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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 
این مقاله بهدنبال معرفی ،نقد ،و ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب سواد روایت اثر اچ .پورتر ابوت
است .برای این منظور ،ابتدا در مقدمه تعریفی از روایت و روایتتشناستی ،شترم مصتیتری از
تاریخ روایت ،و چرایی انتصاب این کتاب برای نقد و ارزیابی ارائه میشود .درادامته ،از دو منظتر
اصلی شکلی و محتوایی نقد و ارزیابی کتاب انجتا متیشتود .در ارزیتابی شتکلی ،روانتی لت
نویسنده ،شیوایی ترجمۀ آن ،شکل ظاهری کتاب ،ویراستاری ،و متغیرهایی از این دست بررستی
میشود .ه چنین در ارزیابی محتوایی کتاب ،روش نویسنده در نگارش ،پیوندهای فکری نویستنده
با رویکردهای مصتلف نظری و نقاط وت و ضعف موضتواات و مباثتط حترمشتده در کتتاب
مدنظر رار میگیرد .کتاب سواد روایت با لمی روان و ترجمتهای مناست ،،بتا استتفاده از روشتی
استقرایی و بهتأثیراز سنتهتای مختصس ستارتارگرایی و پساستارتارگرایی ،اثتری ارزشمنتد در
ثوزۀ روایتشناسی است .این کتاب میتواند نقش مؤثری در شکلدهی چهتارچوبهتای تحلیتل
روایی در جامعۀ المی کخور داشته باشد .ه چنین ،این اثتر متیتوانتد مست لۀ روایتت را از ست
نصبگان جامعه به س مصاحبان اا بکخاند و دغدغۀ روایت و روایتشناسی را همهگیر سازد.
واژهها:کتاب سواد روایت ،روایتشناسی ،سارتارگرایی ،پساسارتارگرایی ،روش استقرایی.
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.1مقدمه 
روالن بارت ( )Rolan Bartsدربارۀ روایت ( )narrationچنین مینویسد:
روایتهای جهان بیشمارند .روایتت ،نصستت و بتیش از هرچیت  ،شتامل انتواا ادبتی
مصتلفی است که رود میان موضواهای مصتلف پراکندهاند ،چنانکه گویی داستتانهتای
بخر با هر سارتمایهای تناس ،دارند .روایت از حریق زبان بیانشده ،گفتار یتا نوشتتار،
تیاویر ثابت یا متغیر ،ایما و اشاره ،و تلفیق بهسامان همۀ ایتن اناصتر منتقتل متیشتود.
روایت در اس وره ،افسانه ،ثکایت ،داستان ،رمان کوتاه ،شعر ثماسی ،تتاریخ ،تتراددی،
نمایشنامۀ کمدی ،نمایش صامت ،نقاشی ،شیخهکاری نقشدار ،سینما ،فکتاهی ،ربتر ،و
گفتوگو موجود است (وبستر .)11 :1213

تلقی بارت از روایت بیانگر مسیر دشوار رسیدن به شنارتی مختصس از روایتت و
روایتشناسی است .بنابراین ،اثتماالً بهترین مسیر برای ثیول چنین شنارتی بررستی
تاریخ روایت است؛ تاریصی که بهگفتۀ بارت بته تدمت زنتدگی بختر استت (بتارت و
دیگران .)13 :1231
ریخۀ روایت به فرمالیس روسی و ظهور آن در دهتۀ  1311بتازمیگتردد .در ایتن دوران
یاکوبسن روسی به اروپا میرود و زمینۀ آشنایی اروپای مرک ی با تکنیکهتای فرمالیستتی را
فراه میکند .در فاصلۀ سالهای دهۀ  21فرمالیس بتا بررستی د یتق روایتت و تتاریخ ،کته
ازیکحرف اصالثیهای برای تفکتر راستت و ازحترفدیگتر پاستصی بته کتشمکتشهتای
ایدئولودیک زمانه محسوب میشود ،کار رود را کامل میکنتد .در دهتۀ  11نیت ثلقتههتای
پدیدارشناسی و زبانشنارتی در اروپا ریوصاً دنتو شتکل متیگیترد .در ایتن دوران نستل
جدیدی از منتقدان ادبی پس از جنگ از دغدغههای فرمالیستتی کنتاره گرفتنتد و بته فلستفۀ
اروپایی ریوصاً هایدگر گرویدند.
پسازآن و در دهۀ  01بود که روایتشناسی سارتارگرا ظهور میکند .آثار متعلق بته ایتن
رویکرد نظری بیشتر در فرانسه است و در کخورهای انگلستتان و آمریکتا کت تتر کستی از
آنها ربر دارد .بااینثال ،با آثار افرادی نظیر چامسکی و آستین پرسشگری دربارۀ زبتان بته

تفکر آمریکایی ت انگلیسی راه مییابد .دهۀ  01نق ه اوج روایتشناسی سارتاگراست .اال تۀ
ف ایندهای به متفکران فرانسوی نظیر بارت ،دریدا ،و الکتان در دانختگاههتای آنگلوساکستون
ظاهر میشود و نوا آمریکایی ستارتارگرایی بتا کارهتای استکول  ،کتال  ،و چتتمن آغتاز
میشود .در این دهه ،یدوبندهای فرمالیستی ااتبار رود را از دست میدهد.
