
فهرست اصطالحات تخصصی 
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آغاز و پایان شاید معنایشان بدیهی به نظر بیاید اما کارکردشان ممکن است پیچیده 
گاهی پایان روایت مثل نقطه ی حل وفصل دعوا است.  و حتی سرنوشت ساز باشد. 
یا  آغاز  با  لزومًا  روایی  گفتمان  پایان  و  آغاز  که  باشید  داشته  توجه  نیز  نکته  این  به 
پایان قصه یکی نیست. مثاًل روایت های حماسی بر اساس سنت از وسط قصه شروع 

می شدند )آغاز از میانه(. ن.ک. به فرجام.

که  آینده نمایی همان فلش فوروارد است؛ به عبارت دیگر اشاره به مطلبی در روایت 
قرار است بعدًا در قصه بیاید. در مقابل گذشته نمایی.

بــا هــم مــرور می کنیــم.  را  بــه روایــت  ایــن بخــش تعریــف اصطالحــات مفیــد در بحث هــای مربــوط   در 
کیــد ویــژه ای  کتــاب بــر آن هــا تأ کــه ســتاره دار شــده اند، اصطالحــات ضروری انــد و در ایــن  اصطالحاتــی 
کاربردشــان مســجل شــده  کــه فایــده ی  شــده اســت. ســایر اصطالحــات بــه ایــن دلیــل در این جــا ذکــر شــده اند 

گرفــت.   کــه نمی تــوان در بحث هــای روایــت آن هــا را نادیــده  یــا این کــه چنــان جاافتاده انــد 

آینده نمایی 

آغاز  و پایان
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که به  َاَبرپی رنگ ها یا پی رنگ های غالْب قصه های بنیادی تکرارشونده ای هستند 
افراد یا فرهنگ خاصی مربوط اند و نقش مهمی در مسائل مربوط به هویت، ارزش ها 
و درک زندگی ایفا می کنند. ابرپی رنگ ها ممکن است بر چگونگی درک اطالعات 
گاه روایت ها را بیش خوانی یا کم خوانی  جدید نیز تأثیر بگذارند و باعث شوند ناخودآ
ذاتًا  َاَبرپی رنگ ها  بگنجانیم.  خاص  َاَبرپی رنگ  یک  چارچوب  در  را  آن ها  تا  کنیم 
رایج  از اصطالح  نتیجه استفاده  گون تکرار می شوند، در  گونا روایی  در نسخه های 
»َاَبرروایت« )Master narrative( برای چنین مفهومی دست کم اشتباه فنی به حساب 

می آید. ن.ک. به پی رنگ.

گون )از جمله زبان شناسی، فلسفه،  گونا که در حوزه های  اجرایی اصطالحی است 
کتاب  کار می رود. در  هنرهای نمایشی و نظریه ی فمنیستی( به معناهای متفاوتی به 
کار نمی رود، بلکه به  حاضر این اصطالح برای اشاره به چیستی یا موضوع روایت به 
ـ چه نقشی اجرا می کند. ـ خواسته یا ناخواستهـ  عملکرد آن اشاره دارد؛ این که در جهانـ 

اقتباس همان دگردیسی روایت است که معمواًل از یک رسانه به رسانه ی دیگر انجام 
می شود. ن.ک. به خوانش اقتباسی.

کانونمندسازی. ن.ک. به 

ن.ک. به موجود.

در  می شود.  تکرار  روایت  در  که  است  مستقل  عبارت  یا  تصویر  چیز،  یک  بن مایه 
مثاًل  است.  بن مایه  نمودش  که  است  انتزاعی تری  یا  عام تر  مفهوم  مضمون  مقابل، 

سکه می تواند بن مایه و طمع مضمون یک روایت باشد.

بهنجارسازی توانایی فرم روایی ــ و به ویژه َاَبرپی رنگ ها ــ در ایجاد حس واقعیت یا 
v.حقیقت است. ن.ک. به طبیعی سازی

مقابل،  در  ندارد.  وجود  آن  در  که  متن  به  مطالبی  واردکردن  یعنی  بیش خوانی 
که در متن وجود دارد. ظاهرًا هر دو تا  کم خوانی به معنای نادیده گیری مطالبی است 
گریزناپذیرند. می توانیم بگوییم هدف خوانش قصدگرا به حداقل رساندن هر  حدی 

ی این فرایندهاست. دو

َبرپی رنگ ها* 
َ
ا

اجرایی *

اقتباس 

بازتابگر

باشنده

بن مایه*

بهنجارسازی

بیش خوانی*
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ــ از متن های از  ــ از جمله روایت ها  که تمام متن ها  بینامتنیت به معنای آن است 
پیش موجود تشکیل می شوند. تفاوت بینامتنیت با »تلمیح« و »تقلید« در آن است 
که بینامتنیت وضعیت گریزناپذیر متون است و اختیاری نیست. مفهوم بینامتنیت 
فرم هایی  و  واژه ها  با  را صرفًا  که ما می توانیم خود  این فرض استوار است  پایه ی  بر 
که از پیش در اختیارمان بوده است. از این نظر، اثر خالق ترین هنرمند  کنیم  بیان 
تنها می تواند در چگونگی  اثری  آثار پیشینیان اوست. قدرت چنین  به  وابسته  نیز 
که به همین شیوه از  کثیر موجود در بافت جدید باشد؛ پاره هایی  قراردادن پاره های 

هم جدا شده اند.

ن.ک. به آغاز و پایان.

که خارج از روایت اما  کار می برد  که ژنه برای مطالبی به  پیرامتن اصطالحی است 
گونه ای مربوط به آن هستند. ممکن است پیرامتن ها به طور فیزیکی به محمل  به 
مطالب،  فهرست  پیش گفتارها،  مانند  )درون متن ها(؛  باشند  شده  ضمیمه  روایی 
کتاب در تای داخل جلد و تصاویر. البته پیرامتن ها ممکن است  عنوان ها، معرفی 
کمک تداعی، مرتبط با محمل روایی باشند )برون متن ها(؛  جدای از محمل اما با 
پیرامتن ها  نویسنده.  آثار  سایر  هم چنین  و  نقد  و  معرفی  نویسنده،  یادداشت  مثل 
گاهی بسیار تأثیرگذارند. ژنه در  می توانند شیوه ی تفسیر ما را از روایت تغییر بدهند و 
بحث خود به تئاتر و سینما اشاره نمی کند اما در این حوزه ها نیز می توانیم مطالب 
تابلوی سردر  ببینیم: پوسترها، پیش نمایش ها،  را به شکل های مختلف  پیرامتنی 
رسوایی های  مسئولیت،  سلب  عمومی  اعالمیه های  سینما،  یا  نمایش  سالن های 

تولید اثر و بدنامی بازیگران.

پی رنگ  از  منظور  اغلب  انگلیسی  زبان  در  است.  پیچیده ای  اصطالح  پی رنگ 
همان قصه است. در سنت های زبانی دیگر )عمومًا در زبان های اروپایی( پی رنگ را 
معادل ترتیب چینش رخدادهای قصه در روایت می دانند. کاربرد دیگر این اصطالح 
ی با یک دیگر دارند. 

