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  :مقدمه مولف
همانطور .با توجه به پيشرفت روز افزون علوم،روشهاي پيشرفت آن نيز پيشرفت مي كنند

بشريت مي شود،پيشرفت روشهاي علمي پديده آورنده علـوم نيـز   كه علم باعث پيشرفت 
  .باعث پيشرفت علم مي گردند

در تاريخ بشر از انسانهاي اوليه تا اثر پست مدرنيسم،بشر به دنبـال روشـي بـراي بدسـت     
كمـال انسـاني،رفاه اجتمـاعي وفـردي     :آوردن علوم نهفته درجهان،براي اهدافي همچـون 

از پيـدايش آتـش تـا روشـهاي نـوين علمي،همگـي       .سـت وپيشرفت جوامع بشري بـوده ا 
من نيز كه خـود طرفـدار مكتـب علمـي     .گامهايي براي رسيدن به فرداهايي بهتر بوده اند

بوده وهستم،به دنبال كشف يا ابداع روشي نو،در حوزه علمي خودم يعنـي علـوم انسـاني    
ي همچـون  هستم،لذا تصميم گرفتم بـا توجـه بـه ماهيـت انسـان كـه داراي ابعـاد مهمـ        

روح،روان واجتماع است و اين ابعاد مهم در غالب اعـداد واعشـار نمـي گنجنـددر زمينـه      
روش تحقيق ،روي روشي كار كنم كه انسان را با توجه به ابعاد زيسـتي ، روحـي وروانـي    
بتواند تحقيق كند و محقق با قرار گرفتن در بطن زندگي انساني ،بتوانـد شـرايط او را بـا    

كندودر توسعه علوم انساني موثر افتد ، شايد من هم بـه نوبـه خـودم    تمام وجودش حس 
در رشدو پيشرفت بشريت ورفع يا كاستن آالم بشري ،هرچند ناچيز مـوثر باشـم ان شـاء    

  ....ا
اميدوارم اين كتاب بتواند كمك خوبي به عالقمندان در حيطـه روشـهاي تحقيـق كيفـي     

  . بكند
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  :تقديم به
تمام معلمان واساتيدي كه خالصانه براي من زحمت كشيدند مخصوصا اسـتادعزيز دكتـر   
محمد حسين فالح كه ايده اين كتاب را به من رهنمون شدند وهمچنين تشكر مي كـنم  
از پدرمهربان وهمسر صبورم كه در تمام مراحل زندگي همراه وياريگر مـن بـوده وهسـت    

  .بر روح مادرم كه دعاي خيرش هميشه بدرقه راهم استوهمچنين دخترعزيزم ودرود 
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  روايت چيست
  مقدمه 

  .هدف از اين بخش تعريف روايت از منظر دو گروه از نظريه پردازان اين حوزه است 
 تعريف روايت از منظر روايت شناسان  .1
 معناشناسان  -تعريف روايت از منظر نشانه .2

  .اين دو تعريف به ظاهر از يكديگر جدا ولي كامالً مرتبط و تكميل كننده يكديگرند
گروهي از نظريه پردازان تعريف خود  را بـر پايـه    روايت شناسانتعريف از منظر  .1

. تقابل كنشگران از يك سو و روايي و مخاطب از سوي ديگر پايه ريـزي كـرده انـد   
لينت ولت و ديگران متعلق بـه ايـن گـروه    ، ژپ 4، ژرار ژنت3، بوث2، پرنس1اشميت

 .اند
پردازانـي كـه پايـه تعريـف      نظريه : معناشناسان روايي –نشانه تعريف از منظر   .2

، 5پـروپ . خود را بر تغيير و تحول بين پاره ابتدايي و انتهايي روايت بنـا نهـاده انـد   
. و ديگران درارتباط با ايـن مكتـب انـد    9، فونتني8، كورتز7، آدام6گرمس، الري وايل

يادآوري اين كه اين تغيير و تحول فقط در زمان و مكان كنشـگران رخ مـي دهـد،    
تغيير و تحولي كه نزد اين نظريه پردازان واژه اي كليدي است و به هـيچ وجـه در   

 .ارتباط با رابطه راوي و مخاطب نيست
از روايت را بـه صـورت فشـرده معرفـي     ما در اين بخش تالش خواهيم كرد تا دو تعريف 