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در دهۀ  ،01روایتشناسی بهانوان رشتهای جال،توجه در کخورهای انگلیسیزبتان جتا
میافتد و در دهۀ  11پیوند نظریه انتقتادی بتا روایتتشناستی ر متیدهتد .در ایتن دوران،
سارتاگرایی فعاالنه ریوصاً در فرانسه منقرض میشود و در دهۀ  11آثاری رلق متیشتود
که دربارۀ میل روانی ،روانکاوی ،و هویت جنسی سصن میگوید .در این دهه ه چنین ،آثار
لیوتار به انگلیسی ترجمه و روایت به کتانون بحتط پستتمتدرن بتدل متیشتود .درنتیجته،
فیلسوفان و تحلیلگران پساسارتارگرا توجه رود را میروف روایت متیکننتد .در دهتۀ 31
پساسارتارگرایی بهروبی جا افتاده است و تحلیل روایی م لوب صترفاً بته م العتات ادبتی
محدود نمیشود .در ایتن زمتان ،بستیاری از روایتتشناستان م ترم م العتات رتود را بته
ثوزههای بینارشتهای منتقل میکنند ،پرسش از دو مقولۀ نژاد و جنسیت پایگاههای نظتری و
کنخی فوقالعادهای بترای نظریتۀ روایتی فتراه متیکننتد و حیتف گستتردهای از مجتالت
تصییی روایتشناسی به بحط دربارۀ روایت و ارالق ،تاریخ ،فرهنگ بیری ،تکنولتودی،
احالاات ،ال  ،هلوکاست ،فضا ،بدن ،فیل  ،و ...میپردازند (مککوئیالن .)133-110 :1211
توالن ( ،)Michael J. Toolanبتاوجود ستصتیهتای ارائتۀ تعریفتی مختصس از روایتت،
تعریفی ساده و من قی از آن ارائه کرده است .از نظر وی ،روایت تتوالی ادرا شتدۀ و تایعی
است که ارتباط غیراتفا ی دارند و نوااً مستل وجود انسان یا شبهانسان یا دیگتر موجتودات
ذیشعور بهانوان شصییت تجربه گر است .توافتق معنتایی برستر روایتت و تتی بته مقولتۀ
روایتشناسی برسد سصتتر میشود؛ زیرا سعی در نظا منتدکردن شتنارت آن و الگوهتای
متعدد آن دارد .بنابراین ،تالش برای رسیدن به تعریفی همگانی و کلی کاری بیهتوده استت و
بهترین تکنیک برای ن دیکشدن بته تعریتف روایتت و روایتتشناستی برشتمردن ابعتاد و
ویژگیهای مصتلف روایت و تالش درجهت فه هرچه بیشتر زوایای گونتاگون آن استت
(توالن .)13 :1232
نگرش توالن بهدرستی نخان میدهد که منبع روب بترای م العتۀ روایتت بایتد چگونته
باشد .کتابهای زیادی در این ثوزه در دارل کخور منتخر شده است ،ولی بسیاری از آنهتا
بتتدون آنکتته تکلیتتف رودشتتان را بتتا تعریتتف روایتتت ،مؤلفتههتتای آن ،و اجت ا و اناصتتر
شکلدهندۀ روایت معلو کنند به بحطهتای غتامن نظتری ورود کتردهانتد و مصاحت ،را
درمیان سؤاالت بسیار و ابها نظری و تحلیلی رها میکنند (برای مثال بته بژتژه  1211رجتوا
شود)ت در نگارش این مقاله از برری از این کتابها استفاده شده استت .بتاوجوداین ،کتتاب
سواد روایت اثر اچ .پورتر ابوت ازجمله کتابهایی است که برای فهت مقتدماتی و پیخترفتۀ
روایت و تحلیل روایی مفید و مؤثر رواهد بود .این اثر با نگاهی ستارتارمند بته بیتان ابعتاد،
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مؤلفهها ،و اناصر مصتلف روایت میپردازد و بر این اساس منبع روبی برای روایتتشناستی
محسوب میشود.

.2معرفیاثر 
نخر احراف کتاب سواد روایت ،اثر اچ .پورتر ابتوت ،را در ستال  1230منتختر کترده استت.
رؤیا پورآذر و نیما مهدیزادۀ اشرفی آن را ترجمه کردهاند .انوان کتاب التین که بته فارستی
برگردان شده است  The Cambridge Introduction to Narrativeیا مقدمۀ کمبریج بتر روایتت
است .مترجمان ویراست دو این کتاب را ،کته در ستال  3111منتختر شتده ،بترای ترجمته
برگ یدهاند .کتاب سواد روایت از دو مقدمۀ ناشر و مؤلف ،چهارده فیل ،بصشهای انتهتایی
پینوشتها ،کتابشناسی ،فهرست اص الثات تصییی ،و وادهنامه تخکیل شده است.
رالصهای از مباثط م رمشده در فیول مصتلف کتاب بهمنظور در بهتر و امیتقتتر
ارزیابیهای شکلی و محتوایی آن درادامه ارائه میشود .بدیهی است در اینجا نمتیتتوان بته
همۀ موضواات م رمشده در کتاب اشاره کرد .باوجوداین ،اصلیترین دغدغههای نویستنده
در فیلهای مصتلف کتاب بیان رواهد شد؛ دغدغههتایی کته متیتتوان آنهتا را مستائل و
ت های اصلی نویسنده در نظر گرفت.
فیل اول کتاب با انوان «روایت و زنتدگی» بتهدنبتال ارائتۀ تعریفتی از روایتت استت.
نویسنده بهدرستی با بهرهگیری از دیدگاههای مصتلف چهارچوبی از مؤلفههای شتکلدهنتدۀ
روایت ترسی میکند .اچ .پورتر ابوت برای رسیدن بته ایتن منظتور از ریختهشناستی لغتت
«روایت» نی غافل نخده استت .فیتل دو بتا انتوان «تعریتف روایتت» ستعی در کختیدن
مرزهای روایتت و جداستارتن آن از ناروایتتهتا دارد .نویستنده شترط اصتلی روایتت را
«ررتتداد» متتیدانتتد و معتقتتد استتت محدودستتازی تعریتتف روایتتت کتتار درستتتی نیستتت
(ابوت  .)11-11 :1230ابوت در این فیل تعریتف رتود را از روایتت ارائته متیکنتد .وی
درادامۀ این فیل راب ۀ میان یه و گفتمان روایی ،تفاوت رردادهای اصلی و مکمل ،و نیت
مس لۀ روایتمندی را تبیین میکند (همان.)01-03 :
فیل سو با انوان «مرزهای روایتت» ستعی در تتد یق و تعمیتق بتیشتتر مؤلفتههتا و
تعاریف روایت دارد که در دو فیل بل پیرامون آنها بحط شده است .نویسنده ایتن فیتل
را با تحلیتل تاب ( )frame analysisو نقتش آن در شتکلدهتی ستارتارهای ذهنتی شتروا
میکند .پیرامتن ( )paratextاز جملۀ موضواات مهمی است کته در ایتن فیتل توضتی داده
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میشود (همان .)01 :ابوت درادامه به موضتوا «روایتت الکترونیتک»« ،روایتت اببررمتنتی» ،و
«روایت در بازیهای رایانهای» نی میپتردازد (همتان .)03-03 :فیتل چهتار بتا انتوان
« درت بالغی روایت» به چگونگی شکلگیری ترکیبی مؤثر از روایت برای اثرگتذاری بتر
مصاحبتتان متتیپتتردازد .بررستتی تسلستتل التتی و معلتتولی روایتتت ،ابعتتاد ارال تتی روایتتت،
بههنجارستازی روایتت از موضتواات م ترمشتده در ایتن فیتل استت .ابتوت ،درادامتۀ
