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:چکیده
لـوي کلـود  . برانگیخـت پژوهشـگران ادبـی را   توجـه  زبـانی  يسـاختار عنوان ه بدوم قرن بیستم، داستان ۀنیمدر

روالن . هستندیکسانی ساختداراي و زبان داستان و ثابت کرد که ساختاري نمودتحلیل اسطوره را ،اشتراوس
شـود  مـی کـه گفتمـان را هـم    کـرد   عااي را کشف کرد و ادهترازکنندروابط همهم بین جمله و گفتمان بارت

روابـط کنشـگرانی اسـت کـه داراي     جـۀ گیري داستان نتیشکلبارت عقیده داشت که . شناسانه کردتحلیل زبان
داستان با کنشگرهاي دیگر ۀبلکه وجودشان در گرو روابطی است که در عرص؛شناسانه نیستندهاي روانهویت

و اشـتراوس و بـارت  لـوي يسوسور بـا آرا فردیناند دو نظریات زبانی همگراییدر این مرحله، . کنندبرقرار می
منجـر بـه حـذف برخـی از     کـه کردهاي مساعدتري را ایجاد ادبی، زمینهمتون قابلیت کاربرد این آرا در تحلیل 

قیـد و  انگیـزة بـی  «یـک  از وجود تودورف و تزوتان شد»هاي جدیدعقالنیت«هاي فکري قبلی و تأسیس سنّت
جوي و ، آن را به فضایی براي جستغایب استچند همواره از صحنۀ داستان هردر داستان خبر داد که»طشر

ر  جاناتـان  هاي پژوهش. کندط خواننده تبدیل میهمیشگی معنی توستولیـد معنـی در   رونـد  عمـدتاً بـر   نیـز  کـال
تحلیـل انتقـادي آن   نوان عملـی بـراي  عه معنی در داستان از طریق خواندن  ب، هماواز دید . بودداستان متمرکز 

هـا و  شناسـی ایـن روش برخـی از  اي از فشـرده خواهـد توصـیف تحلیلـی    عمدتاً میحاضر گفتار.شودتولید می
نقـد  ایـران بـیش از پـیش بـه     ادبیـات داسـتانی ارائـه دهـد تـا پژوهشـگران      خوانـدن  کاربست آنها در چگونگی 
را گلشیرينوشتۀ هوشنگ » اش باغانینقّ«استان کوتاه گفتار همچنین داین. فارسی بپردازندادبیات انۀساختگرای

رسـد کـه میـان زبـان و داسـتان روابـط       و به این نتیجه میکندتحلیل میکالرات عنوان نمونه و براساس نظریه ب
حاصل روابط قیت ناب نویسنده، بلکه نه در گرو خالّ،که بازتولید گفتمان داستانبه طوري؛بینابینی وجود دارد

. دار عناصر زبان در ناخودآگاه خواننده استمعنی

بارت،بینامتنی، داستان، ساختگرایی، زبان:هاکلید واژه
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1.مهمقد:
هـا سـال او در این . بودژنو دانشگاه شناسی استاد زبان. م1911تا 1907هاي سالدر سوسورفردیناند دو 

او در ایـن  دانشـجویان از برخی .کردمیتدریس را » سی عمومیشنایی در زبانهادرس«درسی با عنوان 
همـین عنـوان   در کتابی با ،هایی که برداشته بودندیادداشترا از ش سخنانسوسور پس از مرگ ،درس

و ماهیـت دانند و به عقایدش در مـورد  میطرفداران ساختگرایی، سوسور را بنیانگذار آن . منتشر کردند
» تـاریخی «یـا  » در زمـانی «کـه تـا زمـان او مطالعـات زبـان عمـدتاً       قاد دارند؛ چراتحلیل زبان اعت) روش(
)diachronic( ،ابودزمانیهم«مطالعات با عرضۀسوسورام «)synchronic(    زبـان، انقـالب بزرگـی در

عرضـه کـرده   سوسـور  از میـان قواعـدي کـه    . ي پژوهش آن ایجاد کردهاشناخت ما ازاین پدیده و راه
زبان یک سـازمان اجتمـاعی   :الف: داردیشتريبارتباطادبیاتانۀساختگرایتحلیل قاعده با است، چهار 
بین دال و مدلول در زبان، رابطۀ:بدرك و تبیین است؛مند و مستعدت آن پیوسته و نظامیاست که کلّ

زبـان بـه   :ج؛اسـت ي زبـانی  هاسنّترسوم و ماندگار، بلکه دلبخواهی و نتیجۀو نه ثابت واست نه ذاتی 
ولـی  زبـان اسـت؛  » ساخت ذهنی«نهاد زبان .شودمیتقسیم » ي زبانیهافرآورده«و » نهاد زبان«دو بخش

زبـان  :دشـود و میزبانی انجام جامعۀط هر یک از افراد است که توس» عملِ بیانی«زبانِ فرآورده همان 
عناصـر  و هـر یـک از  الف و متقابل نیسـت ي متمایز و متخهاهدفمند از نشانهايمجموعهاز چیزي بیش 

دار بـودن بایـد بـا دیگـر     و بـراي معنـی  معنی خواهـد بـود  بیارتباط باشد، بیآن، اگر با دیگر عناصرش 
. دارتباط داشته باشعناصر زبان 

از طریـق شناسـایی و توصـیف روابـط بـین سـاختارهاي       کنـد  مـی سعی ادبیاتتحلیلگر ساختگراي 
را در واقعیتي مختلف هات و هماهنگی گونهو علم و هنر، سنخیادبیاتد زبان و مانن،متفاوت اجتماع

را بـراي  واقعیـت از ایـن طریـق   ومورد بررسی قـرار دهـد  ادبیاتاجتماع کشف کند و نمود آنها را در 
رین تـ وهش حاضر این است که عمـده فرضیۀ پژبر این اساس، . سازدتر لدارتر و قابل تحممعنیهاانسان

گفتـار  تـرین پرسـش  بنیـادي لذا نماییم؛تحلیل ساختگرایانه یمتوانمیهم فارسی را ادبیاتآثار داستانی 
و در رونـد تولیـد معنـی    شـوند مـی عناصر زبانی در داستان چگونه به ساختار تبدیل این است که حاضر 

دهـد میتباط با یکدیگر قرار را در ارزبانی عناصر ظاهراً پراکندةداستان چگونه یعنی ؛کنندمیشرکت 
ساختگرایی را بـه عنـوان یـک    توانیممیچگونه و ما کندمییافته و هدفمند تبدیل وحدتیبه سازمانو 

بـا ایـن   کنـیم؟ را تحلیل ساختگرایانه فارسی داستانی آثار و ورزي بشناسیم روشنفکري و استداللسنّت
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توصـیف تحلیلـی   بـر  پـژوهش حاضـر عمـدتاً    ، اسـت ی غیر ایرانـ ،در بنیادییساختگرااز آنجا کهحال، 
ـات تحلیل در آنها کاربرد ي ساختگرایی ادبی و هاو روشهاهبرخی از نظریاسـتوار  داسـتانی ایـران   ادبی

ـ فرهنگـی  مطالعات نقد ادبی و سنّتهنوز نگارنده، به عقیدة.است ـات ي هـا در دانشـکده ی خاصو ادبی
توانـد  مـی این است کـه  حاضر در پژوهش اهمیت، به همین دلیل؛استنهادینه نشدهن اایرعلوم انسانی 

الت تکمیلـی چنـین   ـتحصیـ ان ـژوهشگران و دانشجویـ ـبـه پـ  ارسی ـون ادب فـ ـدر بازخوانی تحلیلی متـ 
یـاري  فرهنگـی  مطالعـات  گیري یک جریان نقـد ادبـی و   شکلکمک کند و از این طریق به یی هارشته

مـا  یداسـتان ادبیـات تر شـدن  بارتواند در پرمیفرهنگی نیزنقد قد ادبی و نيهاسنّتگیري شکل.رساند
ي هـا افزایی خوانندگان، رسالتعالوه بر سرگرمی و دانشادبیات، که در عصر حاضرچرا؛کمک کند

دنو سـامان بخشـی  امعه ـجرهنگی ـدسی فـه منظور مهنـبواقعیتتولید حتّی بازومانند بازنمایی ،دیگري
عالوه بر کمـک بـه اصـالح    از این طریق نقد ادبی و فرهنگی . ي فردي و اجتماعی هم داردهاتذهنیبه 

بـه  نمایـد و از ایـن راه   مـی ي فرهنگـی محافظـت   هـا در برابـر هجمـه  آن را، جامعه و روزآمد کردن آن
. رساندمیاستقرار قدرت سیاسی نیز یاري 

پژوهشـگر )Robert Scholes(رابـرت شـولز  ،پـردازان مطـرح در سـاختگرایی ادبـی    نظریهاز یکی
ساختگرایی در واکـنش  . آن است، روابط بین اجزايهر ساختارانمایۀاز دید شولز، ج. آمریکایی است

خواهـد علـوم جدیـد را بـا     میو ورزي شکل گرفته استبراي اندیشههماهنگیبه نیاز انسان به سازمان
اي مقدمـه شولز در کتابی با عنـوان . سازدتحملابل درك و را براي ما بیشتر قواقعیتهم مرتبط کند و 

ه اعتقاد به وجود یک سـازمان بـ  ،کند که کانون مرکزي ساختگراییمیبحث ت ادبیابر ساختگرایی در 
ه سـبب  کنـد، بـ  میمندیش را حفظ که همواره نظامگردان است که در حالیی واقعی و خودهویتعنوان 

سـاختگرایی روشـی   . کنـد مـی یشه خودش را با شرایط جدید هم سـازگار  یش همهاتغییر برخی ویژگی
کننـد از  مـی و ساختگرایان ادبی سـعی  خاص است) امور(در روابط بین اشیاي واقعیتبراي جستجوي 

طریق برجسته کردن برخی ساختارهاي اساسی زبان در روایت و مرتبط کردن آنهـا بـا برخـی دیگـر از     
مانند علم و فلسفه و مد و منطـق، کـارکرد و آرایـش ذهـن انسـان را درك و      ،ي اساسیهاانواع ساختار
. تحلیل نمایند

