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 چکیده
پاردازان سااختارگرای حاوزۀ روایات اسات کاه آرای او در ایان حاوزه، بسایار گریماس یکای از نظریاه

هااای بناادیپژوهشااگران قاارار گرفتااه اساات. نظریااۀ روایاای او بااه دلیاا  تقساایمزیاااد مااورد اسااتناد 
شناسای تحلیلای باه آسایب-خاصی کاه دارد، درخاور توجاه اسات. ایان پاژوهش باا شایوۀ توصایفی

انااد، پرداختااه در نشااریات داخلاای چاااپ شااده 1400مقالااۀ پژوهشاای کااه تااا سااال  60باایش از 
نارسااا و ناقااای اساات کااه از نظریااۀ هااای اساات. ضاارورت انجااام ایاان پااژوهش در برداشاات

بناادی شاده و بااه دور از تحلیا  و تفساایر هااایی قالابگیااری پاژوهشگریمااس شاده و باعااث شاک 
هااا باار اساااس نظریااۀ گریماااس، بااا گردیااده اساات. نتااایج حاااکی از آن اساات کااه عمااوم پااژوهش

ی باه آرای نوع هباهاایی کاه ارجاع باه اصا  کتاار او نباوده و اکثارًا باا مراجعاه باه مقااالت یاا کتاار
انااد، صااورت گرفتااه اساات. در برخااورد بااا نظریااۀ گریماااس، مااتن ادباای نادیااده گریماااس پرداختااه

ای اساات باارای ا بااات نظریااه؛ خااود پژوهشااگران نیااز گرفتااه شااده و مااتن در حکاام تماارین نقدگونااه
برجسااته باه ایان نکتااه کاه پااژوهش انجاام گرفتاه انرباااق کاما  بااا  صاورت بهدر مقااالت خاود گاااه 

انااد کااه نشااان از عاادم درک درساات از هااای مّتلاا  اشاااره کااردهلگااوی گریماااس دارد بااه شاایوه ا
دارد.های نظریهانجام پژوهش  محور 
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 مقدمه.  1

ای  شود و متن، تنها وسیله دیده نمی ی است که نشانی از متن در پژوهش  ا گونه به تب تند نظریه در مرالعات ادبی گاه  
، نه رسیدن به نتیجه. حقیقت آن  1ی و تمرین نقدی در جهت ا بات نظریه درآورد من است برای تشریک و پیکربندی 

محور، فاقد طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش هستند که این مشک  بیشتر از  های نظریه است که بیشتر پژوهش 
شناسی مقاالتی بپردازند اند به آسیب گرفته است. در این مقاله، نگارندگان سعی کرده   عدم فهم درست از نظریه نشأت 

اند. نوشته شده   (A.J Greimas)که بر پایۀ یکی از نظریات ساختگرایی، یعنی نظریۀ آلژیرداس ژولین گریماس  
ی در مرالعات ادبی دارد و تقریبًا  توجه قاب  دلی  انتّار این پژوهش، گسترۀ فراوانی آن است که سهم چشمگیر و  

 تمام مجالت، مقاالتی بر اساس این نظریه چاپ کرده و یا در دست بررسی دارند.

ّتل  کشور تا سال    60در این پژوهش، بیش از   کیه بر نظریۀ گریماس با ت  1400مقالۀ پژوهشی که در نشریات م
شناسی مقاالت سعی شده است بر اساس روش پژوهش و نتایج مقاالت، اند، بررسی شده است. در آسیب چاپ شده 

بندی و ضمن توضیک هر مورد، دلی  یا دالیلی از مقاالت چاپ شده ذکر شوند. ها و ایرادهای وارد شده، دسته آسیب 
پ یر جداگانه با توجه به محدودیت حجم این پژوهش امکان  صورت به ت  به همین دلی ، پرداختن به هر یک از مقاال

ها بر بندی بندی کرد به همین دلی  دسته توان زیر یک نوع آسیب تقسیم نبود و با توجه به اینکه برخی از مقاالت را می 
آرای گریماس نوشته    شناسی مقاالتی که با تکیه بر ، آسیب گر ی د عبارت ؛ به های مقاالت انجام شده است اساس آسیب 

دهد که برخی مقاالت یک نوع آسیب روشی و برخی دیگر، چند نوع آسیب دارند به همین دلی ، اند، نشان می شده 
ها انجام شده است. ضمن اینکه برخی از مقاالت نیز گویای پژوهشی  های این مقاله بر اساس نوع آسیب بندی دسته 

سن کام  و جّدی بودند و نشان از آشنایی و   ها نیز غور و تعّم، کافی پژوهشگران داشتند که تا حد امکان و نیاز، این ح 
 اند.که نشان از نقد راستین دارد، در مقاله ذکر شده 

شناسی مقاالت، نیاز است نکاتی روشن شود. اصواًل هدف از انجام یک پژوهش جّدی و  پیش از پرداختن به آسیب 
شود،  تحلی  و تفسیری از متن است که پیشتر مغفول واقع شده و انجام پژوهش باعث می درست، روشن کردن و یا رسیدن به  

بنابراین در مقاالت پژوهشی نیاز است  ؛  هایی از متن فعال شده و نتایجی جدید و پژوهشی به مرالعات ادبی افزوده شود قابلیت 
ار نظریه برای بررسی مت  ن(، مسألۀ اصلی مقاله )که دنبال چیست( و  که هدف از انجام پژوهش )در اینجا هدف از انّت

ار محدودۀ پژوهش مشّص و روشن شود. تمام این عوام  در کنار دّقت و وسواس خاطر   ضرورت انجام کار و چرایی انّت
 و پژوهشی جّدی به شمار آید.   قبول قاب  شود که نتیجۀ کار،  پژوهشگر در انجام پژوهش باعث می 
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 پیشینۀ پژوهش.  2

از منظرهایی به نقد یک مقاله    هرکدام محور نوشته شده است که  ب چند مقاله، نقدهایی بر مقاالت نظریه در قال   تر ش ی پ 
رده) اشاره کرد که  اند. از جملۀ این مقاالت می ای از مقاالت پرداخته یا مجموعه  توان به مقالۀ نگریماس یک روش م 

اند به این نتیجه رسیده است که عدم تفسیر و تحلیلی  شده   مقاله که در حوزۀ نظریۀ گریماس نوشته   22نویسندۀ آن بنابر  
ی است که پیش روی محققان حین ارزیابی متون و انرباق آن با نظریۀ گریماس ر  نموده  بست بن جدید نحاص   

هایی  ها و اشتباه برداری (. آنچه که نویسندۀ این مقاله در پی ا بات آن است کپی 20۵:  139۵است) )شریفی صّحی،  
این مقاالت به تفسیر و تحلی  جدیدی از متون    تنها نه شود و ا بات این نکته که  است که در مقاالت این حوزه دیده می 

نیافته  بستری شده دست  بلکه  نقالب  اند  برای  مقاله زن خشت اند  در  )همان:  ی  استفادۀ 206سازی)  دلی   به  که   )
توان برای نویسندگان این دست کاماًل درست است و می  مکانیکی از نظریه صورت گرفته است. نقدهای این مقاله 

در ا بات   تنها نه مقاالت تعبیر ناربار ابزار) را به کار برد؛ اما ضع  مقاله در ناهمّوانی عنوان با تنۀ اصلی آن است که  
رده بودن روش گریماس نیست، بلکه این نتیجه نیز از تمام مقاله برداشت نمی  یجه که یک شود. رسیدن به این نت م 

رده است و دیگر کارایی ندارد قبول این نکته است که زمانی این روش کارایی داشته است. چرور می  توان باور  روش، م 
نتایج جدید می  به  منتج  به هیچ دردی نمی داشت یک روش که زمانی  امروزه  این است که  شد  آیا غیر از  خورد؟ 

ای به دستاویز نادرست رسد صدور چنین حکم کّلی اند؟ به نظر می ه پژوهشگران برداشت و فهم درستی از نظریه نداشت 
میرد) که به دنبال مقالۀ  نمی   گاه چ ی ه بودن و حّتی سرقتی بودن مقاالت، منرقی نیست. در مقالۀ نیک روش علمی  

داخته شده  هایی پر قبلی و در جوار آن نوشته شده است به ناهمّوانی عنوان و متن مقاله اشاره و سپ  به طرح ساال 
ای را مالک  کنند و نظریه بر مقالۀ م کور وارد است بلکه در مورد تمام کسانی که در حوزۀ نظریه کار می   تنهانه است که  

های  کنندگان محترم از نظریۀ گرم  تا چه اندازه و تا کجا با نظریه کند ناستفاده دهند، صدق می کار خود قرار می 
)شعیری،   هستند؟)  آشنا  نآسیب 188:  139۵گرم   مقالۀ  مقاله،  دو  این  از  جدا  نظریه (.  کاربرد  های  شناسی 

