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Abstract 

Today, the study of narrative works’ form and structure has become one of the main 

concerns of contemporary narrators and storytellers. Accordingly, a significant 

number of books and papers have been literary created. Abdul Rahim al-Kurdi is 

one of the leading Egyptian contemporary writers who has made great efforts to 

explain theories of story analysis from the perspective of Russian formalists, French 

structuralists, and modern Western stylists in his book entitled “Contemporary 

Narration”. In this book, he has unique insight and mastery interpreted the views of 

contemporary Western critics. He has placed them as the infrastructure for the 

scientific analysis of the novel of “Alrjl Althi Fkd Thlh Nmouthja “. The present 

study attempts to analyze the “Alsrd fi Alrwaiah Alma’asrah” book in a descriptive-

analytic way. Results revealed that although some of the presented issues in the 

book reflect prolixity, the author has tried to provide a formalistic analysis of 

narrative discourse. 
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  كتابنگاهي نقادانه به 
 »السرد في الرواية المعاصرة (الرجل الذي فقد ظلّه)«

  )كرد گم را اش سايه كه مردي معاصر رمان در گري راويت(

  *عليرضا شيخي

  چكيده
امروز موضوع بررسي آثار روايي از منظر شكل و ساختار، تبديل به يكـي از دغدغـه هـاي    
اصلي روايت شناسان و داستان پژوهان معاصر شده است و در همين راستا كتابها و مقاالت 
زيادي به زيور طبع آراسته شده است. عبـدالرحيم الكـردي يكـي از نويسـندگان برجسـته      

تـالش وافـري در راسـتاي    » السرد في الرواية المعاصـرة «ب معاصر مصري است كه در كتا
هاي روسي و سـاختارگرايان فرانسـوي و   هاي نقد داستان از ديدگاه فرماليستتبيين نظريه

سبك شناسان مدرن دنياي غرب داشته است؛ وي در اين كتاب با ريزبيني و تسلط خاص، 
ه عنوان زيرساختي براي تحليل و نقد نظريات ناقدان معاصر غربي را تفسير كرده و آنها را ب

قرار داده است. از اين رو جستار حاضر بر آن است تا با  »الرجل الذي فقد ظلّه«عملي رمان 
هـاي  تحليلي و بهره گيري از مباني نظري مربـوط بـه شـاخص   - استفاده از روش توصيفي

في الروايـة   السرد«مطلوب كتاب دانشگاهي، به اين پرسش اصلي تحقيق پاسخ دهد: كتاب 
داراي چه نقاط قوت و ضعف شكلي و محتوايي اسـت؟. برخـي از نتـايج ايـن     » المعاصرة

هد؛ اگرچه نويسنده مطالب مندرج در كتاب را گاه با اطناب فـراوان تبيـين   مطالعه نشان مي
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كرده است اما تالش او بر اين بوده است تا با بستري مبتني بر نقد فرماليست، گفتمان روايي 
  راهم آورد.را ف
  ، ساختار گرايي، تحليل گفتمان.المعاصرةالسرد في الروايه  ها: دواژهيكل

  
  . مقدمه1

گرايانه، از طرفي وامدار مبحـث تحليـل گفتمـان و از    تحليل گفتمان روايي با رويكردي كل
طرفي وامدار مبحث روايت و روايت شناسي است. گفتمان روايي عبـارت اسـت از اينكـه    

شناختي بـين داسـتان و گفتمـان روايـي     شود و تمايز روايتداستان روايت ميچگونه يك 
  تمايزي ميان چيستي امر روايت شده و چگونگي انتقال داستان است.

اي ناهمگون و ناهمساز متشكل از اعضاي انجمن مطالعه هاي روس مجموعهفرماليست
كو بودنـد و تنهـا   زبانشناسـي مسـ   زبان ادب در سنت پترزبورگ و ديگري اعضـاي حلقـه  

مطالعـه ادبيـات در    - 1 وجه اشتراك داشتند كه سبب همكاري آنهـا بـا هـم شـده بـود:       دو
تعيين مختصاتي كه بتواند متون ادبي را از يكديگر متمايز سازد و در نقد ادبـي  - 2خود  ذات

ب به كار رود. البته به اعتقاد برخي از منتقدان ادبي، هيچ اتفاق نظري ميان اعضاي اين مكتـ 
دهـد  وجود نداشته است و تنها وجه مشتركي كه اعضاي اين جنبش را كنار هـم قـرار مـي   

نــار نهــادن رهيافــت هــاي تاكيــد بــر انتخــاب روش علمــي بــراي بررســي زبــان ادب و ك
  ). 242-  236: 1391فرهنگي براي مطالعه متن ادبي بود (صفوي،  - ، تاريخيروانشناختي

ي عناصر تشكيل دهنده متن و ارتبـاط ايـن اجـزا    از طرفي ديگر، ساختارگرايي به بررس
ساختار چيزي نيسـت  «باهم مي پردازد تا شناخت كلي از ساختمان متن به دست آورد پس 

سـازماندهي شـود كـه هـم      جز نحوه نگريستن شما به مصـالح داسـتانتان تـا بـه گونـه اي     
  ).2: 1398(اسماعيلي، » باشد و هم نمايشي  منطقي

  كردندناقدان به محتوا بسنده ميدر نقد سنتي داستان، 
هــاي ادبــي صــورتگرايان روس و پــس از آنهــا  امــا از اوايــل قــرن بيســتم كــه نشــريه
شناسان وارد عرصه نقد ادبي گشـت و دوره اي   ساختارگرايان فرانسوي و سپس سبك

جديد در نقـد داسـتان آغـاز شـد و تحليـل مـتن و توصـيف سـاختار مـتن، بررسـي           
داستان، زمان، مكان، راوي، زاويـه ديـد، پيرنـگ و عناصـر     كاركردهاي شخصيت هاي 

  ).8: 2005ديگر توجه ناقدان معاصر را به خوبي جلب كرد (عزام، 
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هايي است كـه  اثر عبدالرحيم الكردي از جمله كتاب» السرد في الروايه المعاصره«كتاب 
ت فراواني در هاي) روس داراي اهميگرايان (فرماليستبه دليل تبيين نظرات جريان صورت

گرايان به حوزه مطالعات نقدي و روايت شناسانه است. اين كتاب با تكيه بر نظرات صورت
نقـد مـتن   دنبال تاكيد بر جايگاه ادبيت متن در بررسي هاي روايي اسـت. بـدين معنـا كـه     

اساس اجزاي مختلفي همچون صور خيال، صنايع بديعي، زاويه ديد و ديگر عناصر مـتن  بر
ر ادبي را خلق مي كنند. از ايـن رو بررسـي و نقـد كتـاب حاضـر كـه در حـوزه        ساختار اث

تواند به تبيـين و معرفـي   ساختارگرايي و نقد فرماليستي آثار روايي اهميت بسزايي دارد، مي
زواياي پنهان آن و نيز ايجاد انگيزه براي محققان آينده در حوزه روايت شناسي كمك كنـد.  