اولاشـتراوس و آثـار دورة  ، کلـود لـوي  یمیـر پـراپ  ددر آثـار وال بایـد  ساختگرایی ادبی را عمدتاً 
100بـا بررسـی   ي عامیانـه هـا شناسی داسـتان ساختکتابی با عنوان پراپ در . روالن بارت چستجو کرد
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ي هر داستان با داستان دیگـر متفـاوت اسـت،    هاشخصیتداستان روسی به این اصل پی برد که هر چند 
اهمیـت از نظـر  هاشخصیتاو با توصیف نقش این . آنها ثابت و محدود استدر همۀهاشخصیتنقش 

ك تغییراتـی در  ی ارائـه داد کـه سـاختگرایان بعـد از او آنهـا را بـا انـد       اصل کل4ّآنها در عمل داستان، 
ر گفتـار حاضـر، از   گـویی د پرهیـز از دراز بـراي با ایـن حـال،   . کار گرفتنده تحلیل انواع بیشتر داستان ب

گرددمیاین منتقد روسی خودداري ل آرايبررسی مفص .
. م1970و 1960کـه در دو دهـۀ  شناسی بارتاشتراوس و روایتشناسی لوياسطوره، اینبا وجود

.یافتنـد ي پـراپ سـهم بیشـتري    هـا از یافتـه ساختگرایی ادبـی  ، در پیدایش و گسترش دبه اوج خود رسی
را بایـد در ظـرف  و زبانی بر آن است که عناصر فرهنگی این دو پژوهشگر فرانسوي روشنفکري سبک 
» رابطـه «حاصـل  نیـز  »سـاختار «خـود از آنجـا کـه   امـا کنیم؛و کشف درك » ساختار«ي به نام تربزرگ
،کنند که ایـن عوامـل  میرا عمدتاً در فضاي روابطی بررسی این مکتب عوامل داستان رانطرفدااست،

اگـر زبـان را   اینبنـابر کننـد؛ میگیري داستان و روایت و گفتمان با یکدیگر برقرار براي ظهور و شکل
بـر  یشـان را هاپـژوهش ،ادبیـات هم یکی از همین عوامل داستانی بـدانیم، اکثـر تحلیلگـران سـاختگراي     

ل ـتیب، سـاختگرایی تحلیـ  رـن تـ ـه ایـ ـبـ آیـد؛ مـی وجود ه که در فضاي زبان بکنندمیمتمرکز ی روابط
. استادبیاتشناسانۀزبان
رود و مـی تـر ادبـی فرا ه عنوان یـک فـرآوردة  بواحد در ساختگرایی از حدود یک داستانِ» روابط«
ساختگرایی به نقـد متـون   عالقۀبه این معنی که ؛گیردمیادبی را دربر دورةحتّییا آثار نویسنده و همۀ
ـ   خواهد میروشنفکري در عوض سنّتاین و امري فرعی استادبی کـه  را ی جهـانی  یـک سـاختار کلّ
ایـن  . ، بررسی کنـد ندپیوندمیبه هم د و نآیمیوجود ه بو در فضاي آن هستندعضو آن ادبی متون همۀ

ع زبانی و غیر زبـانی  روابط متنوعبارت دیگر، به است؛ادبیاتجهانی همان نهاد یا سازمان کلّیساختار 
د و مجـرّ کلّـی کـه همـان سـاختار    شـود  مـی » بینامتنی«اي به نام پدیدهبموجاي به این وسعتحوزهدر 

.روایت است
متن ادبی، ذهـن  خواندنِوقتی که در عملِیعنی ؛ستایک ساختار خودهر متن ادبی حال، در عین 

تـی کلّیآنهـا را بـراي مشـارکت در تولیـد معنـی بـه       دهـد،  مـی پیونـد یکـدیگر  بهي زبانی را هاما گزاره
امکـان  خواننـده  اساس همین روابط ساختاري در زبـان اسـت کـه    بر.کندمیتبدیل دار معنیساختمند و 

ید بـراي برپـایی   باو علوم انسانی ادبیاتي هاانشکدهد، نگارندهبه گمان براین، بنا؛ یابدمیمتن را تحلیل 
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بـه بررسـی و توصـیف    در اصـل چنین نهضتی . کننداقدام ادبیاتساختگراي بازخوانی و تحلیل نهضت 
، در ایـن روش . نامـد مـی » گرامـر روایـت  «آن راکـه تـودورف   در داسـتان خواهـد پرداخـت    عناصري 

کۀنیرو محرّاشند، بیک دختر و پسر عاشق یکدیگر یدر داستاناگر مثالً کند که میساختگرایی تحلیل 
کـه بـین   اسـت  ي اوحـدت و دوگـانگی  همزمـان  دختر و پسر، بلکه رابطۀآن نه عشق بین داستان اصلی 

کنـد  میداستان تنش ایجاد درهم حاد است که در فضاي آن، همین انفصال در عین اتّ. آنان وجود دارد
ـ  د ـشایـ .دـایـ ـنممـی اد ـواننده پیشنهـ ـتنش را به خـ حلّراهو هم احتماالً ت از امکـان  در فضـاي محرومی

ن اسـتهالك آن نیـز   عشـق متضـم  وجـود اسـباب   که حالیدر؛کندمیکه عشق ظهور باشد ورزيعشق
بررسی عواملی است کـه  ،ارزش بیشتري داردادبیاتانۀاین ترتیب، آنچه در تحلیل ساختگرایبه.هست

.   ددازپرمیزبان به کمک آنها در داستان به تولید ساختار 
کـه بـا یکـدیگر دشـمن و از     یی باشند هااز خانوادهولیتو و ژیروممانند عاشق و معشوقی حال اگر

نیروهــاي متخاصــم بررســی و بازنمــایی ، داســتانر هــم هســتند، در خــوانش ســاختگراي یکــدیگر متنفّــ
ي متخاصـم در  هـا یکـی از طـرف  انگـار  در چنـین شـرایطی،   . بخش دیگري از کار اسـت هماجتماعی 

بـه  ؛ دنشـو یکـدیگر  عاشـق  یمـرد و زنـ  ،گیري یک روایـت عشـقی  راي شکلرود تا بمینگ از بین ج
ي عاشـق و معشـوق   هـا هایی که خـانواده رنج،شکسپیرانۀ نمایشنامۀدر خوانش ساختگرایعبارت دیگر، 

علـول  م مبه معنی تقدامراین . استروایت گیري براي امکان شکلبلکه ،نه از سر عشق،کنندمیتحمل
سـاختگرایی آمریکـایی   نحلـۀ ي هـا ویژگـی کـه یکـی از   داستان است انۀدر خوانش ساختگرایعلّتبر 

،که شرح یک عشـق را بخـوانیم  نیست این برايتاً دعم،شودمیداستانی نوشته اگر ، نحلهدر این . است
بنویسـد  داستانیک کند تا بتواند میر را عاشق یکدیگر تصویزنمرد و اي در ذهن خود،بلکه نویسنده
. و نقد فرهنگی فرد و اجتماعیراي تولید اندیشهباشد فضایی تا این داستان 

:بحث و بررسی.2
:ادبیاتزبانی ماهیت.2-1
در . ي زبـان اسـت  هاتاکثر ظرفیکارگیري حده کارآمد براي بسازوکاريفضایی حاصلخیز و ،ستاناد

شـد،  مـی ر ی تصـو سـنّت طور که در نقـد  نه آن؛در خدمت زبان استداستان است که، اینیتحلیلچنین 
کنـد کـه در   مـی ایجـاد  اي را یافتـه رنگ وحدتیامکان زایش پِیزبان داستان. زبان در خدمت داستان

بگیرد کـه در  کار ه بهایی را بیافریند وآنها را طوري در خدمت داستان تواند آدممیفضاي آن نویسنده 
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واقعیـت در شـان  شخصیتبه نحوي که وجـود و  ؛د کنندداري با همدیگر ایجابط معنیروا،مسیر زندگی
امکان ظهـور  ي نمادین هاهستیبه به این معنی، زبان داستانی .همین روابط تعریف گردد و نهادینه شود

. آفریندمیي مجازي هاواقعیتو دهدمیو بروز 
؛کنـد مـی اسـت کـه سـایر معیارهـا را تعیـین      داسـتان  ، یعنی ساختگی بودن تبا این توضیح، داستانی

ایجاد و پرورش خودآگاهی را هـم  ۀز آثار هنري و زیباشناسانه، زمینگفتمان، گذشته اداستانیتکه چرا
کهقرن بیستم و پیش از آناولۀي زبانی و ادبی نیمهاخالف پژوهشبراینبنابر؛کندمیدر زبان ایجاد 

اسـت کـه در فضـاي آن    ) ادبـی (ي جدیـد، ایـن زبـان    هـا نست، در پـژوهش دامیزبان را محصول ذهن 
Henry Nash)سـمیت هنـري نـاش ا  طور کـه  آنکه ؛ چراگرددمیشود و فرآوري میساخته ما ذهنیت

Smith)گویدمی:»قابـل ترجمـه شـروع    انِـاز پشت مرزهـاي زبـ  آنگسترةکهرانهـلی و شاعزبان تخی
ـ     ي پیچیـده هاگزارهانواعکنندةعرضهشود، می ـ ي همـۀ م و تسـرّ اي اسـت کـه مـا بـراي تجسات محتوی

ـ دیگـر فع عرصـۀ اینبنـابر )206:.م1957ناش اسـمیت،  (».نیاز داریمبه آن خودآگاه  ت در خـوانش  الی
ةنویسـند . اسـت در زبان و داستان فردي و جمعی ذهنیتل ي پیدایش و تحوهازمینهادبیاتساختگراي 

ي هـا مکاتب و سبکبعضی ي بعدي این موضوع را از نگاه هادر فرصتاهد نمود تا کوشش خوحاضر 
و بررسـی  ) و مطالعـات فرهنگـی  گرایـی جدیـد  زدایی، تـاریخ مانند ساخت(ادبی و فرهنگی معاصر نقد 

. تحلیل نماید
ي معنـوي آن و تغییـرات تـاریخی آنهـا    هاي فرهنگی و شمایلهاو نقشهاشخصیتانسانی و ۀجامع

مثالً اگر تشبیه و تمثیـل  شود؛میي آن بازنمایی هاو عملکردهاتو کیفیگفتمان ادبی دربه بهترین وجه 
کـه  توان گفت اسـتعاره مید، آیا نکارکردهاي مختلف استعاره باشمراحل و و هاغیر آن جلوهنماد و و 

چنـد پهلـوي روح انسـان و    است، ابزاري زبـانی بـراي بازنمـایی ابعـاد نامتجـانس و      ادبیاتروح شعر و 
تـوان  مـی شـود،  میاعالي این توانش زبانی در شعر به نمایش گذاشته چه حدنگ جامعه است؟ اگرفره