پژوهش روایت  در  که  شناسی  گرم ()  کنشگری  الگوی  موردی:  )مرالعۀ  ایران  دانشگاه  در  تازگ به های    یۀنظ  ی 
آسیب   ی شناس ت یروا  به  است  شده  از  چاپ  عبارتند  مقاله  این  نتایج  است.  پرداخته  حوزه  این  مقاالت  شناسی 

سرحی  روشمندنبودن،  نظریه ننافرهیّتگی،  مدل نگری،  نظریه،  کژخوانی  شتابندگی، زدگی،  مکانیکی،  سازی 
تر نا  گرایانه، امتیازستانی ارتقامحورانه و شاید از همه مهم پرداز، امتیازسازی ترفیع بافی، شیفتگی در برابر نظریه مقاله 

مبانی نظری و کاربردی روایت  با  از  زۀ نظریۀ نشانه شناسی در حو آشنایی  بر شماری  معناشناسی گفتمانی و روایی 
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(. این 263- 264: 1399های روایت شناسی و نیز الگوی کنشگر ِگِرم  چیره شده است) )علوی مقدم، پژوهش 
مقاله در این حوزه نوشته شده است. نقدی که بر این مقاله وارد است و نویسندۀ آن خود بر مقاالت   23مقاله با نقد 

می   دیگر  چرور  که  است  آن  است،  کرده  وارد  به  نیز  یا  و  پرداخت  تفّحص  و  تحقی،  به  نظریه  یک  مورد  در  توان 
اند، هّمت گمارد اما به اص  کتار و مرجع اصلی نظریه )و  هایی که بر اساس نظریه نوشته شده شناسی پژوهش آسیب 

ش  ترجمه شده باشد( اشاره   که ی درصورت یا ترجمۀ آن   مبانی نظری این مقاله، تمام چهارچور ای نداشت؟ در ّب
ای بر هایی )غیر از کتار گریماس( صورت گرفته است که حاشیه ها و مقاله نظری الگوی گریماس به نق  از کتار 

اند. در خالل مباحث خود به آرای گریماس نیز اشاره کرده  ّته یوگر جسته  صورت به نظریۀ گریماس هستند و یا آنکه 
توان گرفت همین نکته است که اصواًل پژوهشگران از  بر مقاالت این حوزه می   درمجموع یکی از ایرادهایی هم که  

اند. ضمن اند و اص  کتار گریماس را ندیده نعینک) دیگران به شناخت نظریۀ گریماس رسیده   اصرالح به زاویۀ دید و  
ّتل  ایران چاپ شده  1400سال مقاله که تا  60اینکه پژوهش حاضر بر اساس بیش از  اند، نوشته  در مجالت م

های پیشین بسیار بیشتر شده است و حجم محدودۀ پژوهش برای رسیدن به نتایج استوارتری در قیاس با پژوهش 
ی که نتایج این پژوهش ا گونه به اندازهای این مقاله نیز متفاوت با مقاالت م کور است ها و چشم بندی است. تقسیم 

 اند، صدق کند.هایی که در قالب نظریه و با تکیه بر آن نوشته شده ند بر تمام پژوهش توا می 

 شناسی مقاالتآسیب .  3

اند که عبارتند از: روش انجام پژوهش، فهم ناقص و نادرست از نظریه  شناسی شده در سه دستۀ کّلی، مقاالت آسیب 
 زدگی(.و تقّدس نظریه )نظریه 

 روش انجام پژوهش .1.3
 روشن نبودن ضرورت انجام پژوهش  .1.1.3

گیری یک پژوهش است و بدون آن نظام منرقی پژوهش ممکن ضرورت انجام پژوهش در اص ، توجیه منرقی شک  
کند و در کنار نبوِد پیشینۀ مستقیم و تکراری  نماید. ضروری بودن انجام یک پژوهش، جواز انجام آن را صادر می نمی 

آید. حقیقت آن است که ضرورت انجام پژوهش بناهای پژوهش به شمار می اولین سنگ نبودن موضوع پژوهش، از 
رسد که  ای می ای خاص به طرح مسأله شود که پژوهشگر در کنار مرالعات خود در زمینه با مرالعه و تحقی، میّسر می 

کته توّجه کافی و وافی داشت و  های ادبی نیز باید به این نپیشتر به آن جوابی داده نشده است. در استفاده از نظریه 
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باشد که آن نظریه می پژوهشگر در انتّار نظریه  نتیجه رسیده  به این  باید  اوص  از  تواند جنبه ای ّب ای مجهول 
ای  های مقاالت، کلیشه های آن حوزه متفاوت باشد دّقت در عنوان های ادبی را روشن کند که با سایر پژوهش پژوهش 

های  رساند و کاماًل نشان از آن دارد که نویسندگان بر اساس چهارچور ها را می کردن آن بودن و در چهارچور عم   
پژوهش   انجام  ضرورت  اساس  بر  نه  و  تعیین شده  پیش  پرداخته   - خود   زعم به - از  پژوهش  رسالت به  گویی  اند. 

هایی است به همین پژوهشگر آن بوده است هر چیزی که عنوان داستان به آن اطالق شود، محکوم به چنین بررسی 
  …شویم: بررسی داستان های مقاالت این حوزه به کّرات با این ساختار و الگو روبرو می دلی  است که در بررسی عنوان 

بر   … ؛ سازوکارهای کنشگری در داستان … از منظر الگوی کنشگری گریماس؛ الگوی کنشگری گریماس در داستان 
 .  …اساس آرای گریماس و 
وانده است و تنها به دلی  وجود الگویی روایی،   بسا چه   در بیشتر این موارد  پژوهشگر ابتدا مرالعۀ موردی را هم ّن

داستان را از منظر آن بررسی کرده است. این در صورتی است که پژوهشگر در کنار آشنایی کافی و کاملی که با نظریه  
ورت انجام پژوهش را تبیین کند. مثاًل تغییر هدف  ای برسد که ضر دارد باید هنگام مرالعۀ داستان یا ا ر روایی به نکته 

تواند دستاویزی باشد برای  شود می یا شیء ارزشی در یک داستان که باعث دگرگونی یا سّیال بودن نوع ادبی آن می 
داستان را از منظر الگوی گریماس   … و   گر یار استفاده از نظریۀ گریماس و نه اینکه تنها به دلی  وجود کنشگر، هدف، ی 

ررسی کنند. این نکته یکی از مباحثی است که گریماس هم در نظریۀ خود بدان پرداخته است. او در نقد آرای پراپ ب 
رسمی    ازحد ش ی ب براساس تعداد عاملین در عین کنارگ اشتن همه محتواها به معنای    صرفاً گوید: نتعری  یک ژانر  می 

تا: هاست) )گریماس، بی کردن تعری  و ارائۀ عاملین تحت قالب فهرستی ساده بدون به چالش کشیدن روابط بین آن 
( بنابراین گریماس قاد دارد از ساختار مکانیکی حاکم بر نظریۀ پراپ فاصله بگیرد و کارش را با نقد آرای او آغاز  202

ن به معنا از طری، ساختارهاست و به همین دلی  است که عنار کند. چیزی که گریماس در پی آن است رسید می 
ها حّتی  کند. او معتقد است از طری، همین تقاب  عناری معنادهنده بین روابط کنشگران مررح می  عنوان به تقاب  را 

ژوهش را نیز توان ژانر )نوع ادبی( ا ر را هم تبیین کرد. متأسفانه عنوان مقاالت که طرح مسأله و ضرورت انجام پ می 
ای عم  کردن و نبوِد ضرورت انجام پژوهش هستند؛ چیزی که گریماس در نقد کنند کاماًل گواه کلیشه مشّص می 

گ ارد و به همین دلی  کند و مبنای نظری کار خود را هم بر فاصله گرفتن از همین عدم معنا می آرای پراپ بیان می 
ّت ای وجهی در واقع مسئولیت محتوای پیام  مقوله   کهن یا ل  است نگفتن  دنبال رسیدن به معنا از خالل ساختارهای م

دهد در  های زبانی ایجاد شده انجام می گیرد و سازماندهی آن را با ایجاد نوع مشّای از رابره بین ابژه می   بر عهده را  
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تا: گریماس، بی شود) ) انداز خاصی از جهان می گیری چشم واقع اذعان به این است که ساختار پیام، باعث شک  
173 )2 . 