تحليلـي بـه بررسـي    - بر آن است تا با استفاده از روش توصيفي در همين راستا، اين جستار
يابي به ايـن هـدف،   بپردازد. براي دست» السرد في الرواية المعاصرة«شكل و محتواي كتاب 

  طرح دو سؤال ذيل ضرورت دارد.
ظ شـكلي داراي چـه نقـاط قـوت و     از لحـا ...» السرد فـي الروايـة المعاصـرة   «. كتـاب  1
  است؟  ضعفي
داراي چـه نقـاط قـوت و     از لحـاظ محتـوايي  ...» لسرد في الروايـة المعاصـرة  ا«. كتاب 2
  است؟  ضعفي

  
  پژوهش ة. پيشين2

پژوهشي مستقل انجام » السرد في الرواية المعاصرة«اگرچه در خصوص نقد و بررسي كتاب 
هايي پيرامون نقد كتب پيرامون روايت شناسي عربي توسط محققـان  نشده است اما پژوهش

  انجام شده است كه برخي از آنها به شرح ذيل است:ايراني 
 ارزيابي كتاب به» الرواية العربيةبررسي و نقد كتاب «) در پژوهشي با عنوان 1396كاهه (

دهـد كـه     نشـان مـي   پرداخته است. يافته هاي اين پژوهش ، نوشتة راجر آلن،الرواية العربية
بهره برده است. ابتدا اوضـاع سياسـي و   نقدي - نويسنده در تدوين كتاب از رويكرد تاريخي

هـاي    اجتماعي كشورهاي عربي در قرن بيستم بررسي شده، سپس سعي شده با ارائة نمونه
داستاني خوانش اين متون از اوضاع تبيين شـود. چالشـي كـه كتـاب بـا آن مواجـه اسـت        

پيروي از روشي منظم در تحليل متون است؛ امري كـه سـبب شـده ايـن كتـاب فقـط        عدم
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و نتـوان آن را مرجعـي كامـل     گوي بخشي از نياز محققانِ حوزة رمـان عربـي باشـد    پاسخ
  .كرد  معرفي

: بحـث  في نظرية الرواية تحليل انتقادي كتاب«اي تحت عنوان ) در مقاله1398ميرزايي (
بـه ايـن نتيجـه دسـت     » كـاوي داسـتان   سـازي گفتمـان   في تقنيات السرد تالشي براي بومي

كـاوي داسـتان را برپايـة ميـراث كهـن داسـتاني عـرب و         كتاب گفتمـان ين است كه ا  يافته
هاي معادل در نقد داسـتان    زمين بنا نهاده و در زمينة ساخت واژه شناسي نوين مغرب روايت

توان آن را منبعي براي درس نثر معاصـر عربـي دورة دكتـري      كه مي  پيروز بوده است؛ چنان
  .نهاد كردشران پيهاي اي  زبان و ادبيات عربي دانشگاه

مطالعـة نقادانـة كتـاب فـي منـاهج تحليـل       «) در پژوهشي با عنـوان  1399اكبري زاده (
دهـاي  اين كتـاب بـا توجـه بـه رويكر    نشان داده است كه » الخطاب السردي اثر عمر عيالن

شناسي مـتن بـه    شناسي و جامعهپژوهي متن و خوانش روانگانة خود در مطالعة روايت سه
اي بــه خواننــدگان گســتردهو متعــددي اشــاره دارد و اطالعــات مفيــد و  نظريــات متنــوع

دليل اختصارگويي، به همة جوانـب   دهد، اما همين تنوع باعث شده است كه گاه به مي  ارائه
يك ديدگاه و دستادوردهاي آن پرداختـه نشـود. ايـن كتـاب خوانشـي دوبـاره از رويكـرد        

ها و نه نقـد  هاي اجرايي كاربردي نظريهصهساختارگراست، اما صرفاً توصيف و تبيين شاخ
  .جانبه و دقيق آن استهمه

  
  . معرفي اجمالي كتاب و نويسنده3

بـه گـواه   - اثر عبدالرحيم الكردي» ...(الرجل الذي فقد ظلّه)السرد في الرواية المعاصرة«كتاب 
ـ     1992در سال  - آنچه در مقدمه ذكر شده است ه توسط انتشـارات مكتبـة اآلداب (مصـر) ب

توسط همان ناشر براي دومين بار بـه زيـور    2006چاپ اول رسيده است و سپس در سال 
طبع آراسته شده است. اين كتاب، داراي دو بخش اصلي (نظري و تطبيقـي) اسـت بخـش    

اسـت كـه بـا     327تـا   236و بخش تطبيقـي آن از صـفحه    235تا  19تئوري آن از صفحه 
  مي باشد.  337ات احتساب فهرست منابع و مطالب مجموع صفح

ميالدي در شهر سوهاج مصر اسـت. وي پـس از    1949عبدالرحيم الكردي متولد سال 
فارغ التحصيلي در رشته زبان عربي از دانشگاه االزهر به تدريس و برخي مشاغل مـديريتي  

مشغول گشـت. از جملـه آثـار علمـي او مـي تـوان بـه تـاليف         » قناة السويس«در دانشگاه 
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لد رمان و راهنمـايي رسـاله هـاي    ر حوزه ي نقد ادبي و ادبيات و يك جعنوان كتاب د  26
شمار دانشجويان، شركت در كنفرانس هاي متعدد ادبي، نگارش مقاالت و يادداشت هاي پر

ادبي در مصر اشاره كرد - ادبي و نيز عضويت و مديريت در چند كميته و مركز علمي- علمي
)https://b2n.ir/a67283.(  
  
  . نقد شكلي كتاب4

  جلد كتاب 1.4
از لحاظ شكل ظاهري جلد كتاب، جلد يه صورت تكنيكي، هنرمندانه و هدفمنـد طراحـي   
شده است.؛ وجود دو حاشيه مشكي رنگ در باال و پايين به همراه رنگ سفيد وسط صفحه 

ذره بـين بـنفش رنـگ بـه     گر رسمي و علمي بودن كتاب است، همچنين وجود يك  نمايان
همراه صفحه ي باز يك كتاب، نشانگر دقت و نكته سنجي مي باشد. عالوه بـر ايـن طـرح    
جلد كتاب از هفت فونت مختلف و تضاد ميان رنگ سفيد و سياه بهره گرفته شده است. از 
لحاظ انتقال محتواي كتاب، طرح جلد به گونه اي است كه مخاطب بـه راحتـي اطالعـات    

تـرين فونـت را بـه خـود اختصـاص      تاب را بدست مي آورد؛ عنوان كتـاب بزرگ كافي از ك
است، سپس نام نويسنده وتخصص او در باالي جلد با رنـگ سـفيد در بسـتري سـياه       داده

رنگ، و نيز ناشر و محل چاپ كتاب در پايين صفحه قرار دارد. البته تفـاوت فونـت هـاي    
اي بـر آن نوشـته بيشـتر    كـه مقدمـه  » اديطه و«شود عنوان كتاب با نام روي جلد سبب مي

برجسته تر از » عبدالرحيم الكردي«چشم آيد، لذا بهتر بود كه نام مولف اصلي كتاب يعني  به
  باشد. » طه وادي«
  

  آرايي صفحه 2.4
صفحه آرايي هر اثر علمي نيز به منزله نماي بيروني آن از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت.   

خواننــده بــا ديــدن آن ه طراحــي ســاختمان اســت...[كه] صــفحه آرايــي كتــاب شــبيه بــ«
). از نظـر  82: 1377(انـوري و پشـتدار،   » كند وارد فضاي جديدي شده اسـت  مي  احساس

خط دارد و شماره صفحات در پايين صفحه و وسط  25صفحه آرايي؛ هر صفحه از كتاب، 
ه صـفحات در بـاالي   با دو خط تيره در طرفين شماره آمده كه در مقايسه با متوني كه شمار
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رود. همچنين فاصله بسيار كم ميان مـتن بـا حاشـيه    اي منفي به شمار ميصفحه آمده، نكته
شـكلي كتـاب   چپ و راست و باالي صفحه (در نسخه الكترونيكي) نيـز از ضـعف هـاي    

  رود.شمار مي به
  

  نگاري و جداول  حروف 3.4
چشـنواز شـدن آن دارد.    قلم يا حروف انتخابي نگـارش هـر كتـاب نيـز نقـش مهمـي در      

حروف نگاري از عوامل جذابيت كتـاب اسـت. برجسـته كـردن برخـي از نكـات         كيفيت«
). فونت بكار رفته در كتاب 28: 1388(رضي، » نوازي صفحات كتاب مي شود موجب چشم

هاي اصلي و فرعي كار خواننده ها و عنوانو تفاوت واضح در فونت متن با تيتر و سرفصل
مـتن  هـاي هـر صـفحه بـا معنـاي      مطالب بسيار راحت كرده است، پاراگراف را در تفكيك