شاید این توانش را ، جامعهي عقالنی و عاطفی و احساسی فرد و هاواقعیتبراي بازنمایی داستان، گفت 
که در حالی؛ی استواقعیتتر فراانسانی و فراشبیيگفتمان شعرکه چرا؛گیردمیکار ه ببهتر از شعرحتّی

ـت لی است، پاي دیگرش همـواره در  اگر یک پاي داستان در امر تخیبـا ایـن  . اسـت ي جـاري هـا واقعی
ز ت است، امتفاوکلّیبه پرداز تصویرد نمادگرا و ي نقهاچند که اسلوب نقد ساختگرا با روشحال، هر

د نمـادگرا، یعنـی بـه منظـور تولیـد      نقـ منظوري کامالً متفاوت باچند بهآن نظر که نقد ساختگرا نیز، هر
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در بایـد  نیـز  را ایـن نـوع تحلیـل    ریشـۀ پردازد، میزبان در متن ) کارکرد(به تحلیل ي جدید، هاواقعیت
. جستجو کردذهنیتزبان و و نقد توانش انسان در تولید 

زبـانی آن  هویـت ریشـه در  ،فرهنگـی بازنمـایی  برايادبیاتي مهمهاتیکی از ظرفی، بر این اساس
شـد کـه   شناسـی زبـان ام ـاي بـه نـ  هـأسیس رشتـه تـمنجر باتـادبیانی ـزبمطالعات رن بیستم، ـدر ق.دارد
ي نقـد ادبـی  هـا در حـوزه مکاتـب مختلفـی   در پی آن .کندبررسی طور علمی ه را بادبیاتخواست می

آنهـا بـه  ازکـه هـر یـک   ی استیختگراساو پساییساختگرا،سمیفرمالاین مکاتب،جملۀازکرد؛بروز
ایـن نوشـته خـارج    از حوصـلۀ هـا و شـاخه ایـن مکاتـب   فی همۀمعرّ. دنشومیشاخه تقسیم بیش از یک 

یبرخـ شـود، مـی مربوط داستانی ادبیاتشناسی تحلیل ساختگراي روشکه به آنجاتابا این حالاست؛
. گردندمیه توصیف طور فشرده بآنها ترین مهماز 
:اسطورهساخت مطالعۀ: اشتراوسلويکلود .2-2

بـه  » راگـپـ شناسـی انـزبـ «و » فرمالیسـم روس «ه از طریـق  ـراوس، کـ ـاشتويـلود ـکلاسی ـشنورهـاسط
لـوي . دادمـی قـرار  را واحـد مطالعـه   )داسـتان (، عمـدتاً اسـطوره  ودشـ مـی مربـوط  سوسـور شناسیزبان

شـناسِ و اعتقاد داشت که اسطورهمحورينه یک ؛دانستمیمحوري دو یازماناسطوره را ساشتراوس 
کـه  داد او نشـان  . مایندنمیرا تبیین یکسانیکند که روابطمیاي از مفاهیم را کشف مجموعهساختگرا

شناس ساختگرا براي تحلیـل  هکه اسطوررد کمیعا ادو اسطوره مانند ساختار جمله یا زبان استساختار
مفـاهیمی  پـس از آن،  را؛ش کند و هم محورهاي عمـودی میکشف آن راي افقی هاهم محور،طورهاس

و کشـف  کـه  چراعمـودي؛ و هـم بـر محـور   هسـتند قابل انطباق افقی هم بر محور ابد که یمیآن را در 
را کشف داستان منطق کارکرد تا کند میشناس کمک دوگانه به اسطورهیاین مفاهیم در طرحجایابی 

بـین  روابـط سـپس و کنـد میتقسیم معنایی داستان را به چندین واحداولشناس ساختگرا اسطوره. کند
ي عمـومی ایـن روابـط،    هـا همزمـان بـا کشـف ویژگـی    ونمایـد میتبیین ودي و افقی را ـمحورهاي عم

. کندمیي عمل داستان را توصیف هاقاعده
سرخپوستان آمریکـا را  جامعۀي داستانی هارهاین بود که هر یک از اسطواشتراوسروش کار لوي

ی را حفـظ  اصـاط خـ ـان ارتبـ ـداستـ ر واحد بـا کـلّ  ـکرد که همیوري به چندین واحد معنایی تقسیم ط
ص کرد که ساختار داستان بـرایش مشـخّ  میب طوري از نو مرتّي معنایی راهاآن واحدپسسنمود؛می
اي بـا  مقالـه راوس دراشـت لـوي . دهـد مـی کند و معنـی  میفهمید که آن داستان چگونه کارمیشد و می
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بایـد در  ادبیـات کنـد کـه تحلیلگـر سـاختگراي     مـی عنـوان ) .م1955(» ساخت اسـطوره مطالعۀ«عنوان 
ف کند کـه هـر یـک از آنهـا بـا مجموعـۀ      را کش)mythemes(هامفهوماي از اسطورهمجموعه،داستان

، او داسـتان را  طور کـه گفتـیم  همانعالوهه بمخوانی داشته باشند؛رابطه و ههامفهومدیگري از اسطوره
ـ   ه هم بـ ،باید همزمانهامفهومگفت این اسطورهمیو دانستمیدو محوري یسازمان ب طـور افقـی مرتّ

نوشـتۀ (اُدیـپ شـاه  داسـتان  انۀاو در ایـن مقالـه ضـمن تحلیـل سـاختگرای     . طـور عمـودي  ه شوند و هم ب
گانـه  دویاهیم در طرحـ کردن این مفمرتّبکند که میاستدالل )یونان باستاننویس تراژدي،سوفوکل

دهـد کـه   میي عمودي و افقی تشکیل شده باشد، به تحلیلگر داستان این امکان را هاکه همزمان از اهرم
اشـتراوس بـه ایـن ترتیـب نشـان داد کـه سـاختار داسـتان شـبیه          لوي. طق کار داستانش را کشف کندمن

تحلیلگر ساختگراي داسـتان ضـمن تقسـیم آن بـه چنـدین      . شبیه ساختار زبان استحتّیله و ساختار جم
و بـه دنبـال آن، بـا پیـدا     کنـد مـی کشـف  آن راواحد معنایی، ارتباطات بین محورهاي افقی و عمـودي  

.نمایدمیي کار داستان را توصیف هاي عمومی این روابط، فرمولهاکردن ویژگی
:تروالن بار.2-3

تراوس اشـ ي لـوي هـا افتهـا یـ ـ، بـ شـد منتشر » ت ساختگرایانهالیفع«اي که با عنوان در مقالهسخنان بارت، 
فرمالیسـت،  اعتقاد بـارت، منتقـد سـاختگرا، بـرخالف خواننـدة     به. دهدمیهی نشان خوانی قابل توجهم

داسـتان،  بلکه پس از تجزیـۀ پردازد،میداستان و شناسایی روابط بین اجزاي آن ن) شکل(فقط به تحلیل 
کـه  چرا، متفـاوت خواهـد بـود؛   وانده استکارش با متنی که خکند که نتیجۀمیطوري بازسازي آن را

سـاختگرا مـتن   به عبارت دیگر، خوانندة؛ ردار استمتن جدید از ساختار و الگو و معانی جدیدي برخو
نمایـد کـه   مـی هر بخش را طوري تحلیـل  کند و میدي تقسیم ي معنایی متعدهامورد نظرش را به بخش

تحلیــل بــه ایــن ترتیــب، نتیجــۀ. بازســازي کنــدطبــق الگــوي جدیــدي ي آن بخــش را برهــابتوانــد داده
شده متفـاوت و از سـاختار و   که با متن تحلیلهستندعنایی جدیدي مالگوها و مواد،ادبیاتانۀساختگرای

اتنی کار منتقد ساختگراي یعخودشان برخوردار هستند؛منطق و کارکرد خاصاین اسـت کـه بـا    ادبی
پـا سـازد کـه در    ، سـازة جدیـدي بر  در زبـان ي داستانیهادادهبندي دوبارةسازي و تحلیل و طبقهمرتّب

کـه پـل ارتبـاطی    هاي داستان با یکدیگر و با خواننـده ي انتقادي آدمهاجریان خواندن، یعنی در گفتگو
امـا ر هم هرچنـد پساسـاختگرا شـده بـود،     روالن بارت متأخّ. گرددمیبندي متن و جامعه است، صورت

. کردمیاش بنا قایدش را بر باورهاي ساختگرایانهع
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رار ـررسی قـ ـورد بـ ـانی مـ ـزبـ سـازة بارت، داستان و روایت در مقـام  انۀشناسی ساختگرایدر روایت
در یـک مرحلـه، در   :وصـیف کنـیم  توانیم در دو مرحله تمیساختگرایی دراو رانقش عمدة. گیرندمی

در داستان شناسـایی کـرد کـه    معنایی را یا حوزةکد5،).م1973(اس زِدهایش با عنوان یکی از کتاب
ـ  در شکل در یـک مرحلـۀ  . یلگـر نقـش اساسـی داشـت    ط تحلگیري ساختار روایت و شناسـایی آن توس

روایـت را در سـه سـطح    .)م1975(» اسـتان اي برتحلیل ساختگراي دمقدمه«اي با عنوان دیگر، در مقاله
.دبررسی کر» روایت«و » هاکنش«،»ي معناییهانقش«
:ي معناییهاکد.2-3-1

ـا ؛نبـود ه دیگر ساختگرا تّر البمتأخّروالن بارتوسـیع در داسـتان   )حـوزة (کـد  پـنج  بـارت سـاختگرا   ام
کـه  اولکـد  . نقـش دارنـد  )اننـده انتقـال آن بـه خو  و(تولیـد معنـی  تعلیـق و  ایجـاد کشف کرد کـه در  

داسـتان  ي اسـت کـه در  اعمـال و رفتـار  کننـدة ایجادکنندة تنش و تبییناست، ) proairetic(پرواَرِتیک
همچنـین بـه خواننـده کمـک     هـاي داسـتان   آدمطریق تبیین اعمال و رفتار ن کد ازـای. شودمینمایی باز
هرمنوتیـک کـه دومکـد  . گـري خواهـد افتـاد   فاقـات دی داسـتان چـه اتّ  ، حدس بزنـد در آینـدة  کندمی