«اببررپیرنگ» ،نقش بافت و فرهنگ در باورپذیری آنها و ارتباط تنگاتنگخان بتا تیتو و دانتر
را بررسی میکند (همان.)113-10 :
فیل پنج با انوان «فرجا » دربارۀ یکی از مه ترین متغیرهتای روایتی یعنتی پایتان یتا
فرجا روایت است .نویسنده برای این منظور ابتدا جتدال یتا کتشمکتش روایتی و درادامته
تعلیق و غافلگیری را در شکلدهی فرجا روایت بررسی میکند .ابوت درادامتۀ ایتن فیتل
دو سارت «انتظارات» و «پرسشها» را برای تحلیتل تعلیتق ،غافتلگیتری ،و فرجتا روایتت
تبیین میکند (همان .)132-113 :فیل شخ با انوان «روایتگری» با بررسی تفتاوت میتان
راوی و نویسنده شروا میشود .نویستنده تقستی بنتدیهتای متفتاوتی از انتواا راوی ارائته
میدهد (همان .)121-120 :ابوت درادامه سه تقسی بنتدی از روایتت ارائته متیکنتد؛ صتدا،
کانونمندی ،و فاصله .نویسنده درپایان فیل ،بته مست لۀ موثتقبتودن روایتت و باورپتذیری
روایتهای ت اتری و فیلمی میپردازد (همان.)103-120 :
فیل هفت کتاب سواد روایت با انوان «تفسیر روایت» به پنج موضتوا نویستندۀ پنهتان،
ک روانی /پرروانی ،شکافها ،گرهها ،و تکرار میپردازد .نویسنده معتقد استت اصت الثاتی
که پیشازاین بیان شد برای ارزیابی «فر روایی» بهکار میرود ،ولی در ایتن فیتل دنبتال آن
است تا بیان کند« :من رواننده و مصاح ،هنگتا تفستیر روایتت د یقتاً چته کتار متیکنتی »
(همان .)103 :فیل هخت بتا انتوان «سته روش تفستیر روایتت» بته روشهتای یتدگرا،
نخانیاب ،و ا تباسی در تحلیل و تفسیر روایت متیپتردازد .ابتوت موضتوا مهت بینامتنیتت
( )intertextualityرا در این فیل توضی میدهد و آن را «شبکههتای فرهنگتی از فتر هتای
بیانی ازپیشموجود» معرفی میکند (همتان .)110-110 :نویستنده هت چنتین در ایتن فیتل
چهارچوب روبی از درستی و نادرستی تفسیر ارائه میدهد (همان.)131 :
فیل نه با انوان «ا تباس از یک رسانه به رسانۀ دیگر» به بررسی ماهیتت و چگتونگی
ا تباسهای اموماً سینمایی از متون مکتوب میپردازد .از نظر نویسنده ،ا تباسگران ستار انی
هستند که آنچه را بصواهند برمیدارند و با ی را رها متیکننتد .ابتوت از سته نتوا ا تبتاس
وا گیری ،ه جوارسازی ،و دگردیسی نا متیبترد .ابتوت درادامتۀ ایتن فیتل موضتواات
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متنوای نظیر ضربآهنگ ،شصییت ،زبان تمثیلی ،شکاف ،و کانونمندی را در مسیر ا تبتاس
از رسانۀ مکتوب به رسانۀ سینمایی و ت اتری بررسی کرده استت (همتان .)330-310 :فیتل
ده با انوان «شصییت و رود در روایت» به چیستی و کارکرد منحیربهفرد شصیتیت در
شکلدهی روایت میپردازد .ابوت در این فیل تقسی بنتدی مصتیتری از شصیتیت ارائته
میدهد و آن را به دو دستۀ ساده و پیچیده تقسی متیکنتد .نویستنده درادامته تفتاوت میتان
شصییتها را در روایتهای داستانی و غیرداستانی بررسی کرده است (همتان.)311-323 :
نقش «تیو» در شکلدهی شصییت نی از دیگتر موضتواات مبستوط م ترمشتده در ایتن
فیل است (همان.)310-312 :
فیل یتازده بتا انتوان «روایتت و ثقیقتت» گونتههتای مصتلتف روایتت داستتانی و
غیرداستانی (تاریصی) را بررسی میکند .نویسنده در ابتدای این فیل بهرتوبی تفتاوت میتان
داستان و ناداستان را شرم میدهد و چرایی مقبولیتت روایتتهتای وا عتی (غیرداستتانی) را
شرم میدهد (همان .)301-301 :ابوت درادامه بهنحتوۀ راستتیآزمتایی روایتت داستتانی از
غیرداستانی و نی نحوۀ تفکیک و جدایی میان آنهتا متیپتردازد (همتان .)300-302 :فیتل
دوازده با انوان «دنیاهای روایی» بررسی ابعاد زمان و مکان را در ستارت روایتت در نظتر
دارد .نویسنده در این فیل با اشاره به دیدگاههای بارتین (،)Mikhail Mikhailovich Bakhtin
فیلسوف و ادی ،روسی ،به موضوا «چگالکردن زمتان» و «پیوستتار زمتان و مکتان» اشتاره
میکند .ابوت درادامه بته بحتط «روایتتهتای انختعابی» و «روایتتپریختی» بترای تحلیتل
چگونگی سارتهشدن دنیاهای مصتلف روایی در یتک روایتت یتا متوازی دیگتر روایتتهتا
میپردازد (همان.)211-333 :
فیل سی ده سواد روایت با انوان «پیکار روایتها» به موضتوا جتدال روایتتهتا در
رلق داستان اشاره دارد .نویسنده در ابتدای این فیل با بیان روایتت ضتایی از یتک تتل و
ارائۀ روایتهای مصتلف موضوا چیستی پیکار روایتها و چگتونگی ررتداد آن را تختری
میکند .نویسنده در ادامۀ این فیل دربارۀ «انگی ه» و «مرنش» سصن متیگویتد و بته موضتوا
روایتهای پیرامون انگیت ه و متنش و رفتتار اتتل متیپتردازد و اهمیتت ابرپتیرنتگهتا و
شصیتتیت تیتتو را در تتوانین کیفتتری گتتوشزد متتیکنتتد (همتتان .)223-230 :موضتتوا
«ضدروایت» نی در این فیل م ترم متیشتود .فیتل چهتارده بته «بحتطهتای روایتی»
ارتیاص دارد .نویسنده با بیان یۀ «اُدیو» از یونان باستان نحوۀ مواجهۀ روانندگان با ایتن
روایتتت را شتترم متتیدهتتد .بتترای ایتتن منظتتور ،نحتتوۀ مواجهتۀ ارست و ،فرویتتد ،پتترا  ،و
لویاشتراوس با داستان «اُدیو» را شرم میدهد و از زبان ایختان بته نقتد یته متیپتردازد
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(همان .)201-202 :نویسنده در پایان کتاب با حرم پرستشهتایی بته ستتایش اندیختههتای
پساسارتارگرا روی میآورد و تأکید میکند که روایتها تا ابد شکافهایی دارند که باید پتر
شوند (همان.)202 :

.3تحلیلوارزیابیشكلی(فرمی) 
کتاب از ع وزیری و صحافی روبی برروردار است و جنس کاغتذ آن مرغتوب و ستبک
است .بنابراین کتاب محک  ،سبک ،و روشدست است .صفحهآرایی ،نوا لت  ،و انتدازۀ آن
به راثتروانی کتاب کمک میکند .حرم جلد اثر کته ترکیبتی از مهترۀ فیتل در شت رنج و
اکس فیل است بهروبی نقش منحیربهفرد روایت در زندگی امروز و تتالش کتتاب بترای
آشناکردن مصاح ،با بصشهای مصتلف آن را بهتیویر میکخد .در همین زمینه ،رنگ رمت
جلد کتاب در جل،نظر مصاح ،مؤثر است.
