجمۀ . های پریانقصهشناسی ریخت .(0191پراپ، والدیمیر )

 آبادی. تهران: افراز.. غالمحسین دولتتحلیل متن نمایشی .(0181پرونه، میشل )

انقالب؛ میکرومقاومت در سینمای اعتراضی پیش از (. »0181) میثم قهرمان و محمدرضا ،تاجیک

. 01، مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. س فصلنامۀ سیاست. «هابررسی موردی قیصر و گوزن

 . 111ـ105. صص1ش 
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فاطمه علوی و فاطمه ترجمۀ . شناختی ـ انتقادیشناسی: درآمدی زبانروایت (.0191، مایکل )توالن

 نعمتی. تهران: سمت.

یکتا ترجمۀ  .ایکرهیپ ـ یشناخت یکردیاستعاره: رو یانتقاد لیتحل(. 0189)، جاناتان بلکـ  سیچارتر

 .پور. قم: لوگوسپناه

«. نظامی لیلی و مجنونها در منظومۀ حلیل روابط شخصیتت(. »0198یاحقی ) محمدجعفر دُرپَر، مریم و

 .  81ـ15. صص 1. ش 1. س بوستان ادب

اساس الگوی هجویری بر المحجوبکشفبررسی تحلیلی ساختار روایت در (. »0181دهقان، ناهید )

 . 11ـ8. صص 09. ش 05. س پژوهی ادبیمتن«. شناسی روایی گرماسنشانه

عطار براساس  الطیرمنطقتحلیل داستان شیخ صنعان (. »0180شوبکالیی ) راکبعلی روحانی، مسعود و

 .  001ـ98. صص 1. ش 1. س (اگوهر گوی) های ادب عرفانیپژهش«. نظریۀ کنشی گرماس

. 1 عباس مخبر. چترجمۀ . راهنمـای نظریۀ ادبـی معاصر(. 0190ویدوسون ) پیتر سلدن، رامـان و

 تهران: طرح نو.

 . تهران: فردوس.0. چ نقد ادبی(. 0191شمیسا، سیروس )

روایت انوشیروان ۀ شناسی داستان هفت گردان برپایروایت» .(0198) یاکبر آرش و رقیه ،فرشیبانی

 . 010ـ011. صص1. ش 0(. س اگوهر گوی) های ادب عرفانیپژهش «.مرزبان و ابوالقاسم فردوسی

 هران: نگاه.ابراهیم یونسی. تترجمۀ . های رمانجنبه(. 0881فورستر، ادوارد مورگان )

 «.پوش از منظر بارت و گرماستحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه(. »0191کاسی، فاطمه )

 . 111ـ091. صص 5. ش 1. س پژوهیادب

 مرکز. نشر تهران: فرزانه طاهری.ترجمۀ . نظریۀ ادبی (.0191کالر، جاناتان )

 . تهران: سخنوران.های نمایشیجلوه .(0181کهنسال، مریم )

 . گروه مترجمان. تهران: روزنگار.درسنامۀ نظریه و نقد ادبی(. 0191لبیهان )جیل  ، کیت وگرین

های کوتاه محمدعلی شناسی داستانروایت(. »0191) باباقرهسعید کریمی و رحمان ،مهرمشتاق

. 111، نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. ش زبان و ادب فارسی «.زادهجمال

 . 010ـ011صص 
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 ۀنظری ۀپایاندام برایتی داستان بهرام و گلتحلیل ساختار رو(. »0181) ثواب فاطمه و مشهدی، محمدامیر

 . 015ـ91. صص 10. ش 09. س پژوهشی ادبیمتن ۀرینش«. گرماس

 مثنوی معنویهای کالمی الگوی کنشگر در برخی روایت(. »0181) آزاد راضیه مشهدی، جلیل و

. 1. ش 1. س فارسی های زبان و ادبیاتپژوهش«. اساس نظریۀ الگوی کنشگر آلژیر داس گرماسبر

 . 01ـ15صص 

نمایشی شخصیت سودابه براساس های بررسی جنبه(. »0181عالم )زیور احسان و نیکوبخت، ناصر

 . 501ـ518. صص 0. ش 5)پژوهش زنان(. س  زن در فرهنگ و هنر. «کنشمندی گرماس ۀنظری

 . تهران: هرمس.1محمد شهبا. چ ترجمۀ . های روایتنظریه(. 0191واالس، مارتین )

 الهه دهنوی. تهران: روزنگار.ۀ ترجم. درآمدی بر مطالعۀ نظریۀ ادبیپیش(. 0191وبستر، راجر )

همآیی  هاینشستسلسله(. 0181) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بنیاد سینمایی فارابی

 .قلم و دوربین

 ۀسسؤ. تهران: مرانای ایمنیو در سوج نان مریی جررساده: باق سفاتیک  (. 0111نژاد، احمد )طالبی

 دا.یری شنفرهنگی ه

. «آیدآرمان کاری برنمین فیلم سینمای ماست: از انسان بیها بهتریآیا گوزن»(. 0199طوسی، جواد )

 . 00. ص 11 ، شهمشهری خردنامۀ

 تهران: مروارید. .1و  0. ج مسعود کیمیایی ۀنامشناخت(. 0198مظفری ساوجی، مهدی ) 

. ی آثار مسعود کیمیایی: از خط قرمز تا فریادمقاالت در نقد و معرفمجموعه(. 0119قوکاسیان، زاون )

 تهران: نشر دیدار.

)فیلم مسعود کیمیایی، نگاهی نو از سینماگران جوان ایران بر  «نقدی بر جرم» .(0181قدیمی، مسعود )

مرداد  5 .سینما برای امروزسایت شده در وبمنتشر .نقد و تحلیل آثار سینمایی ایران و جهان(
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