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Abstract 

This paper introduces the book Savad-e Revayat and analyzes it based on form and content. 

First of all, the definition of narration and narratology, a brief review of narration history, 

and the reason for selecting this book for analysis have been presented in the introduction. 

Reviewing the history of narration will be helpful for understanding the importance and 

reasoning of analyzing this book. After that, in the form analysis, the eloquence of the 

book, Persian translation quality, book’s appearance, editing and other formal characters 

have been analyzed. Also, in the content analysis, the author’s method in theoretical 

arguments, different theoretical frameworks of the book, and the strengths and weaknesses 

of the content have been investigated. Savad-e Revayat has good suitable writing and 

translation. The book has been used the inductive method and both structuralism and 

poststructuralism frameworks. Therefore, Savad-e Revayat is worthy and valuable in the 

field of narratology. This book should play significant role in narration analysis in Iranian 

academia. Furthermore, Savad-e Revayat could transfer the matters of narration and 

narratology from elites to the public. 
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چكیده

اثر اچ. پورتر ابوت  سواد روایتو ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب  ،معرفی، نقددنبال  بهاین مقاله 
شناستی، شترم مصتیتری از      ابتدا در مقدمه تعریفی از روایت و روایتت  ،است. برای این منظور

از دو منظتر   ،شود. درادامته   ائه میو چرایی انتصاب این کتاب برای نقد و ارزیابی ار ،تاریخ روایت
شتود. در ارزیتابی شتکلی، روانتی  لت         اصلی شکلی و محتوایی نقد و ارزیابی کتاب انجتا  متی  

دست بررستی    این و متغیرهایی از ،آن، شکل ظاهری کتاب، ویراستاری ۀنویسنده، شیوایی ترجم
نویستنده   در ارزیابی محتوایی کتاب، روش نویسنده در نگارش، پیوندهای فکری چنین ه شود.   می

کتتاب   شتده در  با رویکردهای مصتلف نظری و نقاط  وت و ضعف موضتواات و مباثتط حترم   
ای مناست،، بتا استتفاده از روشتی       با  لمی روان و ترجمته سواد روایت گیرد. کتاب   مدنظر  رار می
در  منتد  ارزشهتای مختصس ستارتارگرایی و پساستارتارگرایی، اثتری        از سنتتأثیر بهاستقرایی و 

تحلیتل   هتای   چهتارچوب دهی   ی در شکلمؤثرتواند نقش   شناسی است. این کتاب می  روایت ۀثوز
روایتت را از ست      ۀتوانتد مست ل   این اثتر متی   چنین، ه المی کخور داشته باشد.  ۀروایی در جامع
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.مقدمه1

 :نویسد می( چنین narrationروایت ) ۀ( دربارRolan Bartsروالن بارت )

 یشتامل انتواا ادبت    ،هرچیت  از  یشنصستت و بت   یتت، . رواشمارند بیجهان  های روایت
 هتای  داستتان  ییگو کهچنان ،اند پراکنده مصتلف های موضوا یاناست که رود م یمصتلف
 نوشتتار،  یتا  گفتار شده،بیانزبان  یقاز حر یتدارند. روا تناس، ای مایه سارتبا هر  بخر

. شتود  متی اناصتر منتقتل    یتن ا ۀهم سامان به یقو تلف ،اشاره و ایما متغیر، یا ثابت تیاویر
 تتراددی،  تتاریخ،  ثماسی، شعر کوتاه، رمان داستان، ثکایت، افسانه، اس وره، در روایت
و  ،ربتر  فکتاهی،  سینما، دار،نقش کاری شیخه ی،صامت، نقاش یشنما ی،کمد ۀنام نمایش
 (.11: 1213)وبستر  است موجود گو و گفت

مسیر دشوار رسیدن به شنارتی مختصس از روایتت و    گر بیانتلقی بارت از روایت 
بهترین مسیر برای ثیول چنین شنارتی بررستی   اثتماالً ،شناسی است. بنابراین روایت

بارت بته  تدمت زنتدگی بختر استت )بتارت و        ۀگفت تاریصی که به ؛تاریخ روایت است
 (.  13: 1231دیگران 
گتردد. در ایتن دوران     بتازمی  1311 ۀروایت به فرمالیس  روسی و ظهور آن در دهت  ۀریخ

هتای فرمالیستتی را     آشنایی اروپای مرک ی با تکنیک ۀرود و زمین  یاکوبسن روسی به اروپا می
کته   ،فرمالیس  بتا بررستی د یتق روایتت و تتاریخ      21 ۀهای ده  سال ۀکند. در فاصل  فراه  می

هتای   مکتش  کتش دیگتر پاستصی بته     ای برای تفکتر راستت و ازحترف     حرف اصالثیه یک از
هتای   ثلقته نیت    11 ۀ. در دهت کنتد  میکار رود را کامل  ،شود  ایدئولودیک زمانه محسوب می

. در ایتن دوران نستل   گیترد  متی دنتو شتکل    ریوصاًشنارتی در اروپا   پدیدارشناسی و زبان
 ۀهای فرمالیستتی کنتاره گرفتنتد و بته فلستف       جدیدی از منتقدان ادبی پس از جنگ از دغدغه

 هایدگر گرویدند.   ریوصاًاروپایی 
کند. آثار متعلق بته ایتن     شناسی سارتارگرا ظهور می  بود که روایت 01 ۀازآن و در ده پس

کستی از   تتر  کت  در فرانسه است و در کخورهای انگلستتان و آمریکتا    تر بیشرویکرد نظری 
زبتان بته    بارۀدری گر پرسشبا آثار افرادی نظیر چامسکی و آستین  ،ثال ها ربر دارد. بااینآن

 ۀشناسی سارتاگراست. اال ت   نق ه اوج روایت 01 ۀیابد. ده  انگلیسی راه میت    تفکر آمریکایی
هتای آنگلوساکستون     و الکتان در دانختگاه   ،ای به متفکران فرانسوی نظیر بارت، دریدا  ف اینده

غتاز  و چتتمن آ  ،شود و نوا آمریکایی ستارتارگرایی بتا کارهتای استکول ، کتال        ظاهر می
 دهد.   یدوبندهای فرمالیستی ااتبار رود را از دست می ،شود. در این دهه می
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زبتان جتا    توجه در کخورهای انگلیسی ای جال،  رشتهانوان  بهشناسی   روایت ،01 ۀدر ده
 ،دهتد. در ایتن دوران    شناستی ر  متی   پیوند نظریه انتقتادی بتا روایتت    11 ۀافتد و در ده  می

شتود   متی آثاری رلق  11 ۀشود و در ده  در فرانسه منقرض می ریوصاًسارتاگرایی فعاالنه 
آثار  ،چنین ه گوید. در این دهه   و هویت جنسی سصن می ،کاوی  میل روانی، روان دربارۀکه 

