
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  »ايراني ههاي عاميانپژوهي داستانروايت«در  ،شناختي و تئوريك با موضوعناسازگاري روش
  

  1زادهعلي قاسمسيددكتر 
  

  13/9/96تاريخ پذيرش:       19/7/96تاريخ دريافت:  
  

  چكيده
ر، هاي كشـو فارسي با تأسيس گرايش ادبيات عامه در دانشگاه ههاي عاميانداستان هپژوهش در حوز

هـاي ادبـي در بـازخواني و نقـد و     گيـري از نظريـه  است. در اين ميان، بهرهروندي فزاينده پيدا كرده
ازه و نوآورانـه اسـت. كتـاب    تحليل آثار شفاهي يـا مكتـوب ادب عامـه در ايـران، از رويكردهـاي تـ      

هـاي  پژوهش توان يكي از ايننسب را ميمريم شريف هنوشت ايراني ههاي عاميانپژوهي داستان روايت
ويـژه آراي نظـري   شناختي ساختاري بهشمار آورد كه كوشيده با تلفيق رويكردهاي روايتنوبنياد به

يعني بررسـي عناصـر داسـتان،     ،هاي سنتي نقد داستانولت و ژرار ژنت با روشپراپ، چتمن، لينت
ي دانشگاهي تـالش  هاطرحي نو دراندازد. جستار حاضر با توجه به ضرورت نگاه منتقدانه به پژوهش

نقد محتوايي، ناسازگاري و ناهمگوني نظريه و روش مـورد پسـند نويسـنده را بـا      هاست به شيو كرده
آيد با وجـود تـالش نويسـنده بـراي بـازخواني      موضوع كتاب مزبور بازگو كند. از نتايج تحقيق برمي

ساختار روايـي جـامع از    هائشناسي ساختارگرا و ارهاي روايتفارسي از منظر نظريه ههاي عاميانقصه
شـناختي، دسـتاورد   فارسي، برجستگي خطاهاي محتوايي و خطـاي نظـري و روش   هحكايات عاميان

  .استكشاندهتحقيق را به چالش 
  

  نسبخطاي تئوريك، مريم شريفنقد عملي، شناسي ساختارگرا، روايتادبيات عامه،  واژگان كليدي:
  

  

  المللي امام خميني (ره)انشگاه بينارسي دفانشيار زبان و ادبياتد .1
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  مقدمه -1
 بيان مسأله -1-1

ها و هاي عاميانه و قصهپرداز است و دامنه و كثرت افسانهگو و قصهانسان بالفطره موجودي قصه
برجسـته اسـت.    هحكايات رايج در زبان و ادبيات اقوام مختلف، گوياي اهميـت همـين خصيصـ   

بـراي  غيـره،  پردازي بهترين ظرف ماندگاري فرهنگ، آداب و رسـوم، باورهـا، آرزوهـا و    انداست
هاي گونـاگون غربـي و شـرقي    آيد و اصالت آن براي اقوام مختلف و فرهنگانسان به شمار مي
و بايست  -هاي نخستين استكه باورها و آرزوهاي انسان–ها از اسطوره است. همواره معتبر بوده

سـرايي و  د، تـا افسـانه  آغاز ادب عاميانه بوده باشـ  هقطآفرينشگري بشر و به نوعي، ن آغازي براي
در كنـار  » روايتگري«عوام، همواره هنر  هپيرايه و گاه پيچيده و چنداليهاي ساده و بيگوييقصه

تواند جذاب و جالب توجه باشـد. پـژوهش در   ادب عامه مي هبراي محققان حوز» قدرت تخيل«
ـ ( -كه در ايران از صادق هدايت آغاز شـده –مه ادب عا هحوز  : نـوزده) 1393ك: موسـوي بجنـوردي،   ن

ادب عامه، نگارش آثـار پژوهشـي متعـدد، تأسـيس      هامروزه با گسترش مطالعات نظري در حوز
مند به پژوهش ها و تالش براي تربيت نسلي عالقهشناسي در دانشگاهگرايش ادبيات عامه و مردم

اخير به سبب  هدر اين ميان، در دهاست.  رشد به خود گرفتهه، روندي روبهدر فرهنگ و ادب عام
اي بـا رويكردهـاي   رشـته ماهيت موضوعات و تنوع و گستردگي فرهنگ عامـه، تحقيقـات بـين   

است.  مندان دانشگاهي قرار گرفتهمحور بيش از تحقيقات سنتي مورد اقبال و توجه عالقهنظريه
ايـم و تعـداد   لف زبان و ادب عامه به جايگـاه مطلـوب نرسـيده   هاي مختاگرچه هنوز در حيطه

كنـد، نبايـد بـدون    نظران بنام و جدي اين عرصه از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نميصاحب
به سادگي  (فولكلور)فرهنگ عامه  هتحقيقي در حوز -تأمل و نگاه انتقادي از كنار آثار مطالعاتي
رشد نگرش انتقادي و  هتواند سرلوحعلمي مي هر جامعگذشت. از آنجا كه ظرفيت نقدپذيري د

تقويت فرهنگ تأمـل و تحمـل در مقابـل صـداهاي ديگرگونـه باشـد، جسـتار حاضـر تـالش          
هـي  پژوروايتي و فرهنگ نقدپذيري به نقد كتاب نقاد است در راستاي گسترش ظرفيت كرده

بازنگري و  هلي كتاب مزبور زمينبپردازد و با توصيف و تحليل عم هاي عاميانه ايرانيدر داستان
  اصالح آن را براي مؤلف ارجمند مهيا سازد.

  
 معرفي شكلي و صوري كتاب -1-2

 500نسـب، در شـمارگان   مـريم شـريف   هنوشـت  هاي عاميانه ايرانـي پژوهي در داستانروايت
انتشـار   1394اي، از سـوي پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي در سـال        نسخه
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به اتمام رسيده  1392آيد كتاب مزبور در سال مؤلف برمي هكه از تاريخ مقدمست؛ با آنا يافته
هـاي  هاي روايت داستاننشان دادن روش«صفحه به قصد  297بود. اين كتاب در يك جلد و

 هشناسي در حوز روايتهاي نقد گيري از ظرفيتبا بهره : ي)1394 نسب،(شريف» ايراني هعاميان
كـه بـه   -اي صـفحه  7 هاست. پس از مقدمـ  هار فصل به مخاطبان عرضه شدهادب عامه در چ

نويسنده فصل  -شدهرورت و اهداف نگارش كتاب پرداخته بيان مسأله و موضوع، اهميت، ض
هاي دانشگاهي به تعاريف، مفاهيم و كليـات اختصـاص داده   اول كتاب را به ضرورت پژوهش

داسـتان و  اي عاميانه و تفسير و معرفي عناصـر  هپژوهي داستاناست. در فصل دوم به روايت
عملـي سـاختار روايـت در ده    . در اين فصل به بررسـي  پردازدميها برخي از عناصر روايي آن

هاي بـه  داده هبندي مطالب و نتيج. فصل سوم، شامل جمع)1(استهعاميانه اكتفا شد داستانِ
كه درحقيقت نبايد نـام  -چهارم  دست آمده از پنجاه داستان عاميانه منتخب است؛ اما فصل

منتخـب در   هگاناي پنجاههپيوست و ضمايم كتاب است كه به درج داستان -فصل بدان نهاد
هـاي  بنـدي داسـتان  طبقـه  هالهام گرفته از شـيو -هاي عاميانه فارسيبندي داستان قالب رده

  است. اختصاص يافته -آرنهآنتي هعاميان
ها از جدول و نمـودار  بندي آنها و جمعراي ارائه دادهي ببندبا اينكه نويسنده در فصل جمع

نـام  (كتاب بدون پيشگفتار، فاقد فهرسـت تفصـيلي مطالـب، بـدون اعـالم       است، استفاده كرده
  و نقشه و تصاوير است.) غيره اصطالحات تخصصي و و اماكن، اشخاص

 
  بحث اصلي -2
  نقدي بر چارچوب نظري و متدلوژي كتاب -2-1

آيد؛ زيـرا فهـم نادرسـت    آن به حساب مي هترين مؤلفهر اثر پژوهشي، كليدي چارچوب نظري
تواند اساس هر پژوهش و دسـتاوردهاي آن  نظريه و حتي كاربست نابجا و ناسازگار با متون مي

است  ايراني ههاي عاميانپژوهي در داستانروايتلش كشاند و اين خطاي اساسي كتاب را به چا
نخست، رويكـرد تلفيقـي نويسـنده در درآميخـتن دانـش       مشهود است:كه در دو حيطه كامالً 

هـا و  شناسي دانشي نوبنياد با پيچيـدگي شناسي با نقد عناصر داستاني. روشن است روايتروايت
آراي نظري گوناگون، متفاوت و گاه متعارض است و با رويكـرد نقـد و تحليـل عناصـر داسـتاني      

هـاي عاميانـه   شناسـي داسـتان  و كاربست آن براي روايت متمايز است و تلفيق آن دو با يكديگر
هـاي  ها و حكايات كهن از اين طريق، با غث و سميندشوار است و تحليل و تفسير متن داستان