ابتدا تعريف روايت از منظر نظريه پردازان گروه اول يعني روايـت شناسـان را آغـاز    . كنيم
  .مي كنيم

  
                                                            
1-Schmid 
2-Prince 
3-Booth 
4-Genette 
5-Propp 
6-Larvialle 
7-Adam 
8-Courte's 
9 - Fontanille 
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  تعريف روايت از منظر روايت شناسان 
روايت شناسي يا علم عمل روايت شاخه اي علمي است كه فنون و ساختارهايي روايـي را  

را كـه   1ه مطالعه مي كند؛ اين علم، فنون درونـي يـك روايـت   كه در داستانها متجلي شد
در واقـع ، مطالعـه   . نقل شده تشكيل شده اسـت بررسـي مـي كنـد     2خودش از داستاني

روايت سعي دارد اصول مشترك تشكيل دهنده متون را نشان دهد، اصـولي كـه   3گفتمان
ت تا روابط ممكـن  سعي دارند جهان گستر و فراگير باشند، بدين ترتيب تالش بر اين اس
ايـن روابـط در دل   : بين عناصر سه تايي، يعني داستان، روايت و عمل روايت ديـده شـود  

و زمان ديده مـي شـود و هـدف     6، سطح5، موقعيت روايي4چهار مقوله اساسي يعني وجه
  .روايت شناسي مطالعه اي مقوله ها و روابط بين آنهاست

ژراژ ژنت پايه روانشناسي اش را بر تمايز  7»گفتمان روايت«و دربخش  3در كتاب فيگور  
تمايز بين داستان، روايت و عمل روايت بنا نهاد و تالش كرد تعريف روشـني از ايـن سـه    

  : نمود واقعيت روايي ارائه دهد
پس، براي جلوگيري از هر آشفتگي و ترديد زباني، از همين حاال بر خود الزم مي دانيم «

. اين سه نمود واقعيت روايي را مشـخص نمـاييم   هر يك از 8كه به كمك واژگان تك معنا
ــا محتــواي روايــي را 9مــدلول [...] پيشــنهاد مــي دهــم  ــاميم[داســتان [...] ي ؛ دال، ]بن

؛ و كنش روايي توليد كننده ]نام گذاري كنيم[گفتمان يا خود متن روايي را روايت  گفته،
ه عمـل روايـي در آن   وسيع تر، مجموعه وضعيت واقعي يا تخيلي اي را كـ ] معنايي[و در 

  . »قرار مي گيرد، عمل روايت بناميم
همانطور كه در تعريف باال مشاهده مي شود، تعريف ژراژ ژنت از روايت بيشتر بر اسـتفاده  
واژگان فني دال و مدلول استوار است، در حالي كه ژپ لينـت ولـت در كتـاب رسـاله اي     

                                                            
1-re'cit 
2-histoire 
3-discours 
4-mode 
5-situation narrative 
6-niveau 
7-discourse du re'cit 
8-univoque 
9-signifie' 
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از روايت را بر تقابل رابطه راوي درباب گونه شناسي روايت تالش مي كند تعريف خود را 
و مخاطب از يك سو و همچنين رابطه تقـابلي راوي و كنشـگران از سـوي ديگـر اسـتوار      
سازد، پس براي درك بهتر اين تعريف بايد ابتدا وجوه متن روايي مشخص شوند، آن گـاه  

  . براساس اين وجوه روايي، تعريف نگاه از نظر لينت ولت ارائه خواهد شد
ظر گرفتن تمام وجوهي كه يك داستان را به وجود مي آورند، اكنون مي توان آنهـا  با در ن

اين الگو كه لينت ولت دائماً از آن سود مي جويد از طـرح  . را در الگوي ذيل معرفي نمود
  . الهام گرفته شده است 1ارتباط اشميت

و و نويسنده اكنون براساس الگوي باال و تقابل حاصل شده بين راوي و كنشگران ازيك س
انتزاعي و راوي از سوي ديگر و همچنين تقابل هاي ديگري كه در ايـن الگـو وجـود دارد    

  : مي توان تعريف روايت را براساس نظريه لينت ولت ارائه داد
منظور از روايت، يك داستان روايي است كه نه تنها شامل گفتمان روايي بيـان  «

ن شـده كنشـگران و نقـل قـول     شده توسط راوي است، بلكه شامل گفتمان بيا
هايي است كه راوي از گفته هاي كنشگران ارائه كرده است، بنابراين،روايـت در  