ّ
برای اشاره به زنجیره ی رخدادهایی است که در قصه رابطه ی عل

متناقض  اپیزودی«  »پی رنگ  رایج  اصطالح  دهیم،  قرار  مبنا  را  تعریف  این  گر  ا اما 
که  است  رخدادهایی  معنای  به  عمومًا  »اپیزودی«  بافت  این  در  زیرا  بود،  خواهد 
ی نامربوط اند«. مفهوم پی رنگ پردازی نیز به این تعریف شبیه است. 

ّ
»از لحاظ عل

که پیکربندی خاصی از  ریکور پی رنگ پردازی را این طور تعریف می کند: »عملیاتی 
دل یک توالی ساده بیرون می کشد«. آخرین کاربرد رایج اصطالح پی رنگ برای اشاره 

پایان 

پیرامتن* 

پی رنگ* 

بینامتنیت
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که  به نوع داستان است )پی رنگ انتقام یا پی رنگ ازدواج(. اصطالح َاَبرپی رنگی ــ 
کاربرد اصطالح پی رنگ است. من استفاده می کنم ــ از جنس همین آخرین 

ن.ک. به پی رنگ.

شیوه های  برای  باختین  که  است  چندُبعدی  اصطالحی  زمانی مکانی  پیوستار 
کار می برد. پیچیده ی »چگال ترشدن« روایت هنگام پیشروی آن به 

تدوین  در زبان فرانسوی ــ به معنای تحت اللفظی ــ »سوارکردن« است. هنر تدوین 
گانه و ایجاد توالی بین آن ها. فیلم عبارت است از ربط دادن نماهای جدا

تعلیق یعنی ابهام )به همراه میل به رفع آن( درباره ی این که قصه قرار است چه طور 
یاد باشد اما می توانیم بگوییم در روایت هایی  کم یا ز پیش برود. تعلیق ممکن است 
بیرون  تئاتر  یا  سینما  سالن  از  را  پایمان  یا  ببندیم  را  کتاب مان  نمی گذارند  که 
با چاشنی  تا حدی وجود دارد. هنر روایت در حل تعلیق  یم، تعلیق همواره  بگذار

غافل گیری است.

روایی است. تعویق اغلب راهی است  گفتمان  ُکندکردن جریان  تعویق به معنای 
برای افزایش تعلیق.

تفسیر  به معنای بیان معانی )از جمله نظرها، ارزش ها و عواطف( دریافت شده از 
تفسیر  باشد.  داشته  گونی  گونا شکل های  است  ممکن  و  است  خود  زبان  به  متن 
را  نمایش  یک  اجرای  اغلب  اما  می شود.  یافت  انتقادی  نوشته های  در  معمواًل 
قصه ای  از  تفسیری  را  روایت  می توان  حتی  می دانند.  نمایش نامه  آن  از  »تفسیری« 
تفکیک  هم  از  را  تفسیر  نوع  سه  من  کتاب  این  در  شده.  گفته  پیش تر  که  دانست 

می کنم: خوانش های قصدگرا، خوانش های نشان یاب و خوانش های اقتباسی.

تکرار به معنای بازگشت چندباره ی انگاره ها، ایده ها، وضعیت ها یا انواع شخصیت 
گر نمی دانید  در روایت است. تکرار یکی از نشانه های مطمئن معناداری متن است. ا
کنید، می توانید از خودتان بپرسید: چه چیزی در این روایت  چه طور متنی را تفسیر 
در  تکرار  انواع  برای  اغلب  که  هستند  اصطالحاتی  بن مایه  و  مضمون  شده؟  تکرار 

روایت استفاده می شوند.

پی رنگ پردازی 

تفسیر *

تدوین* 

تعلیق*

تعویق

تکرار*

پیوستار 
زمانی مکانی
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شخصیت  افکار  و  عواطف  بیان  برای  مستقیم  سبک  انواع  از  درونی  تک گویی 
که در آن به شکلی افراطی از روش های تجربی استفاده می شود. در این روش  است 
کار نمی رود.  گیومه یا عبارت »با خود اندیشید«( به  نشانه های دستوری رایج )مثل 
گاهی اوقات اصطالح های »تک گویی درونی« و »سیالن ذهن« را به جای یک دیگر به 
کار می برند. من ترجیح می دهم »سیالن ذهن« را برای توصیف چگونگی شکل گیری 
کار ببرم و »تک گویی درونی« را برای بیان واقعِی جریان آن  و ایجاد عواطف و افکار به 

عواطف یا افکار. ن.ک. به سبک غیرمستقیم و سبک غیرمستقیم آزاد.

تکه متن را روالن بارت در کتاب اس/زد »واحدهای معنادار« متن نامید، یعنی همان 
گرفته تا  کلمه  که ممکن است شامل هر چیزی بشود؛ از چند  »خشت های داللت« 
چندین جمله. از این اصطالح در گفتمان مربوط به روایت الکترونیک برای اشاره به 
قطعه های متنی با طول های مختلفی استفاده شده که با تعقیب پیوندهای َاَبرمتنی 

توجه مخاطب را به متنی دیگر جلب می کند. ن.ک. به روایت َاَبرمتنی.

اتللو  اودیپ،  می شود.  تکرار  روایی  متون  انواع  در  که  است  شخصیت  نوعی  تیپ 
اما شخصیت روایت ها  تراژیک هستند.  از تیپ های قهرمان  و ویلی لومان همگی 
تیپ های  از  ترکیبی  اتللو  است.  شده  تشکیل  مختلفی  تیپ های  از  همواره  تقریبًا 
قهرمان تراژیک، شوهر غیرتی، بیگانه، قهرمان جنگی، سخنور قهار و مراکشی است. 
فروشنده  و  رؤیاپرداز  خوشبین،  تراژیک،  قهرمان  تیپ های  از  ترکیبی  لومان  ویلی 
است. وقتی شخصیتی بدون ابتکار و خیلی شبیه به تیپ ساخته شود، به آن کلیشه 

کار برد. کلیشه ی ادبی نیز به  کلیشه را برای اشاره به هر  می گویند. می توان اصطالح 

کشمکش عامل پیش برد بیش تر روایت هاست. در تراژدی یونانی، واژه ی  جدال یا 
»جدال« را برای کشمکش یا ستیز به کار می برند. در زبان انگلیسی، ریشه ی واژه های 

شخصیت اصلی و رقیب شخصیت اصلی همین واژه است.

حادثه ها  کنش ها،  عکس  بر  درست  است.  روایت  رخداد  نوع  دو  از  یکی  حادثه 
بی آن که کنشگری خاصی داشته باشد، اتفاق می افتند.

کادرهای داستان های مصور اشاره دارد. حاشیه ی  کادر  به فضای بین  حاشیه ی 
که در ذات رسانه ی داستان های مصور قرار  کادر در واقع نوعی شکاف روایی است 

کادر رخدادهای آتی را مجسم می کند. دارد. خواننده در فضای حاشیه ی 

تکه متن* 

تیپ *

 جدال 
یا کشمکش*

حادثه

حاشیه ی کادر

تک گویی درونی*
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کانونمندسازی. ن.ک. به 

خوانش های  به  )ن.ک.  است  تفسیر  سه گانه ی  انواع  از  یکی  اقتباسی  خوانش 
از  فارغ  از  تفسیرهای  اقتباسی  خوانش های  گستره ی  قصدگرا(.  و  نشان یاب 
کم خوانی تا اقتباس های اصیل از قصه در همان رسانه یا رسانه ی  بیش خوانی و 
هنری  یا  فلوبر  بوواری  مادام  از  سینمایی  اقتباس  مثاًل  می شود.  شامل  را  دیگر 

پنجم شکسپیر.