 ،درنتیجته  .شتود   متدرن بتدل متی    لیوتار به انگلیسی ترجمه و روایت به کتانون بحتط پستت   
 31 ۀکننتد. در دهت    توجه رود را میروف روایت متی گران پساسارتارگرا   فیلسوفان و تحلیل
بته م العتات ادبتی    صترفاً  افتاده است و تحلیل روایی م لوب  روبی جا پساسارتارگرایی به

شناستان م ترم م العتات رتود را بته       بستیاری از روایتت   ،شود. در ایتن زمتان    محدود نمی
های نظتری و    د و جنسیت پایگاهنژا ۀکنند، پرسش از دو مقول  ای منتقل می  های بینارشته ثوزه

ای از مجتالت    کننتد و حیتف گستترده     روایتی فتراه  متی    ۀای بترای نظریت    العاده  کنخی فوق
روایت و ارالق، تاریخ، فرهنگ بیری، تکنولتودی،   دربارۀشناسی به بحط   تصییی روایت

 (.133-110: 1211کوئیالن   پردازند )مک  و... می ،احالاات، ال ، هلوکاست، فضا، بدن، فیل 
تعریفتی مختصس از روایتت،     ۀهتای ارائت    بتاوجود ستصتی   ،(Michael J. Toolanتوالن )

و تایعی   ۀشتد  روایت تتوالی ادرا   ،تعریفی ساده و من قی از آن ارائه کرده است. از نظر وی
وجتودات  انسان یا دیگتر م  مستل   وجود انسان یا شبه است که ارتباط غیراتفا ی دارند و نوااً

 ۀگر است. توافتق معنتایی برستر روایتت و تتی بته مقولت         شصییت تجربهانوان  بهشعور  ذی
منتدکردن شتنارت آن و الگوهتای      زیرا سعی در نظا  ؛شود  تر می  شناسی برسد سصت  روایت

تالش برای رسیدن به تعریفی همگانی و کلی کاری بیهتوده استت و    ،متعدد آن دارد. بنابراین
شناستی برشتمردن ابعتاد و      شدن بته تعریتف روایتت و روایتت     ک برای ن دیکبهترین تکنی

زوایای گونتاگون آن استت    تر بیشهای مصتلف روایت و تالش درجهت فه  هرچه   ویژگی
 (.13: 1232)توالن 

روایتت بایتد چگونته     ۀدهد که منبع روب بترای م العت    درستی نخان می نگرش توالن به
هتا    ثوزه در دارل کخور منتخر شده است، ولی بسیاری از آن زیادی در اینهای  کتابباشد. 

و اجتت ا و اناصتتر  ،هتتای آن  همؤلفتتکتته تکلیتتف رودشتتان را بتتا تعریتتف روایتتت،   بتتدون آن
انتد و مصاحت، را     هتای غتامن نظتری ورود کترده      روایت معلو  کنند به بحط ۀدهند شکل

رجتوا   1211ند )برای مثال بته بژتژه   کن  ت بسیار و ابها  نظری و تحلیلی رها میسؤاالدرمیان 
. بتاوجوداین، کتتاب   استت  شدهها استفاده   برری از این کتاب از در نگارش این مقاله ت شود(

 پیخترفتۀ هایی است که برای فهت  مقتدماتی و     کتاب هپورتر ابوت ازجمل اثر اچ. سواد روایت
ستارتارمند بته بیتان ابعتاد،      رواهد بود. این اثر با نگاهی مؤثرروایت و تحلیل روایی مفید و 
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شناستی    اساس منبع روبی برای روایتت   این پردازد و بر  و اناصر مصتلف روایت می ،ها  همؤلف
 شود. میمحسوب 

 

.معرفیاثر2

استت.  ه کترد منتختر   1230ستال   ، را دراثر اچ. پورتر ابتوت  ،سواد روایتکتاب نخر احراف 
انوان کتاب التین که بته فارستی    اند. آن را ترجمه کرده اشرفی ۀزاد  مهدی یا پورآذر و نیماؤر

 کمبریج بتر روایتت   ۀمقدمیا  The Cambridge Introduction to Narrative برگردان شده است
بترای ترجمته    ،منتختر شتده   3111کته در ستال    ،است. مترجمان ویراست دو  این کتاب را

های انتهتایی    بصش ،فیل چهارده، مؤلفناشر و  ۀاز دو مقدمسواد روایت اند. کتاب   برگ یده
 نامه تخکیل شده است.  و واده ،شناسی، فهرست اص الثات تصییی  ها، کتاب  نوشت  پی

تتر   امیتق منظور در  بهتر و  شده در فیول مصتلف کتاب به ای از مباثط م رم  رالصه
بته  تتوان   نمتی جا   شود. بدیهی است در این  شکلی و محتوایی آن درادامه ارائه میهای  ارزیابی

های نویستنده    ترین دغدغه  اصلی ،باوجوداین .شده در کتاب اشاره کرد موضواات م رم ۀهم
هتا را مستائل و    تتوان آن  هتایی کته متی    دغدغه ؛های مصتلف کتاب بیان رواهد شد  در فیل

 نظر گرفت. ت های اصلی نویسنده در
تعریفتی از روایتت استت.     ۀائت اردنبتال   بته « روایت و زنتدگی »فیل اول کتاب با انوان 

 ۀدهنتد   های شتکل   همؤلفی از چهارچوبهای مصتلف   گیری از دیدگاه  درستی با بهره نویسنده به
شناستی لغتت     کند. اچ. پورتر ابوت برای رسیدن بته ایتن منظتور از ریخته      روایت ترسی  می

ختیدن  ستعی در ک « تعریتف روایتت  »نی  غافل نخده استت. فیتل دو  بتا انتوان     « روایت»
هتا دارد. نویستنده شترط اصتلی روایتت را        مرزهای روایتت و جداستارتن آن از ناروایتت   

دانتتد و معتقتتد استتت محدودستتازی تعریتتف روایتتت کتتار درستتتی نیستتت    متتی« ررتتداد»
کنتد. وی    از روایتت ارائته متی    را (. ابوت در این فیل تعریتف رتود  11-11: 1230 )ابوت
و نیت    ،میان  یه و گفتمان روایی، تفاوت رردادهای اصلی و مکمل ۀاین فیل راب  ۀدرادام
 (.  01-03کند )همان:   مندی را تبیین می  روایت ۀمس ل

هتا و    همؤلفت  تتر  بتیش ستعی در تتد یق و تعمیتق    « مرزهای روایتت »فیل سو  با انوان 
ن فیتل  . نویسنده ایت ه استها بحط شد  تعاریف روایت دارد که در دو فیل  بل پیرامون آن

دهتی ستارتارهای ذهنتی شتروا       ( و نقتش آن در شتکل  frame analysisرا با تحلیتل  تاب )  
موضواات مهمی است کته در ایتن فیتل توضتی  داده      ۀجمل ( ازparatext. پیرامتن )کند می
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و  ،«روایتت اببررمتنتی  »، «روایتت الکترونیتک  »(. ابوت درادامه به موضتوا  01)همان: شود  می
(. فیتل چهتار  بتا انتوان     03-03پتردازد )همتان:     نی  می« ای  ی رایانهها  روایت در بازی»
از روایت برای اثرگتذاری بتر    مؤثرگیری ترکیبی   به چگونگی شکل«  درت بالغی روایت»