کتاب روشروان است .نویسنده از لمی روان و ستاده بهتره بترده و از مغلتقگتویی و
پیچیدگی پرهیت کترده استت .در ایتن میتان عتاً ترجمتۀ روان و ستادۀ مترجمتان نیت در
روشروانی کتاب مؤثر بوده است .ه چنین ،تهیۀ فهرستی از اص الثات تصییی ثتوزۀ
روایت و ارائۀ تعاریف مناس ،از آنهتا در انتهتای کتتاب و بصتش «فهرستت اصت الثات
تصییی» از ویژگیهتای برجستتۀ ایتن اثتر استت .اتالوهبتراین ،کتتاب ستواد روایتت از
ویراستاری ابل بولی برروردار است و استفاده از االئ سجاوندی بتهدرستتی انجتا شتده
است .البته برری اشتباهات نگارشی و ویرایخی وجود دارد؛ نویسندۀ ایتن مقالته تنهتا بته دو
مورد از چنین اشتباهاتی بررتورد کترده استت .کلمته «صتنعت» در صتفحۀ  311بتهاشتتباه
«صعنت» تایو شده است .ه چنین صفحۀ  203در ابارت «...چنین ثسی ایجتاد متیشتود
که موضواهایی که برسرشان جدال درگرفته بتود مهت تتری ثتلوفیتل شتدند »...صتفت
«مه تر» بهجای آنکه پس از اس بیاید بعد از فعل آمده است؛ نگتارش صتحی جملته ایتن
است...« :چنین ثسی ایجاد میشود که موضواهای مه تری که برسرشتان جتدال درگرفتته
بود ثلوفیل شدند.»...
کتاب مقدمۀ مترج ندارد ،درثالیکه فرایند ترجمۀ هر اثری میتواند بته منبعتی غنتی از
تجربه بدل شود که نگارش آن موردپسند مصاحبان ترار گیترد .مواجهتۀ مترجمتان بتا اثتر و
کنکاش در معانی نهفتهشده در زبان دیگر نهتنها پختوانهای بترای صتنعت ترجمته در کختور
رواهد بود ،بلکه ادر است در امیقتری از موضوا برای رواننتده ر ت ب نتد .در همتین
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زمینه ،گفتنی است که مترجمان اص الثات تصییی نظیر روایتمنتدی ،بستندگی روایتی،
مصمیۀ روایی ،و ...را در کتاب پانویس نکردهاند و صرفاً معادل اسامی افراد و شصیتیتهتا
را در پایان هر صفحه از کتاب آوردهاند .این کار متانع از آشتنایی مصاحبتان بتا اصت الثات
تصییی این ثوزه میشتود .اگرچته در بصتش «وادهنامته» در انتهتای کتتاب معتادلهتای
انگلیسی اص الثات تصییی آمده است ،اشاره به آنها در صتفحات کتتاب ارزش المتی
بیشتری دارد و کاربردیتر است .ه چنین ،نویسندۀ کتاب در پایان کتاب رود بصش نمایته
( )Indexرا رار داده است که در آن اص الثات و وادههای اثر بتههت راه شتمارۀ صتفحات
آمده است .این درثالی است که مترجمان این بصش را در پایان ترجمۀ فارسی بهحور کامتل
نگذاشتهاند و صرفاً ترجمهای از اص الثات و وادهها را بتدون اشتاره بته شتمارۀ صتفحاتی
ارائه کردهاند که آن اص الثات در آنها آمده است .باید توجه داشتت فلستفۀ نمایتۀ پایتانی
کتاب ارجاادادن مصاحبان به صفحات دارلی اثر است؛ موضوای که موردغفلتت مترجمتان
رار گرفته است.
اچ .پورتر ابوت ،نویسندۀ کتاب ،منابع مصتلفی را که از آنها بترای نگتارش کتتاب بهتره
برده است در پایان و در بصش «پینوشتتهتا» آورده استت .درثتالیکته روش صتحی تتر
ارجاادهی اشاره به منابع درون صفحات کتاب است .این کار برای محققتان ،کارشناستان ،و
پژوهشگران و بهحور کلی مصاحبتان دانختگاهی کتاربردیتتر استت و آنهتا را از مراجعتۀ
چندباره به بصش پایانی کتاب هنگا م العۀ متن بینیاز میکند .روش ارجتاادهتی متوردنظر
نویسنده ظاهراً بیشتر موردپسند مصاحبان اا است؛ چراکه م العۀ پیوسته و بیو فه متتن را
ر میزند .گفتنی است که ابوت در پایان هر فیل برری منتابع مترتبب بتا موضتواات آن
فیل را معرفی میکند .نویسنده با این کار امکان م العۀ بیشتر دربارۀ مباثط هتر فیتل را
فراه کرده است.

.4تحلیلوارزیابیمحتوایی 
ابوت در این کتاب نگاهی ثیاتی ،راهبردی ،و کلی به مست لۀ روایتت و تحلیتل روایتی دارد.