نظر  مورد  معانی  اساس  بر  متن  درک  دنبال  به  که  است  تفسیری  قصدگرا  خوانش 
نویسنده ی نهفته ی متن است. ن.ک. به خوانش نشان یاب، خوانش اقتباسی.

گاه یا  خوانش نشان یاب رمزگشایی از متن طبق نشانه هایی از حاالت ذهنی ناخودآ
کشف ناشده ی نویسنده یا وضعیت فرهنگی کشف ناشده است. خوانش نشان یاب 

معمواًل در مقابل خوانش قصدگرا قرار می گیرد.

دانست،  واقعی  خواننده ی  از  جدا  باید  را  نهفته  مخاطب  یا  نهفته  خواننده ی 
خواننده ی  کرد.  جدا  واقعی  نویسنده ی  از  باید  را  نهفته  نویسنده ی  که  همان طور 
که تصور می کنیم روایت او را  نهفته لزومًا من یا شما نیستیم، بلکه خواننده ای است 
مخاطب خود می داند. برخی می گویند خواننده ی نهفته همان مخاطب نویسنده ی 

نهفته است. ن.ک. به روایت شنو.

ادعا  ضمنی  طور  به  یا  آشکارا  که  نویسنده  درباره ی  است  روایتی  خودزندگی نامه 
یا به عبارت دیگر غیرداستانی است. خودزندگی نامه ها فرم های  می کند حقیقی 
روایت   1 آدامز  هنری  تعلیمات  کتاب  مانند  است  ممکن  حتی  و  دارند  گونی  گونا
و  نیست  و محکمی  مفهوم قرص  نیز  باشند. خودزندگی نامه  سوم شخص داشته 
و  خودزندگی نامه  بین  نامشخص  قلمرو  در  که  روایت هایی  از  است  پر  حوزه  این 
داستان قرار می گیرند؛ مانند رمان چهره ی مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس 
ه ان گ   م ک س ی ن   اثر  ارواح2  میان  در  نوجوانی  گذار  کتاب زن جنگجو: خاطرات  یا 

ک ی ن گ ست ون.3  

1. The Education of Henry Adams
2. The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts
3. Maxine Hong Kingston

ِخَرد کانونی 

خوانش
قصدگرا*

خوانش 
نشان یاب*

خواننده ی نهفته

خودزندگی نامه

خوانش 
اقتباسی*
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داستانی به معنای ساختگی است و در مقابل »حقیقی« قرار می گیرد. در نقش اسم ]در 
که در مقابل ژانرهای »غیرداستانی«  زبان انگلیسی[ به انواع روایت هایی اشاره می کند 

گزارش و غیره( قرار می گیرند. )از جمله تاریخ، زندگی نامه، خودزندگی نامه، 

که در آن قصه به وقوع می پیوندد. معمواًل با پیشروی  دنیای داستان دنیایی است 
روایت دنیای داستان را بهتر و بیش تر درک می کنیم.

که قصه می گوید. راوِی روایت های داستانی را نباید با نویسنده یا  کسی است  ی  راو
نویسنده ی نهفته اشتباه بگیریم، هرچند در بعضی موارد تشخیص نظر آنان از نظر 
نویسنده ی نهفته دشوار است. بهتر است راوی را ابزاری بدانیم در دست نویسنده ی 
که با استفاده از آن قصه اش را روایت می کند. راوی های ناموثق زیادی وجود  نهفته 
روایت پژوهان  از  برخی  بگیریم.  اشتباه  نویسنده  با  را  آن ها  ندارد  امکان  که  دارند 
وجود  روایت  فرم های  تمام  در  باید  نویسنده  و  راوی  بین  تمایز  می گویند  افراطی 
داشته باشد؛ از جمله فرم های غیرداستانی مثل تاریخ و حتی خودزندگی نامه. این 
و هویت  رابطه ی صدا، شخصیت  درباره ی  را  فلسفی جالبی  پرسش های  دیدگاه 
کتاب  همین  مطالعه ی  هنگام  که  است  کسی  چه  صدای  )این  می کشد  پیش 
که من  می خوانیدش؟ صدای من است یا صدای یک شخصیت، مثل موجودی 
که برای چاپ این  کنم؟ صدای صورتکی  کرده ام تا بتوانم این نظرات را ارائه  خلق 

کتاب به چهره زده ام؟ صدای نقابم؟(. ن.ک. به روایتگری.

که دریافت ها و تأثرات اخالقیش با دریافت ها و تأثرات  ی ناموثق راوی ای است  راو
اخالقی نویسنده ی نهفته تفاوت دارد. راوی ها به یک اندازه موثق یا ناموثق نیستند. 
ُکن، ما نیز بین دو نوع راوی ناموثق تمایز قائل شویم:    بهتر است به تبعیت از دوریت 
اول آن هایی که در بازگویی حقایق قابل اعتماد نیستند و دوم راوی هایی که حقایق 
ُکن نام راوی های  دوم  را درست بازگو می کنند اما نظرات شان موثق نیست. دوریت 

که رایج ترین نوع راوی ناموثق هستند ــ راوی ناهمساز می گذارد. را ــ 

ی ناموثق. ن.ک. به راو

آن »رویداد« است. رخداد ممکن  نام دیگر  وقایع است.  رخداد واحد اساسی سیر 
است کنش باشد )مثل ضربه زدن یا بوسیدن( یا حادثه ای که عمومًا هیچ شخصیتی 

در حادث شدنش دخیل نیست )مثل صاعقه(.

داستانی

راوی ناموثق*

راوی ناهمساز

رخداد*

راوی*

دنیای داستان*
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هستند  روایت  در  اساسی  رخداد  نوع  دو  مکمل  رخدادهای  و  سازنده  رخدادهای 
»بن مایه های  مفاهیم  این  دیگر  نام  می کنند.  تفکیک  هم  از  را  آن ها  معمواًل  که 
یا  اجباری«  و »بن مایه های اختیاری« )توماشفسکی(، هسته ها و پیروها )چتمن( 
کنش یارها )بارت( است. رخدادهای سازنده برای حرکت رو به جلوی  هسته ها و 
این  تمام  می گذارد(.  اساسی«  »سازه های  را  دیگرشان  نام  )بارت  ضروری اند  قصه 
رخدادها لزومًا »نقاط عطف« قصه نیستند اما دست کم برای زنجیره ی رخدادهای 
نظر  به  و  نیستند  قصه  الزمه ی  مکمل  رخدادهای  الزم اند.  قصه  تشکیل دهنده ی 
می رسد اضافی اند. تمایز بین رخدادهای سازنده و مکمل اغلب مفید است زیرا 
این  در  مکمل  رخداد  این  چرا  بپرسیم:  خود  از  را  سؤال  این  می کند  یادآوری  ما  به 
گر الزمه ی پیشبرد قصه نیست، پس چرا نویسنده ی نهفته  گنجانده شده؟ ا روایت 
آن چنان  ــ  تمایزها  سایر  مانند  ــ  نیز  تمایز  این  البته  کند؟  ذکر  را  آن  داده  تشخیص 
بدیهی و روشن نیست. ممکن است یک خواننده رخدادی را سازنده بداند و دیگری 

همان رخداد را مکمل.