هاي سجاوندي معنا را به خوبي به مخاطب خوبي تناسب دارد، عالوه بر آن حضور نشانه به
هـايي از كتـاب، بـه عنـوان     سازد. همچنين بكارگيري جدول هاي متنوع در بخشمنتقل مي

بـه مخاطـب در فهـم سـريع مطالـب       جـدولها شود. اين نكات مثبت كتاب حاضر تلقي مي
گـذاري  كند عـدم اشـتباهات چـاپي و اعـراب    كند. نكته ديگري كه جلب نظر مي مي  كمك

  شود.اشتباه است؛ امري كه در برخي كتاب هاي عربي به وفور يافت مي
  

  مقدمه و فهرست مطالب 4.4
 تـرين مهـم مقدمه يكي از «ي كتاب نقش مهمي در ايجاد انگيز براي مطالعه كتاب دارد. مقدمه
بان بـراي ورود بـه مـتن اصـلي را     هاي هر پژوهش است و وظيفه آماده سازي مخاطبخش

). از نكات جالب توجه مقدمه نويسـنده اسـت   61: 1397(رحيمي و خاقاني، » عهده داردبر
اي از مطالب كتاب و اهداف آن را به خوبي تبيين نموده اسـت  كه به شكلي مناسب خالصه

تواند به عنوان يك جزوه كمك درسي در اختيار دانشـجويان  ) و مي8- 17: 2006ي، (الكرد
آيد، بدين ترتيب كـه نويسـنده   قرار گيرد. نكته جالب ديگر در فهرست مطالب به چشم مي

هاي فرعي مورد نياز خواننده را با ذكر صفحه آورده است و خواننده با نگاهي تمامي عنوان
  تواند به مطلب مورد نظر دست يابد. حتي ميكوتاه به صفحه فهرست برا
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  پژوهش پيشينة 5.4
هاي انجام شده پيرامون هر اثر از نقاط قوت هر اثر پژوهشي ي پژوهشپيشينه يا بيان سابقه

ــه شــمار مــي ــر علمــي اســت   ب ــه طــوري كــه فقــدان آن يكــي از عيــوب هــر اث رود؛ ب
به اين مهم نشده اسـت و از ذكـر   ) متاسفانه در كتاب حاضر، توجهي 227:1396  ،(نامداري

اند، اجتناب شده است. اسامي كتب و نويسندگاني كه پيش از او به چنين موضوعي پرداخته
گردد كه خواننده گمان كند، اين كتاب اولين كتـابي اسـت كـه دربـاره     اين امر سبب آن مي

  موضوع (السرد الروائي) نگاشته شده است. 
  
  نقد محتوايي كتاب . 5

د كـه نظريـه پـردازي و ارائـه     در مقدمه چاپ دوم كتـاب بـه ايـن امـر اذعـان دار      نويسنده
هاي جديد درباره (خوانش متن) كه از جهان غرب آغاز گرديـده و اينـك در ميـان     اسلوب

ناقدان و اديبان غرب نيز جايگاه ويژه اي دارد هر از گاهي با چالش جديد يا رويكردي نـو  
ايـن آراي نقـدي   وارد صحنه ادبيات مي شود ولـي بايـد تاكيـد كـرد كـه بـا وجـود همـه         

ابزار اصلي درك واقعي هـدف از روايـت بـه     خصوص چگونگي (خوانش متن) باز همدر
  حوزه زبان شناسي باز مي گردد.

  
  نويسنده ديدگاه نقادانة 1.5

قصد نويسنده در اين كتاب گرد آوري و خالصه نويسي نظريات ادباي غربي نيسـت بلكـه   
وي با شرح و بسط اين آراء نگاهي نقادانه به آنها داشته، آنچه را كه با ادبيات عربي و سبك 

دانـد و  و فضاي فكري مخاطب عرب زبان تناسـب دارد قابـل تامـل و بهـره بـرداري مـي      
  هايي را كه با انديشه و ادب عربي همسازي و هم خواني ندارد مطرود بر مي شمرد. ديدگاه

با آغاز قرن بيستم رمان و قصه بهترين وسيله ادبي براي بيان رخدادها، آرزوها و.. شد و 
وي بـه افـول نهـاد. در ايـن ميـان      رآمد انواع ادبي در زبان عربـي ر جايگاه شعر به عنوان س

جريان اصلي در رمان نويسي عربي حضور داشته اند تالش و هدف قصه نويسان ارسال   سه
اسلوب گفتگو و  - زمان - پيام و مضمون به مخاطب بود فلذا اهتمام چنداني به راوي، مكان

  هاي رمان نويسي نداشته اند. تكنيك
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در مقدمه به دشواريِ دست يافتن به تعريفي واحد از روايت در ميان انبوهي از نويسنده 
تئوري هاي رايج اشاره دارد وي هدف از نگارش اين كتاب را بررسي زيـر سـاخت هـاي    
روايت در رمان معاصر و نيز تحليل عناصر، وظايف و تكنيكهاي روايت، آن هـم در قـالبي   

رين عنصر متن يك رمان مي داند كه ديگـر عوامـل   روش مند مي داند. وي روايت را مهمت
دخيل در رمان حول محور آن مي چرخند به عبارت ديگر متن عنصر اصلي رمان است كـه  

  ).10: 2006توسط مولف به خواننده منتقل مي شود (الكردي، 
اي كه براي تاليف اين كتاب دارد، كتـاب را بـه دو بخـش    نويسنده پيرو رويكرد نقادانه

و » السـرد الروايـي  «ي مفاهيم نظري و عملي تقسيم كرده است. بخش اول كتاب را كلي يعن
نـام  » »الرجـل الـذي فقـد ظلّـه    «بررسي تطبيقي گفتمان روايي در چهارگانـه  «بخش دوم را 

است. نويسنده در فصل اول بخش نظري يا تئوري كتاب، به بررسي مكتب فرماليسـم    نهاده
ــا  ــا كوبســن، ب هــاي ادبــي متصــل بــه ايــن  ختين و ديگــر حلقــهو آراي پــراپ، رومــن ي

تروتسـكوي)   - موكاروفسـكي  - پردازد. سپس به تبيـين نظريـات ( شكلوفسـكي    مي  مكتب
پرداخته و گفتمان روايي و متن را از منظر ايشان چنين به تحليل مي نشيند: اثر ادبي يك كل 

ظر آنها در ميـان  واحد است كه ارزش ادبي خود را از اجزاي (جمالت) خود مي گيرد. از ن
سه مولفه خواننده، متن، نويسنده، اين متن و بافتار آن است كه از نظر زباني، نحوي، هنـري  

). وي در بخش دوم كتاب به بررسـي يـك   33- 25:  2006شايسته بررسي است (الكردي، 
رمان بر اساس نظرات مطرح شده در بخش اول كتاب پرداخته است كه به علت اهميت آن 

  يگر از مقاله به نقد اين بخش پرداخته خواهد شد. در بخشي د
  

  گيري از منابع اصيل و دقت نظر در بيان آراء بهره 2.5
نقطه قابل تحسين و تامل در برخي از صفحات كتاب حاضر، ارجاعـات دقيـق بـه مراجـع     
متنوع و تخصصي است كه هم نشانه امانت داري مولف و هـم بيـانگر عمـق اطالعـات و     

ه وي مي باشد. با نگاهي به منابع و مأخذ كتاب حاضـر، بـا تنـوع مناسـبي از     مطالعه گسترد
عنوان كتاب اصيل بـا نويسـندگاني    25منابع عربي و غير عربي رورخواهيم شد؛ استفاده از 
منبع ترجمه شـده بـه عربـي، كـه از      12معرف و نام آشنا در ادبيات عربي و بهره گيري از 

ميالدي به بعد منتشر شـده انـد،    80ي روند و غالبا از دهه منابع اصيل درجه اول به شمار م
  نشانگر اعتبار و روزآمد بودن منابع كتاب حاضر است. 
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همچنين از نكات قابل تحسين در كتاب، ارجاعات نويسنده به منابع معتبر از نويسندگان 
ا عرب چون محمد براده و.. حاكي از دقت و خواست مولف در انتقال كامل و درست معنـ 