 نبود طرح مسألۀ پژوهش  .2.1.3

توان گفت با نظام و ساختاری که در ذهن پژوهشگر کند و می ی پژوهش را روشن می وسو سمت طرح مسألۀ پژوهش،  
روی و انحراف در امان باشد و پژوهش، سیر منرقی خود را طی  شود پژوهشگر از کج آورد، باعث می به وجود می 

می نوع به کند.   استی  اندیشه  خراسنج  نیز  پژوهش  منر،  و  است  پژوهش  منر،  مسأله،  طرح  گفت  ؛  توان 
که جوار دادن    خورد ی برم ای مبهم  ای خاص به نکته ، وقتی پژوهشگر در سیر مرالعاتی خود در زمینه گری دعبارت به 

تواند طرح  افزاید، آن نکتۀ مبهم می های ادبی می مند جستجو و پژوهش است و نتایج آن نیز بر غنای پژوهش به آن، نیاز 
های تاریّی به  نویسی در ادر فارسی و گ ر از رمان ای باشد برای انجام پژوهش. برای نمونه در سیر رمان مسأله 

تواند بوطیقا و  دیده شود می   … ، مکان داستانی یا کنشگری و ای مبنی بر تغییر کارکرد زمان داستانی اجتماعی، اگر نکته 
ّتگی زمان اسروره نظام روایی ا ر را از این جنبه  های اولیۀ ادر فارسی  ای با تاریّی در رمان ها بررسی کرد. مثاًل آمی

ند مح  بحث باشد. توا شناسی می نکاتی است که بر اساس روایت   ازجمله های اجتماعی  و تغییر نقش زمان در رمان 
ستین رمان در این زمینه می  های فارسی) اشاره کرد  توان به مقالۀ نپیوستار مکانی زمانی و سهم آن در عینیت روایی ّن

ای  که از عنوان، هم طرح مسأله و هم ضرورت انجام آن کاماًل مشّص است و نتایج آن نیز بر اساس طرح سنجیده 
است. مقاالتی که بر اساس   توجهقاب  پیشین به ذهن نویسندگان رسیده، کاماًل جدید و    که از ابتدا و بر اساس مرالعات 

ای سنجیده است و صرفًا انرباق نع  به نع  متن با نظریه که  اند گویای نبوِد طرح مسأله الگوی گریماس نوشته شده 
دهندۀ عدم  دّقت در نتایج مقاالت کاماًل نشان شود.  خوانی صورت گرفته است، دیده می خوانی و گاه کم گاه در آن بیش 

ای با نظریه  طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش است. نتایج یکسان )بدون در نظر گرفتن کنشگرها(، برخورد کلیشه 
 .3رساند( گواه این مّدعاست ی تقدس نظریه را می نوع به و نبوِد نگاه انتقادی در انجام پژوهش )که  

 دلیل و علت انتخاب محدودۀ پژوهشروشن نبودن   .3.1.3

شود. پژوهشگر در سیر مرالعاتی خود در یک موضوع، در اص  انجام یک پژوهش بر اساس محدودۀ آن تبیین می 
کند بر اساس متونی که او را در رسیدن به نتایج یاری  رسد و سعی می هایی در آن حوزه می به ابهام   …نوع ادبی و 

ی خود را تبیین کند و به نتایج جدیدی برسد. آنچه مسلم است این نکته است که محدودۀ کنند، طرح مسألۀ ذهن می 
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پژوهش باید در راستای تبیین طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش باشد و ارتباطی ناگسستنی بین ابزار و متن مورد  
متن بر پژوهشگر هویدا شود که آن  بررسی وجود داشته باشد. هر متنی بر اساس رویکردهایی خاص سنجیده می 

گرایی بود چون متن اجازۀ  یا مثاًل مارف   مدرن پست های  توان در غزلیات حافظ دنبال نظریه کند. برای نمونه نمی می 
بنابراین محدودۀ پژوهش است که جواز سنجش یا عدم سنجش را از منظری ؛  دهد چنین سنجشی به دست نمی 

شود، عدم درک درست از محدودۀ محور دیده می ه در عموم مقاالت نظریه ای ک دهد. نکته خاص به پژوهشگر می 
پژوهش است. بدین معنی که پژوهشگران تنها به دلی  ارتباطی بدیهی که بین نظریه با متن مورد بررسی وجود دارد به  

توان یک متن داستانی را  مثاًل نمی ۀ خود نشان از عدم ضرورت انجام پژوهش دارد.  نوب به پردازند و این نیز  پژوهش می 
ی  فرد منحاربه های روایی سنجید بلکه متن داستانی باید شاخاه یا ویژگی  تنها بدین دلی  که داستانی است با نظریه 

داشته باشد که از منظری خاص و با تکیه بر الگوهایی روایی بتوان از آن نتایج جدیدی استنباق یا برداشت کرد. دّقت 
ار موضوع  ی که بر اساس نظریۀ گریماس نوشته شده در مقاالت  اند، گویای آن است که محدودۀ پژوهش بعد از انّت

ار شده است. مثاًل در مقاالت نالگوی کنشگران حکایت و تنها با آشنایی سرحی  های  ای که با نظریه روی داده، انّت
ست   و    ودمنهله ی کل های  )، نروایت شناسی حکایت ودمنه له ی کل بار ّن در سرک داستان با تکیه بر حکایت پادشاه 

رضا امیرخانی براساس الگوی کنشگرای گرماس)، نبررسی ساختار    «از به » برهمنان)، نتحلی  و بررسی رمان  
چه دلی  یا دالیلی وجود داشته است که سایر متون داستانی را برای    … روایی داستان کوتاه بر مبنای نظریۀ گریماس) و 

دهد که هدف از انجام پژوهش در این مقاالت نیز روشن و  ۀ خود نشان می نوببه اند؟ این نکته  رده بررسی انتّار نک 
اند که ننقد نسبت به ادبیات در درجۀ دوم اهمّیت قرار دارد و وابسته به  مشّص نیست و از این نکته نیز غفلت داشته 

(؛ یعنی محدودۀ پژوهش است که ابزار بررسی  17  : 1382آن است. به عبارتی نقد، پسایند متن ادبی است) )وبستر،  
 کند نه ابزار، متن را.را تبیین و توجیه می 

ار محدودۀ پژوهش نشده است و در در برخی از مقاالت مورد بررسی ما هیچ اشاره  ای به دلی  یا چرایی انّت
ار محدودۀ پژو هش باشد، به دست داده نشده  مواردی هم که اشاره شده دلیلی قاب  قبول که نشان از چرایی انّت

نقد و تحلی  شّایت  مثاًل در مقاالت نکاربرد الگوی کنشگر گرماس در  نادر ابراهیمی)، است.  های داستانی 
داستان نروایت  و شناسی  ممکن  غیر  داستان  موردی:  )مرالعۀ  هنیه  اکرم  و  ابراهیمی  نادر  کوتاه  هزیمه شاطر   های 

ار محدودۀ پژوهش نشده است اند هیچ اشاره این حوزه نوشته شده حسن() و بیشتر مقاالتی که در  ای به چرایی انّت
مانند نروایت  و    ودمنه له ی کل های  شناسی حکایت و در مقاالت دیگری  پادشاه  بر حکایت  با تکیه  در سرک داستان 
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این ظرفیت ]ظرفیت   برهمنان) چرایی انتّار محدودۀ پژوهش بدین گونه تبیین شده است ننویسندگان با علم به 
از معّرفی سروح سه  با نظریه[، پ   انرباق آن  یعنی داستان، گفتمان و روایتگری، داستان و  گانه یک متن روایی، 

شناسان  را با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان از لحاظ ساختار روایت، وف، آرای روایت   ودمنهله ی کل های  حکایت 
بارت ساختارگرای برجسته  چون  تودوروف، گریماس و ژنت بررسی کرده است) )نظری چروده و همکاران، ای   ،

ار محدودۀ پژوهش نیز نوف، آرای  ضرورت انجام پژوهش را تبیین نمی   تنها نه ( که  2:  1397 کند بلکه دلی  انّت
ست و هم آنکه  دهد متن، تنها ابزاری برای ا بات نظریه اشناسان ساختارگرا) عنوان شده است که هم نشان می روایت 

میان انبوه داستان  ار شده است. یا در مقالۀ  ودمنهله ی کل های  از  پادشاه و برهمنان بدون دلی  خاصی انّت ، داستان 
ار  نتحلی  ساختاری طرح داستان غنایی یوس  و زلیّای جامی) هدف از انجام پژوهش که کاماًل چرایی انّت

می  نشان  نیز  را  پژوهش  ذکر  محدودۀ  چنین  نظریات دهد،  انرباق  موضوع،  این  انتّار  از  نهدف  است  شده 
(. این توجیهات کاماًل به دور  103:  1391ساختارگرایان بر این نوع ادبی )داستان غنایی( است) )صادقی و همکاران،  

ار برد؟ های حماسی، عرفانی و تعلیمی نیز بک توان آرای ساختارگرایان را در مورد داستان از منر، پژوهشی است آیا نمی 
ی حار و قار نداستان غنایی) را نیز در پی دارد بدین معنی که نظریات ساختارگرایان  نوع به ضمن اینکه این جمله 

تنها و تنها بر این نوع ادبی )داستان غنایی( قابلیت انرباق دارد چون در غیر این صورت، هدف از انتّار موضوع نیز 
ای دیگر اما با همین مفاهیم و محتواها  نیز متأسفانه با جمالتی دیگر و به شیوه آید. در سایر مقاالت  نادرست به نظر می 

ار محدودۀ پژوهش بیان شده است که متأسفانه هیچ توجیه منرقی انجام پژوهش را در پی ندارد.  هدف و دلی  انّت
ن هر چه بهتر نظریات بیان شده است که هدف از نوشتن مقاله نشناساند   صراحتبه حّتی گاهی در برخی از مقاالت  