ن.ک. به رخدادهای سازنده و مکمل.

رسانه محمل بیان روایت است؛ مثاًل زبان نوشتاری، فیلم، نقاشی رنگ روغن، پارچه 
که روی صحنه در سکوت حرکت می کنند. نخستین  یا بدن های انعطاف پذیری 
کتاب به  که در تعریف »روایت« در فهرست اصطالحات این  دسته از پژوهشگرانی 

آن ها اشاره شده، برخی از این رسانه ها را مناسب روایت نمی دانند.

رقیب شخصیت اصلی نام دیگر حریف شخصیت اصلی و معمواًل دشمن اوست.

از رخدادها( است. برخی  یا مجموعه ای  بازنمایی قصه )یعنی یک رخداد  روایت 
کند )یعنی راوی( روایتی  که روایت را نقل  کسی  پژوهشگران مدعی اند بدون حضور 
گرفته  نادیده  دیدگاه  این  در  فیلم ها  و  نمایش ها  از  بسیاری  اما  نیست  کار  در  نیز 
شده اند. زیرا نمایش و فیلم معمواًل بدون راوی قصه گویی می کنند. روایت ها دو جزء 

گفتمان روایی. اصلی دارند: قصه و 

که با رسانه های الکترونیک )روی سی دی یا به صورت  روایت َاَبرمتنی روایتی است 
آنالین( منتقل می شود. این نوع روایت ها از قابلیت های َاَبرمتنی بهره می گیرند تا به 
خوانندگان اجازه دهند )یا آنان را مجبور کنند( توجهشان بالفاصله به تکه متن دیگری 

رخدادهای سازنده 
و مکمل*

رخدادهای مکمل

رسانه*

رقیب شخصیت اصلی*

روایت*

َبرمتنی
َ
روایت ا
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که ممکن است بخش های  جلب شود. تکه متن عبارت است از متن ها یا فرم هایی 
مختلفی از گفتمان روایی را تشکیل دهند. ن.ک. به تکه متن و روایت الکترونیک.

با  که  می رود  کار  به  روایت  از  گونه هایی  به  اشاره  برای  امروزه  الکترونیک  روایت 
بهره گیری از رایانه و فناوری آنالین به نتایجی ویژه ی همین رسانه دست می یابند. 
که  ــ متن هایی  َاَبرمتن  کارکرد  از طریق  که  نتایجی است  آن ها،  از جمله مهم ترین 
به صورت مجازی به هم زنجیر شده اند ــ به دست می آید. مثاًل »نقش بازی« شکل 
که پیامدهای جالبی برای نظریه ی روایت دارد.  درهم آمیخته ای از این روایت است 
پای روایت الکترونیک در دهه ی هشتاد میالدی به دنیای رایانه و در دهه ی نود به 

دنیای اینترنت باز شد. ن.ک. به روایت َاَبرمتنی.

روایت انشعابی روایتی است که در آن دو یا چند جهان ناسازگار در یک ساحت نقل 
حضور دارند. ن.ک. به روایت پریشی.

ابزارهای  از  استفاده  با  که  است  روایتی  گاه(  خودآ )یا  خودارجاع  یا  بازتابی  روایت 
صوری یا مضمونی توجه مخاطب را به وضعیت خود به مثابه هنری برساخته جلب 
که می توان آن را هم در متون غیرروایی و هم در  می کند. بازتابندگی وضعیتی است 

متون روایی یافت.

یا  موجود  معمواًل  آن  در  که  است  روایی  ساحت های  برهم زدن  روایت پریشی 
دنیای  یا  روایت  نقل  به  روایت  از  خارج  حتی  یا  دیگر  روایی  ساحت  از  موجوداتی 
وقایع می شود، یا یکی از  برون گو وارد سیر  داستان هجوم می آورند. مثاًل وقتی راوی 
این که خود  یا  وقایع می شود،  از سیر  و جزئی  به روی صحنه می رود  »تماشاچیان« 
نویسنده ظاهر می شود و شروع می کند به جروبحث با یکی از شخصیت ها. ن.ک. 

به روایت انشعابی.

بار در  تودوروف نخستین  تودوروف است.  تزوتان  نوواژه ی پیشنهادی  روایت پژوهی 
کرد  به حوزه ی علمی توصیفی ای استفاده  برای اشاره  این اصطالح  از  سال 1969 
زیرمجموعه ی  را  حوزه  این  ابتدا  در  است.  روایت  نظام مند  مطالعه ی  ویژه ی  که 
نظر  از  هم  حوزه  این  امروزه  اما  می دانستند  ادبیات  ساخت گرای  پژوهش های 
چشم انداز و هم از نظر گستردگِی شیوه های پژوهش بسیار فراتر از مرزهای نخستینش 
اصطالح  می دهند  ترجیح   پژوهشگران  که  است  خاطر  همین  به  است.  رفته 

روایت پریشی*

روایت پژوهی

روایت الکترونیک

روایت انشعابی

روایت بازتابی
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کار ببرند. بسیاری از اصطالحات به کاررفته در این  جامع تر »نظریه ی روایت« را به 
اصطالح نامه برگرفته از آثار روایت پژوهان است.

روایت درونی عمومًا همان »داستان در داستان« است یا روایتی که در دل روایت قاب 
گسترش دادند تا شامل همه ی  قرار دارد. ریان و پالمر معنای درون کاشت روایی را 
گفت وگویشان  که شخصیت ها در فرایند معمول تفکر یا  خرده روایت هایی نیز بشود 

تصور می کنند.

در  است.  راوی  نظر  مورد  مخاطب  برای  پرینس  پیشنهادی  نوواژه ی  روایت شنو 
کشتی »نلی« در واقع روایت شنوی مارلو  رمان دل تاریکی، پیشه وران روی عرشه ی 
گرفت.  ــ  اشتباه  ــ  چه واقعی و چه نهفته  با خواننده  را  نباید روایت شنو  هستند. 

ضمن این که همه ی راوی ها همواره روایت شنو ندارند.

از  را  روایتگری  نمی توان  گاهی  است.  آن  از  بخشی  یا  قصه  گفتن  همان  روایتگری 
کالمی است و به  کرد. روایتگری مورد نظر ما، زیرمجموعه ی روایت  روایت تفکیک 

ی اشاره دارد. عمل راو

که در قصه ی روایت شده  روایتگری اول شخص معمواًل روایتگرِی شخصیتی است 
راوی هایی وجود  از  نمونه های بسیاری  که  باشید  توجه داشته  ایفا می کند.  نقشی 
کِل اثر  گاه در  که در داستان شخصیت نیستند اما از زاویه ی »اول شخص« و  دارد 
صحبت می کنند )مثل نقاب روایی هنری فیلدینگ در تام جونز(. این راوی ها را 
معمواًل »اول شخص« به حساب نمی آوریم زیرا داستان را از زاویه ی دید سوم شخص 
را  دیگرگو  و  خودگو  روایتگری  بین  تمایز  ژنه  ژرارد  خاطر  همین  به  می کنند.  تعریف 

کاربردی تر می داند.