پتتردازد. بررستتی تسلستتل التتی و معلتتولی روایتتت، ابعتتاد ارال تتی روایتتت،  مصاحبتتان متتی
 ۀدرادامت  ،فیتل استت. ابتوت    شتده در ایتن   هنجارستازی روایتت از موضتواات م ترم     هب
 خان بتا تیتو و دانتر   گها و ارتباط تنگاتن  ، نقش بافت و فرهنگ در باورپذیری آن«رنگ  اببررپی»

 (.113-10کند )همان:   را بررسی می
ین متغیرهتای روایتی یعنتی پایتان یتا      تر مه یکی از  دربارۀ« فرجا »فیل پنج  با انوان 

روایتی و درادامته    مکتش  کتش منظور ابتدا جتدال یتا   فرجا  روایت است. نویسنده برای این 
ایتن فیتل    ۀکند. ابوت درادامت   فرجا  روایت بررسی میدهی  شکلرا در گیری  غافلتعلیق و 

و فرجتا  روایتت    ،گیتری   را برای تحلیتل تعلیتق، غافتل   « ها پرسش»و « انتظارات»دو سارت 
با بررسی تفتاوت میتان   « گری  روایت»(. فیل شخ  با انوان 132-113)همان: کند  میتبیین 

متفتاوتی از انتواا راوی ارائته    هتای   بنتدی  تقستی  شود. نویستنده    راوی و نویسنده شروا می
؛ صتدا،  کنتد  متی از روایتت ارائته   بنتدی   تقسی (. ابوت درادامه سه 121-120دهد )همان:  می

رپتذیری  بتودن روایتت و باو   موثتق  ۀبته مست ل   ،و فاصله. نویسنده درپایان فیل ،یمند کانون
 (.103-120)همان: پردازد  میت اتری و فیلمی های  روایت

پنهتان،   ۀبه پنج موضتوا نویستند  « تفسیر روایت»با انوان سواد روایت فیل هفت  کتاب 
پردازد. نویسنده معتقد استت اصت الثاتی     و تکرار می ،ها  ها، گره  پرروانی، شکاف روانی/  ک 

رود، ولی در ایتن فیتل دنبتال آن      کار می  به« فر  روایی»ازاین بیان شد برای ارزیابی  که پیش
 «کنتی    چته کتار متی    من رواننده و مصاح، هنگتا  تفستیر روایتت د یقتاً    »است تا بیان کند: 

هتای  یتدگرا،     بته روش « سته روش تفستیر روایتت   »(. فیل هخت  بتا انتوان   103 )همان:
زد. ابتوت موضتوا مهت  بینامتنیتت     پتردا   و ا تباسی در تحلیل و تفسیر روایت متی  ،یاب  نخان

(intertextualityرا در این فیل توضی  می )  هتای    هتای فرهنگتی از فتر      شبکه»ا دهد و آن ر
در ایتن فیتل    چنتین  هت  (. نویستنده  110-110کند )همتان:    معرفی می «موجود بیانی ازپیش
 (.131دهد )همان:   روبی از درستی و نادرستی تفسیر ارائه می چهارچوب

به بررسی ماهیتت و چگتونگی   « دیگر ۀا تباس از یک رسانه به رسان»یل نه  با انوان ف
گران ستار انی    پردازد. از نظر نویسنده، ا تباس  سینمایی از متون مکتوب می های اموماً  ا تباس

کننتد. ابتوت از سته نتوا ا تبتاس         دارند و با ی را رها متی   چه را بصواهند برمی هستند که آن
ایتن فیتل موضتواات     ۀبترد. ابتوت درادامت     و دگردیسی نا  متی  ،جوارسازی  گیری، ه  وا 
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ی را در مسیر ا تبتاس  مند کانونو  ،آهنگ، شصییت، زبان تمثیلی، شکاف  متنوای نظیر ضرب
. فیتل  (330-310)همتان:  سینمایی و ت اتری بررسی کرده استت   ۀمکتوب به رسان ۀاز رسان

فرد شصیتیت در   به چیستی و کارکرد منحیربه« ر روایتشصییت و رود د»ده  با انوان 
بنتدی مصتیتری از شصیتیت ارائته       پردازد. ابوت در این فیل تقسی   دهی روایت می  شکل
کنتد. نویستنده درادامته تفتاوت میتان        ساده و پیچیده تقسی  متی  ۀدهد و آن را به دو دست  می

(. 311-323بررسی کرده است )همتان:  های داستانی و غیرداستانی   ها را در روایت  شصییت
شتده در ایتن    دهی شصییت نی  از دیگتر موضتواات مبستوط م ترم      در شکل« تیو»نقش 

 (.310-312فیل است )همان: 

هتای مصتلتف روایتت داستتانی و       گونته « روایتت و ثقیقتت  »فیل یتازده  بتا انتوان    
رتوبی تفتاوت میتان     فیل بهکند. نویسنده در ابتدای این   غیرداستانی )تاریصی( را بررسی می

هتای وا عتی )غیرداستتانی( را      دهد و چرایی مقبولیتت روایتت    داستان و ناداستان را شرم می
آزمتایی روایتت داستتانی از      راستتی  ۀنحتو  (. ابوت درادامه به301-301دهد )همان:   شرم می

(. فیتل  300-302پتردازد )همتان:     هتا متی    تفکیک و جدایی میان آن ۀغیرداستانی و نی  نحو
نظتر   مکان را در ستارت روایتت در   بررسی ابعاد زمان و« دنیاهای روایی»دوازده  با انوان 

(، Mikhail Mikhailovich Bakhtin) های بارتین  دارد. نویسنده در این فیل با اشاره به دیدگاه
اشتاره  « پیوستتار زمتان و مکتان   »و « کردن زمتان  چگال»فیلسوف و ادی، روسی، به موضوا 

بترای تحلیتل    «پریختی   روایتت »و « هتای انختعابی    روایتت »کند. ابوت درادامه بته بحتط     یم
هتا    شدن  دنیاهای مصتلف روایی در یتک روایتت یتا متوازی دیگتر روایتت        چگونگی سارته

 (.211-333پردازد )همان:  می
هتا در    به موضتوا جتدال  روایتت   « ها  پیکار روایت»با انوان سواد روایت فیل سی ده  

از یتک  تتل و     ضتایی رلق داستان اشاره دارد. نویسنده در ابتدای این فیل با بیان روایتت  
ها و چگتونگی ررتداد آن را تختری       های مصتلف موضوا چیستی پیکار روایت  روایت ۀارائ
گویتد و بته موضتوا      سصن متی « مرنش»و « انگی ه» دربارۀاین فیل  ۀادام کند. نویسنده در  می