و ريزبينانــه آراي  از منــابع اصــيل آن اســت. بــه عنــوان مثــال؛ نويســنده بــه شــكلي دقيــق
) و او را از 37- 39: 2006هاي روسي را در برابـر خواننـده قـرار داده (الكـردي،      فرماليست

به تحليل گفتمـان روايـي بـاختين و     39مراجعه به منابع ديگر بي نياز مي كند. يا در صفحه 
ش ديگر اعضاي اين جريان ادبي هم راي با او نيز ورود مي كند. در واقع حتي به تفاوت بين

مخاطبين عالوه بر آشنايي با فرماليسم با اختالف آراي پيروان اين جريـان نيـز بـا جزئيـات     
كامل آشنا مي گردند. از نكات قابل تامل و تحسين اين كتاب ارجاعات دقيق به منابع معتبر 

يمنــي العيــد و حتــي - صــالح فضــل - محمــد بــراده - شــيو نويســندگاني چــون: منذرعيا
توماشفسكي و.. است كه حكايت از دقت و ديدگاه مولف در انتقال كامل و درست معنا از 
منابع معتبر و اصيل است. نكته ديگر آوردن نام انگليسي اديبان و اصطالحات ادبي است كه 

  خاص مي باشد.ياري گر خواننده در فهم امالي اصلي و تلفظ صحيح اسم هاي 
  

  انسجام و تنوع مطالب 3.5
از لحاظ انسجام و تنوع محتواي عرضه شده در كتاب قابل ذكر است كه نويسـنده پـس از   
مقدمه اي نسبتا طوالني و البته سودمند، كتاب را به دو بخش تبيين تئوري ها و تشريح آراء 

ي يك كتـاب بـا عنـوان    جريان هاي فرماليسم و ساختارگرايي (در سه فصل) و نيز نقد عمل
(در يك فصل) تقسيم كرده است. مرور فصل هاي اصـلي و فرعـي   » الرجل الذي فقد ظلّه«

ــاريخي و چــه از لحــاظ كتــاب، نشــان از انســجام و پيوســتگي مطالــب چــه از   لحــاظ ت
ي كتاب با مطالعه اين كتاب در كوتاه تـرين زمـان و بـدون ابهـام از     دارد. خواننده  مفهومي

آن كه همچون دائرة المعارفي آراء و انديشه هـاي جريـان هـا و اشـخاص      مطالب سودمند
متعددي را فراهم آورده، آگاه خواهد شد. به عنوان مثال پـس از مطالعـه فصـل اول و دوم،    

سـاختارگرايي آشـنا خواهـد شـد.      مخاطب به راحتي با اصـول كلـي جريـان فرماليسـم و    
به شمار آورد زيرا حجم قابـل تـوجهي از    توان گراني گاه اين كتابدوم كتاب را مي  فصل

كتاب به نظريه ساختار گرايي با رويكردهايي متفاوت اختصاص يافته است. كه در اين ميان 
) به خوبي تبيين گشته، به نظـر بـارت (مـتن)    41- 51: 2006ديدگاه روالن بارت (الكردي، 

و خـالق مـتن    يك واحد كل و متشكل از اجزاي فني اسـت كـه در تعامـل بـا يكديگرنـد،     
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ت كه بايـد بـه تنهـايي تحليـل و     يك موجود مستقل اس» متن«جايگاهي در اين نقد ندارد. 
» متن«پا به عرصه وجود نهاد روالن بارت » موت مؤلف«شود. بدين سان بود كه نظريه   نقد

را جداي از تمامي عوامل حاشيه اي مانند بستر تاريخي اجتماعي، فرهنـگ، مكـان و حتـي    
را محصـول تعامـل كاركردهـا و    » روايت داستاني«شخص مولف شايسته نقد مي داند. وي 

ـ  گـاهي بـه شـكل عمـودي در خـدمت      ه شـكلي افقـي و   كاراكترهايي مي داند كه گاهي ب
گرايي و ديگر صاحب نظـران جريـان سـاختار    هستند. بنابر تعريفي كه روالن بارت  روايت

ارائه داده اند (متن) خاستگاه معناست بدون نياز به ابزارهاي فرا متني چون زمـان، مكـان و   
مـي توانـد از (مـتن)     ال دارد ونويسنده. و در اين ميـان مخاطـب يـا خواننـده نقشـي فعـ      

كند، حال با توجه به تعدد مخاطبين در فرهنگ ها و زمان هاي مختلـف معنـاي     رمزگشايي
  (متن) نيز ديگرگون شده، در واقع معناي (متن) سيال و متغير مي گردد. 

) به دقت و با ذكـر جزئيـات بـه    35- 38: 2006نويسنده در ادامه نوشتار خود (الكردي، 
يــت مــي پــردازد بــاختين از در خصــوص زبــان معيــار و زبــان روا بيــان ديــدگاه بــاختين

از شــالوده ســاختار گرايــي  هــاي متــاخر اســت كــه بــه زبــان شناســي منفــك فرماليســت
نداشت و در پي دست يابي و معرفي فاكتورهايي بود تا بر چند صدايي بودن مـتن    اعتقادي

رتبـاط بـا مخاطـب را دارد.    داستان تاكيد كند و اينكه يك اثر ادبي تا چه حد تـوان خلـق ا  
) وي داستان 39: 2006خواننده در ادامه با تعريف تئودورف از داستان آشنا مي شود (همان، 

سـته و شخصـيت هـاي داسـتان را     را مخلوق ذهن نويسـنده و جـداي از جهـان واقـع دان    
  انگارد. مي  خيالي

تـرين   ي بـيش عنوان اصلي وچندين عنـوان فرعـ   16عالوه بر اينها، فصل سوم كتاب با 
ايـن فصـل عـالوه بـر تبيـين آراء      صفحات كتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛ در      

شناسان مدرن به به صورت مفصل به تعريف روايت، انـواع راوي، مضـمون روايـت،     سبك
  ويژگي هاي زبان، زمان، مكان، زاويه ديد و ... پرداخته شده است. 

  
  لف پردازان مخت گيري از نظرات نظريه بهره 4.5

سبك نوشتاري نويسنده در اين كتاب بدين شكل اسـت كـه بـه منظـور اثبـات مـدعاهاي       
خويش به نظريات مختلف هر حوزه اشاره مي كند. به عنوان مثال نويسنده در تقرير معناي 

سبك شناسي و... به آثار ادباي قـديم عـرب چـون عبـد القـاهر جرجـاني        –نشانه شناسي 
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ه نظريـاتي چـون صـورت گرايـي و     يـادآوري مـي كنـد كـ     االعجاز) نيـز اشـاره و    (دالئل
البتـه بـه زبـاني ديگـر وجـود       گرايي در علوم بالغت قديم تا حد قابل مالحظه اي ساخت
اي كـه عبـدالهادي بـن ظـافر الشـهري در كتـاب       ). شـيوه 50: 2006است (الكردي،   داشته

  (استراتيجيات الخطاب) به شكلي گسترده از آن بهره مند گشته است.
نويسنده به بيان رويكرد اشتراوس در تحليل متن مي پـردازد،   ،چنين در بخشي ديگر هم

هاي (متن) را به آدمهاي روي كره زمين با آداب و رسـوم و روابـط   اشتراوس تك تك واژه
كيل مـي دهنـد. وي بـر اسـاس ايـن      متنوع تشبيه مي كند كه در نهايت جامعه بشري را تش

ديب به شكلي ساده همت گماشته و ضمن اينكه اسطوره را فرض به تحليل اسطوره او پيش
خواند، (متن روايـت) اسـطوره اديـب را بـه     جزيي از باورهاي ناخودآگاه جمعي بشري مي

اجزاي كوچك تقسيم كرده كه هر جزيي كاركردي معين يا متغير (بر اساس زمان و مكـان)  
كنار هـم سـاختاري واحـد بـا     دارد و اين اجزاء يا جمالت با كمك كردن به يكديگر و در 