  »زنجيره و در تناوب گفتمان هاي راوي و گفتمان كنشگران شكل مي گيرد
  ).26-25: 1390عباسي، حجازي، (  
ده و دنيـاي  مطابق اين تعريف، روايت يا همان داستان تلفيقي است از دنياي روايـت شـ   

  گفتمان كنشگران + گفتمان راوي = نقل شده، روايت 
  جهان نقل شده + جهان روايت شده = داستان 

براين اساس، الگوي باال را كامل تر مي كنيم و وجوه داستان را در الگوي زيـر بـه شـكل    
  .كامل ارائه مي دهيم

سلسله مراتب معنايي  قرار گرفتن مرحله به مرحله اين مربع هاي متناوب نشان از وجود 
بين وجوه گوناگون دارد كه در اوج و منتهي اليه اين سلسله مراتب، نويسنده انتزاعي كلِ 

يادآوري اين كه در هنگام تحليـل روايـت هـا، بـه     . ساختارِ اثرادبي را فرمانروايي مي كند
ار عنوان خواننده، تالش براين است تا تقابل سطح راوي بـا كنشـگران مـورد مطالعـه قـر     

                                                            
  ) Schmid, 1973,p.29(به نقل از لينت ولت  -1

Schmid Wolf, 1973,DerTextaufbau in den ErzahlungenDostoevskije,Munich,Fink. 
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نويســنده انتزاعـي، خواننــده  «و  »خواننــده ملمـوس / نويســنده ملمـوس «گيـردو سـطوح   
  .را در كتابي ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد »انتزاعي

همان طور كه در الگوي باال مشاهده مي شود و همچنين بر مبناي تعريف ارائـه شـده از    
و مكـان كـامالً جـدا از يكـديگر را در     روايت توسط لينت ولت، مي توان حداقل دو زمان 

  .كنشگران مشاهده نمود/ مخاطب  –الگوي باال بر اساس تقابل راوي 
يعني همان زمان و مكاني كه راوي و مخاطـب در آن  لحظه روايت، زمان و مكان  .1

 . قرار دارند
يعني همان زمان و مكاني كـه كنشـگران كـنش هـاي      كنشگران، زمان و مكان   .2

 .ان و مكان انجام داده اندخودرا در آن زم
در واقع، اين دو زمان و مكان يعني زمان و مكان لحظه روايت و زمان و مكان كنشـگران  

روايـت  ( سبب مي شود كه اين دو گروه از نظريه پردازان درحـوزه روايـت شـكل بگيـرد     
بـر   هر كدام از اين نظريه پردازان تعريف خود را بنـا ). شناسان، نشانه معناشناسان روايي

آن سطح وجوهي كه در آن قرار گرفته اند ارائه مي دهند و نكته اين جاست كـه هـر دو   
  .تعريف تكميل كننده يكديگرند

رواي در لحظه روايت با جدايي از زمان و مكان لحظه روايـت، روايت كنشـگران را آغـاز    
ر سـطح  مي كند، در اين صورت، گسستي زماني و مكاني بين او و كنشگران روايت كـه د 

راوي به كمك اين گسسـت  . ديگري يعني درزمان و مكان ديگري قرار دارند رخ مي دهد
گذشـته نسـبت بـه    (يا انفصال زماني و مكاني حوادثي را روايت مي كند كـه در گذشـته   

ايـن    او اين حوادث را براي مخاطب خود روايـت مـي كنـد،   . رخ داده اند)راوي و مخاطب
اي مستقيم، غير مستقيم ، سخن كنشگران را نقـل مـي   راوي گاهي به كمك نقل قول ه

كند و گاهي اجازه مي دهد كه خود كنشگران سخن بگوينـد و گـاهي كنشـگران را آزاد    
  .مي گذارد كه با يكديگر صحبت كنند 

براي مفهوم شدن آنچه كه ارائه شد، الگوي باال را به صورت خالصه توضـيح مـي دهـيم،    
يعنـي آنجـايي كـه    ( ژرار ژنت و ژپ لينت ولت، هر دو بر تقابل بين سطح عمـل روايـت   