كتـاب مـورد نظـر     ههاي عاميانبسيار مواجه خواهد شد؛ چنانكه در هنگام تحليل عناصر داستان
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روايي چتمن به  هويش ابتدا با تكيه بر نظريمشهود است. نويسنده محترم در چارچوب نظري خ
شـناختي  اما در هنگام تحليل و تفسير روايت ،)25 -20همان: ( كنداشاره مي )2(شش عنصر روايي

كند و از چهار عنصـر ديگـر سـخني بـه     شنو اشاره ميهاي عاميانه فقط به راوي و روايتداستان
ساختاري از عناصر مؤثر در روايت بسيار متوسع الگويي  هآيد. تالش نويسنده براي ارائميان نمي

 هشود كه چرا و چگونه نويسندو با تسامح و تساهل همراه است؛ چنانكه براي مخاطب معلوم نمي
محترم كتاب، موضوع، درونمايه، پيرنگ، ديد، شخصـيت پـردازي، زمـان و مكـان، زبـان، راوي،      

بدون اينكه تحليلـي   ،و در مبحث تحليل تهاد را جزو عناصر روايت دانسگو، نمو شنو، گفتروايت
اسـت.   هاي عاميانه اكتفا كـرده از هر يك در داستان رضه كند، به اشاراتي كوتاهجامع و نويافته ع

ايـن عناصـر داسـتاني     هشناسان براي قـرار دادن همـ  در حالي كه جداي از آن، هنوز بين روايت
است مانند زاويه ديد، توصيف، سبك،  نكردهها اشاره محترم بدان هيادشده و عناصري كه نويسند

 به عنوان عناصر روايت وفاق و اجماعي وجود ندارد. غيره، نمايي وحقيقت

شناسي و نگـرش توسـعي و تسـامحي بـه آن،     تنيدن عناصر داستان با دانش روايتدرهم
اسـت. بـا وجـود آنكـه تلفيـق روش ژنـت در        متن كتـاب را از نظـر تئوريـك آشـفته كـرده     

شناسـي تـودروف و   بـا روش شخصـيت   (تـوالي، ديـرش و بسـامد)   شدگي و بحث زمان  يكانون
تواننـد خألهـاي   كه اين آرا در كنار هم مـي اي مثبت است؛ چراولت نكتهروايي لينت هزنجير

عمل نويسنده نتوانسـته ايـن مبـاني نظـري را      هنظري يكديگر را تكميل كنند؛ اما در مرحل
د. نگـاهي بـه مبـاني نظـري     اي جاندار و آكادميك ارائـه نمايـ  هيلخوبي تلفيق كند و تحل به

 هشناسـان  لي نويسنده در هنگـام تحليـل روايـت   و روش عم )38-16 همان:(نويسنده در كتاب 
هاي عاميانه خود گواه اين درآميختگي سطحي و ناكارآمد است. روشن اسـت فضـا و   داستان

تـر بـه   تـر و گسـترده  كنـد تـا عميـق    محترم را قانع هتوانست نويسندزمان نگارش كتاب مي
هاي اساسي آنها را بازخواني و بـه شـكلي   شناختي بپردازد و اصول و مؤلفههاي روايتنظريه

هـا  مبسوط و دقيق طرح كند، سپس با درنظر داشتن آن مباني نظـري بـه تحليـل داسـتان    
ـ هاي عشناسانه داستانبپردازد. روشن است براي كتابي كه قصد تحليل روايت ايرانـي   هاميان

 –كه البته با عناصـر داسـتاني درآميختـه   - هاي رواييدارد پرداخت گذرا و سطحي به مؤلفه
  صفحه چندان مقبول نيست.  22هم در حد  آن

مكتوم و واقعي رخدادها؛ و پيرنـگ،   هافزون بر آن اگر توجه داشته باشيم كه قصه، زنجير
) يـا بـه تعبيـر    Abrams, 1981: 61صـه ( شده از سوي راوي براي روايت آن ق الگويي تصرف
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، )11  :1387كنـان،  -(ريمـون اسـت  » اي از رخدادها روايت داستاني مبين زنجيره«، توماشفسكي
ـ  است كه اساسـاً آيـا داسـتان    محترم براي مخاطبان خود آشكار نكرده هنويسند  ههـاي عاميان

هـاي عاميانـه اتفـاق    صـه توان نوعي پيرنگ يا روايت دانست؟ فرايندي كـه در ق ايراني را مي
ها به سوي ساخت پيرنگي متمايل شوند، چگونه است؟ سـؤاالتي از ايـن دسـت و    افتاده تا آن

اسـتاني  هـاي د چون مشخص كردن خصايص سبكي و روايي قالب ،بسياري از تمهيدات الزم
شناسـي  هـاي روايـت  ها، تبيين چرايي و چگـونگي تطبيـق نظريـه   هاي آنقديم و بيان تفاوت

هاي مكتوب يا شفاهي كالسيك و مواردي از اين دست كـه بـراي ورود بـه    با داستانجديد 
موضوع و پژوهش ضرورت داشت، به عنوان تقرير محل نزاع و تبيين مسـأله در ايـن كتـاب    

تـر مبـاني نظـري در كتـاب     است؛ چراكه با وجود ضرورتي كه بـه طـرح كـالن    مغفول مانده
 ههاي نظري نويسنده بيشتر آشنا شوند، گويا نويسنداهشود تا خوانندگان با ديدگاحساس مي

 است. و چنين ضرورتي را احساس نكرده  نداشتهرا محترم بناي تفصيل موضوعات نظري 

دريـدايي   شكني/ واسازي) (شالودهگيري از روش پساساختارگرايي دوم، اصرار نويسنده به بهره
فارسي است؛ چنانكه در مقدمه و فصل اول  ههاي عاميانشناسي داستاندر تحليل ساختار روايت
 است: كتاب بدان اشاره كرده

ام؛ هرچنـد گاسـتون   هاي دوتايي دريدا را به كار بستهدر تحليل محتوا، روش بررسي تقابل«
دريـدا كارآمـدتر    هاند، به نظرم رسـيد شـيو  ها سخن گفتهتقابل هباشالر و گريماس نيز دربار

كنـد كـه   هايي فـراهم مـي  خود يك رويكرد نيست؛ بلكه داده خودي ها به است. بررسي تقابل
 : ك).1394نسب،  (شريف» تواند در رويكردهاي متفاوت تحليل مورد استفاده قرار گيرد...مي

 هدرك اوليـ  -1شكني/ واسازي) چهار مرحلـه وجـود دارد:    در روش ساختارشكني (شالوده«
مراتـب و   اي دوگانـه و بررسـي سلسـله   هـ پيدا كردن تقابـل  -2متن و استخراج پيام آشكار؛ 

هــاي نشــان دادن محــدوديت -4هــا؛ وارونگــي تقابــل -3برتــري يــك قطــب بــر ديگــري؛ 
هاي عاميانه، فقـط  ايدئولوژيكي متن براساس تضادها. در پژوهش حاضر براي تحليل داستان

چـون   البتـه منتقـدان ديگـري    ]...[شودشكني استفاده مي از مراحل اول و دوم روشِ شالوده
رسـد  انـد؛ امـا بـه نظـر مـي     ها سخن گفتهتقابل هگريماس و باشالر نيز به نحو ديگري دربار

هاي عاميانه باشد و ها براي بررسي محتواي داستانشكني دريدا يكي از بهترين روشساخت
  .)38همان: ( »ها نيستتون عاميانه با ساير روششك اين روش، نافي بررسي مبي

آورد كه همواره مي )84: 1388(كليگز به استناد  با كتاب هود نويسندجالب اينجاست كه خ
شود؛ يعني يك جزء در درون ساختارهاي دوتايي به يك جزء ارزش فرهنگي بيشتري داده مي
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اي كه نه در روش دريـدا كـه   . گزاره)38: 1394نسب، (شريفشود و ديگري منفي مثبت تلقي مي
هـاي عاميانـه   در فرايند تحليل تمام داستان وجه است و تقريباًدر رويكرد ساختارگرايان مورد ت

ها وجه مثبـت  تنها با كشف و بازنمايي تقابل ،محترم كتاب هنيز كامالً مشهود است كه نويسند
كند و خبري از واسازي دريدايي نيست؛ بـراي مثـال در داسـتان    ها را معرفي ميو منفي تقابل

  آورد:مي» علي و شهر مرمر«
اسـت؛   ]يـا: مؤمن/كـافر  [آيد، تقابـل ايمـان/كفر   بل بنياديني كه در اين روايت به چشم ميتقا«

ايمانانِ ناباور، نماد شرك و كفر. بديهي اسـت  حضرت علي (ع) نماد ايمان و معنويت است و كم
اين اعتقاد كه در نهايـت،   ]...[رسدمثبت اين ترازوست و در نهايت به پيروزي مي هايمان در كف

بنـابراين، چنـين    ]....[زي با مؤمنان است، از اعتقادات اساسي و انكارناشـدني اسـالم اسـت   پيرو
مبناي باورهـاي  اي است كه بر هاي عاميانه، بازتاب گفتمان ايدئولوژيكيهايي در داستانصحنه

مخاطبان) شكل گرفته و همواره منجر به پيـروزي مؤمنـان و شكسـت     اعتقادي پديدآورندگان (و
  ).62-61: همان( »شود=افراد خارج از گفتمان) ميكافران (

شد اين بود كه تحليـل آثـار ادبـي يـا داسـتاني بـر اسـاس        آنچه بايست بدان توجه مي
ها، روش دريدا در فهم و تفسير متون نيست؛ بلكه ساختارگرايان اساساً تقابل را بنيـاد   تقابل