معنايي مشخص را رقم مي زنند. اشتراوس وقتي سخن از كاركرد ثابت مي زند به جـوهره  
ثابت زبان اشاره دارد و كاركرد متغير نيز اشاره به نوع سخن گفتن و كاربرد كلماتي متفاوت 

روايـي  ا بـراي تحليـل گفتمـان    براي تعريف مفهوم واحد است. البته نويسنده ايـن الگـو ر  
) ياد مي كند. الگوي روايت شناسي 56: 2006ندانسته و از الگوي تئودورف (همان،   مناسب

تئودورف از لحاظ تكنيكي همچون الگوي اشتراوس است يعني وي نيز ( مـتن) روايـي را   
به اجزاي كوچك (جمله) تجزيه كرده و تالش دارد تا كاركردها و پيوندهاي ميان اين اجزا 

گفتمـان. يعنـي   - 2متن قصـه  - 1از نگاه تئودورف (متن روايي) دو جنبه دارد: را تبيين كند. 
فرق است ميان قصه اي كه راوي آن را در دنياي خيالي خود ساخته با آنچه كه خواننده در 
دنياي خيالي خود برداشت مي كند. به عبارت بهتر مولف قصه خود را در قالب يك گفتمان 

ه از خالل پـاره گفـت هـاي گفتمـان بـه قصـه مـي رسـد         ارائه مي دهد در حاليكه خوانند
  ). 57: 2006  همان،(

يا در جايي ديگر نويسنده كتاب، در مورد الگوي ژرار ژانت بر اين باور است كه الگوي 
خطاب - History 2قصه - 1) در تحليل روايت داستاني متكي بر سه سازه 59ژرارژانت (ص 

است. اما اين در حالي است كه از نظر بسياري  narrationروايتگري  - discourse 3يا گفتمان 
از ديگر نظريه پردازان در روايت داستاني تنها دو سازه يعني قصه و روايتگري حضور دارد 
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) كه با سه مشخصه در تعاملند الف: زمان دستوري ب: وجه يا حال 53- 51: 1395(عباسي، 
  ). 373: 1387و هوا ج: صدا يا لحن (تاسين ليس، 

همچنين در ادامه كتاب، نظر ژانت در تحليل گفتمان روايي در قالـب تعريـف زمـان و    
مكان، مضمون، توالي زماني، ترتيب حوادث، تداوم رخدادها، زاويه ديد راوي، شيوه بيـان،  

  ). 66: 2006فلش بك، شخصيت ها، .. ارائه شده است (الكردي، 
پردازانـي همچـون (گريمـاس، لـووير،     ) نامي از نظريه 62البته اگرچه نويسنده در (ص 

گانه و نيز نظريه گريماس نداشته اسـت   6الكان) برده است اما اشاره اي به نظريه كنشگران 
داسـتان و نيـز لـزوم حضـور     ). همچنين اشاره اي به موضوع تـوانش در  18: 2005(عزام، 
). ايـن  153و138: 1395فعل (خواستن، توانستن، بايستن، دانستن) نمي كند (عباسي،   چهار

نـدگان ادبيـات جايگـاه    در حالي است كه نظريه گريماس در ميان سـاختار گرايـان و خوان  
براي اينكه عمل داستاني شكل گيرد بايد چهار فعل دانستن، «دارد. به اعتقاد گريماس  بااليي

توانستن، خواستن و بايستن تا انتهاي داستان تيك بخورد ، يعني هـر چهـار فعـل در درون    
). بنابراين اگر نويسنده، در دو صفحه به تبيين 198: 1383(توالن، » نمود پيدا كند شخصيت

  نظريه گريماس مي پرداخت متني كامل تر به مخاطب ارائه كرده بود. 
  

  شناسي و تحليل گفتمان اهتمام ويژه به ساختارگرايي، سبك 5.5
صـفحه) را   40(بـيش از   ي مهم اينكه، نويسنده مطالب مختلفي پيرامون سـاختارگرايي نكته

همراه با جزئيات بيشتر ارائـه داده اسـت كـه نشـان از توجـه ويـژه نويسـنده بـه رويكـرد          
در اواسط قرن بيستم نقد آثار ادبي در ادبيات «ساختارگرايي دارد. وي ابتدا اشاره مي كند كه 

 يـج در هنري محدود بود و نظريـات را عربي به بررسي مضامين و هنر سازه هاي ادبي آثار 

بزرگاني چون طه حسين، عقاد ، مازني و... ديگران - 1غرب با اقبال ناقدان مواجه نشد زيرا 
اسلوب هاي ساختار گرايي غربي را بيهوده و برآمده از لفاظي هاي بي فايده ادبي و جدا از 

گرايـي را صـرفا ورود بـه بحـث      نظريه هاي ساختار- 2واقعيت جامعه عربي مي انگاشتند. 
سـاختار گرايـي را   - 3سي و نامربوط به حوزه بررسي ادبي و نقد آثار مي پنداشتند. شنا زبان

و در نهايـت اينكـه   - 4فاقد ابزار الزم براي مقايسـه و نقـد ميـان آثـار متعـدد مـي ديدنـد.        
گرايي به نقش ذوق و زيبا شناسي آثارعنايتي ندارد. با اين وجود و عليرغم بي ميلـي  ساختار

اختار گرايي، اركان اين نظريه اندك انـدك بـه شـكلي عملـي و در     ناقدان صاحب نام به س
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توسط سيزا قاسم و .... پا به  )1984(قالب پژوهش هاي نقدي در بازة ثالثيه نجيب محفوظ 
  ). 65- 64: 2006عرصه نقد ادبي عربي نهاد (الكردي، 

يتگري و خانم سيزا قاسم با بررسي ساختار عنصر زمان، مكان، راوي، مادة قصه، روا - 1
بر اساس اسلوب ژرارژانت و ديگر نظريه پردازان اين حـوزه،   »بناء الروايه«گفتگو در كتاب 

: 2006الكـردي،  به معرفي و ترويج اسلوب يا نظرية ساختار گرايي غربي پرداختـه اسـت (  
) نويسنده كتاب در چند صفحة بعدي خالصه اي از نقـد ثالثيـة نجيـب محفـوظ را بـا      66

سيزا قاسم در خصوص حضور يا عدم حضور عناصر تشكيل دهنـده رمـان    استناد به كتاب
  ).66- 74: 2006همان، به زيبايي بيان كرده است (

گفتمـان روايـي نـزد نجيـب محفـوظ      وليد بخار ديگر ناقدي است كـه بـه تحليـل     - 2
آورد وي نقد خود را با تكيه بر نظريه ژرارژانـت و ريكـاردو و آنهـم در پـنج زمينـة        روي

). الف: بررسي عنصـر زمـان ب: بررسـي زمـان     74- 79: 2006تبيين كرد (همان، مشخص 
وقوع حادثه با زمان روايت، هم زماني، در زماني، فالش بك زماني، چشـم انتظـاري بـراي    
حوادث آينده ج: بررسي عنصر زمان از منظر توالي زماني، تكرار و ترتيب روايتگري، يعنـي  

تأثيرگـذاري   - ن و... كيفيت انعكاس شيوة روايتگـري حضور يا غيبت راوي در صحنه داستا
كه در اين قسمت وليد نجار به عناصر متعدد و شيوة بكـارگيري آنهـا توسـط     - بر مخاطب

  بخيب محفوظ پرداخته است.
المنهج البنيوي: كه تفاوت  »تقسيمات السرد الروائي في ضوء«يمني العيد نيز با كتاب  - 3

اب پيشين ندارد. با تكيـه بـر انديشـة ژراژانـت، تئـودورف،      چنداني با رويكرد نقدي دو كت
  ).79- 86: 2006پراپ، ريكاردو ... عناصر الزم در يك متن روايي را تبيين مي كند (همان، 

نويسنده در فصل سوم كتاب، به پديده سبك شناسي جديد و نقش آن در تحليـل مـتن   
ي كه بنا بر اسلوب هاي پـيش از  روايي مي پردازد وي با تعريف اين مطلب كه زبان شناسان