نقتلاز دی پالمتا ( )Brian Depalmaارائته
نویسنده در فیل اول کتتاب چنتین نگتاهی را بته 
میکند و سعی دارد تا انتهای کتاب به آن پایبند باشد .در این فیل بهنقلاز دی پالمان آمتده
است« :انسانها تا و تی جهان پیشرویخان در الت ،روایتت درنیایتد آن را در نمتیکننتد»
(ابوت  .)21 :1230نگاهِ ثیاتی و راهبردی نویسنده به روایت در سراسر کتتاب و بتا استتفاده
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از میادیق و مثالهای متعدد رودش را بهوضوم به مصاح ،ارضه میکند؛ مثالهایی کته از
ابعاد مصتلف زندگی فردی و جمعی برگ یده شتدهانتد .هت چنتین ،نویستنده در فیتل دو
تعریف رود از روایت را اینگونه انوان میکند« :بازنمایی یک ررداد یا مجمواۀ ررتدادها»
(همان .)11 :چنین تعریفِ کالنی از روایت امالً گسترۀ آن را شمول بیشتری متیبصختد و
رسانههای مصتلف و توصیفات روایی متعدد را دربر میگیرد.
نویستتتنده در ایتتتن کتتتتاب توأمتتتان رویکتتتردی ستتتارتارگرایانه ( )structuralismو
پساسارتارگرایانه ( )poststructuralismدارد .پیش از هرچی  ،ضتروری استت انتدکی دربتارۀ
ستتارتارگرایی و پساستتارتارگرایی بتته بحتتط نخستتت .روایتتتشناستتی ستتارتارگرا در
جستوجوی سارتارهای مخترکی بود که زیربنتای تنتوا روایتتهتا را تختکیل متیداد.
دروا ع ،بهدنبال رسیدن به چی ی شبیه دستور زبتان روایتت بتود .نظریتۀ والدیمیتر پترا
( )Vladimir Yakovlevich Proppاز اولین نظریههای ثوزۀ م العات روایت است؛ وی نختان
داد امکان این وجود دارد که بتوان تولید معنا را در س کالن و مستقل از راب تۀ متتن بتا
رواننده (مصاح )،تحلیل کرد .پرا تالش رود را بتر کختف ستارتار مختترکی کته بتر
گوناگونی و تفاوتها تأکید میکرد متمرک سارت .درثتالیکته استالف پترا بتهالتت
تأکیدشان بر اناصر تماتیک از یافتن هرگونه مبنای مختر از ایتن دستت اتاج ماندنتد،
وی (بهتأثیراز نگاه سارتارگرایانه) توانست نخان دهد کته مؤلفتههتای بنیتادینی تعنظتر از
گوناگونی در زمان ،مکان ،فضا ،شصییت ،و پیرنگ وجود دارد (اوثتدی )01-00 :1211؛
اما پساسارتارگرایی اساساً ماهیتی ناپایدار و نسبی دارد و بتهراثتتی فترو متیریت د .ایتن
رویکرد زمینۀ رهایی دالها را فراه میآورد تا نخان دهد آنچه عی و غایی بوده استت
چه در مت ل ل استت (گتودرزی  .)22-23 :1231از نظتر پساستارتارگرایان ،هتی متنتی
برتابندۀ معنایی که ظاهراً درنظر دارد نیستت؛ زبتان در اندیختۀ پساستارتارگرایی متاهیتی
بیثبات و رودبراندازنده دارد (همان .)11 :ه چنتین جوهرستتی ی ،بتدبینی بته بنیادهتای
عی ثقیقت و ارزش ،توجه به بینهایتی معنا و بتدبینی بته فتراروشهتا ،فراروایتتهتا،
فرانظریهها ،و فراگفتمانها از جملۀ ویژگتیهتای منحیتربهفترد پساستارتارگرایی استت
(ثقیقت .)111-110 :1210
تقسی بندیهای نویسنده از روایت ،حبقهبندیهای روایی ،مؤلفهها و اج ای شتکلدهنتدۀ
آن ،دوگانۀ یه /گفتمان ،و چگونگی تفسیر روایتت در فیتول مصتلتف کتتاب درراستتای
رویکرد سارتارگرایانۀ نویسنده است .ه چنین ،توصیف نویستنده از روایتت بتهمثابتۀ کلتی
یکپارچه در ابتدای فیل هختت (ابتوت  )110-111 :1230و تتالش وی در فیتل شخت
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برای جستوجوی صدا ،کانونمندی ،و فاصله در همۀ روایتها (همتان )110-120 :ریخته
در نگرش ستارتارگرایانۀ وی دارد .ابتوت در بصتشهتای زیتادی از کتتاب ستعی دارد تتا
مخترکات روایی را ترسی و چهارچوب مختصس تحلیتل روایتی را بنتا کنتد .ایتن تتالش
نویسنده زمینۀ شکلدهی روششناسیهای مخصس و روشن را فتراه متیآورد و ستارتِ
گفتمانی برای چنین روششناسی را ممکن میسازد .سارتارگرایی نویسنده اما بته همتینجتا
رت نمیشود .ابوت در بصشهای مصتلف کتاب ریوصاً فیل دوازدهت متدا از بتارتین
یتتاد متتیکنتتد و بتته وی ارجتتاا متتیدهتتد .اگرچتته نمتتیتتتوان اداتتا کتترد کتته بتتارتین یتتک
سارتارگراست ،بهنظر میرسد رویکرد سارتارگرایی نویسندۀ کتاب بیش از هرچی بهتتأثیراز
برری اندیخههای وی است.