[ تی درنهاهای آنان و ] با پژوهش   شاهنامه تودوروف، برمون و گریماس و ]سپ [ بررسی میزان انرباق داستانی از  
تحلیلی صورت   تنها نه ( است که اواًل  203:  1394تحلی  ساختار این داستان بر پایۀ آن نظریات) )فتحی و همکاران،  

ای که خود بر توان نظریه چرور می  تر مهم نگرفته بلکه انرباق این داستان با نظریات نیز مح  بحث است و از همه 
  هم آن یگر مورد بررسی واقع شده و شک  تمرینی به خود گرفته است  اساس متن شک  گرفته است و بارها نیز در متون د 

در یک مقاله نه کتار، بهتر شناسانده شود؟ و این چه نوع شناساندنی است که در مقاله به اص  کتار گریماس هیچ 
ظریه را بر ارجاعی داده نشده است؟ و اصواًل آیا وظیفۀ پژوهشگر، روشن و فعال کردن خوانشی از متن است یا آنکه ن 

چه بوده است و چه فّری در    شاهنامه های  اساس متن معرفی کند؟ همچنین دلی  انتّار این داستان از بین داستان 
 آن وجود دارد که بر نظریه منرب، باشد؟
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ناسازی عنوان با هدف از انجام پژوهش نیز از دیگر مواردی است که کاماًل در این دست مقاالت نمود دارد. برای 
چیز دیگری  صراحت به ه در همین مقاله، عنوان، گویای تبیین و تحلی  متن ادبی در پرتو نظریه است؛ اما هدف نمون 

دهندۀ عدم درک درست از نظریه، متن ادبی، نبوِد طرح مسأله و ضرورت انجام  ذکر شده است. تمام این موارد نشان 
ار محدودۀ پژوهش محور شده  گیر مقاالت نظریه است که دامن   پژوهش و نیز روشن نبودن هدف و چرایی انّت

 .4است 

 معضل فهم ناقص و نادرست از نظریه .2.3
 عدم فهم درست از نظریه  .1.2.3

ها وجود داشته  های ادبی بر پایۀ نظریه باید درک و دریافت درستی از نظریه و ارتباق آن نظریه با سایر نظریه در پژوهش 
اوص آنجا که پژوهشگران   شوند، باعث ها آشنا می ۀ ترجمه با نظریه واسر به باشد. عدم فهم درست از نظریه، ّب

ی که نتوان به ارزیابی دقی، و درستی از متن ادبی نائ  ا گونه به باشد  هی پا ی ب شود نتیجۀ پژوهش، قالبی، نادرست و می 
شود که یک نظریۀ خاص، اص  و اساس بررسی قرار گیرد که در این صورت، می   تر آمد. این نکته زمانی برجسته 

نماید و پژوهش از مسیر درست خود دور  اشکال دیگری مانند توصیفی بودن و تحمی  نظریه بر متن نیز روی می 
از نظریه   ها عدم فهم درستهای وارده به برخی از پژوهش شود. با بررسی مقاالت مشّص شد یکی از آسیب می 

است. برای نمونه طرح کنشی گریماس که از شش الگوی کنشگری تشکی  شده گاه بدین گونه فهم شده است که  
اوص در قالب انسان باشند تا کنشگری محّق، شود. گریماس در الگوی خود    روح ی ذ کنشگرها باید   و جاندار و ّب

در کتار خود به آن اختااص نداده است. شاید یکی از  ای نکرده و حداق  مدخلی جداگانه به این نکته توّجه ویژه 
و    روح ی ذ توانند که کنشگران می  د ی آ ی برم های نظریه نیز همین نکته باشد اما از فحوای نظریۀ گریماس چنین کاستی 

تحت عنوان    هایی دیگر، جاندار نباشند و در قالب نیرویی درونی ر  بنمایند. گریماس به تبعیت از پراپ و البته با عنوان 
های موردی خود، گاهی از فرستندۀ ( و حّتی در مثال 177تا:  سوژه و ابژه به بحث عاملین پرداخته است )گریماس، بی 

. (xliiای عملیاتی هستند تا ماهوی )همان: (. در نظر گریماس، عاملین، مقوله 208برد )همان: نتاریّی) نام می 
مثال ن  ؛  (xlv. )همان:  ای فرستنده قرار گرفته است)در مقام سوژه   " "تاریخ   … کند" می ی عم   ا گونه به تاریخ  " در 

های الگوی کنشی  تواند درست باشد. در مقالۀ ننبود نقش فرستنده از نقش روح نمی بنابراین، تقلی  کنشگر به ذی 
یسندۀ آن معتقد است که ندر  گرماس در چهار رمان دفاع مقدس) طرح اصلی مسأله بر همین نکته نهاده شده و نو 

تأ یر  اصلی  شّایت  بر  اشّاصی  یا  شّص  فکری،  نظر  از  و  ندارد  وجود  فرستنده  نقش  رمان  چهار  این 
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اند شود که فرستنده را به شّایت تقلی  داده (. این اشتباه از اینجا ناشی می 148: 1390پور، )حسن  اند) نگ اشته 
تواند شّایت )و البته در نظام فکری او، کنشگر( نباشد. کند که فرستنده می اشاره می  صراحت به گریماس    آنکه حال 

تواند شّایت نباشد در برخی دیگر از مقاالت به آن اشاره شده است نگاهی فرستنده یک این نکته که فرستنده می 
اما این مقاالت هم از سویی   ( 74: 139۵نیروی محّرک و یا یک عام  است و یا یک فرد است) )حاجی آقابابایی، 

حکایت دیگر دچار بدفهمی نظریه شده  یعنی نبررسی الگوی کنشگران  برای نمونه در همین مقاله  بار اند.  های 
ست   و  ودمنه له ی کل ّن ست روایت نشنزبه و نندبه) فاقد ننیروی مّال )  )، الگوی روایی ترسیم شده برای پارۀ ّن

کند که این پارۀ روایتی کام  نیست و  ت در این پارۀ روایتی کاماًل روشن می (. دقّ 76رسان) است )همان:  نیاری 
قابلیت بررسی از منظر الگوی کنشگری گریماس نیز ندارد. این پارۀ روایتی تنها به دلی  منر، داستانی و روایی شک  

بیند و سیر عّلی  وسط روایت می   گرفته و بیشتر ناظر بر مو ، بودن روایت است. بدون این پارۀ نّست، خواننده خود را
شود و  شود. همچنین در ادامۀ روایت نیز بازگشتی به این پارۀ روایتی دیده نمی معلولی روایت برای او غیرقاب  فهم می 

کاماًل نشان از این دارد که نویسنده از این بّش فقط برای ورود به روایت استفاده کرده است. پ  ترسیم الگوی  
گریما  می کنشگری  ناساز  ش  ّب این  برای  نیاری س  تقابلی  قرب  که  هست  دلی  هم  به همین  و  و  نماید  رسان) 

شود. همچنین نویسندۀ مقاله با استناد به این پارۀ روایتی نوشته است نفاع  و گیرنده در  نمّال ) در آن دیده نمی 
تواند درست این نکته نیز نمی (.  76این حکایت یکی است که این مورد برخالف نظریۀ گریماس است) )همان:  

توانند باشد و نویسنده نیز برای درستی اّدعای خود هیچ ارجاعی مبنی بر نظر گریماس که در آن فاع  و گیرنده نمی 
تواند یکی باشند، نیاورده است. گیرنده بودن همراه با فاع  بودن در یک روایت، منافاتی با هم ندارند و کنشگر فاع  می 

صریک در ا ر خود بیان کرده است نجمع بودن دو عام  مّتل   صورت به باشد و این نکته را گریماس  گیرنده هم
(. برای نمونه در  203تا: سوژه، گیرنده هم هست) )گریماس، بی  … پ یر استتحت فرم یک کنشگر خاص امکان 

های روایت نیز به  د یکی از گیرنده کند، خو های غنایی کنشگر فاع  که برای رسیدن به شیء ارزشی تالش می روایت 
تواند رود و اصواًل کنشگری فاع  در راه رسیدن به شیء ارزشی، داللت بر گیرندگی او نیز دارد. این نکته می شمار می 

  و   ی ل ی ل های روایی خاص باشد که بسته به ژانر ادبی، قاب  تحلی  و تفسیر است. برای نمونه در داستان یکی از ویژگی 
ی جنبۀ عرفانی داستان را برجسته  ا گونه به شوند و این مسأله نیز  یکی می   ت یدرنها نظامی نفرستنده و گیرنده    مجنون 

 (.287:  1396پور،  رساند) )حسن ی وحدت را می نوع به   چراکه کند؛ می 
رفت، الگوی کنشگری گریماس ترسیم شده است که نشان از عدم فهم در ادامۀ مقالۀ م کور نیز بر اساس هر پی 
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های روایتِی کام  ترسیم شود و اگر ا ر مورد بررسی، درست نظریه دارد. الگوی کنشگری گریماس باید برای پاره 
دیدی برای آن داستان نیز صرفًا به دلی  کام  بودن پارۀ روایت ای نیز داشت، قابلیت ترسیم الگوی ج داستان درونه 