هـا و  معطوف به واسازي اين تقابـل  دريدا هآورند؛ اما نظريها به حساب ميساختاري داستان
بنياد است؛ زيرا به بـاور او واسـازي   برساخته و ستم ههاي دوگاننفي ايدئولوژي در ايجاد نظام

كوشند ما هايي باشد كه ميتواند ابزاري مفيد براي ماركسيسم و فمنيسم و ساير نظريهمي«
(نـك.  » ان داشته باشد، آگاه سازندمتواند در زندگياي كه ايدئولوژي ميرا از نقش ستمگرانه

  ).406: 1387تايسن، 

هـاي  تقابـل  داشت كه روش دريدا در ساختارشكني، واسازيِبايست درنظر مينويسنده مي
اسـت نـه    غيـره  فرهنگ، حقيقت/ خطـا، مـذكر/ مؤنـث و    دوگانه مانند گفتار/ نوشتار، طبيعت/

هـا   ه نويسنده در هنگام تحليل داستانكاري ك- هادادن صرف تقابل تمركز بر شناسايي و نشان
سـمت   هبرتـر شـمردن مؤلفـ   با  ه،هاي دوگانبلكه واسازي اين تقابل -است گونه عمل كرده بدان

بـود. وي معتقـد اسـت باورداشـتن بـه چنـين       همـراه  سمت چـپ   هحقيرشمردن واژ و راست
 هخـاص از واژ سمت چپ در واقع مشتق يا حالتي  هساختاري، هيچ حقيقت بيروني ندارد و واژ

 ه. درحقيقت دريدا با شناخت مرز تقابل به دنبال كنار زدن نقطـ )216: 1393(مقدادي، اول است 
اسـت. بـه ايـن     1مركـز -شكني مستلزم فهم نيروي ناها بود. به نظر دريدا، شالودهمركزي تقابل

                                                            
1. Non-centre 
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 هنقطـ اي مركزي هست كه بايد آن را شناخت، توصـيف كـرد و آن   معنا كه در هر تقابلي نقطه
هـاي  به عبارت ديگر، بايـد فرضـيه   ).39: 1388(رويـل،  مركزي را از هم گسست و دگرگون نمود 

مؤنـث،   ر/زمينـه، مـذك   (مثـلِ مـتن/  انگاشته در باب سرشت ارزشي برخي تعابير دوتايي را مسلم
 بـا خوانشـي ويرانگرانـه دچـار واژگـونيِ      فرهنگ ادبي برتر/ فرهنگ ادبي فرودست، مركز/ حاشـيه) 

  ).259: 1385(نوريس،  هبردي كردرا
يافتني نيست؛ زيرا معنا به سـبب قـرار   در رويكرد نظري دريدا، معناي نهايي و مطلق دست

 هكران است. به تعبير ديگر، همواره معنا در دايرهاي سيال، نامحدود و بيدال هگرفتن در سلط
اصـالت نـدارد.    -هـا ر تقابلمعطوف ب-افتد و هيچ تفسير ساختاريواژگان به تأخير و تعليق مي

كند. در تفاوط اين ايـده مطـرح    استفاده مي 1»تفاوط«دريدا براي طرح اين مفهوم، از اصطالح 
افتـد  پايان، به سبب بازي داللت به تعويق پذيريِ بياست كه معنا همواره و شايد تا حد تكميل

ه بـه عنصـري جـز خـودش     به اين معنا كه عنصر يا عناصر حاضر در متن يا صـحن  ).61: همان(
از عنصر يـا دالـي يادشـده در گذشـته،     هـايي)  (دال هاييشود و ضمن بازنمايي نشانهمربوط مي

: 1388(رويـل،  سـپارد  از آينـده بـه زوال مـي   (مدلولي ديگر)  عنصري هپيشاپيش خود را به وسيل
هـا و بـه   ي دالدريدا يعنـي بـاز   هو پارادايمي در نظري . بديهي است با وجود چنين مؤلفه)118

هـايي كـه   ها، اصرار براي استفاده از روش دريدايي بـراي تفسـير داسـتان   تأخير افتادان داللت
معناي روشني دارند و از زبان عوام و براي مخاطبان عـوام سـاخته شـده، نـامقبول و نـاممكن      

ونگي زدايي، خنثي نمودن و واژگـ ساخت«است. افزون بر آن، دريدا معتقد است يكي از اهداف 
مراتـب و   ترين رويكردهاي متافيزيكي ايجـاد سلسـله  هاي مسلط متافيزيكي است. از مهمانگاره

رو آموزد كه مرجعيت معناها را با ترديـد روبـه  دريدا به ما مي .پايگان ميان مقوالت فلسفي است
رار بـا قـ  گويد ضمن انكار، منطق متعارف زبان را به كار گيريم؛ اما در عين حال سازيم. به ما مي

تازي به زير آوريم. در اين صـورت  گي و يكهمخودكا هها را از اريكروي واژگان، آن× دادن عالمت 
رقيـب فـرض   درخواهيم يافت كه هيچ تأويلي قطعي و نهايي نيست و نبايد هيچ تفسيري را بـي 

افكني بم ترفند ]...[اييمها اعمال نمتعين و عدم حتميت را در مورد آن كنيم بلكه بايد شگرد عدم
هـا خـط   ر و پديـده آموزد كه بايد گرايش ديرپاي متافيزيكي را رها كنيم كه ميان امو به ما مي
خردي، مركـزي  ها را به قابل قبول و غيرقابل قبول، صدق و كذب، خرد و بيكند و آنكشي مي
  ).54: 1386(ضيمران،  »كنداي و نظاير آن تقسيم ميو حاشيه

                                                            
1. Différance 
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از روايات عاميانه متكي بر ايدئولوژي و عناصـر متـافيزيكي اسـت     با توجه به اينكه بسياري
بـه  افيزيكي و نفـي ايـدئولوژي اسـت،    توان با رويكردي كه خود مدعي نگـاه غيرمتـ  چگونه مي

 هجاي تأمل دارد! بنابراين، بـرخالف نظـر نويسـند    ،تحليل و تفسير روايات عاميانه دست يافت
كه بر روابـط متقابـل و نظـام ديالكتيـك     - س و باشالرامثال گريما هكتاب، روش ساختارگرايان

كـه  در حـالي  .هـاي عاميانـه كـاراتر اسـت    براي تحليل ساختاري داستان -استوار است(تقابلي) 
ها استوار است. به سـبب  مقابل روش ساختارگرايي است و بر واسازي تقابل هرويكرد دريدا نقط

هاي عاميانـه اسـت كـه    ارگرايي در داستانتناقضي بنيادين در كاربست ساختارشكني با ساخت
ـ   هكنـد، تنهـا بـه مؤلفـ    خود مؤلف نيز تصريح مي واسـازي اكتفـا    هاول و دوم مراحـل چهارگان

نمايـد؛   وش ساختارشـكني معقـول و مقبـول نمـي    كارگيري ر است. از اين رو، اصرار در به كرده
هـا تنهـا بـه بازشـمردن     استانمحترم در تفسير د هها نيز، نويسندچنانكه در نقد عملي داستان

است، نه واسازي يا تحليل پساساختارگرايانه دريدايي! حقيقت اين است تكيـه   ها پرداختهتقابل
ــ ــر دو مرحل ــاي  اول، همــان اســاس تحليــل روايــت  هب شناســي ساختارگراســت و ادعــاي بن

ست. روشن هاي عاميانه، مدعايي نادرست و غيرآكادميك اپساساختارگرايانه در تحليل داستان
خطايي اسـتراتژيك يـا راهبـردي در متـدلوژي      هاست كه اصرار بر چنين رويكردي، خود نشان
  كشاند.تحقيق است و اساس كتاب را به چالش مي

  
  و كيفيت پيوند آن با چارچوب نظري كتاب  محتوايىابعاد بررسى  -2-2

  :مانند ،فارغ از  اشكاالت نگارشي و فني در كتاب
در هـر روايـت ممكـن    «ويي در هنگام بيان يا نقل مطالبي خـاص؛ مثـل   گاغراق و كلي -1

نسب، (شريف» شمار راوي وجود داشته باشداست نه فقط يك راوي، بلكه دو، سه، ده يا حتي بي
وجـود نـدارد كـه     (ماننـد رمـان)  ي . حقيقت آن است كه هيچ روايت مكتـوب امـروز  )38: 1394

روايـات عاميانـه كـه نـه تنهـا آفريننـدگان آن بـا        شمار راوي داشته باشـد؛ چـه برسـد بـه      بي
خـوبي از تعـدد    انـد بـه  اند، حتي نتوانسـته پردازي در داستان آشنايي نداشتههاي روايت تكنيك

  .مند شوندبهره ديدراوي و زاويه
» مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    «، )8و  3همـان:  (» مورد انتقاد قرار گرفـت «درازنويسي  -2

مـورد  «، )11(همـان:  » مورد كاوش قـرار گيـرد  «، )8(همان: » ير قرار دادنتحت تأث«، )3(همان: 
مـورد اقبـال   «، )130(همان:  »است بيشتر مورد توجه بوده«، )27(همان: » گيردبررسي قرار مي
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مـورد موشـكافي و مداقـه    «و گاه حشو و درازنويسي توأمان:  )138(همان: » است عمومي بوده
 دست.ي ديگر از اينو موارد )5(همان: » قرار داد