)hermeneutic (قمربوط به کشف ح، استبـا اسـتفاده ازامکانـات ایـن کـد      .ط خواننده استیقت توس
ایـن کـد   عمـدة کاربرد بنابراینآفریند؛میکند و هم تعلیق و راز میاست که داستان هم پرسش مطرح 

تبـدیل  در زبان آن رانتقادي و خالق در فضاي داستان، رِ اورزي و تفکّبراي امکان اندیشهکه این است 
. داردو کـار زبـان در داسـتان سـر   ، بـا معمـاريِ  )symbolic(یعنی کد رمـزي کد سوم. کندمیامعمبه 

کشـف  .اسـت ن ـمتـ فهـومی  زي و مـرمـ وادـکشـف مـ  طریـقِ ازخواندن این کد راهنمایی عملِوظیفۀ
و تحلیـل  )ماننـد تشـبیه، نمـاد، اسـتعاره و تضـادنما     (پـذیرد  مـی تن ي متفاوتی که زبان ادبی در مهانقش

کـه  چهـارمین کـد  .ي داسـتانی از وظـایف کـد رمـزي اسـت     هاتتولید موقعیدر ،نقشمندزبانِجایگاه 
سر و کـار  ،داللتحوزةمتن، یعنی معانیواژگانِنیِضممعانیِاست، با کشفconnotative((معنایی 

ضـاي  فتوانـد در  مـی نویسـنده  د، نشـو مـی داللت اضافه متن به معانی حوزةروشن وقتی که معانی. دردا
و یابـد مـی ریـان  جتـري  درسـطح وسـیع  در نتیجه، متن عرضه کند؛واقعیتجاندارتري ازتصاویر،زبان

، سـازتر سرنوشـت یبـه گفتمـان  شـدن  تبـدیل  ضـمن  و کنـد مـی قـرار  ي با خواننـده بر دارترمعنیارتباط 
)cultural(ارجـاعی یا که فرهنگی آخرین کد.کندمیتولید و جذب نیزخودش راصخوانندگان خا

و دانـش  شـود مـی ریـزي  دهـد، پـی  مـی عمـا را بـه آن ارجـا   متن که ايي فرهنگیهاط زمینهتوساست، 
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را به باورهاي علمـی و  خواننده این کد . گیردمیبه پرسش ،گیردمیکه از آن سرچشمه اي رااجتماعی
از آنها را به چـالش گرفـت؛ یعنـی بـه آنچـه     شود مینو است در متون معیار مطرح شده که ايقادياعت

.دهدمیعآیند، ارجامیي حقیقت به شمار هاجلوه
:داستان)پژوهش(ساختمندي .2-3-2

را بهتـر از  داستان ساختار .) م1975(»داستانانۀاي بر تحلیل ساختگرایمقدمه«اي با عنوان مقالهبارت در 
چه هرو معادلِاست)sentence(جمله محدود به شناسیزباناز دید او، . کندمیجاهاي دیگر توصیف 

شناسـی زبانال، گفتمان از ـبا این ح. توان در جمله یافتمی،باشدحائز آن )discourse(را که گفتمان
جمـالت  اي از از مجموعـه فقـط  چندو هرخودش را داردقواعد و دستور خاصگفتمان . رودمیفراتر 

شناسـیِ زبـان قرارگیـرد کـه از دیـد   شناسـی زبانوع دیگري ازـوضوع نـد مـایـشود، طبیعتاً بمیتشکیل 
،طـور کـه جملـه   درسـت همـان  ؛بـزرگ اسـت  ايجملـه ، گفتمـان . گرفته باشدقرارمورد بررسیرایج 

ملـه و  جاي بـین  هکننـد ترازات هماین، منطقـی اسـت کـه بپـذیریم ارتباطـ     بنـابر ی کوچک است؛گفتمان
زبان همیشه گفتمان را همراهـی و  . کندمیدو این بین همانی گفتمان وجود دارد که داللت بر نوعی این

همین حلـول زبـان در گفتمـان اسـت کـه داسـتان را بـه        .دکنمیي خودش را در آن منعکس هاساختار
. کندمیتبدیل فرهنگی ساختگراي ادبی و مطالعات براي خیز حاصلزمینی 

،اولسـطح  . سـطح اسـت  3مشـتمل بـر   آن تحلیل ساختگراي و مند استداستان نظاماز نگاه بارت، 
گـر داسـتان،   تحلیل. یک واحد مفهـومی اسـت  داستانی کارکرد هر . استي معنایی هایا نقشکارکردها
،هـر واحـد مفهـومی   ةارعصـ . تقسیم کندترکوچکفهومی به چندین واحد مآن راباید اولدر مرحلۀ

،کنندمیدر مراحل بعدي با عناصري که بعدها رشد سازد میقادر آن راکههمان ویژگی داستان است
در معنـی  در داسـتان، اشـتراك   فهـومی  مهر واحـد محدودة. بار آوردمخلوط شود و معانی جدیدي به 

نـه روشِ دهد؛میرا تشکیل معنی است که هر واحد مفهومی خودبه عبارت دیگر، این است؛جمالت 
.تولید معنی
و اسـت و عمـل  پیرنگ،ترین عنصر داستانمهم، ارسطوشعرفنّدر. ستهاکنشسطح ، دومسطح 
از ي بعـد هـا در دورهامـا اسـت؛ پیرنـگ بـر برخـوردار و فـرعِ  اهمیـت دوماز درجـۀ پردازي شخصیت
ضـمن برخـورداري از   و گردیـد نه برخـوردار  شناسـا انسـجام روان ازداسـتان  ) آدم(شخصیت، رنسانس

تت ویژه و متفاوت از سایر فردیجایگاهها، شخصیدر عین حـال . خود کرداز آنِدر داستان را ی مهم ،
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و شناسـانه  روانهویـت جایگـاه  را درداسـتان  شخصیتاي ندارد نشان داده است که عالقهییساختگرا
، بلکـه در  مسـتقل و خودایسـتا  یهـویت عنوان ه نه بشخصیتتگرا، اخدر تحلیل سبنابراین؛مستقل بپذیرد

ي کـه  یعنـی بـه عنـوان کنشـگر    شـود؛ مـی در نظر گرفته عمل داستان در)participant(همکار جایگاه 
با سـایر کنشـگرها برقـرار    ه روابطی است کنتیجۀش و وجوداوستاي از رفتارها بر عهدةانجام زنجیره

بـه فضـایی بینـابینی    آن راهـاي داسـتان،   و سرنوشـت آدم شخصیتگیري شکلنقش رابطه در . کندمی
کنشـگران  و گفتگوي یرورت امري ثابت و مقطعی، بلکه محصول سنهتجربه،که در آنکند میتبدیل 
اي کـه  بـه چنـین تجر اینبنابرایجاد نموده است؛آن راامکانات ،دار روایتاست که روند دامنهیمتفاوت

اسـت؛ ، یعنی محصول نوعی غیبت و عـدم مفقوديامرمحصول گوییست، هاروایتيحاصل گفتگو
گیـري  غایـب اسـت؛ یعنـی پی   گیري همان امـر  ، پیگیر در گفتگوي درهاطرفترین انگیزةچراکه اصلی

ت مطلوب؛وضعیوجود ندارداکنونتی که وضعی .
شناسـانه،  زبـان یدر ارتبـاط . هـم گیرنـده  هم گوینـده دارد و داستان . م، سطح روایت استسطح سو

گیري روایت بـدون  به همین ترتیب، شکل. است» من«استوار بر » تو«و وجود »تو«استوار بر » من«وجود 
ادبی است که در بررسـی کـنش بـه آن    این همان بینابینی بودن تجربۀ. راوي و شنونده غیر ممکن است

به ایـن  پاسخ کنون سهتا » کند؟میی داستان را روایت چه کس«کهاین استبارت پرسش . پرداخته شد
ایـن  دومپاسـخ  . اسـت آنهمان نویسندة،داستاناین است که راوياولپاسخ : شده استداده پرسش 

دان استچیزهمهغیر شخصیِاست که راوي یک ذهن خودآگاهم این اسـت کـه یکـی از    و پاسخ سو
کـه در آنهـا   چرا؛ناکافی استهااین پاسخهمۀاز دید بارت. ستروایت اکنندة، منتقلي داستانهاآدم

دسـت  «:گویـد میبارت کهدر حالی؛شوندمیزنده فرض و ي واقعی هاآدم،انـداستشخصیتو راوي 
موجـودات کاغـذي   اصوالً چیـزي غیـر از مشـتی    ، یعنی هر دو، شخصیتهم راوي و هم کم از دید ما، 

)1975:261بارت و دوسیت، (» .نیستند
:راي جدیدگدر داستان واقع»واقعیتتأثیر «.2-3-3

نقش زبان او در این مقاله .ست و هم پساساختگراهم ساختگرا.)م1995(» واقعیتثیر تأ«مقالۀ در بارت 
کـه  ؛ چراکننـد مـی فضاي داستان را مشخص ،توصیفات.دهدمیتوصیفی را در داستان مورد بحث قرار 

. آن داسـتان را بخوانـد  ند به کمک توامیکند که خواننده میی را در داستان ایجاد فضای،توصیفیزبان 
زبـان  امـا کنـد؛ مـی سـاز  و مشـکل آوربـراي خواننـده مـالل   آن راداسـتان ی در و فنّکثرت زبان بدیعی 
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انیِآرمـ ن ن زبان فعلـی داسـتان و زبـا   بیاین نوع زبان، که چراد؛کنمیتر زیباتر و مطبوعآن راتوصیفی 
نقـش  . زیباشناسـانه اسـت  ،اتي توصـیف هـا یکی از نقشدر داستان واقعگرا اینبنابر؛زندمیخواننده پل 
نقـش  . استادبیاتتوصیفات، اگر نه مورد تأیید منطق داستان، دست کم مورد تأیید قوانین زیباشناسانۀ

تـر  وصیفات از طریق متراکمتکه به این معنیشناسانه است؛، نشانهدر داستان واقعگراتوصیفیزباندوم
را the real)(»امـر واقعـی  «،توصیفات. کنندمیتر نیافتنیداللت را دستمعنی و ،»عینیواقعیت«کردن 

بـه  تنهـا »حرف زدن«،و به این ترتیبکندمیمقاومت داللت دهند که گویی در مقابل میطوري نشان 
سـازي صـورت   معنـی راي ـبـ فقـط  » گفـتن «عملِ ،استانیعنی در دشود؛میتبدیل گرانه جستجويرفتار

.گیردمی
ز از گـ ولـی هر ؛داللـت برسـد  به آستانۀ»امر واقعی«شود که میتوصیفی باعث زبانِ،از سوي دیگر

، در دهـد مـی ات عینی ارجـاع  گرا خواننده را به انبوهی از واقعیچند داستان واقععنی هری؛ آن عبور نکند
،گـراي جدیـد  واقعتـوان گفـت در داسـتان    مـی نابراینبدارد؛میق نگه را معلّمعنی و داللت، عین حال

تولیـد زبـان   ات،هدف داستان از توصـیف ،به عبارت دیگر؛ نه به نفع معنی؛ه نفع شکل هستندتوصیفات ب
ارائـه شـده از   خواهـد تصـویر  مـی زبان توصیفی . نه تولید معنیاست؛خاص به شکل ویژه و با کارکرد 

ي عینـی  هـا گویی انبوه دادهتبدیل شود؛ترصیتخصیجریانسازي به تا معنیدهدجلوه ا کدر رداستان 
. تبـدیل نماینـد  مستقل و خودایستاي هنـري  ايمعنی یا پدیدهبییبه سازمانآن راخواهند میدر داستان 

خواهـد بـه   مـی ه بلکـ ؛آن نیستفزایندةبراي نجات زندگی از ماللداستان، العات غیر مهم در انبوه اطّ
درك کندرا ارزش در زندگی بیمندرس و خواننده کمک کند تا وجود انبوه مواد.