  ن.ک. به نقل و روایت پریشی.

روایتگری خودگو ن.ک. به نقل.

روایتگری دانای کل روایتگرِی آن دسته از راوی هایی است که ظاهرًا همه چیِز مربوط 
به قصه ی روایت شده را می دانند. این اصطالح در عین رواج، مسأله ساز نیز هست 
و در مجموع بیش تر گیج کننده است تا مفید. این درست که راوی هایی هستند که 

روایت درونی 

روایت شنو
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کل  کاماًل به شیوه ی دانای  ظاهرًا همه چیز را می دانند اما هیچ کدام از روایتگری ها 
کور  )به معنای تحت اللفظی »همه چیزدان«( نیستند. همه ی روایتگری ها پر از نقاط 
کنیم.  که ما باید با استفاده از دانش محدود خود آن ها را پر  یا شکاف هایی هستند 

ن.ک. به روایتگری سوم شخص.

را  کار  این  »تو  )مثاًل  است  شخص  دوم  زبان  از  روایتگری  دوم شخص  روایتگری 
کردی«؛ »تو آن را گفتی«(. این نوع روایتگری انتخاب دستوری نسبتًا مهجوری است 
اما امروزه استفاده از آن در داستان ها و حتی خودزندگی نامه ها رو به افزایش است. 

بحث های زیادی درباره ی اثرگذاری استفاده از این نوع روایتگری درگرفته است.

 ن.ک. به نقل.

شخصیت های  جزو  راوی  آن  در  که  است  روایتی  معمواًل  سوم شخص  روایتگری 
داستان نیست و از زبان سوم شخص به شخصیت ها اشاره می شود )مثاًل »او این 
کل  دانای  روایتگری  روایتگری  نوع  این  به  را می گوید«(. اغلب  این  »او  کرد«؛  را  کار 
که غلط انداز است. این اصطالح نیز درست مانند اصطالح روایتگری  هم می گویند 
اول شخص دسته بندی رضایت بخشی نیست، زیرا راوی های سوم شخص ممکن 
کنند و در ضمن تقریبًا  است برای اشاره به خودشان از زبان اول شخص استفاده 
همه ی روایت های اول شخص مملو از روایتگری سوم شخص اند. ژنه برای حل این 
کرده است.  مسأله تمایزی روشن تر بین روایتگری خودگو، دیگرگو و برون گو پیشنهاد 

ن.ک. به نقل.

کتاب منظور از روایتمندی این  روایتمندی اصطالحی بحث برانگیز است. در این 
را منتقل می کند. پرینس اصطالح  روایت بودنش  که یک متن چه قدر حس  است 
که روایت باید داشته باشد تا بتوان  کرد  »روایت بودگی« را برای شرط های الزمی وضع 

آن را روایت به شمار آورد. روایت بودگی ساحت های مختلف ندارد.

کانونمندسازی است. او زاویه ی دید را جایگاهی  زاویه ی دید از نظر پرینس جدای از 
کانونمندسازی یا دیدگاه  مفهومی یا ادراکی می داند، یعنی درست در مقابل واژه ی 
که »بر اساس آن رخدادها و موقعیت های روایت شده ارائه می شوند.« اما در عمل، 
پیشنهاد  من  است.  دشوار  اغلب  دیدگاه  از  ادراکی/مفهومی  جایگاه  تفکیک 
و  عواطف  جایگاه،  دیدگاه،  مجموعه ی  برای  را  کانونمندسازی  اصطالح  می کنم 
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که دستاویز بصری ما در  کار ببریم  تأثیرگذاری های حسی )یا فقدان این مقوالت( به 
گر لحظه به لحظه در حال تغییر باشند. در ضمن، پیشنهاد می کنم  روایت اند، حتی ا
از زبان  را  که رخدادها و موقعیت های روایت  کنیم  اصطالح صدا را وقتی استفاده 

راوی می شنویم.

گونه های  که بارها و بارها استفاده می شود. ژانرها یا  ژانر یا »گونه« فرمی ادبی است 
داستان  حماسه،  رمان،  می شوند.  تقسیم  غیرروایی  و  روایی  دسته ی  دو  به  ادبی 
کاماًل  ژانرها  است  ممکن  روایی اند.  ژانرهای  از  نمونه هایی  همگی  چکامه  و  کوتاه 
پخته شدن  و  بالغ شدن  قصه ی  شخصیت«  تکوین  »رمان  مثاًل  باشند.  تخصصی 
جای  رمان  بزرگ تر  ژانر  در  که  است  ژانری  این  می کند.  بازگو  را  اصلی  شخصیت 
از اصطالح  پژوهشگران  که  و تخصصی می شوند  ریز  ژانرها چنان  گاهی  می گیرد. 

»زیرژانر« برای توصیف شان استفاده می کنند.

دارد.  اشاره  زمان قصه  و  روایی  گفتمان  زمان  ارتباط  به چگونگی  زمانی  ساختار 
گفتمان روایی از سه راه ممکن است از زمان قصه فاصله بگیرد: 1. تغییر در  زمان 
ترتیبی که رخدادها برای ما بیان می شوند )ن.ک. به گذشته نمایی و آینده نمایی(؛ 
که به رخدادها اختصاص می یابد )ن.ک. به تعویق(؛  کاهش زمانی  2. افزایش یا 

کار بارها انجام می شود. گاهی این  که  3. بازبینی لحظه ها یا بخش هایی از قصه 

راوی  زبان  از  که  است  شخصیت ها  از  یکی  افکار  یا  گفته ها  غیرمستقیم  سبک 
گرمی بود. السپت پیش خود اندیشید چرا در چنین روزی  بیان می شود. مثاًل »روز 
رایج  مستقیم  نقل قول  اندازه ی  به  شیوه  این  شاید  کند؟«  جابه جا  را  سنگ ها  باید 
نباشد اما در بیش تر رمان ها این رایج ترین شیوه برای بیان افکار شخصیت هاست. 
اصطالح »گزارش فکر« مترادف سبک غیرمستقیم است. ن.ک. به سبک مستقیم، 

سبک غیرمستقیم آزاد و تک گویی درونی.

که در آن تفکرات و  سبک غیرمستقیم آزاد به روایتگری سوم شخصی اشاره دارد 
گیومه یا  عواطف شخصیت در صدایش نمایان می شود، آن هم بدون استفاده از 
گفتمان دستوری  گفت« و بدون استفاده از  کرد« یا »او  عبارات رایجی مانند »فکر 
گرمی بود. آخر برای چه در چنین روزی باید این سنگ ها  اول شخص. مثاًل »روز 
به  اما  را در خود دارد  السپت  این جا، جمله ی دوم لحن  را جابه جا می کرد؟« در 
گر او این سؤال را مطرح یا  گذشته بیان شده است. ا شیوه ی سوم شخص و زمان 

ژانر

ساختار زمانی

سبک 
غیرمستقیم*

سبک 
غیرمستقیم آزاد*
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گفتمان  در ذهن خود به آن فکر می کرد، این طور بیانش نمی کرد. این اصطالح را 
و  غیرمستقیم  سبک  مستقیم،  سبک  به  ن.ک.  می خوانند.  نیز  آزاد  غیرمستقیم 

تک گویی درونی.