بي انتهـا مـي دانسـته انـد اينـك       ميالدي به واكاوي زبان پرداخته و زبان را قدرتي 60دهة 
و حوادث جنگ هاي جهاني و پيشرفت هاي عظيم علمـي   »نظرية نسبيت انيشتين«برابر در

ابر هيمنه علم و تكيه نداشت مبهوت و سرگردان ماندند، از نظر آنان زبان در بر »زبان«كه بر 
تكنولوژي قاصر بود فلذا به دنبال طرحي نو برآمد و در نهايت بر يك تكنيـك يـا سـاختار    

بايـد بـر اسـاس     »كـالم «به وحدت نظـر رسـيدند. بـدين معنـا كـه       »عنصر موقعيت«يعني 
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و حتي با توجه به مؤلف ارزشيابي گردد نه به عنوان يك واحد مسـتقل و   »موقعيت  عنصر«
  ).87- 89: 2006صري چون گوينده كالم، مخاطب و موقعيت بيان (همان، جداي از عنا

گرفتن بدون درنظر »متن«نويسنده به شكست انديشه فرماليستها و ساختار گرايان در نقد 
) و توجـه بـه اسـلوب    90 :2006اشاره مي كند (همان، » تفرّد متن«و  »زيبايي شناسي«جنبه 

متون و تمايز آن ها از يكديگر را تبيين مي دارد زيرا عنوان يك فاكتور اصيل در شناسايي  به
اسلوب چه در روايت قصه و چه در شعر در واقع نمايانگر مجموعـه خصـايص شخصـي    
هنرمند و جامعه اوست كه در يك بازه زماني خاص جلوه گر مي شود. او سپس به تعريف 

ــان ياكوبســن ــيچ - سوســور - اســلوب از زم ــارد بــالش ل ــردازد شــورت و... مــي  - برن پ
) و مي گويد: بنابر نظر سبك شناسان در چهار چوب اسلوب اسـت  93- 95: 2006  همان،(

  را منتقل كرد ولي خود اسلوب قابليت ترجمه و تخليص را ندارد. »معنايي«كه مي توان 
عالوه بر موارد فوق، تبيين كاركردهاي شش گانه يا كوبسن و نظريات بوهلر، هاليـدي،  

ــرون و .... ( ــان ب ــان، ژيلي ــف اصــطالح 99: 2006هم ــي«) و تعري ــاه  »الســرد الروائ از نگ
 - بتـين فـرق (السـرد    »القـص «و  »السـرد «شناسان متعدد، بيان معناي دقيـق و علمـي    سبك
العرض) و نيز (السرد، الخطاب، النص) از ديدگاه عالمـان حـوزه زبـان شناسـي و      - الحكي

  .)103: 2006 همان،(سبك شناسي از نكات درخور توجه اين كتاب است 
نويسنده در صفحات مذكور به شكلي دقيق و كارآمد وجه اختالف ايـن وازه هـا را بـا    
تكيه بر نظريات گوناگون توضيح داده و سپس بـه بحـث انـواع راوي در اشـكال مختلـف      
روايي پرداخته و براي هر يك نمونه اي ذكر مي كند وي راوي قصـه هـاي قـديمي را كـه     

راوي شـريك در   - 2راوي (شـنيده هـا)    - 1نين بر مـي شـمارد:   امروزه هم مقبول است چ
راوي ناشناس. البته به نظر مي رسد نويسنده قادر بـود كـه    - 4راوي شاهد حادثه  - 3حادثه 

با شـروح   144تا  99راوي و ...) را كه از صفحه  - نصي - خطاب - تعاريف مربوط به (سرد
ذكر كند تا بـا ذكـر جزئيـات سـبب     صفحه و خالصه وار  20مختلفه تبيين نموده است در 

  مالل خواننده نگردد.
نـده بـا ابزارهـاي متعـددي چـون      نويسنده در ادامه به شيوة رساندن پيام وي را بـه گير 

آوا و ... كـه در زبـان  حضـور دارنـد مـي پـردازد        - نحـوي  - بندي، اليه هاي صرفي جمله
گـر   ابزارِ زبانيِ خاص و روايـت ) كه در اين ميان روايتگر شعر، از 144- 150: 2006  همان،(

داستان يا متن هاي ديگـر نيـز از ابـزاري جداگانـه بهـره مـي برنـد.پس از آن خواننـده بـا          
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است زيرا روايت از آشنا مي گردد كه در واقع همان كاركرد هاي زبان  »روايت«كاركرد   سه
بع حوادث پيوستگي و تتا - ارچوب زبان خارج نمي باشد و با سه اصطالح (خيالي بودنهچ

متـون   از ديگر  (Discoursal point of view)زاويه تمركز گفتماني يا كانون توصيف  - داستان
  ).162: 2006(همان،  مشخص مي گردد

  
  كالم در تبيين برخي مطالب ةاطال 6.5

مطالعه دقيق اين كتاب نشان مي دهد كه نويسنده در تبيين برخي از مفاهيم، شروح مبسوط 
شته است كه برخي از آنها نيـازي بـه ذكـر نبـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه،         فراواني بيان دا

بنـدي  رسد توضيحات نويسنده در خصوص معناشناسي كلمه و جملـه و تقسـيم   مي  نظر به
) مازاد باشد و با توجه به 165- 166: 2006الكردي، اخالقي ( - جمالت به انفعالي اجتماعي

  يگاهي ندارد.رماني كه در بخش عملي نقد خواهد كرد، جا
اسلوب هاي روايت مطلب ديگري است كه با جزئيات كامل و گاهي با تكرار در برابـر  

 - حـوادث  - خواننده قرار دارد، هر روايتي (رمان) عناصري چون شخصيت پـردازي، راوي 
مضمون و ... دارد كه از دل زبان بيرون مي آيد با اين حال زبـان داسـتان بـا تمـامي      - زمان

سارد) اشاره دارد [كه تكراري است]  - ويژه دارد و در ادامه به اقسام (راوي جزئياتش هيأتي
آوايـي نظـم جمـالت،     - صـرفي  - ). و سپس به اليه هاي نحـوي 167- 170: 2006(همان، 

كاربرد استعاره و حقيقت و شيوه هاي متنوع نگارش متن، انواع ياد آوري گذشـته و آينـده   
بكـارگيري واحـدهاي زمـاني متعـدد،      - ها، افكار(فلش بك) فراخواني زمان و مكان، آرزو

 گذشته، حال، آينده، همزماني، در زماني، ارجـاع، چنـد صـدا بـودگي، و ... كـالم مسـتقيم،      
  ).228 - 172: 2006پردازد (همان، مستقيم، كالم آزاد مستقيم و غير مستقيم و ... ميغير

صفحه را بـه   50ن همچنين بخش مربوط به تعريف اسلوب هاي روايت و عناصر داستا
 خود اختصاص كه حجـم بـااليي اسـت. البتـه نكتـة جالـب تـوجهي كـه در زيـر عنـوان          

يـا رمـان يـك قالـب ادبـي بـا        »روايـت «كردن روايت) ذكر شده آن است كـه  مند (اسلوب
هاي مختلف است كه درِ آن بر روي همه اجناس ادبي گشوده است و برخي عناصر  اسلوب

خود را از ديگر اجناس مي گيرد و نكته زيبا آنكه اين چندگانگيِ اجنـاس نقشـي منفـي در    
جهت گسستگي و از هم پاشيدگي اركان روايت ندارد بلكه داللت هاي زباني در روايت را 

ثالً يك واژه در لفظ عوام معنايي متفـاوت از همـان واژه   داراي وجوهي متنوع تر مي كند، م
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رمـان)   - در شعر يا نامه يا نوع ادبي خاص دارد كه با همان بار معنايي خـود وارد (روايـت  
 - يـا حتـي از اسـلوب تـاريخي     شده اسلوب مندي و سازگاري نويني به آن مي بخشـد. و 

: 2006مسـائل معاصـر (همـان،     اي بهره مي برد، در عين حفظ مقصود خود در بيـان  افسانه
228 -226.(  

  
  نويسي و اجتناب از واژگان دور از ذهن ساده 7.5

برتري اين كتاب نسبت به كتب مشابه فارسي در اختراع نكـردن واژه هـاي دور از ذهـن و    
نويسي است. به عنوان مثال در خصوص بحث زمان در روايات با اصـطالحاتي چـون   ساده

: 1397نگر، عيني، ذهني، مكرر، مكمل، بيرونـي و درونـي (يـان،    نابهنگامي پيش نگر، پس «
) يـا واژگـاني چـون    119(همـان: ص  » هـم ارز، هـم ديرشـي   «) يا اصالحاتي چـون  116

تراتنيت، حاالت شوشي كنشگر، ديرشي، سـبك تنشـي، بوشـي، سـپهر نشـانه اي،        بوشي،«
يشتر كتاب هاي فارسي شويم كه در ب) مواجه مي174- 171: 1395(شعيري، » فشاره اي و...