اشـاره  ) يعني درزمـان و مكـان كنشـگران   (و سطح كنشگران ) راوي و مخاطب قرار دارند
قـرار   »اكنـون «و » ايـن جـا  « ي و مخاطب در فضا و زمان آنها بر اين باورند كه راو. دارند
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راوي با برشي زمـاني و مكـاني ايـن اتصـال را بـه انفصـال       . دارند و در اتصال با يكديگرند
در ايـن  . تبديل مي كند وحوادثي را كه روزي در گذشته رخ داده انـد روايـت مـي كنـد    

ايـن  . قـرار مـي گيرنـد    صورت كنشگران در آن جا و آن روز  نسبت به راوي  و مخاطـب 
جدايي بين راوي و مخاطب از يك سو و كنشگران از سوي ديگر تعريف روايت را از نظـر  

  .الگوي باال به خوبي اين مسئله را روشن ساخته است. آنها تعيين مي كند
راوي با مخاطـب  . براساس الگوي باال، تقسيم افعال از لحاظ زمان افعال، خيلي مهم است 

به زبـان سـاده تـر اگـر     . ت گفتماني يا شكل روايي ارتباط برقرار مي كندخود به دو صور
زمان حال و آينـده اسـتفاده كـرده باشـد، مـتن مـورد نظـر را         راوي از افعال ماضي نقلي،

در اين صورت، هيچ جدايي و انفصال زمـاني و مكـاني وجـود نـدارد،     . گفتماني مي ناميم
يعنـي ماضـي     ل به زمان گذشـته بيـان شـوند،   اما اگر افعا. پس روايتي هم در كار نيست

در ايـن حالـت، بـين راوي و    . ساده، آن گاه، خواننده با يـك مـتن روايـي روبـه رو اسـت     
مخاطب، از يك طرف و كنشگراني كه متعلق به لحظه و مكان ديگري هستند انفصال رخ 

  . داده است
صـورت مـي   » ...و من، تو، مـا ، شـما   «در گفتمان گفته پردازي به كمك ضمايري چون 

نشانه هاي فضا ، زماني آن بـا نشـانه   . گيرد يعني كساني كه در عمل ارتباط شركت دارند
اين نشانه هـا  درارتبـاط و پيونـد بـا زمـان گفتـه       . هاي فضا ،زماني روايت متفاوت است

پردازي اند و اصطالحاً به گفته پرداز چسبيده اند بـراين اسـاس زمـان فعـل هـاي مـورد       
همچنـين نشـانه   . زمان حال ساده، آينده، ماضي نقلي و ماضي استمراري اسـت استفاده، 

در . خواهـد بـود  ... هاي زماني براي نمونه، امروز، فردا، ديروز، دوروز قبل، در همين ماه و 
ضمن قيد اين جا هم از نشانه هاي مكاني اين گفتمان اسـت، امـا بـه عكـس در روايـت،      

ين احساس را دارد كه در حضور يك گـزارش بيرونـي   آدم ا. گفته پرداز پنهان شده است
قرار گرفته است، در اين شكل روايتي، ضماير به شخصيت هاي داستاني كه در روايـت از  
آنها نام برده مي شود ارجاع داده مي شوند و كساني كـه در بـاره آنهـا حـرف مـي زنـيم       

ر ماضي استمراري و ماضي زمان غالباً زمان گذشته است و در كنا. »او و آن ها«عبارتند از
براي نمونه نشانه هاي زماني براي اين مورد به صورت زيـر  . بعيد، ماضي ساده خواهد بود

دو روز پيش از «، »روز بعد از آن«، »شب قبل از آن روز«، »آن روز«، »تيرماه 25«. است
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از  به طور كلي، راوي ناهمسان روايت ، با راوي همسـان كـه يكـي   . و غيره» آن ماه»«آن
در حالـت راوي  . شخصيت هاي داستاني و در حال روايت كردن است گفتمان غالب است

آغاز مي شوند و در حالت دوم رمان هـايي كـه بـا    » او«ناهمسان رمان هايي داريم كه با 
  . شروع مي شوند» من«

در حال برش و قطع ارتباط با عواملي ) گفته(مي دانيم كه گفته پرداز در سراسر داستان 
  . نند من، اين جاو اكنون استما

گفتـه  (به اين ترتيب ما با كلماتي مواجه هستيم كه بر قطع كامل ارتباط با بعد گفتماني 
داللـت دارنـد، در     1]يعني زمـان كنشـگران  [ و گذر به گفته ] يعني زمان روايت) [پرداز

زمـان  (حالي كه در داستان، گفته پرداز پس از تعريف داستان بـه حـوزة زمـاني گفتمـان    
  ). 59: 1382شعيري، (» .باز مي گردد) حال