گفتار یا افکار شخصیت است؛ چه »بدون  نشانه« و  سبک مستقیم بیان مستقیم 
چه »با نشانه« )متمایزکردن از روایت با استفاده از گیومه یا نشانگرهای دیگری مانند 
همچین  توی  چی  برای  "آخه  اندیشید:  السپت  بود.  گرمی  »روز  مثاًل  گفت«(.  »او 
است.  مستقیم  گفتمان  آن  دیگر  نام  کنم؟"«  جابه جا  رو  سنگ ها  این  باید  روزی 

ن.ک. به سبک غیرمستقیم، سبک غیرمستقیم آزاد و تک گویی درونی.

سیر وقایع به سلسله رخدادهای قصه اشاره دارد. سیر وقایع و موجودها دو عنصر 
اساسی قصه اند. برخی اصطالح »رخدادها« را به »سیر وقایع« ترجیح می دهند.

ن.ک. به تک گویی درونی.

ن.ک. به قصه.

گاهی اصطالح عام تر »کنشگر« یا  شخصیت موجودی انسانی یا شبه انسانی است. 
»نقش آفرین/نقش ورز« را نیز به جای شخصیت به کار می برند. شخصیت موجودی 
این  می دهد.  نشان  کنشگری  خود  از  و  می کند  ایفا  نقشی  وقایع  سیر  در  که  است 
مانند  نیمه مختاری  موجودات  شامل  اشخاص،  بر  عالوه  است  ممکن  موجودات 
بین  فورستر  ام.  ای.  باشند.  نیز  جاندار  اشیای  و  فرازمینی ها  روبات ها،  حیوانات، 
شخصیت های »ساده« و »پیچیده« تمایز قائل شد. شخصیت ساده را می توانیم »با 
کنیم اما شخصیت پیچیده  یک عبارت توصیف« و در یک ویژگی غالب خالصه 
کنیم و  پیش بینی پذیر نیست. به تعبیری، شخصیت  را نمی توانیم این طور توصیف 

پیچیده شخصیتی است که عمق دارد.

شخصیت اصلی در جدال، همان قهرمان است، هرچند لزومًا همان »آدم خوبه ی 
که او هم لزومًا  اصلی قرار می گیرد  شخصیت  داستان« نیست؛ در مقابل او رقیب 

»آدم بده ی داستان« نیست.

ن.ک. به شخصیت.

سیالن ذهن

سیوژه

شخصیت*

شخصیت اصلی

شخصیت های 
ساده و پیچیده 

سبک مستقیم*

سیر وقایع*
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که خواننده  کوچک یا بزرگ اجتناب ناپذیر در هر روایتی هستند  شکاف ها خأهای 
روایت  قصدگرای  خوانش  در  کند.  پر  خود  تخیل  یا  تجربه  اساس  بر  را  آن ها  باید 
با متن و سرنخ هایش سازگاری دارد.  به آن چه  فرایند محدود است  این  داستانی، 
در روایت های تاریخی و سایر فرم های روایت های غیرداستانی، می توان شکاف های 

گره. کرد. ن.ک. به  اساسی را با تحقیق و بررسی بیش تر پر 

را  روایت  که  وقتی  را »می شنویم«، حتی  روایت  آن  کمک  با  که  تأثراتی است  صدا 
کانونمندسازی بسیار نزدیک است.  در سکوت می خوانیم. مفهوم صدا به مفهوم 
کمک آن شخصیت ها و رخدادهای درون قصه  که با  کانونمندسازی تأثراتی است 

کانونمندسازی دشوار است. گاهی تمایز میان این صدا و  را »می بینیم«. 

آن  طی  که  می برد  کار  به  سازوکاری  برای  کالر  که  است  اصطالحی  طبیعی سازی 
کم خوانی، به روایت  خوانندگان یا تماشاچیان، اغلب با استفاده از بیش خوانی یا 
به  اشاره  برای  اصطالح  این  از  فالندرنیک  می شوند.  خودمانی  آن  با  و  نزدیک 
ناآشنا هستند  ابتدا  که  روایی جدید  که طی آن فرم های  فرایندی استفاده می کند 
به  ن.ک.  می کنند.  ایجاد  را  آشنا  حالی  و  حس  تکرار  با  درونی(،  تک گویی  )مثل 

بهنجارسازی.

کار می رود: الف. فاصله ی عاطفی راوی از شخصیت ها و سیر  فاصله به دو معنا به 
وقایع )میزان دخالت راوی در قصه(؛ و ب. فاصله ی بین تأثرات ذهنی، عاطفی و 
ی و تأثرات نویسنده ی نهفته. فاصله ی راوی )به هر دو معنای آن( تعیین  اخالقی راو
کنیم و چه تعبیری از  که از راوی کسب می کنیم اعتماد  می کند چه قدر به اطالعاتی 

تأثیر عاطفی و اخالقی این اطالعات داشته باشیم.

ن.ک. به قصه.

کند  که روایت در پایانش انتظارات را برآورده  فرجام یا بستار وقتی حاصل می شود 
که در این جا فرق  کنید  و پرسش های مطرح شده را پاسخ دهد. به این نکته توجه 
وقایع یا رخدادهایی  از انتظارات سیر  است بین »انتظارات« و »پرسش ها«. منظور 
اول  که در فصل  برمی انگیزد )اسلحه ای  ما  را در  وقوع شان  انتظار  روایت  که  است 
به آن اشاره شده و در فصل سوم تیری از آن شلیک می شود(. مثاًل در شاه لیر وقتی 
و  برانگیخته  ما  در  انتظاراتی  است،  تراژدی  اثر  این  روایی  الگوی  می شویم  متوجه 

شکاف ها*

صدا*

طبیعی سازی

فاصله*

فبیوال و سیوژه

فرجام*
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بعدًا برآورده هم می شوند. ما انتظار داریم لیر بمیرد و همین اتفاق هم می افتد. اما در 
طول این نمایش نامه پرسش های بزرگی در ذهن مخاطبان ایجاد می شود و بسیاری 
مخاطبان  از  بسیاری  برای  نتیجه،  در  نمی یابند.  برایشان  پاسخی  انتها  در  افراد  از 
نمایش نامه ی شاه لیر فرجام تراژیک )پاسخ گویی در »ساحت انتظارات«( دارد اما 

فرجام ادراکی )پاسخ گویی در »ساحت پرسش ها«( ندارد. ن.ک. به پایان.