بـه لبـاس مبـدل بيـرون     «؛ )3(همـان:   »كنـد كننـد، رد مـي  جستجو مي«تتابع افعال  -3
  غيره. و )46(همان: » شود، مواجه استرجوع مي«، )5(همان: » است، بيان داشت آمده

 ؛...) و127، 123، 104همـان:  (» بسـيار و فـراوان  «در مفهـوم  » بـاال « هبه كـار بـردن واژ   -4
 .)4(همان: » بلكه«با » فقطتنها يا نهنه«و آوردن  )39(همان:  به جاي دديگر دوديگر

 مثال: .گرددوجود افتادگي در نقل داستان يا متن كتاب كه باعث ابهام مي -5

كـه بـه نظـر     )71(همـان:  » ؟انديشيرسيد و شتر چه مياي شدهويران هرفت تا در خان«
حـذف   »رمـال دروغـين  «پاياني داسـتان   هو جملاي يا عبارتي از ميان درسد جملهمي
 .است شده

شـدگي معمـوالً بـر بـيش از يـك      هـا كـانوني  در اين داسـتان « ةدر رسايي مفهوم جمل
به نظر اختاللي وجـود دارد، گويـا منظـور آن اسـت كـه       )133(همـان:  » شخصيت است

 .»نگاه يك شخصيت استوار نيست هشدگي داستان متعدد است و بر زاويكانوني«

شناسي ريخت«نام كتاب پراپ  اي،ر صفحهها؛ مثالً ديكدست نبودن عنوان برخي كتاب -6
هـاي  شناسـي قصـه  ريخـت «جـاي ديگـري،  ؛ امـا در  )7(همـان:  ذكـر شـده  » هـاي عاميانـه  قصه
 .كتاب مزبور در ايران است هتر و مطابق با ترجمكه شكلي مقبول )45(همان: »پريان

 هشيو«نكره و معرفه:  ه، توأم با كنار هم قرار دادن نشانافزودن پسوند نسبي به صفت -7
 .)7(همان: » نويني را

» مسـير جديـدي  «وحدت يا نكره به صفت به جاي اتصال بـه موصـوف:   » ي«افزودن -8
 غيره. و )جا(همان» اياهميت ويژه«، )26(همان: » جديدي داستان«يا  )جا(همان

(همـان:  » مل نقد بر برخي نظريات او نيز بـود شا«كاربرد نادرست حروف اضافه؛ مانند  -9
   .»به«به جاي نقد » بر«نقد  .)6

از حجـم زيـادي   «جاي قرار گرفتن كنار مفعول جملـه:   بعد از متمم به» را«آوردن  -10
 .)43(همان: » شودنيز شامل مي داستان را

هنـگ عامـه،   كاربرد نادرست برخي واژگان؛ مثالً با توجه به تقديرگرايي حاكم بر فر -11
بـدل   )37(همـان:  » شـود! آنچه بودني است مـي «بايد به » شود!آنچه شدني است، مي« هجمل
 .گردد
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   :بعد از وجه وصفي؛ مانند» واو«آوردن  -12
(همـان:  » هيچ قضاوتي در مورد اتفاقـات داسـتان نـدارد    بوده وطرف راوي بسيار بي«

100(.  
با دستياري نيـروي خـارق العـاده     ه وشداي، وضعيت اوليه دچار تنش بر اثر حادثه«

  .)115(همان: » گيردكنش خيزان هرم شكل مي
گـذاري فارسـي كتـاب مـورد نظـر ايرادهـاي       الخـط و نشـانه  و خطاهاي موجود در رسم

  .شودها اشاره ميترين آنبسيار دارد كه به مهممحتوايي و نظري آشكار 
  

ابهـام  «شناختي، وند آن با مباني روشهاي محتوايي و پينخست در نقد مؤلفه هنكت -2-2-1
بيشتر مـوهم پـژوهش   » پژوهيروايت« هاست؛ زيرا از يك سو انتخاب گزار» در عنوان كتاب

اسـت؛   شناسـي انجـام شـده   روايـت  هدر باب روايت و شناسايي تحقيقاتي است كـه در زمينـ  
اسـت نـه   » هـاي عاميانـه  شناسي داسـتان روايت«محترم كتاب  هدرحالي كه منظور نويسند

است. از ديگـر   هاي عاميانه انجام شدهشناختي كه در باب داستانهاي روايتبررسي پژوهش
تـرين توقـع و انتظـار    كتاب بدانيم، شايد كم» عنوان«را صفت الزم » ايراني«سو، اگر صفت 

درحالي كه  ؛هاي عاميانه استهاي ايراني داستانخواننده از نويسنده در ابتدا بازنمايي ريشه
عامـه ملـل    است چراكه امكان رواج حكاياتي مشـابه در فرهنـگ   اين اتفاق در كتاب نيفتاده

جـاي   و بـه » فارسـي « هكلمـ » ايرانـي « هجـاي واژ  ديگر نيز وجود دارد. بنابراين بهتر بود بـه 
  گرفت.قرار مي» ساختار روايت«يا » شناسيروايت« هواژ» پژوهيروايت«
شود و چارچوب كتـاب  ي حاد در متن كتاب ديده نمياز نظر تبويب مطالب مشكل -2-2-2

هاي اصـلي  و فصول آن، مطابق با عنوان، موضوع و اهداف نگارش كتاب تدوين شده و عنوان
مقبـول   -ها را يك فصل به شـمار آورد جز فصل چهارم كه نبايست پيوست هب- فصول كتاب

شـي از نگـرش تسـامحي بـه     هاي فرعي ايراداتي وجود دارد كـه اغلـب نا  است؛ اما در عنوان
هاست؛ مـثالً  شناسي و تلفيق شگردهاي گوناگون آن با روش سنتي در تفسير داستانروايت

تشـتت و خطـاي نظـري نويسـنده و بـه دنبـال آن        )38- 20(همـان:  در تعيين اجزاي روايت 
خوبي مشهود است. اين رويكرد تسامحي يا  يكسان دانستن عناصر داستان با عناصر روايت به

  است. هاي نادرست شدهگذاريخطاي نظري عاملي در تعيين نادرست اجزاي روايت و  عنوان
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كـه فصـل تعـاريف و    - هـاي آن است در عنوان فصل اول و زيرعنـوان  نويسنده تالش كرده
ها از كلي مباني نظري تحليل خويش را براي مخاطبان بازگو كند و ترتيب عنوان -كليات است

هـاي  موردي برخـي داسـتان   هكه تحليل نمون-وين گردد. در فصل دوم خوبي تد به جزئي و به
اختالفي در تحليل آثار نباشـد و يكدسـت تنظـيم و عرضـه      است نيز تالش شده -عاميانه است

هـايي  بندي و نتايج تحليل نشان داده شد و در فصل چهارم داستانگردند. در فصل سوم جمع
هاي فصل سوم استفاده شده، بـه  ها و دادهليت تحليلاند اما در ككه در فصل دوم تحليل نشده

هاي ستودني، غث اين كوشش هشكل پيوست در معرض خوانندگان كتاب قرار داده شد. با هم
هاي كه با رويكرد تلخيصي نويسنده در تدوين مطالب عنوان-زدگي نويسنده و سمين و شتاب

برداري علمي و از بهره  از مخل كشاندهمتن كتاب را به تعقيد و ايج -اصلي و فرعي همراه است
است. اگرچه مخاطب آگاه و متخصص تاحدودي فضاي كلي حاكم بـر كتـاب را    دور نگه داشته

الحـال   متوسـط مخاطـب  توانـد حتـي بـراي     د، مطالب فشرده ذيل هر عنوان نمـي كندرك مي
اب را در نظـر  راهگشا و كافي باشد، چه برسد به مخاطبان عام و مبتدي. اگر شرط نگارش كتـ 

بـرخالف رسـالت    ؛تر باشـد توانست مبسوطداشتن حال افراد متوسط بدانيم، مطالب كتاب مي
پژوهشي كه بناي آن بر اختصار و ابالغ و انتقال سريع دستاورد پژوهش براي -هاي علميمقاله

ل بايست تأمحل بحران يا مشكل علمي است. با اين حال، نويسنده در تدوين نهايي كتاب، مي
 هزده به مخاطبان منتقل نگردد. نكتـ داشت تا مطالب منتخب، ابتر و شتابو تأني بيشتري مي

كند و به بيان كيفيـت حضـور   تبيين مباني نظري، مداخله مي هديگر اينكه نويسنده در هنگام
پـردازي  ذيـل شخصـيت  در پردازد؛ مثـل آنچـه   هاي عاميانه و غير آن ميآن مؤلفه در داستان

هـا يـا   گـزاره  هنويسنده ايـن رونـد را در ذيـل همـ    كه ؛ اما نكته اينجاست )30(همان: است آورده
(گـزينش  كند و از اين منظر نيز متن كتاب به مغالطه نگاه التقاطي هاي فرعي دنبال نميعنوان

  شود. دچار مي و انتخاب دلخواه)
هرچنـد  - شناسيوايتدانش ر هتالش نويسنده در استفاده از منابع علمي جديد در حوز  -2-2-3