عمل روايت همان كنش روايـي توليـد كننـدة روايـت اسـت و در معنـايي گسـترده تـر،         
است كـه  ) وضعيت هاي مربوط به نظام نشانه اي= خيالي (مجموعه وضعيت هاي خيالي 

ار سـاده  در آن با داخل كردن راوي و مخاطب كنش روايتي شكل مي گيرد، به زباني بسي
تر، عمل روايت كردن عالوه بر خود عمل به مجموعه وضعيت هـاي خيـالي اطـالق مـي     

وانگهي، فراموش نشـود كـه   . شود كه يك راوي و يك مخاطب در آن حضور داشته باشند
منظور از وضعيت هاي خيالي همان دنياي نشان ها است، يعني آن دنيايي كه فقط روي 

  . ن از دوات و جوهر شكل گرفته اندكاغذ وجود دارد و شخصيت هاي آ
داستان شامل كنشي است كه موضـوع گفتمـان راوي را تشـكيل مـي دهـد و همچنـين       

بنـابراين، داسـتان   . شامل حوادثي است كه به وسيله گفتمان كنشگران بيان شـده اسـت  
  . تلفيقي است از دنياي روايت شده و دنياي نقل شده

  ان گفتمان كنشگر+ گفتمان راوي = روايت 
  جهان نقل شده + جهان روايت شده = داستان 

، »نويسنده انتزاعي«، »نويسنده ملموس«پس : حال پرسشي كه مطرح مي شود اين است
در اين تابلو چه نقشي دارند؟ براي پاسخ به اين » خواننده انتزاعي«و » خواننده ملموس«

                                                            
 . د نداشته اندكروشه ها را نگارنده كتاب حاضر گذاشته است و در متن اصلي وجو. 1
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يچ جايگـاهي در  هـ ... و » خواننـده ملمـوس  «، »نويسنده ملموس«پرسش، بايد گفت كه 
در واقـع،  . فقط ردپاي آنها در اين نظام نشان ها ديـده مـي شـود   .  نظام نشانه اي ندارند

عناصري اند كه در ارتباط با سطوح بيروني نظان نشانه اي ... نويسنده ملموس، انتزاعي و 
  .پس بهتر است كه اين عناصر را در روايت جست و جو نكنيم. روايت اند

ه درك بهترين از ايـن عناصـر داشـته باشـيم، اشـاره اي كوتـاه بـه آنهـا         اما، براي اين ك 
در واقع، داستان روايي به واسطه تعامل پويايي بين وجـوه مختلفـي كـه    . 1خواهيم داشت

  : اين وجوه عبارتند از. همواره بر چهار محور استوارند مشخص مي شود
 خواننده ملموس  -    نويسنده ملموس .1
 واننده انتزاعي خ -     نويسنده انتزاعي .2
 مخاطب تخيلي  -    راوي تخيلي .3
 كنشگر  -      2كنشگر .4

لينت ولت براي توضيح اين چهار سطح از نظريه پردازان  قبل از خود كمك مي گيـرد و  
و . واژگان فني آنها را با كمي تغيير بار ديگر در حوزه روايت شناسي باز تعريف مـي كنـد  

ريه ها در رسـاله اي در بـاب گونـه شناسـي     در پايان سعي مي كند چكيده اي از اين نظ
او براين باور است كه شناخت تمايز بـين وجـوه روايـت صـرفاً منفعـت      . روايت  ارائه دهد

اين تفاوت ها اين امكان را فراهم مي كنند تا بعضي تأثيرات توليد شده  نظري ندارد، بلكه،
بـين وجـوه   ... لوژيك و برخواننده را با حفظ فاصله اخالقي، فكـري، زيباشـناختي، ايـدئو   

  .گوناگون پيش بيني كنيم
تحليلي از كـاركرد يـك گونـه خـاص از مداخلـه راوي در       3دراين ديدگاه، رينر وارنينگ«

وقتي كه راوي مخاطب خود را خطاب قرار مي دهـد تـا بگويـد    . روايت را ارائه داده است 
ا تخيـل كنـد،   فقط اوست كه مي تواند مجموعه اي كامـل از حـوادث عجيـب و غريـب ر    
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 . ژپ لينت ولت ترجمه علي عباسي و نصرت حجازي ارجاع مي دهم
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