كـه عنـوان    موجود است. خواننده با مراجعه به منابع فارسـي مربـوط بـه روايـت شناسـي     
شناسي و سبك شناسي و... را دارند با انبوه واژگان عجيب و غريب و خـود سـاخته    روايت

صـطالحاتي اسـت و نويسـنده سـعي     مواجه خواهند شد. اما اين كتـاب خـالي از چنـين ا   
  باني ساده به تمامي اين موارد بپردازد.است با ز  كرده

  
  گيري از حسن خاتمه بهره 8.5

  يكي از بخشهاي مهم هر اثر علمي يا پژوهشي، پرداختن به نتيجه گيري نيكو است.
وردهـاي ... پـژوهش را   ي هر اثر در قسمت نتيجه گيري، مهم تـرين دسـت آ  نويسنده

آورد. [وي] ممكن است با اتكا بر آن چه در روند تحقيق به آن دست يافته، اقدام به  مي
رد برخي آراء و مسايل موجود كند يا مخاطب را درباره صحت و سـقم آن بـه ترديـد    

  ).99: 1397(سيفي و حسن پور،  اينكه خود نظريه جديدي ارايه دهداندازد يا 

نويسنده به خالصه و نتيجه اي از اين بخـش   در كتاب مورد نقد، در پايان بخش تئوري
خطاب و نص  - حكي - قصه - هم آميختگي كاربرد مفاهيم سردبه دشواري و درپرداخته و 

و فرق ميان روايـت گـر و مؤلـف تأكيـد مـي       »موقعيت خطاب«اذعان داشته و بر توجه به 
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ار اسـت نـه   تنها يك سري ابز »روايت«ورزد. و كاركرد اسلوب هاي اجناس ديگر ادبي در 
هدف، بلكه هدف رسانيدن تجربه ذاتي مؤلف و مفهوم ما في الضمير او به مخاطـب اسـت   

). در نگاه نويسنده تحليل متن يك خوانش هدفمند است، و آن هدف 230: 2006(الكردي، 
فكري) براي مخاطبي اسـت كـه در    - عاطفي - آشكار كردن پيام متن يعني (مضمون جمالي

اصوات شروع مي شود، مخاطب با خواندن همين واژگان، عبارات و وهله اول با كلمات و 
اسلوب متن و موقعيت گفتار و تركيب متن به معنا و ارزش و مضمون واقعي مي رسـد. آن  

تحليل صوري از سطح آوايي واژگاني و اليه هاي صرفي و نحوي و  - 1هم در سه مرحله: 
بط موضوعات متن، شناخت اسـلوب  تحليل روا - 2ارتباط كلمات و جمالت، مجازات و... 

تحليـل و   - 3هاي نوشتاري، فراخواني و ارجاع افعال، زمان، مكان، پاره گفت ها، افكار و ...
و مقدار تناسب اجزا و عناصر تشكيل دهندة متن روايت است. كه  »روايت«توصيف كيفيت 

 المـت هـاي  به سه ابزار وابسته است الف: ابتكار و نوآوري در رعايت يـا عـدم رعايـت ع   
  نوشتار.  سجاوندي، نوآوري در ظاهر

  
الرجل الذي « . نقدي بر بخش دوم كتاب: بررسي تطبيقي گفتمان روايي در6

  »فقد ظلّه
نكته قابل توجه در اين بخش از كتاب اين است كه نويسنده، به منظور تحليل رمان مـذكور  

  بهره برده است.» سبك شناسي آماري«از روش 
ميالدي در مطالعات سبكي آغاز شد. ظاهراً اولين روشي كه ميـزان   1930اين روش از 

تكرار يك مشخصه سبكي را تاييد مي كند همـين روش اسـت... گـردآواري دقـايق و     
جزئيات آماري سبك، تابعي از اهداف و مقاصد تحليل است، تحليل متن ممكن اسـت  

شناسايي - 2سبك شخصي يا گروهي  توصيف- 1براي يكي از اين مقاصد انجام گيرد: 
  ). 67- 171: 1390نقد و تفسير ادبي... (فتوحي، - 3متن هاي ناشناخته و مشكوك... 

كه موضـوعي اجتمـاعي دارد،    »الرجل فقد ظلّه«نويسنده سپس به بررسي موضوع رمان 
تم پردازد و تاكيد مي كند كه روايتگر تنش موجود ميان طبقات اجتماعي مصر از دهه بيس مي

  او در تحليل اين رمان مي گويد:قرن نوزدهم تا اواخر دهه پنجاه را روايت مي كند. 
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قسـمت اول را   - 1قصة جدا با راويان مستقل اسـت.   4اين رمان همچون نامش داراي 
قسمت دوم را خانمي بي استعداد به نام ساميه كـه در   - 2خدمت كاري به نام مبروكه، 
و قسمت سوم را نيز محمد ناجي روزنامه نگاري  - 3د، سينما به مقام و منزلتي مي رس

بي استعداد ولي منافق كه با اين صفت تا باالترين مرتبه روزنامه نگـاري يعنـي رئـيس    
و قسـمت چهـارم را    - 4تحريريه مشـهور تـرين روزنامـه مصـر ارتقـاء يافتـه اسـت،        

  ». السويفيِ حيله گر بر عهده دارد  يوسف

ف شخصيات بر اين باور است كـه هـر چهـار شخصـيت     وي در تبيين كاركرد و وظاي
رمان، در فضا و زماني يكسان زندگي كرده اند و زندگي هر يك به نوعي جزئي از زنـدگي  
و ماجراي ديگران است، و سود يك نفر سبب زيان ديگري مي گردد. هر يك از اين افـراد  

ت كـه از روسـتا بـه شـهر     مبروكه: از طبقه مستمنداني اسـ  - از طبقه اي جداگانه آمده اند؛ 
سـاميه: نيـز از    - يوسف: از طبقه متوسط جامعه و فرزند يك معلم اسـت.   - مهاجرت كرد. 

طبقه متوسط جامعه است ليكن با اين تفاوت كه پدرش افسر ارتش و مـادرش چرخاننـده   
امـا نـاجي از طبقـه     - قمارخانه اي است كه افسران انگليسي هم به آنجا رفت و آمد دارند. 

ستوكرات است كه سعي در ارتقاي منزلت و حفاظـت از دسـت آورده هـاي خـود دارد     اري
  حتي اگر به نابودي افراد ديگر ختم شود.

نكته جالب در ماجراي اين شخصيتها تالش هر كدام از آنان براي نابودي ديگران است 
د و واقع عـاملي بـراي نـابودي خـو    در حاليكه هر ضربه اي كه بر ديگري وارد مي كند در 

نهايت نابودي و ويراني اجتماع است. اين گونه اختالف و درگيري در واقع نشان دهنـدة  در
تنش ميان طبقات مختلف جامعه مصر با ديدگاه، مصالح، شيوه زندگي، حاجات، جايگاه و... 