ستودني است؛ اما با وجود اين، منابع كاربردي ديگر نيـز   -اي يا زبان واسطهاز رهگذر منابع ترجمه
  :مانند .محترم كمك كند هتوانست به نويسندمي

شـناختي  شناسي كـاربردي: تحليـل زبـان   روايت. )1393(عباسي، علي و فاطمه كواشي  -
، تهـران:  )هـا هاي روايي، عنصر پيرنگ، و نحو روايـي در روايـت  (تحليل كاربردي بر موقعيت روايت

 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
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ها بع و مĤخذ و حجم مطالبي كه از آنشده در قسمت منا البته با توجه به كثرت منابع آورده
آوري منـابع متعـدد و   هـا در كتـاب، جمـع   پاي اندك آندر كتاب استفاده شده و به تعبيري رد

است. بهتر بود تنها منابعي كه نقش كليدي و مهـم   كتاب چندان الزم نبوده هدر كتابناممتكثر 
  .  شدگرفت و منابع تصنعي و تزئيني حذف مياند مبناي كتابنامه قرار ميدر متن كتاب داشته

محترم در استفاده از منابع تخصصـي مقبـول اسـت؛ امـا تكيـه       هبا اينكه رويكرد نويسند
كـه بنـاي   -براي طرح مسـائل نظـري    شده)(ترجمهاي دست دوم يا واسطه نويسنده به منابع
جـاي اسـتناد    جاي تأمل و انتقاد دارد. در برخي موارد نويسنده محترم به -كتاب بر آن است

 اسـت؛ مـثالً   به سخنان متخصصان، مطالب تخصصي را از غيرمتخصص آن موضوع نقل كرده
با اسـتناد بـه سـخنان محمـدجعفر     » فرهنگ«از محترم، به تعريفي كلي و عمومي  هنويسند

شناسـان،   تخصص جامعـه  هكه اين موضوع در حيطدرحالي  .)1(همان: كندمحجوب اكتفا مي
كـه در  چنـان  ،اينقل قول واسطهآوردن دانشمندان علوم ارتباطات و مردم شناسان است. يا 

 .)11(همان: شود  ترس است، به شولتز ارجاع داده مياستناد به سخنان آدلر كه آثارش در دس
كالسـي ايشـان    هبا وجود ارائه مطالب و تحقيقات نجوميان در مقاالت متعدد، ارجاع به جزو

  يادشـده، در آثـار بسـياري از     هچندان مقبول نيست؛ اگرچه اين مطالـب ارجـاعي بـه جـزو    
(همان:  ارجاع به آثار پرينس و فرويدشناسان بزرگ غربي وجود دارد. يا با وجود امكان روايت

انـد،  استفاده كـرده و غيره اي كه از مطالب فرويد، پرينس استناد و ارجاع به منابع واسطه )6
اسـت   آمـده  بخشي از كتـاب در  مثالً .نمايدبراي پژوهشگر دانشگاهي مقبول و پسنديده نمي

(نـك. آبـوت، درج در حـري    ورزد؛ بازنمـايي تأكيـد مـي    هپرينس در اين تعريف بـر واژ «كه 
كه بهتر - فارغ از ارجاع دهي غيرمعمول و غيرهنجار در اين عبارت، )18(همان:  »)92: 1392
اساساً وقتي كتاب خـود جرالـد پـرينس در     -)92: 1392(به نقل از حري، شد:  ه ميبود ارائ

زومـي بـه   ست، لا دسترس است و نويسنده خود در صفحات قبلي از آثار ايشان استفاده كرده
  دوم وجود ندارد. ارجاع به منابع دست

اند، هـم  شناسي در ايران نوشته شدهمحترم به مقاالتي كه در باب روايت هاستناد نويسند
شناسي ندارند و روايت هجاي نقد دارد زيرا بسياري از اين نويسندگان تخصص كافي در حوز

نـه حاصـل پـژوهش    دسـتاوردها  گـاه   اند وها نوشتهگاه در حد يك يا دو مقاله در اين حوزه
شناسـي داسـتان    روايت« هاست؛ مانند مقال شان بودهها كه از قبلِ تالش دانشجويانشخص آن

ــت ــردانهف ــا » ]...[گ ــه « ي ــان هم ــاركرد راوي در رم ــي ك ــي بررس ــز فروم ــدچي   ؛ »]...[پاش



 1396163بهار و تابستان ، اول هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  ...شناختي و تئوريك با موضوعاري روشناسازگ
 

  هاي در آيينـ هـاي اسـطوره  بازشناسـي روايـت  «يـا  » يوسـف و زليخـا   هشناسـي قصـ  روايت«
  ).297-296: همان( غيرهو » هاي ايرانيداستان

اري كـه  آثـ  هاي علمـي، مخصوصـاً  دهي در پژوهشرعايت امانت و دقت در ارجاع -2-2-4
كتاب تقريباً  هدانشگاهيان قرار گيرد، الزم و ضرور است و نويسند هبناي استفادمخواهند  مي

اسـت كـه    گويا مطالبي آورده شـده  است؛ اما در روند تنظيم كليات بند بودهبه اين اصول پاي
شـود و شـايد كثـرت    هاي ديگران عيناً يا با اندكي تفـاوت يافـت مـي   گاه پيشتر در پژوهش

دهي به آن منـابع  ها رجوع كرده، باعث فراموشي يا غفلت در ارجاعمنابعي كه نويسنده بدان
ـ   است. يا شتاب شده ب كتـاب،  زدگي در تنظيم مطالب مستخرج از طرحـي پژوهشـي در قال

هـاي  رود در چاپاست كه اميد مي دهي يا استناد به منابع را از نويسنده گرفتهفرصت ارجاع
  مانند موارد ذيل: .آتي اصالح گردد

هـاي علمـي دارد، در قـرن نـوزدهم     دانشي جديد كه قابليـت بررسـي   همثاب فولكلور به« 
شناسـان  اللغـه انگليسـي و فقـه   شناسانميالدي پا به عرصه گذارد و آن، زماني بود كه عتيقه

م. 1812آلماني شروع به بررسي راه و رسم زندگي طبقات فرودست جامعه كردند. در سـال  
اي شـفاهي عاميانـه و تفسـير    هـ بـه چـاپ و انتشـار داسـتان    (ياكوب و ويلهلم) برادران گريم 

ان بـه  هاي آلماني همت گماشتند كه تأثير بسياري در برانگيختن گـرايش دانشـمند   اسطوره
  .نيازمند منبع استاين مطالب . )2: همان(نك.  »گونه مطالعات داشت اين

 هدرك اوليـ  -1چهار مرحله وجـود دارد:   شكني/ واسازي) (شالودهدر روش ساختارشكني «
مراتب و برتري  هاي دوگانه و بررسي سلسلهپيدا كردن تقابل -2متن و استخراج پيام آشكار؛ 

هاي ايدئولوژيكي مـتن  نشان دادن محدوديت -4ها؛ نگي تقابلوارو -3يك قطب بر ديگري؛ 
  است. منبعارجاع به نيازمند . )38: همان(» براساس تضادها

كه به كلي نيازمند ارجاع هستند؛ مطالبي تاريخي  4و  3 صفحاتشده در  يا مطالب ارائه
ماننـد لـزوم   نظـر داشـت؛    بايست فضل تقدم نويسندگان پيشين را در اي كه قطعاًو پيشينه

  .)3: همان(» ورزيداعتماد مي ]....[ 60 هفولكلور از حوالي ده«ارجاع به عبارت 
تـوان  جغرافيايي، قومي و فرهنگـي آن مـي   هشعر را تنها با توجه به بافت و زمين«يا عبارت 

 الهامات عارفانـه و عواطـف   هفرايندهاي عقلي، بلكه نتيج هتنها زاددرك كرد و اشعار عاميانه، نه
اي در بدون هيچ گونه ارجـاع و اسـتنادي آورده شـده اسـت كـه در مقالـه       ،)4(همان: »شديدند
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(نـك.  شـود  نيـز عينـاً ديـده مـي    » كتاب ماه هنر«مجله  43و در شماره  شناسيسايت فرهنگ
  .)84: 1381فاضلي، 

داستان رايج در فرهنـگ عـوام از خـالل منـابع      50آوري تالش نويسنده در جمع -2-2-5
قابـل  داسـتان عاميانـه)    50(حـدود  ب و رويكرد كتاب براي تجزيه و تحليل حكايات عاميانه مكتو

  شود. بـا ايـن حـال در تجزيـه و تحليـل     هاي درخور ديده ميستايش است و گاه در آن، تحليل
  .توان به موارد ذيل اشاره كردها، خطاهايي وجود دارد كه ميداده

، با توجه به رويكرد و محتـواي  »هاي عاميانهاستانهاي كلي دويژگي«در فصل اول عنوانِ 
تغيير كند؛ زيرا برخالف » فارسي ههاي عاميانهاي كلي داستانويژگي«مطالب ذيل آن بايد به 

 است. هاي عاميانه در ايران پرداختهانهاي داستعنوان كلي، نويسنده تنها به شاخصه

بندي ها و دستهجاي بيان ويژگي به» فارسي ههاي عاميانهاي كلي داستانويژگي«در بخش 
و   آورده (در حد يك يـا دو بنـد)  ها اجمال، مطالبي در توصيف شكل داستان ها، نويسنده ابتدا بهآن

دوم بحث مرتبط با  (بيش از يكهاي عاميانه سپس به معرفي شش تيپ شخصيتي فعال در داستان
ان و هـدف آن سـازگاري نـدارد. بنـابراين     است كه چندان بـا عنـو   پرداخته تيتر يا عنوان يادشده)

هاي عاميانـه باشـد، نـه    توانست يك مؤلفه از خصايص داستانشناسي ميمطالب مربوط به تيپ
 اينكه اساس مطالب اين بخش را شامل شود.