الگوی   برای هر تکه، درست نیست چون  الگویی  تکه کردن روایت و ترسیم  این صورت تکه  وجود دارد در غیر 
  ها نشان دارد. اصواًل کام  بودن این الگوی کنشگری، زمانی است که هدف اصلی در آن توان در آن کنشگران را نمی 

تواند نی ن عدم نی  به هدف باشد. عدم توجه به این نکته است که باعث کام  نشان داده شده باشد که می  صورت به 
های روایتی فقط سه کنشگر داشته باشد مثاًل پارۀ روایتی سوم مقالۀ م کور، فاع ، فرستنده و مفعول  شده برخی از پاره 

ها  های دیگر در داستان است و نبوِد این تقاب  این نشان از نبوِد تقاب  ( و 78]شیء ارزشی[ در آن وجود دارد )همان: 
بنابراین عدم درک درست از نظریه باعث شده است که پژوهش راه خرایی  ؛  هم دلی  بر کام  نبودن پارۀ روایتی است 

 در بر گیرد و نتایج آن نیز درخور توجه نباشد.
مبنای الگوی   شب   ک ی  و  هزار از مجموعۀ    " دلیله محتاله و علی زیب، " نمونۀ دیگر مقالۀ نتحلی  داستان   بر 

های پیشبرندۀ پردازی در قاه و صرفًا توجه به کنش کنشگران گرماس) است که نویسندگان معتقدند نعدم شّایت 
ر داستان، شّایتی وجود ندارد بلکه صرفًا  هایی را به دنبال دارد که عماًل گویای این است که د حکایت، ضع  

  آنکهحال (  71:  1393گیرد) )دّری و قربانی،  هایی در بستر و حوزۀ مشّص کنشی شک  می کنشگری است که کنش 
کردند. پردازی در یک زمره قلمداد می عنوان پژوهش نیز الگوی کنشی کنشگران گرماس است و نباید آن را با شّایت 

نشان   نکته  توّقع  این  نظریه،  همان  چهارچور  در  که  دارد  نظر  مورد  نظریۀ  و  پژوهش  ماهّیت  به  توجه  عدم  از 
 .۵های داستانی نیز دارند پردازی و بررسی شّایت شّایت 

 ی دیگر ها کتاب ارجاع ندادن به اصل کتاب گریماس و فهم نظریه از طریق مقاالت و  .2.2.3

اند آن هم بدون  اند، مراجعه کرده هایی که پیشتر در این حوزه نوشته شده مقاله نویسندگان مقاالت مورد بررسی بیشتر به  
ای نادرست از اص  نویسندگان آن مقاالت، برداشت یا ترجمه   بسا چه آنکه صّحت و سقم اطالعات را بسنجند و  

اول اهمّیت را دارد نا ر نظریه به دست داده باشند. به همین دلی  است که مرجع اصلی در انجام یک پژوهش، درجۀ  
(. دّقت در منابع مقاالت مورد  31: 1390مرجع باید معتبر و از صّحت و سقم و درستی برخوردار باشد) )مرادی، 

می  نشان  ندیده بررسی  را  گریماس  کتار  اص   مقاالت،  نویسندگان  بیشتر  که  طری،  دهند  از  و  واسره  با  و  اند 
های: نبررسی الگوی کنشگران  اند. برای نمونه مقاله د، با نظریه آشنایی پیدا کرده ان هایی که پیشتر انجام شده پژوهش 
ست  حکایت  ّن بار  آقابابایی،  ودمنه له ی کل های  )حاجی  در  139۵)  روایت  ساختار  تحلیلی  نبررسی   ،)



   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 128

 

الگوی نشانه   المحجوب کشف  اساس  بر  )دهقانی،  هجویری    (، نبررسی ساختار 1390شناسی روایی گریماس) 
(، نبررسی  1391زاده،  روایی سه داستان از تاریخ بیهقی بر مبنای الگوی کنش گریماس) )خراسانی و غالمحسین 

(، نتحلی  داستان  139۵ای بر اساس الگوی کنشی گرماس) )پارسا و قابلی،  ساختار حکایت خیر و شر نظامی گنجه 
(، نتحلی  ساختار  1391انی و شوبکالیی،  عرار بر اساس نظریۀ کنشی گرماس) )روح    ی الط منطق شیخ صنعان  

بهرام و   پایۀ نظریۀ گریماس) )مشهدی و  وار،    اندام گ  روایتی داستان    های شناسی حکایت (، نروایت 1393بر 
شناسی  (، نروایت 139۵در سرک داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان) )نظری چروده و همکاران،    ودمنه له ی کل 

های روایی در داستان  ها، عناصر و گزاره (، نزنجیره 1392های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه) )صالحی،  داستان 
درصد مقاالتی که در این حوزه نوشته   90ًا بیش از ( و تقریب 1392نظامی) )فروزنده،  ک یپ هفت بانوی حااری از  

اند و این نشان از آن دارد که نویسندگان  اند، هیچ ارجاعی به اص  کتار که توسط گریماس نوشته شده است، نداده شده 
 ۀ خود، نشان از درک ناقص نظریه دارد.نوب به اند و این نکته  نبا واسره) با نظریۀ گریماس آشنا شده 

از مقاالت بیشتر  ک ی کدام سازد که  اند روشن می ی در این حوزه چاپ شده تازگ به و تبیین منابع مقاالتی که  بررسی  
بوده  ارجاع  و  مح   بهرام  داستان  روایتی  مقالۀ نتحلی  ساختار  منابع  وقتی  نمونه  برای  نظریۀ    اندام گ  اند؟  پایۀ  بر 

بیندازیم،  1393گریماس) )مشهدی و  وار،   مانند می ( را نگاهی  بینیم فهم و آشنایی نظریه از رهگ ر مقاالتی 
شّایت  روابط  در  نتحلی   در    مجنون   و   ی ل ی ل ها  روایت  ساختار  تحلیلی  نبررسی   المحجوب کشف نظامی)، 

عرار بر اساس    یالط منطق شناسی روایی گریماس)، نتحلی  داستان شیخ صنعان هجویری بر اساس الگوی نشانه 
پوش از منظر بارت و گریماس)، نالگوی کنشگر در  نظریۀ کنشی گرماس)، نتحلی  ساختاری داستان پادشاه سیاه 

سی داستان  شنابر اساس نظریۀ الگوی کنشگر آلژیرداس گریماس)، نروایت   ی معنو   ی مثنو های کالمی  برخی روایت 
یعنی به جای مراجعه به اص  کتار که در حقیقت، ؛  ) برای نویسندگان حاص  شده است ودمنه له ی کل   بوم و زاغ در 

آن هم    ّته یوگر جسته   صورت به   هرکدام اند که  کرد، به مقاالتی مراجعه کرده از این مقاالت می   از ی ن ی ب ها را کاماًل  آن 
اند. روش انجام یک پژوهش بّاوص در حوزۀ  به نظریۀ گریماس پرداخته  ها قول نق  بدون ارزیابی صّحت و سقم 

راد تاورات یا مسائ  یک بنای فکری )  راد اصول اندیشه طورکل به نظریه باید بر اساس ناسّت های صاحب ی اسّت
( و سپ  نبیان ارتباق این فکر با آن افکار و تعیین میزان  380:  1387های وی) )ستوده،  سّن از مجموعۀ گفته 

آن نسبت به اص  نظم فکری و همچنین نسبت به سایر افکار او) )همان( باشد و ناگفته پیداست از    وسقم صحت 
ان به درک و دریافت درستی از  تو اند، نمی های دیگری که در این حوزه و بنابر اهدافی دیگر نوشته شده طری، پژوهش 
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ها از اصول اساسی یک اص  نظریه نائ  آمد و در انجام هر پژوهشی پیدا کردن اسناد درجه اول آن حوزه و ارجاع به آن 
 آید.پژوهش جّدی به شمار می 

 زدگی(معضل تقّدس نظریه )نظریه  .3.3

به آن توجه کرد، خوِد متن ادبی است. در برخورد با   یکی از مباحثی که در بررسی متون ادبی باید با وسواس بیشتری 
ای زبان دخالت دارد)  شود و در تولیدش نظام نشانه کنیم که به شکلی منسجم تولید می متن نمتن را پیامی فر  می 

برداشتی    باشد و به ارزیابی و   فهم قاب  ی باشد که برای مّاطبان  ا گونه به (. تعبیر و تفسیر متن باید  20:  1398)صفوی،  
تواند این تعبیر و تفسیر از متن را برای ما فعال  از متن برسند. حال بحث اینجاست که یک نظریه، چرور و چگونه می 

آسایی کاماًل با یک متن همساز باشد و بر اساس آن بتوان  معجزه  صورت به تواند کند؟ و اصاًل یک نظریه چرور می 
دهند، آن است شناسی این مقاالت نیز نشان می اد؟ آنچه مسّلم است و آسیب های ممکن متن را نشان د یکی از جهان 