لیلیـان  . شـود مـی جزئیات ریز زنـدگی حاصـل   دقیقیی از طریق تحلیل، واقعگراگرادر داستان واقع
کنـد؛  مـی مثل یک قطعه عکـس عمـل   معتقد است که توصیفات، براي بارت)Lilian Furst(رست فَو
» واقعیـت الگـوي «داستان یـک  . داندمیفاصل تاریخ و روایت را حدtextuality ((تکه بارت متنیراچ

ـ فعالگـوي اي از نمونـه داسـتان  یعنی آفریند؛می» واقعیتتأثیر «یا یک  ـت ت ذهـن بـراي تولیـد    الیواقعی
چنـین  با این حـال،  . کندمیتولید را»واقعیتتأثیر «فقط بلکه آفریند؛مینواقعیتداستان اینبنابراست؛

. فهمـیم مـی نرا آنهـا معنـی  ما ولی ؛دهندمیفاقات روي اتّ. نیستواقعیتخود کند که میتأثیري انکار 
. کند که خوانندگانش را متقاعـد کنـد  میآفریند و در آن تالش میواقعیتاز گرا الگوییواقعنویسندة
.دنسازمیرا براي ما قابل درك تاندنیاي داس،تقد است که توصیفاتبارت مع
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یداستان،براي خوانندهتا دهد میارائه در اثرش العات و توصیفات را واقعگرا انبوهی از اطّنویسندة
درهم ریختگی و زائد بودن آن واقعیتجنبۀاگر یک . انجام این کار ساده نیستولی بگوید؛باورقابل 
ه را ؟ یک روش این است کـه زنـدگی روزمـرّ   ثیري را خلق کندتأتواند چنینمی، نویسنده چگونه باشد

نویسنده با این کـار ایـن نگـرش را    . ، نشان دهدهابه شکل انبوهی از خرابهطور که واقعاً هست، یعنی آن
بـه ایـن   . فایـده و زایـد اسـت   بـی و بنـابراین  انبـوه  ايخرابـه ) مانند(کند که زندگی میبه خواننده منتقل 

ا کمـک کننـد کـه    ـه مـ ـواهند بـ ـخـ مـی توصیفات در داستان احتمـاالً : بگوییمکهاست درستترتیب، 
اي بـیش  کـه مخروبـه  و خودمان را از درد زنـدگی کنیمي خراب و مندرس زندگی را فراموش هاجنبه

؟ نجات دهیمنیست، 
ـ در این مورد، عقیـدة  .J(ی هیلـیس میلـرِ  جِ Hillis Miller(، ـ بازنشسـتۀ و اسـتاد  زداسـاخت ر متفکّ

العاتکه اطّمیلر معتقد است . مثل عقیدة بارت استهم در آمریکا، )Yale University(دانشگاه یِیل
تـا  کنـد  مـی از این طریق به خواننـده کمـک   و افزایدمیآن » حقیقت نمایی«به واقعگرازاید در داستان 

افزایـد مـی گفتمان )نمایی(به حقیقتواقعیتیر ثتأیعنی خواند؛میواقعگرادارد داستان که معتقد شود 
و هـا نام زمـا ـبـا آوردن نـ  خواهـد  مـی گویی داسـتان  سازد؛میقابل باورتر ،در مقام داستان،دروغ راو 

ي هـا توضـعی ، که با آنها آشنا هسـتیم تاریخیدقیقِفاقاتبه اتّمااز طریق ارجاع و نیزي واقعیهامکان
اسـت ارجـاع دهـد   ی که شبیه دنیاي بیروندنیایرا بهی بیافریند و ماخاص   ناباوریمـان و بـا تعلیـق حـس ،

ل ـو دنیـاي داسـتان پـ   واقعیـت بین دنیـاي  واقعگرا نویسندةبه این ترتیب،. داستان را به باورمان درآورد
در خواننـده احسـاس یقـین و    ،ثیريچنـین تـأ  . کنـد مـی اثرش خلق را درواقعیتیی از هازند و جنبهمی
تـرین  کند کــه حـاال مهـم   میواننده فکر ـکه خراـ؛ چسازدمیر ـتدنـیکند و اثر را خوانمیایجاد ت امنی

این امکـان وصـل و فصـل همزمـان امـر عینـی و امـر        . دارددر اختیاررا و استداللدركو فضاي ابزار 
کـی دیگـر از   دهـد، ی میکه روشی براي درك و استدالل از طریق تفسیر انتقادي به ما نی در داستانذه

. هم هستعنوان فضایی براي مطالعات فرهنگی ه بیاتادبيهاجلوه
:روایتگرامرِ: تان تودورفتزوِ.2-4
:مراحل تحلیل.2-4-1

Tzvetan(تزوِتان تودورف  Todorov(ي عجیبـی کشـف   هـا شـباهت روایـت و گرامرزبان بین گرامر
هـا انسـان شـناختی اسـت، بـراي همـۀ    روانگرامـر آنجا کـه حقیقـت  اززیرا؛جهانی است،گرامر. کرد

را بـه  او گرامـر اثبات درستی و اعتبار گفتمان اسـت؛ بنـابراین  رـرامـدف گـهد او، ـاز دی. استیکسان
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و تـالش کـرد مشـکالتی را کـه در     بـی هـم تعمـیم داد   مثـل نثـر اد  ،اَعمال نمادین انسان) يهافرآورده(
سـاختار روایـت را در دو مرحلـه مـورد بحـث      تودورف . ین کندتبی،دهدمیتوصیف و نقد روایت رخ 

:دهدمیقرار 
narrative(روایتی ار گفتاولمرحلۀ speech(هـاي روایتـی بایـد    ارمسائل مربـوط بـه انـواع گفت   . است

توصـیف  . دنشوو فصل حلّ)denomination(و نامگذاري )description(براساس تمایز بین توصیف 
بیشـتر و حـرف تعریـف   خـاص م ضمیر، اسـ . شوندمیداستان توزیع در زبانِمرتّبناو نامگذاري بطور 

. دارنـد توصـیفی  نقـش  و قیـد  ، اسـم عـام  حـالی کـه فعـل   درشـوند؛ مـی کار گرفتـه  ه ي بنامگذاربراي 
تـوازن یـا   (حـوادثی کـه یـک حالـت     : شـود مـی تشـکیل  دو نـوع حادثـه   کامل از پیرنگترین کوچک

حـوادث  . از یک حالت به حالـت دیگـر را  ) تانداس(و حوادثی که عبور کنندمیتوصیف را)وازنینامت
بـین  تفـاوت  . انـد پویا و غیر تکراريدومحوادث نوع اما؛هستندتکراري در اصلنسبتاً ایستا و اولنوع 

)verbal speech(زبـانی  ار آنهـا را بـا دو نـوع گفتـ    تـودورف را بـر آن داشـت کـه     ،این دو نوع حادثه

نماینـد میتوصیف توازنی رامناي توازن یا هاحالت»هاصفت«، به این ترتیب که در داستانط کند؛مربو
.از یک حالت به حالت دیگر راعبور»هافعل«و 

ــۀ ــی ،دوممرحل ــت در ســطح  . اســت)narrative discourse(گفتمــان روایت ــل روای مســائل تحلی
اي نظریـه یبـاً هـیچ   رسـطح تق ایـن  در تـودورف  به گفتۀاست؛ زیرا»ارگفت«از سطح ترپیچیده»گفتمان«

قواعـد چنـدي را  ،)Decameron(دکـامرون يهابرخی از داستانبا تحلیل او با این حال، . وجود ندارد
فکیک گر قابل تیاز یکدقضیه سه، سطح گفتمان روایتیدر . ارائه کردداستان براي تحلیل ساختگرایانۀ

هم ایـن  «(»اجتماع«و )»آنیا/واین «(» انفصال«، )»یا این یا آن«(» ممانعت«منطقیِسه رابطۀکه بااست
. م اجباري استو مورد سوانتخابیدوم، مورد جایگزینی،اولمورد . همخوانی دارد) »هم آنو 

ارتبـاط  کـه  اولدر نـوع  . هم سـه نـوع اسـت   )narrative propositions(روایتی احکام ارتباط بین 
، در مـتن  شـوند مـی نقـل  طور که حوادث یکی پس از دیگري در دنیاي ذهنی کتاب ست، همانزمانی ا

مبتنـی بـر داللـت و   به طـور عـادي  داستان ،نطقی استمارتباط که دومنوع در. دنگردمیبازنمایی هم 
بـه کلّـی حرکـت از  مبتنـی بـر   ) مثالً گفتمان علمـی (که گفتمان غیر داستانی در حالیفرض است؛پیش

ه دلیـل  بـ هـا اسـت، فرضـیه  ) فضـایی (مکانی ارتباط که در نوع سوم هم. استکلّیجزئی یا از جزئی به 
.گیرندمیوف یکدیگر قرار جد، در نداربا هم که یخاصيهاشباهت
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آن کـه مسـیر  اولدر نـوع  . را کشف کـرد روایت دو نوع دکامروني هاداستانطالعۀتودورف از م
هر یک از آنهـا  که در دومنوع در . باشدمی» تنبیه«ز آنِاباالدست، است»توازن–ی متوازننا–توازن «