محتـرم ايـن بحـث را     هديد اسـت و نويسـند  شدگي مربوط به زاويهبحث مربوط به كانوني
 .)33(نك. همان:  است شناسي دانستهايتعنصري مجزا و مستقل براي رو

وايـن   روايـيِ  هبيشتر با تلفيـق زنجيـر   )25 -20همان: ( نويسنده در برشمردن اجزاي روايت
روايـي شـامل    هچنـد عنصـر از زنجيـر    هولت به طور ناقص به توضيح دربارچتمن و لينت ،بوث

حالي كه اين مباحث همگـي از  است؛ در شنو اكتفا كردهانواع نويسنده و خواننده، راوي و روايت
روايـت عـالوه    شوند. عناصر كالنهاي روايت محسوب ميشناسان تنها يكي از مؤلفهنظر روايت
(رخـدادها و زمـان و   پيرنـگ   هشامل زنجيـر  )غيره (راوي، روايت شنو، زاويه ديد وروايي  هبر زنجير

يه نويسـنده تنهـا بـر عناصـر     است؛ اما تك(مضمون و درونمايه) ها و پيام روايت ، شخصيتمكان)
 جاي تأمل دارد.» اجزاي روايت«روايي به عنوان  هزنجير

بايد توجه داشت كه عنوان اصلي اين نمودار  ،)25(همان:  ولتدر نمودار نقل شده از ژَپ لينت
كه مؤلف كتاب به سليقه » اجزاي روايت«است نه » وجوه متن روايي ادبي«ولت در ديدگاه لينت

است. ديگر اينكه اگر بناي استفاده از آراي نظري خاص است، بايـد   ويش تغيير دادهو دريافت خ
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جايي برخي كه در جابه-به تماميت نظريه وفادار بود؛ اما از تغيير عنوان اصطالحات و اشتباهاتي 
هاي عاميانه دقـت و  مشخص است كه مؤلف در تحليل روايي داستان -شودها مشاهده ميگزاره

است و بازنگري جدي در اين زمينه و كل مـتن كتـاب    م و كامل را از خود نشان ندادهاهتمام الز
از لينت ولت در  شده هاي بعدي الزم است. براي روشن شدن موضوع ابتدا به نمودار نقلدر چاپ

آن دو را  هشود و مقايسآورده مي )24: 1390( ولتاشاره و سپس نمودار اصلي لينت كتاب 25ص
  .سپاريممي به خوانندگان

  
 )25: 1394نسب، (شريفولت  نمودار نقل شده از لينت -الف

  
  
 

  
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

  )24: 1390ولت، لينتنك. (نمودار وجوه متن روايي ادبي  -ب
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تنها بـه سـاختار هرمـي شـكل روايـات خطـي اكتفـا         (مباني كلي روايت)در ساختار روايت 
اي آن بود تا از ساختار سينوسي و يا دوري روايات غيرخطي هـم  و ج )27 -26(همان: است  شده

 شد.سخن گفته مي

هـايي نظيـر   كتاب خود بيان داشته، در نگارش كتاب خـويش كتـاب   هنويسنده در مقدم
 هنوشـت  يبوطيقـاي روايـت در مثنـو   از سميرا بامشـكي و   هاي مثنويشناسي داستانروايت

ها بندي داستانويژه در تعريف روايت و طبقهمل بهاست؛ اما درع توكلي را پيش چشم داشته
ها نشده و اساساً استناد يا ارجاعي بـه ايـن آثـار    اي خاص از آنشناسي كتاب، استفادهو روش

شـناختي كتـاب را رويكـرد    ايـت است. ضـمن اينكـه مصـلحت نيسـت مبنـاي رو      داده نشده
ها با يكـديگر اخـتالف   دو در كتابشناسي دو اثر يادشده قرار داد؛ زيرا هم رويكرد آن  روايت

 شناسي جديد و علمي نيستند.منطبق با معيارهاي روايت دارد و هم كامالً

 هاز ايـن رو نبايـد عقيـد   «آورد: ولـت مـي  نويسنده با نقـل سـخني از لينـت    ايصفحهدر 
؛ امـا بالفاصـله   »اصلي نويسنده و خالق آن انگاشت هشده در حكايت را به عنوان عقيد مطرح

هر اثري، جهت  هدرونماي«كند: خويش را رد مي هنقل عبارتي از جمال ميرصادقي اين گفت با
 .)28: همان(» دهد.فكري و ادراكي نويسنده اثر را نشان مي

بنـدي آنتـي آرنـه در كتـاب     ام طبقهيكي از نكات قابل توجه ديگر، اشاره نويسنده به نظ
تنقـيح يـا تأييـد ايـن نظـام در      ي است؛ در حالي كـه كوششـي بـرا    هاي قصهست تيپفهر

. ضمن اينكه )12 -11: همان(شود برگزيده ارائه نمي هگانهاي پنجاهبندي صوري داستان طبقه
شأن نيستند و در ساختار زبان پايه و همشده اين نظام داستاني چندان همهاي ترجمهمعادل

و » ماننـد داسـتان كوتـاه    هـاي قصـه «فارسي، رواني الزم را ندارنـد؛ مـثالً تركيبـاتي ماننـد     
اي ها را گونـه توان آنمفهومي شفاف نيستند، نميتنها از نظر نه» بندي نشدههاي طبقه قصه«

هـاي  بندي اين نظام طبقـاتي از داسـتان  هاي عاميانه تلقي كرد. اساساً عنوانمجزا از داستان
ـ بندي داستانعاميانه كه اساس نويسنده در طبقه رار گرفتـه، روان و  فارسـي قـ   ههاي عاميان

هاي اصلي و فرعي گويـاي ايـن نـاهمگوني و    هاي اين شاخهنگاهي به عنوان .سخته نيستند
 .شودهاي داستاني است كه عيناً بدان اشاره ميگذاري طبقات يا تيپسردرگمي در عنوان

  هاي مربوط به حيواناتقصه -الف«
  هاي به معني اخصقصه -ب 

  هاي سحر و جادوييقصه -1-ب
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  هاي تاريخي و ماجراهاي باورنكردنيهاي مربوط به اوليا و شخصيتقصه -2-ب
  هاي مانند داستان كوتاهقصه -3-ب
  هاي ديو ابلهقصه -4 -ب
  ها)ها و لطيفه(شوخيشوخي دارند  ههايي كه جنبقصه -پ
  هاي مسلسلقصه -ت
  .)13همان: ( »نشده) بيني (پيشبندي نشده هاي طبقهقصه -ث
گـذاري و  كـه ايـن نـوع شـماره     گـذاري هـر طبقـه كـامالً مشـخص اسـت      ها و نامرهاز گزا

 ههاي داستاني چندان اعتبار روايي و علمي ندارد. حال معلوم نيسـت نويسـند  بندي تيپ عنوان
هاي ناتراشيده از اين عبارت (فصل دوم)هاي عاميانه بندي عملي از داستانمحترم چرا در طبقه

رويكـردي  اسـت؛   فارسي استفاده كرده ههاي عاميانبندي داستاني يا طبقهگذارو آشفته در نام
هـا و نظـام   زده كه از ارزش روايي و اعتبار و دقـت تحليـل  انگارانه و شتابتسامحي، ساده

  كاهد.بندي كتاب ميطبقه
به عنوان داستاني عاميانه نيـز جـاي تأمـل دارد؛ زيـرا     » شنگول و منگول«انتخاب داستان 

بـا كودكانـه تمـايزي قائـل      ال)پسـند بزرگسـ  (عـوام هـاي عاميانـه   محترم بين داسـتان  هنويسند
هـاي منتخـب   هاي بزرگساالنه و كودكانه در داستاناست. حتي توازني در انتخاب داستان نشده

(مـورد نظـر الكـان و    حالي كه دنياي آرماني كودكان با توجه به مراحل رشد  در .شودديده نمي
بهشـتي و آرمـاني كـودك     هكودكي مرحلـ  همتفاوت است. مرحل )سـايرين ياژه و فرويد، يونگ و پ

هـايش بـا دنيـاي واقعيـت و نمـادين      توانـد بـرخالف آرمـان   است و در اين مرحله كودك نمي
پيوند برقرار كند و آن فضـا را درك كنـد.    ،(كارناوالي)بينابين نوجواني  هبزرگساالن و حتي دور

و تقابلي خيـر و   (قبل از نوجواني)تاني در موقعيت پيشاهبوطي داس» شنگول و منگول«داستان 
هاي عاميانه اغلب در مخاطبه با بزرگساالن و حـداقل نوجوانـان،   حالي كه داستان شر است؛ در

هـا كـه گـاه شكسـت و     كارناوالي و هبوطي قرار دارند؛ دنياي فراتر از باورها و آرمـان  هدر مرحل
بنـابراين قـرار دادن    ).531 -508: 1387 وا،يكوالي(نك. نشود مرگ و محروميت در آن برجسته مي