بارتین با گذر از من رودبسندۀ دکارتی نظریۀ «تو هستی ،پس من هست » را جتایگت ین
و به روش «مکالمهگری» میان دو سویۀ این راب ه تأکید کرده است .دروا ع ،میتتوان «من تق
مکالمه» را گوهر اصلی اندیخۀ بارتین دانست .از نظر وی ،زندگی بنابته ماهیتت رتود یتک
مکالمه است؛ زندهبودن بهمعنای شرکت در مکالمه استت؛ زنتدگی پرستیدن ،گتوشکتردن،
پاسخدادن ،و توافقداشتن است .اهمیت مکالمهگری در اندیخۀ بارتین تا جایی است کته وی
اساساً فرهنگ بیرون این من ق را بیمعنا میداند .وی معتقد است معنتا را فقتب در مناستبت
میان افراد میتوان سارت و معنا در مکالمه ایجتاد متیشتود (اثمتدی  .)111-32 :1211در
اندیخۀ سارتارگرایی بارتین برای م العۀ متن ادبی بایتد روی تقابتلهتای دوگانته تأکیتد
داشت ،اما این تقابلها به برتری یکی بر دیگری نمیرسد و به مکالمهگری میان دوگانههتا
رت میشود (مکاریک  .)33 :1212در همین زمینه ،بارتین معتقتد استت صتدای مؤلتف
روایت در کنار دیگر صداهای متن رار دارد و به همتان انتدازه بته آن ااتبتار متیبصختد
(ریکور  .)103 :1211ابوت در سراسر کتاب سواد روایت با پایبندی به روش مکالمتهگتری
بارتین سعی در تفکیک صداهای مصتلف متن روایی ،توجه توأمان بته آنهتا ،و شتکلدهتی
دیالو میان دیدگاههای مصتلف مباثط روایی دارد .تالش وی برای رسیدن بته مختترکات
و چهارچوب مخصس تحلیلی نی در همین راستا معنا میشتود ،امتا نویستندۀ کتتاب ستواد
روایت «صرفاً» به سارتارگرایی وفادار نیست.
نویسنده در برری بصشهای کتاب ریوصاً در انتهای آن بهشدت بته پساستارتارگرایی
ن دیک میشود .ازجمله جاهایی که میتوان نویسنده را پیرو الگتوی پساستارتارگرا دانستت
فیل پنج و بههنگا بحط پیرامون فرجا روایت است .ابوت در این فیل تأکیتد متیکنتد
که روایت میتواند ال اماً پایان نداشته باشتد (ابتوت )110-111 :1230؛ ایتن گت اره بتهحتور
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واض پساسارتارگرایی نویسنده را فریاد میزند؛ چراکه بر بیانتهایی معنا تأکیتد متیکنتد .از
دیگر جاهایی که کتاب را میتوان پساسارتار در نظر گرفت فیل یازده است که نویستنده
در چیستی و چگونگی روایت داستانی و غیرداستانی از ارائۀ چهتارچوب مختصس تحلیلتی
برای تعریف ،ارزیابی ،تحلیل ،و تفسیر سر بازمیزنتد (همتان .)300-302 :پساستارتارگرایی
نویسنده در فیلها و صفحات پایانی کتاب وضوم بهتری میگیترد .فیتل ستی ده کتتاب
مخصیتتاً «پیکتتار روایتتتهتتا» را در دستتتور کتتار تترار داده استتت و امتتالً بتتیثبتتاتی و
رودبراندازندگی زبان را اثبات میکند .ابوت در فیل آرِر صریحاً اندیخههای پساستارتار را
میستاید .وی در این بصش از کتاب ااتراف میکند که در دنیای امروز برای پاسخگتویی بته
سؤاالت اساسی مباثط روایی نظیر مس لۀ فرجتا بایتد بته اندیختههتای پساستارتارگرایانه
تمسک جست و با استفاده از آنها مباثط روایی را تبیین کرد و پیش برد (همان.)202 :
نویسنده در این کتاب از روش استقرایی ( )inductiveبرای ارائتۀ مباثتط استتفاده کترده
است .ابوت با استفاده از این روش نق ۀ شروا بحط را میادیق و مثالهتای مصتلتف ترار
میدهد و براساس آنها به ارائۀ مفاهی و بحط و نظرها میپردازد .روش استتقرایی ثرکتت
از ج ء به کل است و در آن تعمی پذیری با استفاده از اج ای مصتلف محقق میشتود .روش
استقرایی را روش مواجهۀ هترروزه بتا پدیتدههتا متینامنتد (.)Feeney and Heit 2007: 1-24
نویسنده در این کتاب با استفاده از میادیق و شاهدمثالهتای متنتوا مستیر اثبتات نظتری را
پیش میگیرد و نخان میدهد که روایت در زندگی روزمره جاری و ساری استت .ایتن کتار
کتاب را از رخکی آکادمیک رها میکند و به آن اهمیتتی اجتمتاای متیبصختد .هت چنتین،
روش استقرایی نویسنده بیانگر آن است کته مواجهتۀ کتتاب بتا روایتت بتیشتتر از آنکته
تجوی ی باشد توصیفی است .دروا ع ،ابوت با این کتار نختان متیدهتد کته در مواجهته بتا
روایت چه اتفا ی میافتد ،نه اینکه چه اتفا ی باید بیفتد.
در همین زمینه کتاب سواد روایت توانسته است دربارۀ بسیاری از مستائل و موضتواات
مه ثوزه روایت حرم بحط کند و آنها را بهروشنی شرم دهد؛ موضوای که م یت نستبی
این کتاب را در مقایسه با سایر آثار این ثوزه نخان میدهد .برای مثال ،مس لۀ تفکیتک میتان
یه و گفتمان در این کتاب بهدرستی موردتأکیتد ترار متیگیترد و بترای مصاحت ،واضت
میشود (ابتوت  .)03-11 :1230هت چنتین ،پتردارتن کتتاب بته موضتواات روایتتهتای
الکترونیک ،روایت اببررمتنی ،و روایت بازیهای رایانهای (همان )03-03 :از دیگتر نقتاط توت
این اثر است .االوهبراین ،فیل چهار کتاب یعنی « درت بالغتی روایتت» (همتان)111-10 :
از مه ترین فیلهای این کتاب است که آن را از دیگر کتابهای این ثوزه جلو میانتدازد؛
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چراکه موضوا بالغتت رستانهای ( )media rhetoricپیونتدی ناگسستتنی بتا روایتت دارد.