، بـرخالف داسـتان   داستان نوگرا. استایی نوگرباال از آنِدست، استموجود روایت اولفقط قسمت 
را » پیرنگ«تودورف مفهوم. یابدمیشود و با ورود به توازن نهایی خاتمه میتوازنی شروع منابا بیهی، نت

داسـتان  ، معمولیخوانندة. دهدمیمورد بحث قرار، ادبیاتبه عنوان مثالی براي رویکرد ساختگرایانه به 
مند بـه مسـائل نظـري    گرایی عالقهآنجا که ساختاز اما؛خواندمیآن » پیرنگ«به سبب همه تر ازرا مهم

پیرنـگ . ي مفیدي ارائه کـرد هابندي، گروهپیرنگت، تودورف براي بررسی و توصیف داستان نیز هس
تعـدادي از  پیرنـگ راي بررسـی  ـبـ ودورف ـتـ . شـود میاخت تشکیل ـشنوشخصیتو داستان از عمل

بایـد زیـد را تنبیـه    وعمـر شـکند؛ مـی زید قانونی را «: را ارائه کردمثالی این طرح کامرونديهاداستان
قـانونی  هـیچ  ودارد عمرزید اعتقاد شکند؛مینونی را اقوعمر. کند از تنبیه فرار کندمیزید تالش . کند

به این ترتیب، داستان واقعگرا نـه  )2013:.م2001الیچ، (».کندمیزید را تنبیه نوعمر. را نشکسته است
بـر  ي مجـازي جدیـد را نیـز    هـا واقعیـت بلکه تولیـد  ،تبدیل گردیدواقعیتتنها به ابزاري براي بازنمایی 

. عهده گرفت
:غایبمطلق و امر جستجوي .2-4-2

به فضـایی بـراي جسـتجوي یـک     ) م هنري جِیمزو سودومي دورةهامثالً داستان(داستان به این ترتیب، 
هنـري يهااساس داستان«:گویدمیتودورف . شودمیتبدیل و ناموجود ولی غایب ،مطلقامر یا انگیزة

کـه  انگیـزه برخوردارنـد   یـک  از ]ي اوهـا داسـتان [. ... استمطلق و غایبانگیزةجستجوي یک جیمز
گـاهی  امااست؛شخصیتیک ،اغلبانگیزه این . ترین مفهومش درك کندعامدرآن راباید خواننده 

خوانیم، میآن راداستان، یعنی همان جریانی که روایت شده و ما . باشدمیشیء هم یک حادثه یا یک 
وجـود  کـه  بـریم  میپی داستان تحلیل درکهچرامطلق است؛علّتاین. استعلّتانگیزه یا معلول این 

نـه  علّـت ایـن  . کنـیم مـی جستجو آن راو ما غایب نیز هستعلّتاین . بسته به وجود آن استهمه چیز 
هـم وجـود آن حتّـی آن، بلکـه  ماهیتفقط یعنی نه ه در اکثر موارد ناشناخته هم هست؛تنها غایب، بلک

اسـت  ابتدایی علّتگیري این پیداستان جستجو و ]خواندن[یعنی طلب است؛،داستان. مورد شک است
)74:.م1973تودورف، (».شودمیف پیدا شود، داستان متوقّ]علّتاین [که ینهمو 
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ی یدر گـرو جـا  دانـد؛ مـی غیبـت  را در گـرو  ادبـی  تجربۀوقوع ،تودورف نیز مانند بارت، به این ترتیب
.   داردمیة ساختگرا را به تکاپو واانندغایب که خويخالی یا امر

:تولید معنی در داستان: اناتان کالرج.2-5
را کـه داسـتان فضـاي مناسـبی بـراي نقـد       نظریـه هـم ایـن   )Jonathan Culler(جاناتان کـالر ي هایافته

کنـد  میرکیب تايبه گونهرا هاواژه،داستاناعتقاد دارد او که چراکند؛مییید ، تأاستجامعه فرهنگی 
رمـان  معنـی در  نویسـد کـه   مـی در ایـن مـورد   کـالر  . گیـرد میکه با خواندن آن دنیایی اجتماعی شکل 

کنـد میرا خلق ) یک زندگی(یک جهان ،هر رمانساختگرایان اعتقاد دارند که . دشومیچگونه تولید 
تواننـد  مـی یعنی ؛وصیف کنندتترین شکل به کاملداستان در را تولید معنی روند توانند میبرآنند که و 

و هم است هم براي تولید معنی جریانی که را در داستان نشان دهند؛هاجریان تولید و سازماندهی نشانه
درگیـر  غالبـاً  سـاختگرایی  این نحلـۀ . کندمیمعنی تغییر )تزریق(ایجاد جهانی انسانی که از طریق براي 

زنـدگی  ي ایـن چنینـیِ  هاجنبهاهمیتو بین فرد و جامعهي روابطهاگولفرد، اشخصیتمانند ،مقوالتی
. استدر روایت 

کامـل  یک جهانرمان انتظار دارد بتواند خوانندة. کندمیرمان زندگی را متفاوت از شعر بازنمایی 
،منتقـد خواننـدة شـود کـه   مـی ، رمان بـه فضـایی تبـدیل    یانهدر تحلیل ساختگرا. را در آن شناسایی کند

و دهـد مـی مـورد چـالش قـرار    آنها را ؛کندمیبرمال آن رابازنمایی شده در رِو تفکّقالنیتعي هاالگو
در شـعر، انحـراف از   . نمایـد مـی ز ـنیـ ی ـزدایـ سـاخت را ا ـآنهـ الگوهـا آنشناسانــۀ انـضمن تحلیل زبـ 

از انحـراف  ه کـ در رمـان امـا نامیـد؛ ... وی، پیشـگویی توان استعاره، تجلّمیسادگی ه بنمایی را یقتحق
بـا ایـن حـال،    . و در نتیجه بالقوه قدرتمنـدتر هسـتند  سازترمشکلهااین نوع انحراف، استبدعت سنّت

این باشـد کـه داسـتان چگونـه عوامـل و      ادبیاتساختگراي گرتحلیلپیش روي ترین موضوع شاید مهم
کنـد مـی عـا  ادجاي دیگـر یک ر کال. کندمیدار و هدفمند تبدیل ي زبان را به ساختارهاي معنیهانشانه

شناسـی سـاختگرا،   روایـت در: رأي هستندهمموضوع یک در دست کم ،داستانپردازان نظریهکه همۀ
خواننده آنهـا را  است که یو حوادثهاکنشاز ي اداستان زنجیره. جدا کرد» روایت«ازباید را » داستان«

. بازنمایی شده استحوادثروایت،مانولی گفت؛کندمیدرك رشان در گفتمان وظهمستقل از 
:»اش باغانینقّ«داستان انۀتحلیل ساختگرای.2-6

بـارت  نظریاتبرخی اساس برهوشنگ گلشیرينوشتۀ»اش باغانینقّ«کوتاه داستان شود میاینک سعی 
گـزارش  ي داستان و هافی کوتاه آدمپس از معرّگلشیري . و کالر و ساختگرایی آمریکایی تحلیل گردد
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».نویسـم مـی که معلوم اسـت، داسـتان   نویسممیمن «گوید میموت، الَیک سفر خانوادگی از تهران به 
بـه  یواقعـ يتبـدیل امـر  یعنی ،داستان بودناز همان ابتدا پاي او به این ترتیب، ). 1382:483گلشیري، (

نـه گـزارش یـک رویـداد     خوانـد مـی که آنچه برد میپی هم و خواننده کشدمیبه میان ا ري هنريامر
الت خود نویسنده اسـت کـه فقـط در دنیـاي ذهـن و زبـان او روي داده       تخینتیجۀبلکه مستند، تاریخی 

ي هـا واقعیتبا منطقِ) یا جهان داستانی(مجازي واقعیتاین پذیرد که منطقِمیاین، خواننده بنابر؛ است
م معلـول بـر   تقـد «بعضـی سـاختگرایان آمریکـایی،    به تعبیـر  کهعنی به این معینیِ بیرونی متفاوت باشد؛

. پذیردمیاین داستانيي ساختارهاگییکی از ویژعنوان ه را ب»علّت
».بنویسـم ،خواهم همان چیزهایی را کـه بـوده  میحاال هم «:گویدمییک جاي دیگر داستان راوي 

بـراي يبـه مـواد  را ی اجتمـاع  امـور واقعـ  کـه گلشـیري   شود میتوجهمخواننده بنابراین،؛ )484:همان(
الهـام  ور ـاز ایـن امـ  این ابرـو بنـ سرایی اسـت ستانداي رگلشیدف اصلی ـه. کرده استتبدیل داستانش 

در واقـع  ،عینـی واقعیـت به این معنی کـه عناصـر   کند؛تبدیل ي داستانیهاواقعیتگیرد تا آنها را به می
در . سـازد مـی داسـتانش را در محـیط زبـان    »خانۀ«از آنها ساز با استفاده که بنّاي داستانهستند مصالحی 

آنهـا فکـر   دربـارة در مسافرتشان به المـوت  آنها آنچه همۀحتّیهاي داستان، بلکه نه تنها آدماین تعبیر، 
بـراي  حقیقـت  ، در دهنـد مـی انجام هایی رازنند و در راستاي آنها کارمیکنند و راجع به آنها حرف می

اي از مجموعـه خواهد میگوییکه داستانی دهند؛میانجام در محیط زبان استان یک دو پرورش خلق 
. فی و حاکم نمایدمعرّ،ربراي تفکّجدیدي را ي هاو الگورا منسوخ ي مندرسهاعقالنیت
که خواننده را برد؛ چرامیسود هم از مصالح زبان خوبی ه بیابی به این هدف براي دستنویس نداستا

تبدیل به زمینی براي فرآوري معانی جدید در مثل دهد که خودآگاه او میقرار ی ی خاصدر فضاي زبان
ر از بـراي فـرا  در ظـاهر  کـه  اسـت مسـافرت  ،داسـتان ایـن  سـازندة عوامـل  از دیگر یکی مثالً گردد؛می

هـم نمـاد   داسـتان گلشـیري   در مسافرت و انتقـال  به این ترتیب، . گیردمییک جنگ صورت خطرهاي
ي هـا عقالنیـت از نمـادین  امکانات هجـرت  هم سفر ) این(در فضاي زیرا ؛یم ازمصالح داستاناست و ه
سـاختارهاي  ،اینکه ارتباط بین افـراد و عوامـل  و همگرددمیا ي جدید مهیهاسیس گفتمانو تأمنسوخ 