و هتا   رنتگ  ابرپتی پتردازد و اهمیتت     ای پیرامون  انگیت ه و متنش و رفتتار  اتتل متی     ه  روایت
(. موضتتوا 223-230کنتتد )همتتان:   زد متتی شصیتتیت تیتتو را در  تتوانین کیفتتری گتتوش 

« هتای روایتی    بحتط »شتود. فیتل چهتارده  بته       نی  در این فیل م ترم متی  « ضدروایت»
روانندگان با ایتن   ۀمواجه ۀنان باستان نحواز یو« دیواُ» ۀارتیاص دارد. نویسنده با بیان  ی

و  ،ارستت و، فرویتتد، پتترا  ۀمواجهتت ۀنحتتو ،دهتتد. بتترای ایتتن منظتتور  روایتتت را شتترم متتی
پتردازد    دهد و از زبان ایختان بته نقتد  یته متی       را شرم می« دیواُ»اشتراوس با داستان  لوی
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هتای    ستتایش اندیخته  هتایی بته     (. نویسنده در پایان کتاب با حرم پرستش 201-202)همان: 
ند که باید پتر  هایی دار  ها تا ابد شکاف  کند که روایت  می تأکیدآورد و   پساسارتارگرا روی می

 (.202شوند )همان: 
 

.تحلیلوارزیابیشكلی)فرمی(3

کتاب از   ع وزیری و صحافی روبی برروردار است و جنس  کاغتذ آن مرغتوب و ستبک    
آن  ۀو انتداز  ،ی، نوا  لت  یآرا دست است. صفحه  و روش ،کاست. بنابراین کتاب محک ، سب

فیتل در شت رنج و    ۀکند. حرم جلد اثر کته ترکیبتی از مهتر     روانی کتاب کمک می  به راثت
روایت در زندگی امروز و تتالش کتتاب بترای    فرد  منحیربهروبی نقش  اکس فیل است به

کخد. در همین زمینه، رنگ  رمت     تیویر می های مصتلف آن را به  آشناکردن مصاح، با بصش
 است. مؤثرنظر مصاح،  جلد کتاب در جل،

گتویی و   روان است. نویسنده از  لمی روان و ستاده بهتره بترده و از مغلتق      کتاب روش
ن نیت  در  امترجمت  ۀروان و ستاد  ۀترجمت  پیچیدگی پرهیت  کترده استت. در ایتن میتان   عتاً      

 ۀفهرستی از اص الثات تصییی ثتوز  ۀتهی، چنین ه بوده است.  مؤثرروانی کتاب  روش
فهرستت اصت الثات   »هتا در انتهتای کتتاب و بصتش       تعاریف مناس، از آن ۀروایت و ارائ
از  ستواد روایتت  بتراین، کتتاب    ایتن اثتر استت. اتالوه     ۀهتای برجستت    ویژگی از «تصییی

  شتده  درستتی انجتا    بولی برروردار است و استفاده از االئ  سجاوندی بته  ویراستاری  ابل
ایتن مقالته تنهتا بته دو      ۀاست. البته برری اشتباهات نگارشی و ویرایخی وجود دارد؛ نویسند

اشتتباه   بته  311 ۀدر صتفح « صتنعت »مورد از چنین اشتباهاتی بررتورد کترده استت. کلمته     
شتود    ...چنین ثسی ایجتاد متی  »در ابارت  203 ۀصفح چنین ه تایو شده است. « صعنت»

صتفت   «وفیتل شتدند...   ی ثتل تتر  مهت  سرشان جدال درگرفته بتود  هایی که بر  که موضوا
که پس از اس  بیاید بعد از فعل آمده است؛ نگتارش صتحی  جملته ایتن       آن  جای به «تر مه »

ی که برسرشتان جتدال درگرفتته    تر مه های   شود که موضوا  ...چنین ثسی ایجاد می»است: 
 .«وفیل شدند... بود ثل

تواند بته منبعتی غنتی از      هر اثری می مۀفرایند ترج که درثالی ندارد،مترج   ۀکتاب مقدم
مترجمتان بتا اثتر و     ۀتجربه بدل شود که نگارش آن موردپسند مصاحبان  ترار گیترد. مواجهت   

ای بترای صتنعت ترجمته در کختور       تنها پختوانه شده در زبان  دیگر نه کنکاش در معانی نهفته
ی از موضوا برای رواننتده ر ت  ب نتد. در همتین     تر  رواهد بود، بلکه  ادر است در  امیق
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منتدی، بستندگی روایتی،     ن اص الثات تصییی نظیر روایتااست که مترجمگفتنی  ،زمینه
هتا    معادل اسامی افراد و شصیتیت صرفاً اند و   و... را در کتاب پانویس نکرده ،روایی ۀمصمی

آشتنایی مصاحبتان بتا اصت الثات      اند. این کار متانع از   را در پایان هر صفحه از کتاب آورده
هتای    در انتهتای کتتاب معتادل   « نامته   واده»شتود. اگرچته در بصتش      تصییی این ثوزه می

ها در صتفحات کتتاب ارزش المتی      انگلیسی اص الثات تصییی آمده است، اشاره به آن
ایته  کتاب در پایان کتاب  رود بصش نم ۀنویسند ،چنین ه تر است.   ی دارد و کاربردیتر بیش
(Indexرا  رار داده است که در آن اص الثات و واده )   صتفحات   ۀراه شتمار  هت   های اثر بته

حور کامتل   فارسی به ۀن این بصش را در پایان ترجماآمده است. این درثالی است که مترجم
 صتفحاتی  ۀها را بتدون اشتاره بته شتمار      ای از اص الثات و واده  ترجمه صرفاًاند و   نگذاشته
پایتانی   ۀنمایت  ۀآمده است. باید توجه داشتت فلستف  ها  آنکه آن اص الثات در  اند  کردهارائه 

ن ادادن  مصاحبان به صفحات دارلی اثر است؛ موضوای که موردغفلتت مترجمت   کتاب ارجاا
  رار گرفته است.  

ها بترای نگتارش کتتاب بهتره       کتاب، منابع مصتلفی را که از آن ۀاچ. پورتر ابوت، نویسند
تتر   صتحی  کته روش   آورده استت. درثتالی  « هتا   نوشتت   پی»است در پایان و در بصش برده 
و  ،دهی اشاره به منابع درون صفحات کتاب است. این کار برای محققتان، کارشناستان   ارجاا

 ۀهتا را از مراجعت    تتر استت و آن    کلی مصاحبتان دانختگاهی کتاربردی   حور  بهگران و  پژوهش
دهتی  متوردنظر     کند. روش ارجتاا   نیاز می  متن بی ۀهنگا  م الع چندباره به بصش  پایانی کتاب

و فه متتن را   پیوسته و بی ۀم الع چراکه ؛موردپسند مصاحبان اا  است تر بیش نویسنده ظاهراً
است که ابوت در پایان هر فیل برری منتابع مترتبب بتا موضتواات آن      گفتنیزند.   ر   می

مباثط هتر فیتل را    دربارۀ تر بیش ۀاین کار امکان  م العکند. نویسنده با   فیل را معرفی می
 فراه  کرده است.