به همین خاطر  رفته است،  کار  به  به معناهای مختلفی  روایت  قاب در بحث های 
باید مشخص کنیم منظورمان از آن چیست. این اصطالح ممکن است به قاب بندی 
نماها در فیلم، یا در معنایی عام تر به قاب بندی صحنه در نمایش نامه یا رمان اشاره 
کند. در ضمن ممکن است به آن دسته از الگوها یا قالب های ذهنی ما اشاره داشته 
باشد که با خود به روایت می آوریم. متن ها این الگوها را آشکار یا شاید حتی دستکاری 
که ساختار معنایی خود را بر متن ها تحمیل   می کنند. شاید هم این قاب ها هستند 
کاربرد دیگر این اصطالح برای اشاره به هر مطلب آغازی و/یا پایانی روایت  می کنند. 
گر بخواهیم دقیق تر بگوییم، چنین قابی  است که وجودش برای قصه ضروری نیست. ا

که روایت درونی را قاب بندی می کند. ممکن است روایِت قاب باشد، یعنی روایتی 

بیستم  قرن  در  دارد.  اشاره  نویسنده  نظر  مورد  تأثیرات  یا  معناها  به  نویسنده  قصد 
که قصد نویسنده را  کرده اند  نقدهایی به مفهوم قصد نویسنده وارد شد. برخی ادعا 
کرد. برخی می گویند نویسنده هم به اندازه ی دیگران  نمی توان با قطعیت مشخص 
ممکن است در خوانش اثر خودش خطا کند و در نتیجه راهنمای موثقی برای خوانش 
که نویسنده  اثر خود نیست. برخی می گویند مفهوم قصد نویسنده به این معناست 
هویتی ثابت و تغییرناپذیر دارد، حال آن که هویت ذاتًا مقوله ای سیال و نامعین است. 
برخی دیگر نیز می گویند جست وجوی قصد نویسنده به این معناست که متن ها یک 
معنای انحصاری واحد دارند، حال آن که بعضی روایت ها چندمعنایی اند. با تمام 
کنار نمی گذاریم. برخالف تمام این بحث ها،  این اوصاف، ما این مفهوم را به کلی 
ببینید  بیاوریم. مثاًل  نویسنده سر در  از قصد  ظاهرًا ما خوانندگان بسیار مشتاق ایم 
که خوانندگان به آن ها نسبت  چه طور هنوز نویسنده ها را به خاطر معناها و تأثیراتی 
که به قصد  گانه ی دیگری  می دهند، تشویق یا تقبیح می کنند. مفهوم مهم اما جدا

نویسنده ربط دارد نیز مفهوم نویسنده ی نهفته است. ن.ک. به خوانش قصدگرا.

می رود.  شمار  به  روایت  اصلی  بخش  دو  از  یکی  روایی،  گفتمان  کنار  در  قصه 
گفتمان روایی بیان می شود و در واقع ترتیب زمانی رخدادهایی  قصه به واسطه ی 

قصد نویسنده*

قاب 

قصه*
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گفته ی چتمن، می توانیم دو  قصه با آن ها سروکار دارند. به  که موجودات  است 
کنش ها و حادثه ها. موجودات نیز به دو  کنیم:  نوع رخداد را در قصه شناسایی 
کنش ها دخیل باشند  که می توانند در  دسته تقسیم می شوند: شخصیت هایی 
کنند. نباید  کنش ها دخالت  که ذی شعور نیستند و نمی توانند در  و موجوداتی 
ارائه ی  یا  نقل  شیوه ی  روایی  گفتمان  گرفت.  اشتباه  روایی  گفتمان  با  را  قصه 
قصه است. قصه در بند قوانین زمان است؛ یعنی یک سویه است و از آغاز شروع 
می شود، از میانه می گذرد و به پایان می رسد. هرچند این که قصه باید آغاز و پایان 
روشنی داشته باشد، محل بحث است. گفتمان روایی لزومًا پایبند به این قاعده 
نیست. اولین بار ساخت گرایان روس در اوایل قرن بیستم درباره ی تفاوت قصه و 
کار بردند  که آنان برای این تمایز به  گفتند. اصطالح هایی  گفتمان روایی سخن 
گفتمان  )فبیوال برای قصه و سیوژه برای ترتیب رخدادهای روایت( هنوز هم در 

مربوط به روایت رایج اند.

را  روایت  ما رخدادهای  آن  از طریق  که  یا ذهنیتی است  کانونمندسازی وضعیت 
دید  از اصطالح زاویه ی  بریتانیا و آمریکای شمالی،  »می بینیم«. در نحله های نقد 
مفهومی  دید  زاویه ی  اما  می کنند  استفاده  مفهوم  این  برای  آن  شبیه  اصطالحی  یا 
کانونمندسازی اصطالح  عام تر است و اغلب مفهوم صدا را در دل خود دارد. شاید 
کانونمندسازی بر دوش  غریب تری باشد اما معنای دقیق تری دارد. معمواًل وظیفه ی 
کانونمندسازی لزومًا با یک  که  ی است اما این نکته را نیز باید به خاطر داشت  راو
کانونمندسازی ممکن است در طول روایت  ذهنیت روایی ثابت انجام نمی شود. 
به  جمله ای  از  گاهی  حتی  می دهد.  رخ  بار  چندین  گاهی  تغییر  این  و  کند  تغییر 
گاهی رمان نویس یک  جمله ی دیگر تغییر می کند، مثاًل در سبک غیرمستقیم آزاد. 
شخصیت را در جایگاه کانونمندساز قرار می دهد. هنری جیمز چنین شخصیتی را 
بازتابگر  یا ِخرد کانونی می نامد. در رمان سفرای کبار  اثر جیمز، المبرت استِرتر1 همین 
دوشادوش  را  صدا  و  کانونمندسازی  من  حاضر،  کتاب  در  دارد.  عهده  به  را  نقش 
تأثرات  نوعی  به  مواقع  بیش تر  صدا  هم  و  کانونمندی  هم  کرده ام.  معرفی  یک دیگر 
حسی اشاره دارند. کانونمندسازی با کمک چیزهایی که »می بینیم« حسی را منتقل 

که »می شنویم«. می کند و صدا با کمک چیزهایی 

ن.ک. به تیپ.

کانونمندسازی*

کلیشه

1. Lambert Strether
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 ن.ک. به بیش خوانی.

که شخصیت باعث انجام آن می شود )در مقابل حادثه(. کنش رخدادی است 

کنش ( است. به طور  کنشگری توانایی موجودها برای انجام رخداد )یا دخالت در 
کنشگری را  کنشگری هستند. اغلب  کلی شخصیت ها همان موجودات با توانایی 

به معنای توانایی انجام کنش ارادی می دانند.

گذشته نمایی همان فلش بک است، یعنی آوردن اتفاق هایی در روایت که پیش تر در 
ی داده اند. در برابر آینده نمایی. قصه رو

در  مترادف شکاف است.  اغلب  که  روایت داستانی  در  نقطه ای سرنوشت ساز  ݣݣگره 
اتفاق  مانع  و  گنگ اند  سرنخ ها  این که  یا  ندارد،  وجود  کافی  سرنخ های  نقطه  این 
این که  بادگیر  بلندی های  رمان  در  مثاًل  می شوند.  روایت  قصدگرای  خوانش  در  نظر 
پرکردن  چگونگی  زیرا  است،  گره  نه  یا  هست  ارن شاو  هیندلی  قاتل  هیت کلیف 
که تعیین می کند هیت کلیف را قادر به انجام قتل  شکاف ها و جاهای خالی است 

بدانیم یا خیر.