ـ   ؛دیـده اسـت  را تـدارك  نویسنده آنها ه البتّکه طلبدمیرا یزبانی خاص راوي کـه  يهـا همـثالً دایـی بچ
» همکـار «یا » شراکتعاملِ«م تجسکند، میو عمدتاً رانندگی »داندمیزبان انگلیسی «است و » مهندس«

،پـرداز گلشـیري  انـداستـ » اريـشـرکت تجـ  «ت وریـأمـ ـبارت است کـه در اجـراي م  شناسی در روایت
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شـرکت،  » روابـط خـارجی  «دهندةعنوان سر و سامانه و بنماید میاي را اجرا ي ارتباطی سازندههانقش
. دهدمیسامان را داستان)ستیکجِلُ(پشتیبانی امور

کشـد و هـی روي   میش خودش چیزهایی پی«و استآماتور اش هم که نقّهاههمسر دایی بچمهري 
اجرا گلشیري را سازي داستانروژةـوازم پـلرخی دیگر ازـب، )1382:483گلشیري،(» کندمیهم تلنبار 

اي اسـت،  کلبه«،راوي آورده استخانۀبه »چشم روشنی«عنوان ه بمضمون تابلویی که کهرا؛ چکندمی
ـ )483:همـان (».توانیم ببینیممینیمه بازش را که ما فقط درِگویدمیخودش  تـوان  مـی ه جـرأت  ـبـ اـام

فـی  و معرّضـمن تشـکیل   ،در پایـان آن با راوي داستان گلشـیري یباغاناشِنقّاستادگفتگويِگفت که 
تولیـد جهـان داسـتانی    را در ادبیـات اشـی و  تفـاهم دو گفتمـان متفـاوت نقّ   ،اصلی روایـت کۀنیرو محرّ
سـر پنـاهی را نشـان    بـی خانۀنیمه باز درِنگار امهري اشینقّکلبۀبا این حال، . کندمیبازنمایی گلشیري 

بـه ایـن ترتیـب،    . بروز برسـاند وتکمیل کندآن راخواست میپرداز همیشه داستاندهد که گلشیريِمی
نویسـندة  ق خـالّ افکـار  نمـود هـم شـاید   ،»کنـد مـی کشد و هی روي هم تلنبـار  می«چیزهایی که مهري 

.و رنگ بیان شده استپرداز باشد که به زبان خطّداستان
جریـان  و سکون مفهوم دو یتقابلبرد نمادین و رکا،اخناري این داستاني سهاگیژیکی دیگر از وی

همـواره  است کـه ماننـد داسـتانش    خواه نواي نویسندهخودآگاه نماد،استو پویا که جاري آب. است
را امـواج آب  ةکـرد و درهـم ناپـذیر مهارهجوم بالبداهه و . دارد» دیگر«سوي ه و رو بدرگریز ذهنی پا 

نـوآور بـر   ايسـنده نویي حسـی و عـاطفی   هـا رات و دریافـت انـواع تـأثّ  نشدنیهارمسیالن توان نماد می
در عـین  . شـود مـی پیرامـونش  ي هاواقعیتي او از هاخودآگاه او دانست که پیوسته باعث تغییر برداشت

گیـري  توان به شکلمیرا داستان خوانندگان و هاآدمذهنیتي زبانی و فرهنگی بر هاحال، هجوم نشانه
در این تعبیر، خودآگـاه مـا کـه    . اوستمهارخارج ازکلّیبه که تعبیر نمود در فضاي زبان آنان ذهنیت

و در عمـل  اسـت حاصل زبان است، نه تنها مطلق و از پـیش نهـاده شـده نیسـت، بلکـه محصـول رابطـه        
ایستد میبر آن که مهري را»ل روي رودبارپ«.گیردمیي زبانی و ارتباطی شکل اـهواندن و مکاشفهـخ

ـ می،زندب» طرحی«نگاه کند و از آن آن راتا پایین  ایـن تقابـل  . دانسـت و ایسـتایی  م سـکون  توان تجس،
از طـور نمـادین   ه بـ ل ي قبلی تعقّهاکند که در آن روشمیجدیدي ذهن منتقد ساختگرا را وارد حوزة

کـه اسـاس آنهـا نـه     ینـه شـوند  دو نهاگیرنـد شکل عقالنیتي برايجدیدي ها»طرح«افتند تا میرونق 
خواهـد  نسـبتی  زبانی و نسبی و بالبداهۀذهنیتشده و غیر قابل تغییر، بلکه مطلق و از پیش نهادهیذهنیت
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برتري هیچ کـدام از  حاال دیگر منتقد ذهن خوانندةاست؛ زیرانده خوانانتقادياترتفکّحاصل بود که 
و » جریـان «، اودیـد انتقـادي   در به این معنـی کـه   ؛تابدمینعنصر دیگر را بربردوگانه عناصر این تقابل 

و »ثبـات «و محبـوب اسـت کـه    الزم قـدر  و دینـامیزم، همـان  پـایی گریزهجـرت و  ي آن، یعنی هاپیامد
ي هـا عقالنیـت نماد فـتح  توان میپل را عبور آب از دهانۀ. م و ایستاییب و تورهاي آن، یعنی تصلّپیامد

ایـن  ي دوگانـۀ هـا ابلتقیکی دیگر از . دانستو نیرومند ي جدید هاعقالنیتط مندرس توساما،مرسوم
از تهـران بـه   شدومـ مسـافرت در داسـتان  راوي رسد که هدف میبه نظر . است»ذهنی/ عینی «، داستان
و باشـد کـاربردي کـردن هنـر در اجتمـاع    هـایی بـراي   از طریق پیدا کـردن راه جستجوي معنی ،الموت

را داسـتانی هنـر یـد در فضـاي   به امکانات تولید گفتمان جدراوي دستیابی ، اولدر سفر حاملگی مهري 
او را وادار به خلق این هنـر ادبـی کـرده    » حالت تعلیق«که یک واقعیتدر عین حال، این . دهدمینوید 

ایی ـو هم فضـ است ي هدفمند نویسندههاداستان هم حاصل جستجوي) این(نگر این است که ااست، بی
ي بارز آن هااز شاخصهو فقدان که غیبت در فضایی خوانش انتقاديبه کمک راي خلق معانی جدید ـب

اعتقـاد نویسـندة  ه بـ بلکـه  ،کننـد میعناصر این تقابل جدید یکدیگر را خنثی ندر هر حال، نه تنها . است
.  آنهاستو مفاهمۀهمنشینی و گفتگو نتیجۀکیان داستان گلشیري ،این سطور

ي خانوادگی و هانقل و توصیف عادتازبیشتر،شودمیکه در این داستان تولید ايدنیاي اجتماعی
ز یـک  هجـرت ا در این دنیـاي اجتمـاعی،   . گیردمیمانند معاشرت و مسافرت مایه ،ي اجتماعیهاسنّت

فکري به قصـد  سنّتز یک انتفال ایعنی دیگر که هنري و بکر است؛یبه محیطتکراري نما و نخمحیط 
ـ ارآمد و ـیـک اصـل کـ   ، دـدیـ ـي جهـا عقالنیتپژوهش در  ن متضـم گفتـار  اگـر نقـل و   . ی اسـت مترقّ

ي زبـانی و  هادر فضاي زبان و استفاده از توانشخواننده ت خودآگاه الیي مجازي از طریق فعهاواقعیت
» واقعیـت تـأثیر  «آن رابـارت  روالناسـت کـه   رهنگی ـیک اصل فـ ، تضمین کنندةادبی باشد، توصیف

بـا ایجـاد ارتبـاط بـین     بلکه ؛هوده نیستندبیوجه به هیچستان از دید بارت، توصیفات زبانی در دا. نامدمی
در عـین حـال،   . افزاینـد مـی آن ، بـه ابعـاد زیباشناسـانۀ   خواننـده آرمـانی موجود نویسنده و جهـان  دنیاي 

ي مجـازي در  هـا زنـدگی )وقـوع (شود کـه  میباعث ،ادبیق از زبان کامالً مستعدخالّنویسندةاستفادة
ي غیـر زبـانی و   هاواقعیتاگر . ي هنريِ سر و سامان یافته و ماندگار تبدیل شودهایتواقعدنیاي زبان به 

. نداجمهیصمیمی و روشن و بیشتري هنر ادبی هاواقعیت، ندناهنجارخت و مزغیر ادبی معموالً کدر و 
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ر بـه ظـاه  ي هـا و گفتمـان هـا واقعیـت همنشـینی و الفـت   ،گلشـیري دیگر داسـتان  يساختارگی ویژ
ـ اسـتاد  نـویس از  فضاي زبـان و الهـام گـرفتن داسـتان    اشی و داستان درمانند نقّ،نامتجانسی . اش اسـت نقّ

بلکه فقط با یکی از ،اشو این بار نه همراه خانوادهدومآخر این داستان، آنجا که راوي براي بار صحنۀ
توصـیف یکـی از   شاید ماند، میدر باغان» دو شبی«رود و در برگشتن به تهران میدوستانش، به الموت 

ات معمـولی  این دنیاي اجتماعی جدید بـا اجتماعـ  . استهنري ي هاعقالنیتفتگوي گي هابهترین نمونه
ي معمـولی و در راه مانـدگان زنـدگی    هـا تـرین عوامـل آن آدم  که مهممتفاوت و ناهمخوان است؛ چرا

امـا بوده اسـت، نزندگی با آنها سازگار رچه گمهجوري هستند که اما،روشنفکربلکه هنرمندانِ؛نیستند
و تعامـل هدفمنـد   ي گفتگـو هامینهز،ي جدید استداللهاگولت احاکمیفی و براي معرّند که مأمورآنها 
هتـر و  تعلیق گفتمـان ک حاصل آن که در داستانهاال نشانهجریان سی. وجود آورنده ي متعالی را بهاهنر

تولاستت گفتمان برتر حاکمی ،در این فضاي زبانی، . سازدمیط خواننده را ممکن ید معانی جدید توس
بلکـه حضـور  ؛ه ذات نیسـتند ـم بـ ـائـ ـمسـتقل و ق ییهـا شخصـیت از جمله خود راوي، ،ي داستانهاآدم