 

.تحلیلوارزیابیمحتوایی4

روایتت و تحلیتل روایتی دارد.     ۀو کلی به مست ل  ،یبرد راهابوت در این کتاب نگاهی ثیاتی، 
( ارائته  Brian Depalmaاز دی پالمتا ) نقتل نویسنده در فیل اول کتتاب چنتین نگتاهی را بته    

از دی پالمان آمتده   نقل بند باشد. در این فیل به کند و سعی دارد تا انتهای کتاب به آن پای می
 «کننتد   رویخان در الت، روایتت درنیایتد آن را در  نمتی     ها تا و تی جهان پیش  انسان»است: 
ی نویسنده به روایت در سراسر کتتاب و بتا استتفاده    برد راه(. نگاهِ ثیاتی و 21: 1230)ابوت 
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هایی کته از    مثال ؛کند  وضوم به مصاح، ارضه می های متعدد رودش را به  ز میادیق و مثالا
نویستنده در فیتل دو     ،چنتین  هت  انتد.    ابعاد مصتلف زندگی فردی و جمعی برگ یده شتده 

 «ررتدادها  ۀبازنمایی یک ررداد یا مجموا»کند:   گونه انوان می  تعریف رود از روایت را این
بصختد و    ی متی تر بیشآن را شمول  ۀگستر (. چنین تعریفِ کالنی از روایت امال11ً)همان: 
 گیرد.  می های مصتلف و توصیفات روایی متعدد را دربر  رسانه

( و structuralismمتتتان رویکتتتردی ستتتارتارگرایانه ) أنویستتتنده در ایتتتن کتتتتاب تو 
 دربتارۀ ضتروری استت انتدکی     ،هرچی ( دارد. پیش از poststructuralismپساسارتارگرایانه )

شناستتی ستتارتارگرا در  ستتارتارگرایی و پساستتارتارگرایی بتته بحتتط نخستتت. روایتتت  
داد.   هتا را تختکیل متی     ی سارتارهای مخترکی بود که زیربنتای تنتوا روایتت   وجو جست

والدیمیتر پترا    نظریتۀ  رسیدن به چی ی شبیه دستور زبتان روایتت بتود.    دنبال  به ،وا عرد
(Vladimir Yakovlevich Proppاز اولین نظریه )  م العات روایت است؛ وی نختان   ۀهای ثوز

متتن بتا    ۀو مستقل از راب ت  داد امکان این وجود دارد که بتوان تولید معنا را در س   کالن
رواننده )مصاح،( تحلیل کرد. پرا  تالش رود را بتر کختف ستارتار مختترکی کته بتر       

التت   کته استالف پترا  بته      کرد متمرک  سارت. درثتالی   می أکیدتها   گوناگونی و تفاوت
 ،دستت اتاج  ماندنتد     ایتن  شان بر اناصر تماتیک از یافتن هرگونه مبنای مختر  ازتأکید
نظتر از   هتای بنیتادینی   تع     همؤلفت از نگاه سارتارگرایانه( توانست نخان دهد کته  تأثیر بهوی )

 ؛(01-00: 1211رنگ وجود دارد )اوثتدی   و پی ،گوناگونی در زمان، مکان، فضا، شصییت
. ایتن  ریت د  متی راثتتی فترو    ماهیتی ناپایدار و نسبی دارد و بته  پساسارتارگرایی اساساً اما

چه   عی و غایی بوده استت    آورد تا نخان دهد آن  را فراه  میها  دالرهایی  ۀرویکرد زمین
هتی  متنتی    ،استارتارگرایان (. از نظتر پس 22-23: 1231 در مت ل ل استت )گتودرزی    هچ

پساستارتارگرایی متاهیتی    ۀدرنظر دارد نیستت؛ زبتان در اندیخت    معنایی که ظاهراً ۀبرتابند
جوهرستتی ی، بتدبینی بته بنیادهتای      چنتین  ه (. 11ثبات و رودبراندازنده دارد )همان:   بی

هتا،    ایتت هتا، فرارو   نهایتی معنا و بتدبینی بته فتراروش       عی ثقیقت و ارزش، توجه به بی
پساستارتارگرایی استت   فترد   منحیتربه هتای    ویژگتی  ۀجمل ها از و فراگفتمان ،ها  فرانظریه
 (.111-110: 1210)ثقیقت 
 ۀدهنتد   ها و اج ای شتکل   همؤلفهای روایی،   بندی  های نویسنده از روایت، حبقه  بندی  تقسی 
و چگونگی تفسیر روایتت در فیتول مصتلتف کتتاب درراستتای       ،گفتمان  یه/ ۀآن، دوگان

کلتی   ۀمثابت  توصیف نویستنده از روایتت بته    ،چنین ه نویسنده است.  ۀرویکرد سارتارگرایان
( و تتالش وی در فیتل شخت     110-111: 1230پارچه در ابتدای فیل هختت  )ابتوت    یک
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( ریخته  110-120 همتان: ها )  روایت ۀو فاصله در هم ،یمند کانونی صدا، وجو جستبرای 
هتای زیتادی از کتتاب ستعی دارد تتا        وی دارد. ابتوت در بصتش   ۀدر نگرش  ستارتارگرایان 

مختصس تحلیتل روایتی را بنتا کنتد. ایتن تتالش          چهارچوبمخترکات روایی را ترسی  و 
آورد و ستارتِ    های مخصس و روشن را فتراه  متی    شناسی  دهی روش  شکل ۀنویسنده زمین
جتا    سازد. سارتارگرایی نویسنده اما بته همتین    شناسی را ممکن می  چنین روش گفتمانی برای

فیل دوازدهت  متدا  از بتارتین     ریوصاًهای مصتلف کتاب   شود. ابوت در بصش  رت  نمی
تتتوان اداتتا کتترد کتته بتتارتین یتتک  دهتتد. اگرچتته نمتتی  کنتتد و بتته وی ارجتتاا متتی  یتتاد متتی

از تتأثیر  به هرچی کتاب بیش از  ۀرتارگرایی نویسندرسد رویکرد سا  نظر می سارتارگراست، به
 های وی است. برری اندیخه

گت ین   را جتای « تو هستی، پس من هست » ۀدکارتی نظری ۀبارتین با گذر از من  رودبسند
من تق  »تتوان    می ،کرده است. دروا ع تأکیداین راب ه  ۀمیان دو سوی« گری  مکالمه»و به روش 

بته ماهیتت رتود یتک      بنابارتین دانست. از نظر وی، زندگی  ۀاندیخرا گوهر اصلی « مکالمه
کتردن،   معنای شرکت در مکالمه استت؛ زنتدگی پرستیدن، گتوش     بودن به مکالمه است؛ زنده