  ).237- 239: 2006متفاوت مي باشد (الكردي، 
و ديگـر آثـار نويسـندگان     »لّهالرجل الذي فقد ظ«نويسنده، اسلوب به كار رفته در رمان 

سوسياليستي مي داند. وي با اشاره به فتحي غانم مي گويد كـه او   - معاصر وي را رئاليستي
در آثار خود زندگي واقعي مردم مصر را در قالب طبقات اجتماعي مختلف و با رويكـردي  

يدن بـه  كمونيستي و ظلم ستيزانه به تصوير مي كشد، داستان هايي كه هدف اصلي آنها رسـ 
ا از نگـاه   245: 2006جامعه بي طبقه و عـدالت و مسـاوات اجتمـاعي اسـت (همـان،       امـ .(

 »زمـان «نويسنده وجه اختالف آثار فتحي خانم با ديگر نويسندگان معاصرش كاركرد عنصر 
است بدين معنا كه زمان روايت داستان با زمان شخصيت هاي دوران داستان مستقل هستند 

را مي تـوان از چنـد زاويـه ديـد تفسـير كـرد، بـدين سـان داسـتان           و داستان روايت شده
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از دايرة خشك ايدئولوژي واقع گرايي سوسياليسي خارج مي گردد  »الذي فقط ظلّه  الرجل«
و به خواننده اين امكان را مي دهد تا واقعيت جامعه را خود برداشـت كنـد. وي در خـالل    

) و مقايسـه آن بـا رمـان    248حفـوظ (ص  نقد رمان فتحي غانم، نويسنده به آثـار نجيـب م  
  مي پردازد.» الرجل الذي فقد ظلّه«

ــد ســطر از داســتان   ــل  نويســنده در صــفحات متعــددي چن ــه تحلي ــان داشــته ب را بي
پردازد، از نگاه او اين چهار شخصيت بسيار خودخواه هستند و تنها در پـي كسـب    مي  ها آن

هار راوي از طبقات مختلف اجتمـاعي  منفعت، حتي به ضرر ديگران هستند. در اين رمان چ
  ).254- 258: 2006با زبان خاص خود و اسلوب بيان متفاوت حضور دارند (همان، 

نويسنده به بررسي ساختار شكلي رمان از نظر خط، عالمت هـاي   259سپس از صفحة 
سجاوندي، ساختار صرفي افعال و ... مي پردازد، از نگاه او هر يك از شخصـيت هـا دايـرة    

). نويسنده در ادامـه تعـداد   263: 2006اني خاص طبقة اجتماعي خود را دارند (همان، واژگ
هاي ماضـي،  هاي خاص به كاررفته، تعداد فعلها، جمالت، تعداد اسمپاراگراف ها، ضميمه

  ).269: 2006كند (همان، مضارع، امر و زمان داللت آنها را تبيين مي
ه در داسـتان و نيـز حـروف عطـف،     كـار رفتـ  در ادامه به زبـان عاميانـه يـا فصـيح بـه      

). 275: 2006موصول، حروف جر همراه با ذكر تعداد استفاده از آنها مي پردازد (همان،   اسم
وجود جدولي است كه در آن تعـداد دقيـق    »الرجل الذي فقد ظلّه«نكته جالب در نقد رمان 

 هـا  يك از شخصيتاستفاده شده توسط هر كلمات، جمالت، ضماير، اسم فاعل، فعل هاي 
.... را در برابر خواننده قرار مي دهد كه نشان از دقت نظر و وسواس ناقـد در بررسـي ايـن    
رمـان اسـت. پــس از آن نيـز مطالــب مـذكور در جـداول را بــا دقـت توضــيح مـي دهــد        

  )280- 290: 2006  ،(همان
آزاد ت مسـتقيم، آزاد مسـتقيم،   هـاي متنـوع روايـت ماننـد، روايـ     سپس به بيان اسلوب

دانــد مســتقيم پرداختــه و اســلوب غالــب در ايــن رمــان را اســلوب آزاد مســتقيم مــي غير
ها ) و در صفحات بعدي حتي تعداد سطرهايي كه هر يك از شخصيت292:  2006  ،(همان

 310تـا   300از صفحه ). 298- 296: 2006كند (همان، اند را ذكر ميبه خود اختصاص داده
كر حوادث همراه با تاريخ دقيق آنها و نقش هـر كـاراكتر در   نويسنده در چندين جدول به ذ
هـاي جزيـي را بـا ذكـر صـفحه      كند. و پـس از آن حادثـه   هر حادثه اي را دقيقا تعيين مي

  دارد. مي  بيان
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  گيري . نتيجه7
ترين نقاط قـوت و  تحليلي به دنبال كشف مهم- گيري از روش توصيفياين پژوهش با بهره

هـا در بخـش   بـود. يافتـه  ...» السرد في الرواية المعاصـرة «ر كتاب ضعف شكلي و محتوايي د
ا   شكلي كتاب نشان داد؛ هر چند نواقص اندكي در ظاهر كتاب به چشم مـي   نقد خـورد، امـ
طور كلي سيماي ظاهري كتاب بر اساس شاخص هاي مطلوب شكلي كتاب دانشـگاهي،   به

سـب، فهرسـت مطالـب، نبـود     گيـري كتـاب از فونـت منا   تا حد زيادي مناسب است. بهره
رود. همچنـين  اشتباهات ويراستاري و رواني متن از جمله نقاط قوت كتاب بـه شـمار مـي   

شـود. البتـه   ي كتـاب از نظـر ارائـه محتـوا و هـدف پـژوهش مناسـب ارزيـابي مـي         مقدمه
ي پژوهش و صفحه آرايي نه چندان مناسب از جمله نقاط ضعف شكلي كتاب پيشينه  فقدان

  آيد.به شمار مي
نقد و تحليل محتواي كتاب نيز نشان داد؛ نويسنده در بيان محتواي كتاب و موضـوعات  
مختلف كتاب از تسلط كافي برخوردار است. استقالل فكري نويسنده در بيان نظرات و نيز 

گيري از نظرات بالغيون قديم عرب به منظور تطبيق و مقايسه بـا آراء ادبـي جديـد از    بهره
شود. عالوه بر اين، نويسنده در كتاب، به تعريفي كامل و يي كتاب تلقي مينقاط قوت محتوا

شناسـي جديـد   نظريات مربوط بـه نقـد فرماليسـت، سـاختارگرايي و سـبك     جامع پيرامون 
هـا، سـاختارگرايان و   مطالـب موجـود در خصـوص نظريـات فرماليسـت     پرداخته است و 

ر بيان كرده است. همچنـين اسـتفاده از   شناسان جديد را به زباني ديگر و شايد ساده ت سبك
منابع معتبر علمي عربي و انگليسي، و استفاده از شاهدمثالهاي قرآني از جمله نكـات مثبـت   

شايد بتوان اطالة كالم در بخش تئوري و تكـرار آنهـا در   شود. محتوايي كتاب محسوب مي
ه در برخـي مـوارد   نويسندبخش عملي را از نقاط ضعف محتوايي كتاب به شمار آورد زيرا 

دهد در حاليكه خواننده با مطالعه براي تبيين يك مبحث بيش از ده صفحه را اختصاص مي
گيرد. به عنوان مثال، در بخش عملـي كتـاب،   سه يا چهار صفحة اول، عمق معني را فرا مي

 »الرجـل الـذي فـق ظلّـه    «نويسنده بـا اطنـاب و تكـرار فـراوان بـه تمـامي زوايـاي رمـان         
 است.  پرداخته

تواند بـه  توان چنين گفت: اگرچه كتاب حاضر ميهاي فوق ميبنابراين با توجه به يافته
عنوان منبع تحقيق دانشجويان ارشد و دكتري زبان و ادبيات عربي استفاده شـود و الگـويي   

رسد به عنوان يك منبـع  باشد ولي به نظر مي )داستان - شعر(مناسب براي نقد كتابهاي ادبي 
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از حد طوالني و داراي اطنـاب باشـد و همـين امـر منجـر بـه ايـن شـود كـه          درسي بيش 
  دانشجويان با رغبت و انگيزه كافي به مطالعه كتاب نپردازند.
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