تقسی بندی میان راوی و نویسنده در فیل شخ نی از موضواات بدیع این کتتاب استت
(همان .)21-20 :این موضواات و مباثط در دیگر کتابهای این ثوزه یا مغفتول مانتده
یا گذرا به آن اشاره شده است (برای مثال ،بژژه 1211؛ مککتوئیالن 1211؛ بتینیتاز 1210؛
یان .)1230
االوهبتراین ،مواجهتۀ ستارتارمند نویستنده بتا بحتط روایتت ستب ،شتده استت کته
ررقاادتهایی در چهارچوب نظری این ثوزه اتفاق بیفتد .برای مثتال ،نویستنده در فیتل
شخ معتقد است روایت سو شصس را نباید دانای کل نامید؛ چراکه ال امتاً همتهچیت بیتان
نمیشود (ابوت )111-111 :1230؛ درثالیکه برری کتابهای ثتوزۀ تحلیتل روایتت ایتن
دو را معادل ه رار میدهند (برای مثال ،بینیاز 01 :1210؛ بتارت و دیگتران .)111 :1231
ابوت ه چنین بهجای زاویۀ دید از اص الم کانونمندی استفاده متیکنتد (ابتوت )111 :1230؛
موضوای که در بررتی دیگتر از منتابع همتان زاویتۀ دیتد استت و بترای آن تقستی بنتدی
اولشصس و سو شصس بهکار میرود (برای مثال ،بتینیتاز 01 :1210؛ تتوالن 130 :1232؛
بارت و دیگران  .)110 :1231بنابراین ،نویسندۀ تأثیرگرفته از نگتاه ستارتارمند و من قتی بته
پدیدۀ روایت سعی در ارائۀ چهارچوب مفهومی و نظری منحیربهفرد رود در این ثتوزه را
دارد .چهارچوب مفهومیای که ابوت در کتاب سواد روایت ارائه میدهد ظاهراً نگاه د یقتتر
و ج ئیتری دارد .بنابراین ،میتوان آن را برای ارائۀ تحلیلهای روایی کاربردیتر دانست.
بااینکه نویسنده با زبانی شیوا و روشی م لتوب بته مباثتط روایتی ورود کترده استت،
برری موضواات این ثوزه از دیدِ وی پنهان مانده و کتاب از این منظر دچار کمبتود استت؛
موضوااتی که نویسنده میتوانست با اشارهای هرچند مصتیر به آنها اثری م لوبتر رلتق
کند .برای مثال لحن ( )toneو فضا ( )atmosphereاز جملۀ ارکان روایت هستند که ابتوت در
کتاب رود به آنها نپردارته است .لحن بهمعنای ثالت ،نوا ،و حرز بیان وادهها و جملتههتا
چه از سوی شصییت و چه از جان ،راوی است (بینیاز  .)03 :1210فضا بتررالف لحتن
آن چی ی است که از مجموا و ترکی ،رویدادها ،لحن ،کنش شصیتیتهتا ،و صتحنه بتر
ذهن رواننده سایه میافکند (همان .)00 :نویسنده میتوانست در فیلهای ابتدایی کتاب بته
این دو رکن روایی بپردازد .االوهبراین ،نگاه نویسنده به مقولۀ شصیتیت در روایتت کته در
فیل ده بررسی شده مصتیتر و ثتدا لی استت ،امتا نویستنده بته یکتی از اصتلیتترین
متغیرهای تعریف شصییت یعنی « هرمان /ضتد هرمان» کت توجته بتوده استت؛ چراکته در
فیول ابتدایی کتاب یا فیل نه  ،که به بحط «شصییت» پردارته شتده استت ،دربتارۀ ایتن
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متغیر بحثی درنمیگیرد .درثتالیکته موضتوا « هرمتان /ضتد هرمان» در بستیاری دیگتر از
کتابهای ثوزۀ تحلیل روایت موردتوجه رار گرفته است (برای مثال ،متککتوئیالن 1211؛
بینیاز  .)1210در همینجا باید انتوان کترد کته مترجمتان ترجمتۀ متألوف و مرستومی از دو
اص الم هرمان ( )protagonistو ضد هرمان ( )antagonistارائه نکردهاند و در بصش «وادهنامته»
معادل آنها را (بهترتی« )،شصییت اصلی» و «ر ی ،شصییت اصلی» رار دادهاند.
در همین زمینه ،کتاب سواد روایت در محتوای برری بصتشهتای رتود نتا س استت.
برای مثال ،نویسنده در فیل نه از گونههای دیگر ا تباس غافتل استت و امتدۀ تمرکت ش
روی ا تباس سینمایی از متون روایتهای مکتتوب استت (ابتوت  .)331-311 :1230عتاً
پردارتن به گونههای دیگر ا تباس بینرسانهای نظیر ا تباس در اینترنتت متیتوانستت ااتبتار
بیشتری به م ال ،این فیل از کتاب ببصخد .یا نویستنده در فیتل دهت متیتوانستت بتا
رببدادن صری تیو با ابرپیرنگها به فرهنگی و زمینهایبودن آنها بپردازد و از ایتن مستیر
راه را برای در بهتر تیوهای روایی فراه آورد ،در زمینتههتای مصتلتف فرهنگتی دربتارۀ
تیوهای رایج به بحط بنخیند ،و جذابیت اثرش را اف ون کند .یا نویستنده در فیتل پتنج ،
کتته بتته موضتتوا فرجتتا روایتتت متتیپتتردازد ،صتترفاً از دو رم گتتان کنختتی و هرمنتتوتیکی
رم گانهای بارت ( )Roland Barthesاستفاده میکند .ابوت از این رم گتانهتا استتفاده کترده
است تا به بررسی سیر و ایع داستان و پرسشها و پاسخهای روایت بپتردازد (همتان.)110 :
این درثالی است که همتۀ رم گتانهتای کنختی ( ،)proaireticهرمنتوتیکی (،)hermeneutic
معناشناسانه ( ،)semanticفرهنگی ( ،)culturalو نمادین ( )symbolicبارت ،که در کتتاب اس/
زد آمدهاند ،در تحلیل روایتت بته ایفتای نقتش متیپردازنتد .بتارت نقتشآفرینتی رم گتان
معناشنارتی در تحلیل شصییت و مکان روایت را شرم میدهد و بر اهمیتت ایتن رم گتان
در شنارت روانشنارتی شصییتها تأکید میکند .ه چنین ،بارت اهمیت رم گان فرهنگتی
برای ارجاا به بیرون متن روایی و رم گان نمادین برای ترستی جایگتاه متتن و مصاحت ،را
گوشزد میکند (بارت  .)31-31 :1210حفرهرفتن ابتوت از تتد یق و تعمیتق رم گتانهتای
بارت و اشارۀ گذرا به صرفاً دو رم گان کنخی و هرمنوتیکی را میتوان درراستای تأکیتد وی
بتتر ستتارتارگرایی در تحلیتتل روایتتت در نظتتر گرفتتت .بتتارت بتتهحتتور شتتفاف دو مرثل تۀ
سارتارگرایی و پساسارتارگرایی را در تحلیل روایت پختسر گذاشته است .بارتِ متأرر در
کتاب اس /زد از سارتارگرایی فاصله میگیرد (همان)13 :؛ موضوای که اثتمتاالً موردپستند
ابوت نبوده و با رویکرد سارتارگرایانۀ وی در این کتاب در تعتارض بتوده استت؛ رویکترد
سارتارگرایانۀ ابوت در کتاب سواد روایت بر منش فکری پساسارتارگرایانۀ وی غلبه دارد.