بارتین تا جایی است کته وی   ۀگری در اندیخ  داشتن است. اهمیت مکالمه و توافق ،دادن پاسخ
داند. وی معتقد است معنتا را فقتب در مناستبت      میمعنا   فرهنگ بیرون این من ق را بی اساساً

(. در 111-32: 1211)اثمتدی   شتود   توان سارت و معنا در مکالمه ایجتاد متی    میان افراد می
 تأکیتد هتای دوگانته     متن ادبی بایتد روی تقابتل   ۀسارتارگرایی بارتین برای م الع ۀاندیخ

هتا    گری میان دوگانه  رسد و به مکالمه  ها به برتری یکی بر دیگری نمی  داشت، اما این تقابل
 مؤلتف (. در همین زمینه، بارتین معتقتد استت صتدای    33: 1212شود )مکاریک   رت  می

 بصختد   انتدازه بته آن ااتبتار متی      همتان   کنار دیگر صداهای متن  رار دارد و به روایت در
گتری     روش  مکالمته بندی به  با پایسواد روایت (. ابوت در سراسر کتاب 103: 1211)ریکور 

دهتی    و شتکل  ،هتا   مان بته آن أبارتین سعی در تفکیک صداهای مصتلف متن روایی، توجه تو
های مصتلف مباثط روایی دارد. تالش وی برای رسیدن بته مختترکات     دیالو  میان دیدگاه

ستواد  کتتاب   ۀنویستند  ، امتا شتود   مخصس  تحلیلی نی  در همین راستا معنا می چهارچوبو 
 به سارتارگرایی وفادار نیست.« صرفاً» روایت

شدت بته پساستارتارگرایی    در انتهای آن به ریوصاًهای کتاب   نویسنده در برری بصش
توان نویسنده را پیرو الگتوی پساستارتارگرا دانستت      جاهایی که می هشود. ازجمل  ن دیک می

کنتد    متی  تأکیتد هنگا  بحط پیرامون فرجا  روایت است. ابوت در این فیل  فیل پنج  و به
حتور   بته (؛ ایتن گت اره   110-111: 1230پایان نداشته باشتد )ابتوت    تواند ال اماً  که روایت می
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کنتد. از    متی  تأکیتد انتهایی معنا   بر بی چراکه ؛زند  واض  پساسارتارگرایی نویسنده را فریاد می
نظر گرفت فیل یازده  است که نویستنده   توان پساسارتار در  اب را میدیگر جاهایی که کت

مختصس تحلیلتی    چهتارچوب  ۀدر چیستی و چگونگی روایت داستانی و غیرداستانی از ارائ
(. پساستارتارگرایی  300-302زنتد )همتان:    بازمی و تفسیر سر ،برای تعریف، ارزیابی، تحلیل

گیترد. فیتل ستی ده  کتتاب       وضوم بهتری می ها و صفحات پایانی کتاب  نویسنده در فیل
ثبتتاتی و   بتتی را در دستتتور کتتار  تترار داده استتت و امتتالً « هتتا  پیکتتار روایتتت» مخصیتتاً

های پساستارتار را    اندیخه کند. ابوت در فیل آرِر صریحاً  رودبراندازندگی زبان را اثبات می
یی بته  گتو  پاسخکند که در دنیای امروز برای   ستاید. وی در این بصش از کتاب ااتراف می  می

هتای پساستارتارگرایانه     فرجتا  بایتد بته اندیخته     ۀت اساسی  مباثط روایی نظیر مس لسؤاال
 (.202ها مباثط روایی را تبیین کرد و پیش برد )همان:   تمسک جست و با استفاده از آن

مباثتط استتفاده کترده     ۀئت ( برای اراinductiveنویسنده در این کتاب از روش استقرایی )
هتای مصتلتف  ترار      شروا بحط را میادیق و مثال ۀاست. ابوت با استفاده از این روش نق 

پردازد. روش استتقرایی ثرکتت     مفاهی  و بحط و نظرها می ۀها به ارائ  دهد و براساس آن  می
شتود. روش    پذیری با استفاده از اج ای مصتلف محقق می  از ج ء به کل است و در آن تعمی 

(. Feeney and Heit 2007: 1-24نامنتد )   هتا متی    هترروزه بتا پدیتده    ۀاستقرایی را روش مواجه
هتای متنتوا مستیر اثبتات نظتری را        نویسنده در این کتاب با استفاده از میادیق و شاهدمثال

دهد که روایت در زندگی روزمره جاری و ساری استت. ایتن کتار      گیرد و نخان می  پیش می
 ،چنتین  هت  بصختد.    کند و به آن اهمیتتی اجتمتاای متی     اب را از رخکی آکادمیک رها میکت

کته    آن از تتر  بتیش کتتاب بتا روایتت     ۀآن است کته مواجهت   گر بیانروش استقرایی  نویسنده 
دهتد کته در مواجهته بتا       تجوی ی باشد توصیفی است. دروا ع، ابوت با این کتار نختان متی   

 که چه اتفا ی باید بیفتد. نه این افتد،  روایت چه اتفا ی می
بسیاری از مستائل و موضتواات    دربارۀتوانسته است  سواد روایتدر همین زمینه کتاب 

روشنی شرم دهد؛ موضوای که م یت نستبی   ها را به  مه  ثوزه روایت حرم بحط کند و آن
تفکیتک میتان    ۀ لمس ،دهد. برای مثال  این کتاب را در مقایسه با سایر آثار این ثوزه نخان می

گیترد و بترای مصاحت، واضت         ترار متی   تأکیتد درستی مورد  یه و گفتمان در این کتاب به
هتای    پتردارتن کتتاب بته موضتواات روایتت      ،چنتین  هت  (. 03-11: 1230شود )ابتوت   می

( از دیگتر نقتاط  توت    03-03ای )همان:   های رایانه  و روایت بازی ،الکترونیک، روایت اببررمتنی
 (111-10)همتان:  «  درت بالغتی روایتت  »براین، فیل چهار  کتاب یعنی  اثر است. االوهاین 
 ؛انتدازد   های این ثوزه جلو می  های این کتاب است که آن را از دیگر کتاب  ین فیلتر مه  از
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( پیونتدی ناگسستتنی بتا روایتت دارد.     media rhetoricای )  موضوا بالغتت رستانه   چراکه
وی و نویسنده در فیل شخ  نی  از موضواات بدیع این کتتاب استت   بندی میان را تقسی 
های این ثوزه یا مغفتول مانتده     (. این موضواات و مباثط در دیگر کتاب21-20)همان: 

؛ 1210نیتاز   ؛ بتی 1211کتوئیالن    ؛ مک1211بژژه  ،یا گذرا به آن اشاره شده است )برای مثال
 (.1230یان 

ستارتارمند نویستنده بتا بحتط روایتت ستب، شتده استت کته           ۀبتراین، مواجهت   االوه
نویستنده در فیتل    ،نظری این ثوزه اتفاق بیفتد. برای مثتال  چهارچوبهایی در   اادت ررق