ـ اسـتاد درسِکـالس  در در گـرو ایـن اسـت کـه    در داسـتان  دارشـان  معنی و بـراي  حاضـر شـوند   اش نقّ
؛شناسانه و مستقل نیسـتند ي روانهاهویتان داستانیعنی کنشگرالهام بگیرند؛از اوهاگفتگوي گفتمان

و ارتبـاط نقششـان در گـرو   دارنـد و  » کاغـذي «ماهیـت بـارت،  که به گفتـۀ ی هستند السی» عوامل«بلکه 
فعکـه  گیـرد  مـی راز و رمـزي مـورد شناسـایی قـرار     پـر ن در چنین فضایی، جهـا . آنهاستبینابینی ت الی

. تر و بارورتر از جهان بیرون از داستان استمیتر و صمیره هنريهموا
زیـرا  ؛اسـت ي پیشـین  هاي و نفی گفتمانناپایدار،ییفضاچنین ساختاري ي هاویژگییگر از دیکی

استاد . آیدمیوجود ه ساز بواقعیتد و مولّيهاگیري گفتمانهمواره امکان شکلاست که از این طریق 
ایـم،  یروز بـاز کـرده  کار ما بیشتر شبیه این است که دري را که د«گوید مینویساستاناش به راوي دنقّ

» اش باغـاتی نقّ«جهان استعاريبه این ترتیب، )1382:493، گلشیري(».عکسشاید هم برامروز ببندیم؛
فــی راي معرّـألوف زنـدگی بـ  ـادات مـ ـي فکـري و عـ  هــاسـنّت داوم ـي مـ هـا محصـول نقـد و بـازنگري   

ـ  داستاناگر . ي جدید استهایتعقالن ـ نـویس و نقّ از عوامـل تکـوین ایـن جهـان عـاریتی      اس اش و عکّ
هـم از ابزارهـاي آن   و تصـویر  دوربـین و فـیلم  نیز و نقاشیو خط و رنگ، روایتو واژهو قلم،هستند
کـدیگر  یپـاي در گریـز از   و نیسـتند تضـاد  میذهنواقعیتو یعینواقعیت،در این جهان داستانی. است

شـکل  انسـتجـ گرایـی و  نـوعی هـم  آنهـا  بیناش و نقّنویس داستاندو استاد گفتگوي در ونچ؛ندارند
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در یکـدگر ریشـه   ؛اندازنـد میدست در گردن یکدیگر داستاندر فضاي عینی و ذهنی گویی . ردگیمی
:خوانیممیي در بند آخر داستان گلشیر. شوندمید کنند و متولّمیدوانند و از یکدیگر تغذیه می

داشتم به میـدان نگـاه   جا نشسته بودم ومن همان. شد و رفت که چیزي بکشدبلند]اشنقّ[هم باالخره «
دفعه کنـار  دهد که یکمیدیدم که باز دارد جهت مستطیلش را تغییر میچشم هم کردم و از گوشۀمی

و بـه ناگهـان   بعـد . زنـد مـی نوك خروسی را دیدم که دارد به زمین،رسیدمیباریکه راهی که به میدان 
ي روي دیـوار و آن  هـا کاهگلی آن پایین و بوتـه جا به جاي دیوارةد من نبودم و آندیگر نبودش، یا شای

زده وحشـت . مکیـد مـی سفید که انگار از این سو هواي کوچه و میـدان را  ؛مستطیلی بودخروس، حفرة
دیـواره را کـه کشـید و آن چنـد بوتـۀ     .سفید نبـود کاغذ حاال دیگر . کشدمیبلند شدم و رفتم ببینم چه 

کـرد و بـه   میسر بلند ،وـمقلمکرد و با هر ضربۀمیسریع کار . خشک را، خروس را بر سر دیوار کشید
نفـس ق ایستاده باشـم،  من انگار که باز میان زمین و آسمان معلّ. کردمیمستطیل رو به همان گوشه نگاه 

کـه بـه دسـتمالی    مو را قلم. کندمیبینم که چه کار میکه از پشت سرش مبادا بفهمد حبس کرده بودم؛
نگاه کردم، همچنان همان گوشه خلئی مکنده دهان گشوده . هم بلند نفس کشیدیمپاك کرد، هر دو با 

کردم، مسـتطیل سـفید و   نگاه . بود که دیدم کاغذ را از سه پایه کند و در مستطیل رو به میدان قاب کرد
بعد کـه  . طور که او کشیده بودافراشته، همانیوار بود، گردن برنبود و خروس حاال روي دمکنده دیگر 

، گلشـیري (».نشستم و چشم بستم تا یادم بیاید که چـه دیـده بـودم، صـداي قوقـولی قوقـوش را شـنیدم       
1382 :494-493(

فضـاي  ،یـن عوامـل  اازاوبا عوامل زبان ادبی و اسـتفادة هوشـمندانۀ  نویسندهذهنیتارتباط نزدیک 
ـ ذهنیـت برآمـدن  ،ي سـاختاري آن هـا مناسبی را ایجاد کرده است که از شاخصـه  ـ وت از عینیت از عینی

و نقّاشـی و  ادبیـات دو گفتمـان مختلـف   مباحثـۀ جهـان داسـتانیش   در پـرداز  راوي داستان. استذهنیت
ه نمـایش  ـرا ببه هنر آنها تبدیل براي ي جاري زندگی هاواقعیتواش از مواد استاد نقّاستفادة هنرمندانۀ

ـ  ،»مکیـد مـی واي کوچه و میدان را ـن سو هـانگار از ای«هـک» مستطیلیرةـحف«. گذاردمی ت حلـول عینی
ـ   گـذارد کـه تولیـد   مـی را به نمایش واقعیتگیري هنر از وامو ذهنیتدر  الِگر اصـلی آن خودآگـاه فع

؛پیرامونش اثر کندنیست که بر موادنویس کاتالیزورداستانگلشیريِذهنِاین،وجود با . نویسنده است
بلکـه بـه قـوانین آنهـا     ،بیندمیموارد را تدارك این همۀکه ذهن او نه تنها ولی از آنها تأثیر نپذیرد؛ چرا

کـه راوي در حـال نـوك زدن بـه زمـین      » خروسـی «. پـذیرد میتأثیر آنها هم از تا آخر شود و میمعتقد 
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ـ  امـا ؛شـود مـی بـه زودي ناپدیـد   ،دیده است در هنـرش  آن راطـوري  ،اش کمـی بعـد از آن  هنرمنـد نقّ
بـر  ،»افراشتهگردن بر«این بار اما،دوبارهآن را،پرداز در پایان پروژهکند که راوي داستانمیآفرینی باز

. شنودمیهم آن رابیند و قوقولی قوقوي میدیوار 
:گیرينتیجه

ـ ،یاختگرایسيهایکی از ویژگی همـۀ وسـیع اسـت کـه    حـوزة آن، چنـان  ه کـ چرات آن اسـت؛ جامعی
ي هاتالیي فعهاجلوها بر این عقیده استوار است که همۀعاین اد. گیردمیبر دررا زندگی ما يهاپدیده

ۀتوان به مجموعـ میراهاتالیین فعااصول همۀاز این رو، . یک زبان رسمی هستنداجتماعی ما سازندة
ریف و اداره ـتعـ ،شـود مـی ده نامیـ » انـزبـ «والً ـه معمـ ـمشابهی از قواعد انتزاعی تقلیل داد که آنچه را ک

بـه طـور   سـاختگرایی  عنـی کـه   به این م؛ستهاتکلّیویژگی بعدي روش ساختگرا تأکیدش بر . کندمی
اجـزاي  م بر همـۀ و هشماردمیم اجزاي آن مجموعه مقدهم بر هر یک از یک مجموعه را کلّمنطقی

در فقـط  آن راهـر کـل و اجـزاي    سـاختگرایان عقیـده دارنـد کـه     که ارتباط آن؛ چرابیشده و تفکیک
، ه در سـطح ـرا نـ هـا ارـساختگرایی ساخته عالوهبتوصیف کرد؛درست توان میفضاي روابط اجزایش 

ي تجربـی  هاواقعیتسوي یمی که در آناقلیعنی در ، ، بلکه در عمقواقعیتي مشهودهایعنی در حوزه
بلکـه فقـط نشـانه و پیامـد     سـاختار نیسـت؛  ،بینـد مـی گـر  مشاهدهآنچه این، بنابرکند؛میجستجو ،است

. ساختارها است
» ي دوگانـه هـا تقابل«و » تضاد«که بر این است که در حالیادبیاتیساختگرایدیگر تحلیل یژگیو

روابـط  سـاختگرایی  . »در زمانی«طور ه نه ب؛کندمیبررسی » همزمانی«طور ه استوار است، ساختارها را ب
اجزاي یک سازمان را در باز تـاریخ طـوالنی  ايداد دورهتنه در ام؛کندمیی از زمان بررسی رش خاص .

اي بلکه حاصل شـبکه ،تاریخیينه محصول روند،همزمانیاین است که ساختارِساختگرایان برداشت
بـا  آن ر ت مـؤثّ یي سـاختگرایی ضـد  هایکی دیگر از ویژگیست؛ در نتیجهجود ااز روابط ساختاري مو

این مفـاهیم را  و بندندمینو معلول طرفی بر علّتشکال ناب ساختگرایی از مفاهیم اَ. ت استیعلّمفهوم 
. کنندمیمصادره » بنديصورتقوانین «به نفع 

. دهـد مـی ري زبـان در مـتن ادبـی را نشـان     کارکرد ساختا» اش باغانینقّ«داستان انۀتحلیل ساختگرای
ماننـد زبـان و   ،یافتـه هدفـدار و سـازمان  ساختاري خود بیانگر رابطۀ بینـابینی اجـزاي هـر مجموعـۀ    چنین 

ـ  ،طوري که بازتولید گفتمان داستانه ب؛داستان است بلکـه حاصـل   ،ت نـاب نویسـنده  نه در گـرو خالقی
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یعینـ جهـان  و ذهنی داستان برآمدن جهان ینا.نده استگاه خوانآدار عناصر زبان در خودروابط معنی
داسـتانی  زبـان  فقط با استفاده از استعدادهاي هزارتوي که در حالیکشد؛میتصویر بهرا نیز از یکدیگر 

ـ   تواند چنین تعامل سرنوشتمیبزرگ اينویسندهاست که  ـ سـازي را بـین عینی ـت (ت ت و ذهنیو واقعی
. برقرار سازد) مجاز
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