 نمايد.  هاي عاميانه ديگر مقبول نميهمراه با داستان (شنگول و منگول) هداستان كودكان

» شـنگول و منگـول  «از ديگر سو، نويسنده در باب ميزان يا سطح دخالت راوي در داستان 
كنـد  ايدئولوژي خاصي ندارد يا آن را تحميل نمـي كند؛ راوي در داستان دخالت نمي«آورد: مي

در باب اين . )44: 1394نسـب،  (شريف» كردن مخاطب استرسد هدفش فقط سرگرمو به نظر مي
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كند تنـاقض  ايدئولوژي خاصي ندارد يا تحميل نمي» شنگول و منگول«گزاره كه راوي داستان 
تلقـين كنـد، پـس نويسـنده بـه طـور       خواهد تحميل يا وجود دارد؛ اگر ايدئولوژي خود را نمي

راوي نگاهي ايدئولوژيك دارد؛ اما قادر بـه دخالـت نيسـت يـا آن را در      ي معتقد است كهضمن
كه اين داستان كودكانـه بـه سـبب درافكنـدن طـرح       حالي دردهد؛ روند روايت دخالت نمي

به اين  (گـرگ) خير بر شر  هتقابلي خير و شر كامالً ايدئولوژيك است و مخاطب كودك با غلب
 هطرح مؤلف هرسد. ضمن اينكه داستان، در فرايند روايي و نقل حوادث داستان، زمينباور مي

كند كه البته رويكرد هاي آبراهام مازلو نيز بازنمايي ميرا مطابق با هرم نياز» نياز به امنيت«
 است. ساختاري نويسنده، مانع توجه به اين موارد شده

هـا از ايرادهـاي ديگـر    سانه و تفكيك نكردن دنياي اساطير با افسانهدرآميختن اسطوره و اف
در ايـن  «شـود:  آورده مي» كَچلك«هاست؛ مثالً در تحليل نمادهاي داستان در تحليل داستان

هـاي پريـان رخ   است؛ اما به برخي از اتفاقاتي كه در داسـتان  داستان، نمادپردازي اتفاق نيفتاده
وجود ديو، جادوگري و اتفاقات خارق عادت، داستان را تا حدودي بـه  است.  دهد، اشاره شدهمي

بايد توجه داشـت كـه داسـتان    . )56(همان: » سازدسازد؛ اما آن را نمادين نمياسطوره شبيه مي
هـايي ماننـد   اي نيست و حداكثر داستان به سبب همراهي با نمـادواژه اساساً اسطوره» كچلك«
ـ داستان هتواند در ردمي» انسي كچل در عرف عامشزلف، انار، ديو و حتي خوش«  ههاي عاميان

  نمادين قرار گيرد.
هـا، بـازنگري مجـدد    ديد داستاندر تحليل زاويه» شدگيكانوني« هتعابير تسامحي دربار
شدگي از نظر ژنت بيشتر معطوف بـه بازنمـايي نگـرش    طلبد. كانونيمؤلف را در اين باب مي

 ههاي ناظر داستان است و تغيير راوي همواره نشانا شخصيتشخصيتي خاص از كنشگران ي
تغييـر و  «آورده شـد:  » بلبـل سرگشـته  «در تحليل داستان  شدگي نيست؛ مثالًتغيير كانوني

هـر قسـمت    شـدگي در تكثر در زاويه و عمق ديد اين حكايت وجود نـدارد. از نظـر كـانوني   
كلي روي خانواده طور ن است. ابتدا بههاي داستاشدگي روي يكي از شخصيتداستان، كانوني

شدگي بر شخصيت نامادري و پس از آن بر پسر و پدر است. بعـد از  است. پس از آن كانوني
(روح مرگ پسر، كانوني شدگي داستان روي شخصيت خـواهر و پـس از آن نيـز روي بلبـل     

حـال   .)66: (همان »شدگي در اين داستان محسوس استاست. در مجموع تغيير كانوني برادر)
ديـد  زاويـه  ههاي عاميانه به سبب غلبـ در بيشتر داستان تقريباً -برخالف باور نويسنده–آنكه 

شدگي صفر است؛ زيرا اغلب طـرز  افتد يا كانونيشدگي اتفاق نميداناي كل نامحدود، كانوني
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ني؛ بـه  اشخاص و كنشگران داستا هآيد نه طرز انديشبه نقل درمي(مردم عامه) راويان  هانديش
تعبير ژنت هرگاه روايت از آن راوي باشد اما انديشه و افكار به اشخاص تعلـق داشـته باشـد،    

در حالي كه در داستان يادشده افكـار  . )210: 1392(به نقل از حري، افتد شدگي اتفاق ميكانوني
اسـت؛ يعنـي   زاويه ديد از آنِ راوي «ها از آنِ راوي است نه كنشگران. به تعبير ديگر، و انديشه

ناشـده   شدگي، ديدگاه و افكار انديشيده شده/كند و كانونيهمان كس كه داستان را روايت مي
شـدگي،  ديگر اين است كه به فرض تحقـق كـانوني   هنكت .)211(همان:  »اشخاص داستاني است

هـاي  شدگي وافي و كافي نيست؛ چنانكه در تمـام تحليـل  كتاب به كانوني هصرف نويسند هتكي
كه سـوي  است در حالي شدگي توجه كردهدرست يا نادرست، تنها به كانوني ،اني نويسندهداست

سو، اتكاي نويسنده است. از ديگر گر است كه اصالً از آن بحثي نشدهشدگي، كانونيديگر كانوني
شـدگي صـفر، درونـي و    (كـانوني شدگي بدون درنظر گرفتن وجوه مختلف آن به اصطالح كانوني

گرايانه و نقصان در تفسير هاي نگاه تقليلنشانه غيره، اعتنايي به شخصيت كانوني و، بيبيروني)
 هاي عاميانه است.و تحليل روايي داستان

آورده شـد كـه   » رمـال دروغـين  «هـا در داسـتان   در تحليل ايستايي يا پويايي شخصيت
جـدا از  . )75: 1394نسـب،  (شـريف  »بعـدي هسـتند  هاي داستان ايستا و تكهمگي شخصيت«

توانـد شخصـيتي   بعدي هستند، شخصـيت مـرد داسـتان، مـي     ها تكاينكه همگي شخصيت
تدريج  ديناميك يا پويا محسوب گردد؛ زيرا بر اثر اصرار زن به بازي كردن نقش رمال، مرد به

كند و سـرانجام  آفريني مياي نقشكند كه رمال است. بنابراين در نقش رمالي حرفهباور مي
 شود.اي بدل ميبلند و تقدير به رمالي حرفه به كمك اقبال

هـاي  هاي ايجازگون و اغلـب تكـراري در توصـيف برخـي از زوايـاي داسـتان      بسامد تحليل 
» تـك تركمـان  «ب زمـان در داسـتان   كاهـد؛ مـثالً در بـا   برگزيده، از اعتبار پژوهشي اثر مي

يت بيشـتر از سـرعت   زمان داستان خطي است. از نظر ديرش زماني، سرعت روا«نويسد:  مي
(همـان:  » شودخاصي در حكايت ديده نمي هنكتاتفاق افتادن داستان است. از نظر بسامد نيز 

داسـتان   هو دربـار  )43(همـان:   »شـنگول و منگـول  «چنين تفسيري  عيناً براي داستان  .)82
 است. آمده )97(همان: » وصيت سگ«

وايي اثر خطايي آشكار وجود دارد. نيز در تحليل محت» پيشكار و ده گوسفند«در داستان 
نويسنده معتقد است داستان، رويكرد پسااسـتعماري دارد؛ گويـا تقابـل ايرانـي و اروپـايي را      

اسـت. ضـمن اينكـه بايـد توجـه داشـت، رويكـرد         مالك و معيار چنـين دريـافتي قـرار داده   



 1396 بهار و تابستان، اول هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  زادهسيد علي قاسم   170
 

هـاي  ناساسـاً در مـتن داسـتا    -اسـتعمار اسـت   هكه رويكردي جديـد در دور -پسااستعماري
نـدرت وجـود دارد، انتسـاب     ايراني به داليل مختلف امكان بروز و ظهور نداشته يا به هعاميان

گرايش داستان مزبور به رويكرد پسااستعماري دور از ذهـن و نادرسـت اسـت. نويسـنده در     
 آورد:كيفيت تحليل پسااستعماري داستان مذكور مي

لـوح  عين حال كه اروپايي احمق و ساده براساس رويكرد پسااستعماري در اين حكايت، در«
شـود. اروپـايي فـردي اسـت     دل و پاك و اخالقي نيـز معرفـي مـي   شود، سادهنشان داده مي

كند نسبت نـاروا بـه ديگـران ندهـد و     مهربان و خوش قلب كه تا جايي كه بتواند، سعي مي
گوسـفندان كـم    بيند يكي ازحتي فكر ناروا نسبت به كسي نداشته باشد. او هنگامي كه مي

كند كه ممكن است ايراني، شمردن بلد نباشد. او اين فرض بعيد را بـه فـرض   است، فكر مي
بـرد. اروپـايي   دهد و گمان و ظن بد بر ايراني نمـي قريب دزديده شدن گوسفند، ترجيح مي