چیت  بیتان    همته  ال امتاً  چراکه ؛شخ  معتقد است روایت سو  شصس را نباید دانای کل نامید
تحلیتل روایتت ایتن     ۀهای ثتوز   که برری کتاب (؛ درثالی111-111: 1230شود )ابوت   نمی

(. 111: 1231؛ بتارت و دیگتران   01: 1210نیاز   بی ،دهند )برای مثال  دو را معادل ه   رار می
 (؛111: 1230کنتد )ابتوت     ی استفاده متی مند کانوندید از اص الم  ۀزاویجای  به چنین ه ابوت 

بنتدی    دیتد استت و بترای آن تقستی      ۀموضوای که در بررتی دیگتر از منتابع همتان زاویت     
؛ 130: 1232؛ تتوالن  01: 1210نیتاز    بتی  ،رود )برای مثال  کار می شصس به شصس و سو  اول

از نگتاه ستارتارمند و من قتی بته      تأثیرگرفته ۀنویسند ،(. بنابراین110: 1231بارت و دیگران 
ود در این ثتوزه را  رفرد  منحیربهمفهومی و نظری  چهارچوب ۀروایت سعی در ارائ ۀپدید
تتر    نگاه د یق دهد ظاهراً  ارائه می سواد روایتکه ابوت در کتاب  ای مفهومی چهارچوب .دارد

 تر دانست.  های روایی کاربردی  تحلیل ۀتوان آن را برای ارائ  می ،بنابراین .تری دارد  و ج ئی

ود کترده استت،   که نویسنده با زبانی شیوا و روشی م لتوب بته مباثتط روایتی ور     این با
 ؛برری موضواات این ثوزه از دیدِ وی پنهان مانده و کتاب از این منظر دچار کمبتود استت  

تر رلتق    ها اثری م لوب  ای هرچند مصتیر به آن  توانست با اشاره  موضوااتی که نویسنده می
ارکان روایت هستند که ابتوت در   ۀجمل ( ازatmosphere( و فضا )toneکند. برای مثال لحن )

هتا    ها و جملته   و حرز بیان واده ،معنای ثالت، نوا ها نپردارته است. لحن به  کتاب رود به آن
(. فضا بتررالف لحتن   03: 1210نیاز   چه از سوی شصییت و چه از جان، راوی است )بی

صتحنه بتر    و ،هتا   دادها، لحن، کنش شصیتیت  آن چی ی است که از مجموا و ترکی، روی
های ابتدایی کتاب بته    توانست در فیل  (. نویسنده می00افکند )همان:   ذهن رواننده سایه می

شصیتیت در روایتت کته در     ۀبراین، نگاه نویسنده به مقول این دو رکن روایی بپردازد. االوه
تترین    نویستنده بته یکتی از اصتلی     ، امتا فیل ده  بررسی شده مصتیتر و ثتدا لی استت   

در  چراکته  ؛توجته بتوده استت    کت  « ضتد هرمان   هرمان/»تعریف شصییت یعنی  متغیرهای
ایتن   دربتارۀ  ،پردارته شتده استت  « شصییت»که به بحط  ،فیول ابتدایی کتاب یا فیل نه 
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در بستیاری دیگتر از   « ضتد هرمان   هرمتان/ »کته موضتوا    گیرد. درثتالی   متغیر بحثی درنمی
؛ 1211کتوئیالن    متک  ،ر گرفته است )برای مثالتحلیل روایت موردتوجه  را ۀهای ثوز  کتاب
لوف و مرستومی از دو  أمت  ۀن ترجمت اجا باید انتوان کترد کته مترجمت       (. در همین1210نیاز   بی

« نامته  واده»اند و در بصش   ( ارائه نکردهantagonist( و ضد هرمان )protagonistاص الم  هرمان )
 .اند داده رار « ر ی، شصییت اصلی»و « شصییت اصلی»ترتی،(  ها را )به  معادل آن

هتای رتود نتا س استت.       در محتوای برری بصتش سواد روایت کتاب  ،در همین زمینه
تمرکت ش   ۀهای دیگر  ا تباس غافتل استت و امتد     نویسنده در فیل نه  از گونه ،برای مثال

 (.   عتاً 331-311: 1230 های مکتتوب استت )ابتوت     روی ا تباس سینمایی از متون روایت
توانستت ااتبتار     ای نظیر ا تباس در اینترنتت متی    رسانه  های دیگر ا تباس بین  پردارتن به گونه

توانستت بتا     ی به م ال، این فیل از کتاب ببصخد. یا نویستنده در فیتل دهت  متی    تر بیش
بپردازد و از ایتن مستیر    ها  بودن آن ای ها به فرهنگی و زمینه  رنگ  دادن صری  تیو با ابرپی ربب

 دربتارۀ هتای مصتلتف فرهنگتی      های روایی فراه  آورد، در زمینته   راه را برای در  بهتر تیو
 ،و جذابیت اثرش را اف ون کند. یا نویستنده در فیتل پتنج     ،های رایج به بحط بنخیند  تیو

ی  از دو رم گتتان کنختتی و هرمنتتوتیکصتترفاً  ،پتتردازد  کتته بتته موضتتوا فرجتتا  روایتتت متتی
استتفاده کترده   هتا   رم گتان کند. ابوت از این   ( استفاده میRoland Barthesبارت )های  رم گان

(. 110های روایت بپتردازد )همتان:     ها و پاسخ  است تا به بررسی سیر و ایع داستان و پرسش
(، hermeneutic(، هرمنتوتیکی ) proaireticهتای کنختی )    رم گتان  ۀاین درثالی است که همت 

 /اسکه در کتتاب   ،( بارتsymbolicو نمادین ) ،(cultural(، فرهنگی )semanticسانه )معناشنا
آفرینتی رم گتان     پردازنتد. بتارت نقتش     در تحلیل روایتت بته ایفتای نقتش متی      ،اند  مدهآ زد

دهد و بر اهمیتت ایتن رم گتان      معناشنارتی در تحلیل شصییت و مکان روایت را شرم می
بارت اهمیت رم گان فرهنگتی   ،چنین ه کند.   می تأکیدها   شصییتشنارتی   در شنارت روان

برای ارجاا به بیرون متن روایی و رم گان نمادین برای ترستی  جایگتاه متتن و مصاحت، را     
هتای    رفتن ابتوت از تتد یق و تعمیتق رم گتان     (. حفره31-31: 1210کند )بارت  زد می گوش

وی  تأکیتد توان درراستای   ی و هرمنوتیکی را میدو رم گان کنخصرفاً گذرا به  ۀبارت و اشار
 ۀشتتفاف دو مرثلتتحتتور  بتتهنظتتر گرفتتت. بتتارت  بتتر ستتارتارگرایی در تحلیتتل روایتتت در

رر در أگذاشته است. بارتِ مت سر سارتارگرایی و پساسارتارگرایی را در تحلیل  روایت پخت
موردپستند   اثتمتاالً موضوای که  ؛(13گیرد )همان:   از سارتارگرایی فاصله می زد /اسکتاب 