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نکتۀ دیگر اینکه این کتاب گاهی دچار ابها و گ یدهگویی شده است .اگرچه میتادیقی
که نویسنده با استفاده از آنها کتاب را پیش میبرد و حرم موضوا میکند بهرتوبی انتصتاب
شدهاند ،گاهی از میادیقی استفاده شده است که مصاح ،رابت و ن دیکی ک تری بتا آنهتا
دارد .برای مثال ،نویسنده در فیل سی ده و بههنگا ارائۀ بحطِ «پیکار روایتتهتا» از یتک
پروندۀ راص ضایی که در آمریکا ر داده است استفاده میکند (ابتوت .)220-213 :1230
این پرونده اثتماالً برای رو ِد مصاح ،آمریکتایی نیت متبه باشتد ،چته رستد بته مصاحت،
بینالمللی .نویسنده در این فیل میتوانست از روایتهای پیرامتون جنتگهتا نظیتر جنتگ
ویتنا برای تخری و بسب موضوا پیکار روایتتهتا بهتره ببترد ،ایتنگونته شتاید مصاحت،
اثساس ن دیکی بیشتری با م ل ،میکرد و معانی مدنظر نویسنده راثتتر منتقل متیشتد.
ه چنین ،نویسندۀ کتاب سواد روایت در برری بصشها بسیار گ یدهگویی کرده است .بترای
مثال ،نویسنده در انتهای فیل هفت که به موضوا تکترار در روایتتهتا متیپتردازد ،و تتی
دربارۀ مضمون و بنمایه در روایت سصن متیگویتد (همتان ،)111-100 :بتهسترات از آن
ابور میکند و روانندۀ تازهکار اثتماالً به ابها در این تعابیر دچار میشود.

.5ارزیابینهایی 
ارزیابی شکلی کتاب سواد روایت نخان متیدهتد ایتن اثتر از بیتان شتیوا و ترجمتۀ روانتی
برروردار است و ویراستاری و نگارش ابل بولی دارد .ه چنین ،ارزیتابی محتتوایی کتتاب
بیانگر آن است که ،الیرغ برری کمبودها ،نقسها ،و ابهتا هتا ،بستیاری از موضتواات،
مفاهی  ،نظریهها ،و بحط و نظرهای مرتبب با ثوزۀ روایت و تحلیل روایت در این اثر حترم
و بهروبی به آنها پردارته شده است؛ دروا ع نویستنده توانستته استت بتهرتوبی داربستت
تحلیلی ( )analytical scaffoldingرود را بنا کند .نگاه ابوت به روایت بهمثابۀ ج ئتی الینفتک
از زندگی روزانه و اامل معنابصش زندگی ،درکنار استفاده از روش منحیربهفترد استتقرا در
پیشبرد مباثط ،این کتاب را به اثری جذاب و رواندنی برای مصاح ،اا بدل کرده است.
اتتالوهبتتراین ،اتتد تو تتف نویستتنده در ستتارتارگرایی و ورود آن بتته مباثتتط
پساسارتارگرایانه نی ازیکحرف گستترۀ نظتری و شتمول معنتایی اثتر را فترا تتر کترده و
ازحرفدیگر به جذابیتهای تحلیلی آن اف وده است .تأکیدی که ابوت بته موضتوا روایتت
الکترونیک و روایت در رسانههای نوین داشته استت نیت بته رتاصبتودگی ستواد روایتت
درمیان دیگر کتابهای ایتن ثتوزه تأکیتد دارد .درمجمتوا ،ایتن کتتاب را متیتتوان اثتری
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ضروری ،ارزشمند ،و ابتلااتنتا در ثتوزۀ روششناستی روایتت ارزیتابی کترد .ایتن اثتر
ازیکحرف مقدماتیترین کتاب این ثوزه و ازحترفدیگتر کتتابی کتاربردی بترای ورود بته
بحطهای پیخرفتهتر روایی است؛ کتابی که ادر است نظر حیتف گستتردهای از مصاحبتان را
به رود جل ،کند.

نتیجهگیری 

.6
کتاب سواد روایت پتانسیل آن را دارد تا بهنوای دغدغۀ روایتشناستی را از ست نصبگتان
دانخگاهی به تودهها وارد و جای رود را درمیان همۀ ا خار و گروههای اتا و رتاص پیتدا
کند .روش استقرایی استفادهشده در این کتاب میتواند موردتوجه نویستندگان دارلتی ترار
گیرد .این رویکرد سب ،میشود مباثط نظری در وهلۀ اول برآمده از مستائل و موضتواات
اجتماای ،فرهنگی ،سیاسی ،و ا تیادی باشتد و در وهلتۀ دو ابتلفهت تتر و مورداستتقبال
گستردهتر مصاحبان رار گیرد .باید تأکید شود برری کمبودها ،نقسها ،و ابها هتای موجتود
در کتاب سواد روایت نمیتواند از اهمیت نظری و املی آن بکاهد .دیگتر کتتابهتای ایتن
ثوزه نی ه چون ریل اظی کتابها ،مقاالت ،جستارها ،و م ال ،سایر ثوزهها بهنتوای از
کمبودها ،نقسها ،و ابها ها رنج میبرند و معدود محتوای کتاملی را بتتوان یافتت کته همتۀ
موضواات و مسائل را دربر بگیرد و بهحور متقن به آنها پردارته باشد .بنتابراین ،آنچته در
اینجا ذیل نکات منفی کتاب سواد روایت رار میگیرد ،بههی وجه بهمعنتای نادیتدهگترفتن
جایگاه ویژۀ این اثر نیست ،بلکه میتواند تأکیدی بر وتنظتری آن در ستایر بصتشهتا نیت
باشد .باوجوداین ،مترجمان کتاب سواد روایت میتوانند در چا بعدی مقدمهای به ل رود
بر آن بنویسند ،برری ایرادهای نگارشی را تیتحی کننتد ،معتادالت انگلیستی اصت الثات
تصییی را در پانویس بیاورند ،و بهمنظور ابها زدایی از برری م ال ،کتاب (که پیشازایتن
در تحلیل محتوایی بیان شد) توضیحاتی را در پانویس یا پینوشت اضافه کنند.
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