دانـد؛ چراكـه   كـار مـي  كند و آنان را شريف و درستهاي ديگر اعتماد ميهمچنين به انسان
يابـد، چـه در مـورد    درستكار است و اصالً فكر عمل زشت دزدي به ذهنش راه نمـي خودش 

  خورد.خودش چه در مورد ديگران و از همين سادگي و پاكي است كه فريب مي
از ديدگاه پسااستعماري بايد گفت كه راوي به تقـابلي قائـل اسـت كـه در آن اروپـايي بعـد       

كان طبيعت اروپايي در اين حكايت، مانند كود مثبت اين تقابل است و ايراني بعد منفي آن!
  ).96-95: همان(» كنداساس فطرت انساني و پاك خود عمل ميو طينتي پاك دارد و بر

هاي تحليلي فوق، خود ناقض ادعاي نويسنده است. رويكرد پسااسـتعماري، تـالش   گزاره
جعلـي و تحميلـي    روشنفكران و ادبا براي بازگشت به هويت و فرهنگ بومي، در برابر هويت
اي جـز ايـن وجـود    غرب است. روشن است براي رهايي از اين هويت بدلي و ايهـامي، چـاره  

گشته فرايند فرودستي يا تبديل خود به سـوژه را  ندارد كه شخصيت استعمارشده و سركوب
در نظام نواستعماري متوقف سازد و به كسب تشخص فردي و هويت مستقل همـت گمـارد   

. بنابراين خواهان بازنگري در هويـت بـومي و بازگشـت بـه     )244: 1384وسون، ك: سلدن و ويدن(
لود با آنكه خود در بند تقابل فرهنگ و سنت ملي باشد و براي اين منظور به تعبير جان مك

ماننـد مركزانگـاري    ،هاي اساسي گفتمان تقـابلي اسـتعمارگران  است، به واسازي مؤلفه مانده
ادستي غرب/ فرودستي ديگري، برتـري نـژادي و زبـاني غـرب/     انگاري شرق، فر غرب/ حاشيه

بـا ايـن اوصـاف، بـرخالف بـاور       ).McLoed, 2007: 9-10بينديشـد (  غيره بربريت ديگري و
محترم در باب اين داستان، هـيچ رويكـرد يـا ماهيـت پسااسـتعماري در آفـرينش        هنويسند

واسـازي تقـابلي فرادسـتي و     شود؛ زيرا بيش از آنكه پيـام داسـتان بـه   داستان مشاهده نمي
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فرودستي بپردازد و به تشخص هويتي و بومي و ترويج فرهنگ ملي نظر داشته باشد، بيشتر 
 هواركري غرب دارد؛ همانند رمانبوم فبناي تحقير فرهنگ و هويت ايراني را همسو با زيست

 هدر داسـتان، نشـان  جيمز موريه. بنابراين، اساساً بناي منفي و تحقيرآميز  بابا اصفهاني حاجي
(بـه عنـوان يـك    پسااستعماري نبودن رويكرد داستان است. نقل داسـتان از كريسـتين سـن    

  خود جاي تأمل دارد. شخصيت غربي) 
شناسـي و  هـاي تحليـل روايـت   نويسنده تمـام مؤلفـه   ،بندي و نتيجه)(جمع در فصل سوم

(همـان:   آوردب جدول مـي عناصر داستاني مورد نظر خود را در پنجاه داستان منتخب در قال
محترم درست برخالف آنچه در متن تحليل بـه دسـت داده، در    ه؛ اما گاه نويسند)115 -105

بـه  » علي و شهر مرمـر «در بيان نمادين بودن يا نبودن داستان  مثالً .است جدول ثبت كرده
آن مـذكور  ؛ امـا در جـدول   )61(همـان:   شـود اشـاره مـي   (ع)نمادين بودن شخصيت امام علي 
كـه بـه   » بلبـل سرگشـته  «يا در باب داسـتان  . )112(همان: داستان را فاقد نماد دانسته است 

. )113(همان:  است در جدول آن را فاقد نماد نوشته، )68(همان: كندنمادهاي داستان اشاره مي
ا فاقـد نمـاد   آن ر جـدول امـا در   ،)91(همان:  كه آن را داراي نماد دانسته» نمكي«يا داستان 

(همان:   كه آن را داراي نماد دانسته ،»پيشكار و ده گوسفند«. داستان )114(همان: است نستهدا
 .)114(همان:  است آن را فاقد نماد درج كرده جدولاما در  ،)93

هـاي  همچون داستان- حكايات ديو ابله«آورده شد كه » ديو ابله«در باب حكايات مربوط به 
هاي حماسي، نبـرد   است و با تصوير صحنه ر كهن متصليك سرشان به اساطي -سحر و جادويي
جمشـيد و ديـب    هاي ملـك (مانند داستاندهد نشان مي -مشكالت هعلي رغم هم- انسان با ديو را

ها و آرزوهـاي  هاي جادويي، ريشه در آرمان ها نيز به مانند افسانهاين داستان دزد، باغ سيب)سيب
موانع طبيعت اعم از واقعي و خيالي  هيرگي انسان بر هماش نشان دادن چبشر دارد و قصد نهايي

هـا  گونه داستاناي بودن اينمحترم دليل اسطوره هدر حالي كه نويسند )؛117(همان: » است
هـا نيسـت و   اي بـودن آن اسطوره هها نشانرمانداشتن در آ است و صرف ريشه را بيان نكرده

كـه واجـد ايـن    –هـاي جـادويي را   انهافسـ  - انـد گونه كه خـود اشـاره داشـته    همان– گرنه
اي را اعتبـار روايـات اسـطوره    اي بدانيم؛ در حالي كـه منطقـاً  نيز بايد اسطوره - خصايصند

 ندارند.

هـاي   ها با توجه به ماهيت داستاندادهبندي هاي نويسنده در تحليل و جمعبرخي از گزاره
دربـاب شخصـيت و    شـود؛ چنانكـه  حاصـل محسـوب مـي    عاميانه بيـان واضـحات و تحصـيل   

هاي عاميانـه صـرفاً در   بسياري از كاركترهاي داستان«است كه  پردازي حكايات آوردهشخصيت
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دسـت   هاي معاصـر) (مانند داستانرگز به هويت فردي حد يك نام يا نهايتاً يك تيپ هستند و ه
 .)131(همان: » يابندنمي

مثـل   ،هـا ؛ امـا در برخـي داسـتان   هاي اسالمي نداردمطالب كتاب منافاتي با مباني و آموزه
وهن و بازتـابي از عقايـد    هتواند مايهاي گزاف و ناباورانه در قصه، مياغراق» علي و شهر مرمر«

  گري به شمار آيد.غالي
 

  گيرينتيجه -3
 هبا وجود دربرداشتن نكات ارزنده و كوشش براي ارائ ايراني ههاي عاميانپژوهي داستانروايت

ـ  داسـتان  هكلـي بـراي همـ    الگوي سـاختاري و  فارسـي، بـه خطاهـاي آشـكار      ههـاي عاميان
است؛ ماننـد درآميخـتن نـاهمگون و ناسـازگار نقـد       دچار گشته(روش شناختي) متدولوژيك 

رويكرد التقاطي و ايجازگونه به عناصر روايـت از   هشناختي با نقد عناصر داستاني و غلبروايت
دريـدايي و اصـرار نويسـنده بـه      هاسـاختارگرايان پس هسو، و فهم نادرست و ناقص از نظري يك

بندي نظام طبقه هبه رغم اساس ساختارگرايان- هاي منتخباستفاده از آن در تحليل داستان
شناسـي  رد تسـامحي در روايـت  سـو. همچنـين رويكـ   از ديگر -عناصـر روايـي آنهـا    و تحليل
اقـد  اي عاميانـه، اثـر را ف  هـ ها و خطاهاي آشكار و متعدد در تحليل و تفسير داستان داستان

هـاي درسـي يـا كمـك آموزشـي گـرايش       كتاب هگرفتن در رداستانداردهاي الزم براي قرار
 هكارشناسـي رشـت   هدور» ادبيات عامه«و حتي درس (مقطع كارشناسي ارشد) » ادبيات عامه«

گري توان انتظار داشت نويسنده پس از بـازن است. با اين حال، مي زبان و ادبيات فارسي كرده
ايـن   ههاي بـالقو هاي بعدي، ظرفيتجدي و اساسي و بازنويسي مجدد كتاب بتواند در چاپ

هـاي ادبيـات   پـژوهش  هموضوع را به فعليت برساند و آن را در جايگاه الگويي عملي درحـوز 
  عامه در ايران جاي دهد.

  
  نوشتپي

سـحر و   هاياز نوع قصهداستان  كي، -فابل- واناتيمربوط به ح هايداستان از نوع قصه كي -1
دو داستان از نوع شبه داسـتان كوتـاه، دو داسـتان از     اء،يداستان از نوع داستان اول كي ،ييجادو

ـ  كيو  زيطنزآم هايابله، دو داستان از نوع داستان ويمربوط به د هاينوع داستان  وعداستان از ن
  ي.ا رهيزنج ايمسلسل  هايداستان

خواننـده مسـتتر و    شنو،تيمستتر، روا يمؤلف، راو ،يمؤلف واقعاين شش عنصر عبارتند از:  -2
  .يخواننده واقع
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  : »فرهنگ عامه و ادبيات عاميانه فارسي«نعمت اهللا فاضلي،  -3
   http://www.farhangshenasi.ir /persian/node/614 
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