ها با یکدیگر است اند زیرا تنها از آمیزۀ این گونه [ بدون تلفی، با یکدیگر محکوم به شکست …های نقد ادبی] که نگونه 
آورد)  چه تعبیر یا تعبیرهایی را به همراه می توان معلوم کرد، جهان ممکن آفریدۀ فرستندۀ پیام در برابر گیرندۀ پیام  که می 

های ادبی، بدون توجه به متن های حوزۀ نظریه (. عدم توّجه به این نکته باعث شده است برخی از پژوهش 2۵)همان:  
ها  به نتایجی دست یابند که با در کنار هم قرار دادن نتایج پژوهش   -خود   زعمبه - و صرفًا بر اساس چهارچور نظریه  

 گ اریم:آمدۀ چند مقاله را کنار هم می   به دستها برسیم. برای نمونه نتیجۀ  به تکراری بودن آن 
دستنتایج  ن تحقی،،    به  این  از  گرماسآمده  کنشگران  الگوی  تحلی    انطباق  و  تبیین  در  را 

رشّایت این  ]های  بهمان  می  از  نشان  امیرخانی[  رضا  اصلی از  کنشگر  می ؛  محور  در  دهد. 
ی فرانک ناصری است. در محور انتقال با  فرزندخواندگ مرتًی مشکات و اهداف او شوق پرواز و  

هایی مرتبط به هدف اصلی و هدف فرعی از نوع شوق پرواز مرتًی مشکات، طیبه همسر  فرستنده
فرانک ناصریمرتًی، سرگرد خلبان رحیم   و  یا ذی   میریان  نفعان روایت به موجه هستیم. گیرنده 

ترتیب؛ طیبه همسر مرتًی، سرگرد خلبان رحیم میریان، فرانک ناصری، مرتًی مشکات، عموی  
باشند و در محور قدرت، یاریگران این روایت، سرگرد خلبان  فرانک، سیروس؛ پسر عموی فرانک می

میریان، طیبه همسر مرتً پیرزن سر سرگرد خلبان آرش  رحیم  فرانک،  فرانک ناصری، عموی  ی، 
می تیموری هستند) تیموری  آرش  سرگرد خلبان  و  هوایی  نیروی  فرماندهی  بازدارندگان،  و  باشند 

 (.149: 139۵)عرفانی بیًایی و اکبری، 
 

یماسن ، عناصر روایی در داستان بانوی حااری عبارتند از: شناسنده: شاهزادۀ  بر اساس طرح گر
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نیروهای   جوان؛  شاهزادۀ  گیرنده:  و  حااری  بانوی  فرستنده:  ازدواد؛  شناسایی:  موضوع  جوان؛ 
های تیزهمت و مردم شهر و نیروهای مّال : بانوی حااری و  دهنده: مرد فیلسوف، انسانیاری

در این داستان شام  گزارۀ وصفی )توصی  شاهزادۀ جوان(، گزارۀ وجهی   های رواییپادشاه. گزاره 
های  )شرح باورها و آرزوهای شاهزاده( و گزارۀ متعّدی )اشاره به اقدامات شاهزاده( است و زنجیره 
کنش  )شرح  اجرایی  شاهزاده(،  با  حااری  بانوی  بین  )پیمان  پیمانی  زنجیرۀ  شام   و روایی  ها 

باشد در داستان بانوی حااری، و انفاالی )وضعیت متعادل پایان داستان( می   کارکردهای شاهزاده(
قرارداد )بی فقدان  قرارداد )نظم( به کار گرفته شده است.    نظمی( ساختار  باید  وجود  پایان  در 

یماس برای تحلیل و بررسی یک روایت شناسایی و  اضافه کرد که همۀ اجزا و عناصری که گر
 (.214: 1392)فروزنده،  )داستان بانوی حصاری وجود دارد معرفی کرده در  

 

، با نگرشی جامع و کاملتواند، عنوان محم  تحلی  این روایت می لگوی کنشگرای گریماس بهان
های این رمان را در الگویی دقی، پیرامون سه محور نمی )، نانتقال) و نقش هر یک از شّایت

این  یماستحقی،،    نقدرت) به نمایش بگ ارد. نتایج  الگوی کنشگرای گر و    انطباق  در تبیین  را 
شّایت میتحلی   نشان  رمان  این  روایت،  های  این  در  اصلی  کنشگر  می ،  محور  در  دهد. 

، باورهای یپرستهن ی، میدوستارزشی و هدف اصلی این روایت، نتقویت نوعنیوس ) است. شیء
شود یوس  تالش کند تا به این دفاع مقدس و شهادت) است. آنچه باعث می  یهادینی و ارزش 

وطن  دهد، نعش،،  سوق  هدف  این  انجام  به  را  او  و  شود  نائ   و    یپرستهدف  شهدا  یاد  و حفظ 
این میان، یوس  به ی فشانخاطرات جان در  این هدف  ) آنان است.  از  اولین کسی است که  عنوان 

چا و افراد دیگری نیز در این  یابد. اهالی کانی اش )شهادت( دست میینهبرد و به آرزوی دیرسود می 
م سود  به  برندیبّش  این  و  در  همراهان  و  یاریگران  هستند.  نظر  مّد  فرعی  نفعان  صاحب  عنوان 

منیژه)   و  تارو   و بازدارندگان روایت، نحزر کومله،  ادری  و دالرام)  ماّل  روایت، نابو خًر، 
 . 6(2۵3: 1396زانه و همکاران، ) )کیّای فرهستند

در تمام این مقاالت، تنها اسامی کنشگران تغییر پیدا کرده است و نتایج بدون در نظر گرفتن اسامی خاص، کاماًل  
ها بیشتر به دلی  انرباق نع  به نع  نظریه با متن است. گویی رسالت با هم همپوشانی دارند. ضع  این پژوهش 

یی در  وچرا چون ای قرآنی، مقّدس است و هیچ ی که نظریه مانند آیه ا گونه به نظریه است؛ پژوهشگران، ا بات درستی 
کند و یا اینکه نظریۀ ادبی  آن راه ندارد ننباید تاّور کرد که نظریۀ ادبی قواعد خراناپ یر و مرمئنی را برای تفسیر ارائه می 

ای پیچیده و  های انتقادی پیشین، حوزه ادبی برخالف برخی شیوه ای دیگر برای قرائت ادبیات است. نظریۀ  صرفًا شیوه 
بر حسب مجادله و تفاوت مشّص می  بیشتر  (. نکتۀ اخیر 10:  1382) )وبستر،  نظر اتفاق شود تا  متغّیر است و 
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شناسی  ها در قالب جمالتی مانند نبررسی متون منتّب بر مبنای مربع نشانه )تقّدس نظریه( در بیشتر نتایج پژوهش 
زنجیره  شک  و  سیر  و  داستان  در  موجود  روایی  آن های  در  معنا  کنش   مرابقتها،  گیری  الگوی  با  را  متون  این 

و    - که معیار سنجش متون داستانی است- گریماس   تأیید کرده و فر  مقاله را به ا بات رسانده است) )خراسانی 
با نمودارهای الگوی کنشگر همّوانی دارد)    ی خوب به می  های نادر ابراهی (؛ نداستان 26۵:  1391زاده،  غالمحسین 

شناسان ساختارگرا تراب،  اغلب با آرای روایت   ودمنه له ی کل های  (؛ نحکایت 127:  1387)علوی مقدم و پورشهرام،  
) )نظری چروده و  یک ساختار روایی مشابه ترسیم کرد   ودمنه له ی کل های  توان برای تقریبًا همۀ حکایت می   جهی درنت دارد  

و    در تأیید نظریات گرم  (؛ ندر واقع رمان بولگاک   1:  1397همکاران،   نقش خود را ایفا کرده است) )مرهری 
ۀ  نوب به بیان شده است که حاکی از نگرشی تقّدس گونه به نظریه دارد. این نوع نگاه    … ( و 23:  1393ناظرزادۀ کرمانی،  

نبوِد ضرورت انجام پژوهش دارد زیرا    تی درنهاطرح مسألۀ نادرست و    خود باعث عدم درک درست از نظریه و سپ  
 شود.ترین شاخاۀ یک پژوهش جّدی که همانا نوآوری در نتایج است در این دست از مقاالت دیده نمی اصلی 

 یر ی گجه ینت

پ یر کردن در آن امکان   وچرا چون ای دارد که  ها، حکم آیه دهد که نظریه در این دست از پژوهش نتایج پژوهش نشان می 
نیست و این متون ادبی هستند که باید خود را همگام و هماهنگ با نظریه کنند تا درستی و نارزشمندی) خود را آشکار  

ها گرفته و پژوهشگران را به اربار ابزاری  ی است که تمام روح پژوهش را از این پژوهش ا گونه به کنند. تقدس نظریه 
شان تنها و تنها تربی، متن با نظریه و آشکارکردن فراگیری و همگانی بودن نظریه در تحلی  متن تبدی  کرده که وظیفه 