رویکترد   ؛وی در این کتاب در تعتارض بتوده استت    ۀابوت نبوده و با رویکرد سارتارگرایان
 وی غلبه دارد. ۀبر منش  فکری پساسارتارگرایان سواد روایتابوت در کتاب  ۀسارتارگرایان
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اگرچه میتادیقی  گویی شده است.   که این کتاب گاهی دچار ابها  و گ یده  دیگر این ۀنکت
رتوبی انتصتاب    کند به  برد و حرم موضوا می  ها کتاب را پیش می  که نویسنده با استفاده از آن

هتا    ی بتا آن تر ک از میادیقی استفاده شده است که مصاح،  رابت و ن دیکی  گاهیاند،   شده
از یتک  « هتا   تپیکار روایت »بحطِ  ۀهنگا  ارائ نویسنده در فیل سی ده  و به ،دارد. برای مثال

(. 220-213: 1230کند )ابتوت    که در آمریکا ر  داده است استفاده می  ضاییراص   ۀپروند
برای رودِ مصاح، آمریکتایی نیت  متبه  باشتد، چته رستد بته مصاحت،          اثتماالًاین پرونده 

هتا نظیتر جنتگ      های پیرامتون جنتگ    توانست از روایت  المللی. نویسنده در این فیل می بین
گونته شتاید مصاحت،      هتا بهتره ببترد، ایتن        برای تخری  و بسب موضوا پیکار روایتت ویتنا

شتد.    تر منتقل متی   کرد و معانی مدنظر نویسنده راثت  ی با م ل، میتر بیشاثساس ن دیکی 
گویی کرده است. بترای    ها بسیار گ یده  در برری بصشسواد روایت کتاب  ۀ، نویسندچنین ه 
پتردازد، و تتی     هتا متی    نویسنده در انتهای فیل هفت  که به موضوا تکترار در روایتت   ،مثال

سترات از آن   بته  ،(111-100گویتد )همتان:     مایه در روایت سصن متی   مضمون و بن دربارۀ
 شود.    می دچار ابها  در این تعابیربه  اثتماالًکار   تازه ۀکند و روانند  ابور می
 

.ارزیابینهایی5

روانتی   ۀدهتد ایتن اثتر از بیتان شتیوا و ترجمت        نخان متی  سواد روایتبی شکلی کتاب ارزیا
ارزیتابی محتتوایی کتتاب     ،چنین ه  بولی دارد.  برروردار است و ویراستاری و نگارش  ابل

هتا، بستیاری از موضتواات،      و ابهتا   ،ها  رغ  برری کمبودها، نقس آن است که، الی گر بیان
روایت و تحلیل روایت در این اثر حترم   ۀو بحط و نظرهای مرتبب با ثوز ،ها  مفاهی ، نظریه

رتوبی داربستت    ها پردارته شده است؛ دروا ع نویستنده توانستته استت بته      روبی به آن و به
ج ئتی الینفتک    ۀمثاب ( رود را بنا کند. نگاه ابوت به روایت بهanalytical scaffoldingتحلیلی )

استتقرا در  فترد   منحیربهدرکنار استفاده از روش  ،عنابصش زندگیاز زندگی روزانه و اامل م
 برد مباثط، این کتاب را به اثری جذاب و رواندنی برای مصاح، اا  بدل کرده است.  پیش

اتتد  تو تتف نویستتنده در ستتارتارگرایی و ورود آن بتته مباثتتط       ،بتتراین اتتالوه
تتر کترده و     اثتر را فترا    نظتری و شتمول معنتایی    ۀحرف گستتر  پساسارتارگرایانه نی  ازیک

ی که ابوت بته موضتوا روایتت    تأکیدهای تحلیلی آن اف وده است.   دیگر به جذابیت ازحرف
 ستواد روایتت  بتودگی    های نوین داشته استت نیت  بته رتاص      الکترونیک و روایت در رسانه

تتوان اثتری     ایتن کتتاب را متی    ،دارد. درمجمتوا  تأکیتد های ایتن ثتوزه     درمیان دیگر کتاب



 427   (نژاد  محسن شاکریو  محسن گودرزی) ... شناسی در ميانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ روایت

شناستی روایتت ارزیتابی کترد. ایتن اثتر         روش ۀااتنتا در ثتوز   و  ابتل  ،مند ارزشضروری، 
دیگتر کتتابی کتاربردی بترای ورود بته       ترین کتاب این ثوزه و ازحترف   حرف مقدماتی ازیک
ای از مصاحبتان را    کتابی که  ادر است نظر  حیتف گستترده   ؛تر روایی است هپیخرفتهای   بحط

 به رود جل، کند.
 

گیرینتیجه.6

شناستی را از ست   نصبگتان      روایت ۀنوای دغدغ پتانسیل آن را دارد تا به سواد روایتکتاب 
های اتا  و رتاص پیتدا      ا خار و گروه ۀهمها وارد و جای رود را درمیان   دانخگاهی به توده

ر تواند موردتوجه نویستندگان دارلتی  ترا     شده در این کتاب می کند. روش استقرایی استفاده
اول برآمده از مستائل و موضتواات    ۀشود مباثط نظری در وهل  گیرد. این رویکرد سب، می
تتر و مورداستتقبال     فهت   دو   ابتل  ۀو ا تیادی باشتد و در وهلت   ،اجتماای، فرهنگی، سیاسی

هتای موجتود     و ابها  ،ها  بودها، نقسمشود برری ک تأکیدتر مصاحبان  رار گیرد. باید   گسترده
هتای ایتن     تواند از اهمیت نظری و املی آن بکاهد. دیگتر کتتاب    نمی سواد روایتدر کتاب 

نتوای از   ها به  و م ال، سایر ثوزه ،ها، مقاالت، جستارها  چون ریل اظی  کتاب ثوزه نی  ه 
 ۀبرند و معدود محتوای کتاملی را بتتوان یافتت کته همت       ها رنج می  و ابها  ،ها  کمبودها، نقس

چته در    ها پردارته باشد. بنتابراین، آن   متقن به آنحور  بهو بگیرد  ل را دربرموضواات و مسائ
گترفتن   معنتای نادیتده   وجه به هی  به ،گیرد   رار میسواد روایت جا ذیل نکات منفی کتاب   این

هتا نیت      نظتری آن در ستایر بصتش     ی بر  وتتأکیدتواند   این اثر نیست، بلکه می ۀجایگاه ویژ
 ل  رود  ای به  توانند در چا  بعدی مقدمه  می سواد روایتن کتاب اباوجوداین، مترجمباشد. 

بر آن بنویسند، برری ایرادهای نگارشی را تیتحی  کننتد، معتادالت انگلیستی اصت الثات      
ازایتن   زدایی از برری م ال، کتاب )که پیش  نظور ابها م و به ،تصییی را در پانویس بیاورند

 نوشت اضافه کنند.  بیان شد( توضیحاتی را در پانویس یا پی در تحلیل محتوایی
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