بندی ا ر توجه شود و تحلیلی یا تفسیری از متن به  ها و قالب است. برخورد ابزاری با متن باعث شده که به روساخت 
نظریه  نشود. همچنین  داده  ر دست  خود  و زدگی،  مسأله  طرح  پژوهش،  محدودۀ  انتّار  در  و    … ا  داده  نشان  نیز 

از همه  پژوهش  است.  آورده  پایین  نقد  تمرین  در سرک یک  را  اکثر   تر مهم ها  در  هم  گریماس  کتار  چون اص  
باعث   اند، بسیار پراکنده و مشّوش با آن آشنا شده   صورت به ها آن هم  ها دیده نشده و تنها از طری، سایر پژوهش پژوهش 

ترین اصرالحات ای موارد، بدیهی ی که حّتی در پاره ا گونه به فهمی از نظریه شده کج  اصرالح به برداشت نادرست و 
گریماس نیز درک نشده است. از سوی دیگر ناتوانی در ترکیب این نظریه با دیگر ابعاد روایت برای رسیدن به یک معنا  

ها دامن زده است که توان ترکیب نظریه با ابعاد دیگر روایی نیز پژوهش  در خالل بوطیقایی خاص، بر مکانیکی بودن 
 پ یر خواهد بود.گیری آن امکان های شک  از نظریه و زمینه   جانبه همه در کنار شناخت دقی، و 
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 هانوشت پی 
شاید این امر بیشتر ناشی از ماهّیت ساختارگرایی نیز باشد که در پی یافتن الگوهایی یکسان در نوع خاص ادبی باشد اما آرای  .  1

های ادبی نادیده گرفته نباید ا ر ادبی در پژوهش  درهرصورت ساختارگرایان نیز بر پایۀ آ ار ادبی شک  گرفته است؛ بنابراین 
نیز جدا از ساختار حاکم بر آن نشان داده شود. اینکه هر ا ر ادبی از الگوهای کنشگری بهره برده شود و باید فردیت ا ر ادبی  

ای و با چه هدفی این الگوها را بکار گرفته است تواند نتیجه و دستاورد پژوهشی باشد اما اینکه ا ر ادبی به چه شیوه است نمی 
: پسامدرن  های روایت   و   ساختارگرایی   توان به مقالۀ نالگوهای مونه می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. برای نمی 

) اشاره کرد که در همان چکیده هدف از  (گریماس   کنشی   الگوی   با   آتش   کنار   ی کول   رمان   تحلی  :  نمونه )   تباین   یا   تعام  
توان فهمید که متن در درجۀ  ی تبیین شده و می خوببه کاربست نظریۀ ساختارگرایی و سپ  پیوند آن با الگوهای پسامدرن 

(. همچنین مقالۀ 139:  1394سرایی و محمدی،  دوم اهمّیت قرار ندارد و نتایج مقاله نیز درخور توجه است )یعقوبی جنبه 
ّریب لنگرهای کنشی معنا: تحلی  تالطم شوشی در گفتمان ادبی )مرالعۀ موردی: نظام گفتمان ادبی در ا ر این سگ  نت 

 خواهد رکسانا را بّورد() که با تکیه بر الگوها به تحلی  و معنایی از ا ر ادبی رسیده و متن نادیده گرفته نشده است.می 

بر مبنای الگوی کنش گریماس)، نبررسی    ی هقی ب   خ ی تاراختار روایی سه داستان از  توان مقاالت نبررسی س برای این بّش می .  2
نامه ای بر اساس الگوی کنشی گرماس)، نبررسی ساختار دو حکایت از مرزبان ساختاری حکایت شّر و خیر نظامی گنجه 

عّرار بر اساس نظریۀ کنشی      یالط منطق با استفاده از الگوی کنشی گرماس)، نتحلی  داستان شیخ صنعان    کر ی پ هفت و  
یۀ نظریۀ گریماس)، نتحلی  ساختار روایی داستان حًرت بر پا   اندام گ  گرماس)، نتحلی  ساختار روایتی داستان بهرام و  

رضا امیرخانی بر اساس الگوی   از به سلیمان )ع( و ملکۀ سبا بر پایۀ الگوی روایی گریماس)، نتحلی  و بررسی رمان  
 اشاره کرد.  … کنشگرای گرماس) و 

شود و تنها تربی، و تحمی  نظریه بر متن  ها دیده نمی ای در آن توان مقاالت زیر را نام برد که هیچ طرح مسأله برای نمونه می . 3
نظامی)،  کر یپ هفت های روایی در داستان بانوی حاار از ها، عناصر و گزاره ادبی بدون خروجی پژوهشی هستند نزنجیره 

روایی   نتحلی  و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس)، نبررسی ساختار
از   داستان  نظریۀ   ی هق ی ب   خ ی تار سه  مبنای  بر  کودکان  داستان  روایی  ساختار  نبررسی  گریماس)،  کنش  الگوی  مبنای  بر 

 .  … گریماس) و 

 جامی).  ی خای زل   و   وسف ی نمونۀ دیگر: نتحلی  ساختاری طرح داستان غنایی  .  4

ال ()، نتربی، بوف کور و ال نامه بت ی مص   و     یالط منطق   نامه، ی الهعرار ) های  های دیگر: نتحلی  ساختار روایی منظومه نمونه .  ۵
 بر اساس نظریۀ گریماس).

بر  )  ی نظام  ن ی   ی و ش  خس و های قرآنی بر اساس نظریۀ کنشی گریماس)، نساختار روایت های دیگر: نتحلی  داستان نمونه . 6
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شناسی در دو منظومۀ غنایی ا ر نظامی بر اساس الگوی گرماس)، پایۀ نظریۀ معناشناسانۀ گریماس()، نمقایسۀ روایت 
در سه   نامه م زبان های  شناسی حکایت ایۀ الگوی روایی گریماس)، نروایتبر پ   ا یاالول تذک ة نتحلی  حکایات تعلیمی  

بر بنیاد   نامه م زبان   سرک: داستان، گفتمان و روایتگری با تکیه بر حکایت دادمه و داستان)، نبررسی دو حکایت از بار سوم 
 الگوی کنشی گریماس).
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 کتابنامه
های  پژوهش   ). فالنامۀ کری پ هفت شناسانۀ داستان گنبد پیروزۀ  (. نتحلی  روایت 1388. ) ، بهاره پژومندداد   ؛ بامشکی، سمیرا 

 .4۵-66. صص  23. سال ششم. شمارۀ  ادبی 
اکبر  احمد رضی ؛  محسن   ، آبادی بتالر   ، ( منظومه (.  1391.  روایی  ساختار  )الهی نتحلی   عرار  منر، های  و  نامه،  الریر 

 .۵-30. صص ۵4. شمارۀ  پژوهی ادبی متن نامه().  مایبت 
ای بر اساس الگوی کنشی  (. نبررسی ساختاری حکایت )خیر و شر( نظامی گنجه 139۵. ) ، نرج  قابلی  ؛ احمد پارسا، سید 

 .1- 14. صص  2. شمارۀ  فنون ادبی گرماس).  
.  ادب غنایی(. نساختار روایت خسرو و شیرین نظامی )بر پایۀ نظریۀ معناشناسانۀ گریماس(). پژوهشنامۀ  1394 وار، فاطمه. ) 

 .37-۵8. صص 24سال سیزدهم. شمارۀ  
ادبیات  ). پژوهشنامۀ  ودمنه له ی کلهای بار نّست  ن حکایت (. نبررسی الگوی کنشگرا 139۵آقابابایی، محمدرضا. ) حاجی 

 .69-100. صص  32. سال هشتم. شمارۀ  تعلیمی 
ادبیات    های الگوی کنشی گرماس در چهار رمان دفاع مقدس). نشریۀ (. ننبود نقش فرستنده از نقش 1389پور، عسکر. ) حسن 

 .147- 166. صص  3. سال دوم. شمارۀ  پایداری 
 . تهران: آریا زمین.ی نظام   یی غنا   ی ها منظومه   در   ت یروا   ی قا یبوط (.  1396پور، هیوا. ) حسن 

(. نبررسی ساختار روایی سه داستان از تاریخ بیهقی بر مبنای الگوی  1391. ) ، غالمحسین زاده غالمحسین  ؛ خراسانی، فهیمه 
 .26۵-291. صص  2۵. شمارۀ  نامۀ زبان و ادبیات فارسی کاوش کنش گریماس).  

نامه در سه سرک: داستان، گفتمان و  های مرزبان شناسی حکایت (. نروایت 1391. ) ، میثم خانقاه ربانی   ؛ چروده، بهرام خشنودی 
 .1- ۵1. صص  ۵1. شمارۀ  پژوهی ادبی متن ی با تکیه بر حکایت دادمه و داستان).  تگری روا 

(. نتحلی  داستان "دلیله محتاله و علی زیب،" از مجموعۀ هزار و یک شب بر مبنای الگوی  1393. ) ، حسین قربانی   ؛ دری، نجمه 
 .47- 73. صص  46. سال یازدهم. شمارۀ  های ادبی پژوهش کنشگران گرماس). فالنامۀ  

اسی روایی  شن المحجور هجویری بر اساس الگوی نشانه (. بررسی تحلیلی ساختار روایت در کش  1390دهقانی، ناهید. ) 
 .32- 9. صص  61. شمارۀ ی ادب   ی پژوهمتن گریماس.  

منر، 1391. ) اکبر ، علی شوبکالیی   ؛ روحانی، مسعود  داستان " شیخ صنعان"  نتحلی   نظریۀ کنشی  (.  الریر عرار براساس 
 .89- 112. سال ششم. شمارۀ دوم. صص  های ادب ع فانی )گوه  گویا( پژوهش گرماس). نشریۀ  

 ی. تهران: سمت.فارس   ات ی ادب   در   ، یتحق   روش   و   ی شناس مرجع (.  1387ستوده، غالمرضا. ) 
.  ق آنی  - های ادبی پژوهش های قرآنی براساس نظریۀ کنشی گریماس). فالنامۀ  (. نتحلی  داستان 1397سلرانی، فاطمه. ) 
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 .۵4-3۵. صص 2سال ششم. شمارۀ  
 201- 214. صص  34. شمارۀ نقد ادبی (. نگریماس یک روش مرده).  139۵صحی، محسن. ) شریفی 

) شعیری، حمید  نیک روش علمی هیچ 139۵رضا.  منتشر گاه نمی (.  یادداشت  در پاسخ به  شدۀ )گریماس یک روش  میرد 
 .187- 191. صص  36. شمارۀ  نقد ادبی مرده().  

ادبی )مرالعۀ  (. نتّریب  1400شعیری، حمیدرضا و همکاران. )  در گفتمان  تحلی  تالطم شوشی  معنا:  لنگرهای کنشی 
و   1. شمارۀ  ادبیات پارسی معاص  خواهد رکسانا را بّورد(). نشریۀ  موردی: نظام گفتمان ادبی در ا ر این سگ می  بهار 

 .181- 20۵تابستان. صص  
دیگران. )  و  غنایی "یو1391صادقی، اسماعی   داستان  ّا"ی جامی). پژوهشنامۀ  (. نتحلی  ساختاری طرح  و زلی ادب  س  

 .103- 124. صص  19. سال دهم. شمارۀ  غنایی 
نشریۀ  های فارسی).  (. نپیوستار مکانی زمانی و سهم آن در عینیت روایی نّستین رمان 1397آباد، هاشم. ) محسن صادقی 

 .97  - 117. صص  24شمارۀ    ادبیات پارسی معاصر.
و  های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه )مرالعۀ موردی: داستان غیر شناسی داستان نروایت (.  1392صالحی، پیمان. )  ممکن 
 17- 37. صص  12. شمارۀ  نامۀ ادبیات تطبیقی کاوش حسن().  هزیمه شاطر 

وی روایی  (. نتحلی  ساختار روایی داستان حًرت سلیمان و ملکۀ سبا بر پایۀ الگ 139۵. ) ، فاطمه خانلو گنج  ؛ صدقی، حامد 
 .23- 46. صص  3. سال چهارم. شمارۀ  ق آنی   - های ادبی پژوهش گریماس). فالنامۀ  

 . تهران: نشر علمی. ی ادب   نقد   ی هاه ی نظ    با   یی آشنا (.  1398صفوی، کورش. ) 
الگوی  139۵. ) ، حمیدرضا اکبری   ؛ عرفانی بیًایی، محمدجواد  امیرخانی براساس  از به" رضا   " و بررسی رمان  (. نتحلی  

 .149- 170. صص  14. سال هشتم. شمارۀ  ادبیات پایداری   کنشگرای گرماس). نشریۀ 
های داستانی نادر  (. نکاربرد "الگوی کنشگر" گرماس در نقد و تحلی  شّایت 1387. ) ، سوسن پورشهرام   ؛ مقدم، مهیار علوی 

 .9۵-116. صص  8. سال دوم. شمارۀ  های ادب ع فانی )گوه  گویا( پژوهش ابراهیمی). نشریۀ  
) علی  و همکاران.  نسرین  مرزبان 1393اکبری،  سوم  بار  از  دو حکایت  نبررسی  گریماس).  (.  کنشی  الگوی  بنیاد  بر  نامه 

 .292-267. صص  28. شمارۀ  نامۀ زبان و ادبیات فارسی کاوش 
نامۀ زبان  کاوش رایان).  گهای ساختار (. نبررسی ساختاری طرح داستان فریدون بر اساس نظریه 1394فتحی، امیر و همکاران. ) 

 203-233. صص  31. شمارۀ  و ادبیات فارسی 
نظامی). پژوهشنامۀ    کر ی پ هفت های روایی در داستان "بانوی حااری" از  ها، عناصر و گزاره (. نزنجیره 1392فروزنده، مسعود. ) 

 .197- 216. صص  20. سال یازدهم. شمارۀ  ادب غنایی 
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و همکاران.   نرج   مرزبان 1400) قابلی،  از  دو حکایت  ساختار  نبررسی  و  (.  کنشی    کر ی پ هفت نامه  الگوی  از  استفاده  با 
 .93- 110. صص  19. شمارۀ  فصلنامۀ مطالعات تحقیقات ادبی گرماس).  

. صص  ۵. شمارۀ  ادب پژوهی پوش از منظر بارت و گرماس).  (. نتحلی  ساختاری داستان پادشاه سیاه 1387کاسی، فاطمه. ) 
200-183. 

ای  (. نتحلی  و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی  1397رضا و همکاران. ) فرزانه، احمد کّی
 .2۵3- 278. صص 77. شمارۀ  پژوهی ادبی متن کنشگران گریماس).  

گریماس، مرالعات ادبیات    (. نتربی، )بوف کور( و )ال ال( بر اساس نظریۀ 1393. ) ، سمیرا قاسمی   ؛ اصغر ی عل محمودی،  
 .73- 92. صص  31. شمارۀ  مطالعات ادبیات تطبیقی تربیقی).  

ادبیات  (. نتحلی  حکایات تعلیمی ت کره االولیا بر پایۀ الگوی روایی گریماس). پژوهشنامۀ  1392مدرسی، فاطمه و دیگران. ) 
 .73- 102. صص  20. سال پنجم. شمارۀ تعلیمی 
 تهران: فرهنگ معاصر.  . ی شناسم جع (.  1390. ) هّٰلل مرادی، نورا 

.  پژوهی ادبیمتن اندام بر پایۀ نظریۀ گریماس).  (. نتحلی  ساختار روایتی بهرام و گ  1393. ) ، فاطمه  وار   ؛ امیر مشهدی، محمد 
 .63- 10۵. صص  61شمارۀ  

بر اساس نظریۀ آلژیرداس   های کالمی مثنوی معنوی (. نالگوی کنشگر در برخی روایت 1390. ) ، راضیه آزاد  ؛ مشیدی، جلی  
 .3۵-46. صص  3. شمارۀ شناسی ادب فارسی متن گرماس).  

معناشناختی روایی  (. نروایت در رمان مرشد و مارگریتا براساس نظام نشانه 1393. ) ، فرهاد کرمانی ناظرزاده  ؛ مرهری، سیدمیثم 
 .123- 143. صص  1. سال نوزدهم. شمارۀ  پژوهش ادبیات معاص  جهان گرم ). نشریۀ  

 .7-27. صص  14. شمارۀ  ادب پژوهی ).  ودمنهله یکل شناسی داستان بوم و زاغ در  (. نروایت 1389لو چهرقانی، علیرضا. ) نبی 
.  نامۀ زبان و ادبیات فارسی کاوش (. نبررسی ساختار روایی داستان کودکان بر مبنای نظریۀ گریماس).  1393. ) 

 .147- 173. صص  26شمارۀ  
شناسی در دو منظومۀ غنایی ا ر نظامی براساس الگوی گرماس).  (. نمقایسۀ روایت 1397افراپلی، ع را و دیگران. ) نایری  

 .20۵- 224. صص 30. سال شانزدهم. شمارۀ  ادب غنایی پژوهشنامۀ  
حکایت پادشاه  در سرک داستان با تکیه   ودمنه له یکل های  شناسی حکایت (. نروایت 1397نظری چروده، معاومه و همکاران. ) 

 .1- 16. صص  22. شمارۀ  فنون ادبی و برهمنان).  
 . ترجمۀ الهه دهنوی. تهران: روزنگار.ی ادب   یۀ نظ   ۀ مطالع   ب    ی درآمد  ش ی پ (.  1382وبستر، راجر. ) 

نمونه:  های پسامدرن: تعام  یا تباین ) (. نالگوهای ساختارگرایی و روایت 1394. ) ، خدیجه محمدی   ؛ سرایی، پارسا یعقوبی جنبه 
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نشریۀ   گریماس().  کنشی  الگوی  با  آتش  کنار  کولی  رمان  معاص  تحلی   پارسی  شمارۀ  ادبیات  پنجم.  سال   .2 .
 .180- 139 صص 

Greimas, A.J (without date). Structural semantics. (an attempt at a method). 
University of nebreska press. Lincoln and London. 