که قصه  گفتمان روایی همان قصه ی روایت شده است؛ به عبارت دیگر شیوه ای را 
روایت پژوهان  برخی  می نامیم.  روایی  گفتمان  می شود  بازگو  خاص  روایت  یک  در 
است  ممکن  کار  این  اما  می کنند  استفاده  مفهوم  این  برای  پی رنگ  اصطالح  از 
معنا  یک  به  »قصه«  و  »پی رنگ«  معمواًل  انگلیسی  زبان  در  زیرا  باشد،  گیج کننده 
باشیم  داشته  توجه  باید  نکته  این  به  می روند.  کار  به  یک دیگر  جای  به  و  هستند 
که قصه ها  که تمایز بین »قصه« و »قصه ی روایت شده« می تواند به این معنا باشد 
را  واحد  قصه ی  یک  دیگر،  عبارت  به  دارند.  وجود  روایی شان  بازنمایی  از  مستقل 
کلمه ی   Recit  ــ در  گاهی  کرد. در زبان فرانسه  می توان به شیوه های مختلف روایت 

کار می رود.  گفتمان روایی به  کلمه ی histoire )قصه( ــ  برای  مقابل 

که به شکل  متن در اغلب نظریه های روایت به معنای نمود فیزیکی روایت است 
گفتمان  در  البته  می آید.  در  این ها  مانند  و  فیلم  نمایش،  کوتاه،  داستان  کتاب، 
در  که  ــ  »متن«  جامع تر  معنای  می دانند.  واژه ها  از  مجموعه ای  را  متن  معمواًل  عام 
که ما همواره روایت ها را ــ فارغ از  کتاب به آن اشاره می شود ــ از این منظر است  این 
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کنشگری
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فهرست اصطالحات تخصصی 

کمک فرایند رمزگشایی آن ها را درک می کنیم.  ــ »می خوانیم«؛ یعنی با  محمل شان 
که با استفاده از آن ها روایت نقل می شود، نمی توانیم  بدون درک رمزهای نمادینی 

بفهمیم چه اتفاقی رخ داده است.

گفته ی افالطون،  که اجرا می شود. بر اساس  وقایع  کات تقلیدی است از سیر  محا
کات یکی از دو شیوه ی عمده ی بیان روایت است. شیوه ی دیگر بیان روایت  محا
تعریف،  این  اساس  بر  است.  گفتن  شیوه ی  به  وقایع  سیر  بازنمایی  یا  نقل  همان 
کات و اشعار حماسی نمونه ی نقل به شمار می روند. ارسطو  نمایش ها نمونه ی محا
کار می برد و  کات« را صرفًا برای تقلید یک عمل به  گرد افالطون( اصطالح »محا )شا

هر دو حالت بازنمایی روایی را جزئی از آن می دانست.

یا غیرمستقیم در  با اشاره ی مستقیم  که  یا پرسشی است  مضمون موضوع، مسأله 
روایت تکرار می شود. مضمون و بن مایه دو شکل رایج تکرار روایی هستند. بیش تر 

مواقع بن مایه ها ملموس اند و مضامین انتزاعی.

یا خیلی خوب اند  که  ساده ای است  با شخصیت های  روایتی احساسی  ملودرام 
یا خیلی بد و اغلب از زبانی تصنعی و اغراق آمیز  استفاده می کنند. این اصطالح 
اصطالحی  امروزه  اما  می رفت  کار  به  نمایش نامه ها  توصیف  برای  فقط  ابتدا 
که برای توصیف روایت هایی از این دست در رسانه های دیگر نیز  تحقیرآمیز است 

کار می رود. به 

موجودها  است.  »نقش ورز«  و  »نقش آفرین«  یا  »باشنده«  برای  دیگری  نام  موجود 
یکی از دو جزء اصلی قصه هستند. جزء دیگر قصه سلسله رخدادها یا سیر وقایع 
کنشگری دارند شخصیت  که قابلیت  است. به آن دسته از موجودات شبه انسانی 
که نمی توانند خودشان  می گوییم. در عین حال می توانیم درباره ی اشیای بی جانی 
برخورد  با  که  سیاره ای  قصه ی  مثاًل  کنیم،  قصه گویی  نیز  باشند  وقایع  سیر  منشأ 
چنین  نام  بخواهیم  گر  ا است  اشتباه  می شود.  منحرف  خود  مسیر  از  سیارکی 
گر بخواهیم دقت و عینیت علمی  موجوداتی را شخصیت بگذاریم، مخصوصًا ا

را در نظر داشته باشیم.

در  داستان  دنیای  پس زمینه ی  که  است  عناصری  مجموعه ی  داستان  موقعیت 
روایت را می سازند.
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سواد روایت

به  اشاره  برای  اغلب  نقاب  است.  »صورتک«  تحت اللفظی  معنای  به  نقاب 
کند یا حتی از  کار می گیرد تا قصه را روایت  که نویسنده به  کار می رود  شخصیتی به 

زبان او حرف بزند. ن.ک. به روایتگری اول شخص. 

این  ریشه ی  است.  قصه  تعریف کردن  همان  کلمه  دقیق  معنای  به  الف.  نقل 
به  شد:  قائل  قصه  ارائه ی  نوع  دو  بین  افالطون  که  تمایزی  به  برمی گردد  اصطالح 
کات )اجرا( یا به صورت نقل )گفتن(؛ ب. معمواًل نقل به دنیای داستان  صورت محا
اشاره دارد، یعنی جهانی که در روایتگری خلق می شود. روایت پژوهان ساحت هایی 
نیز برای نقل قائل اند. »ساحت نقل« شامل تمام شخصیت ها، چیزها و رخدادهایی 
که در دنیای داستان روایت اصلی هستند. راوِی متعلق به این جهان ــ مانند  است 
ــ راوی خودگو است.  ِجیک بارنز در رمان خورشید هم چنان می دمد اثر همینگوی 
که اصاًل در  اما ممکن است رخدادها و شخصیت های دیگری نیز در متن باشند 
این  باشند.  آن  از  خارج  داستانی  جهان   در  و  باشند  نداشته  جایی  اصلی  روایت 
کنتربری اثر چاسر  روایت های قابی، در ساحت دیگرگو هستند. زائران حکایت های 
از هر  گر راوی خارج  وقتی قصه هایشان را تعریف می کنند، راوی دیگرگو هستند. ا
که  کدام از این ساحت های نقل روایت باشد، آن را برون گو می نامیم، مانند صدایی 

کارنینا  اثر تولستوی را روایت می کند. آنا 

که متنی خلق می کند. نباید نویسنده را با راوی یا  نویسنده شخصی واقعی است 
نویسنده ی نهفته ی روایت اشتباه گرفت.

نویسنده ی نهفته نه نویسنده ی واقعی اثر است و نه راوی. نویسنده ی نهفته تصویری 
که در خالل خواندن روایت در ذهن خواننده شکل می گیرد. در  از نویسنده است 
که  خوانش قصدگرا، نویسنده ی نهفته مرجع ِخرد اخالقی و تأثرات حسی ای است 
خواننده به تدریج در ذهن خود ترسیم می کند تا بتواند معنا ها و نتیجه ی مورد نظر 
یابد. به راحتی )و برای اداکردن حق مطلب( می توان نویسنده ی نهفته را  روایت را در

»نویسنده ی استنباط شده« از سوی خواننده نامید.

ن.ک. به رخدادهای سازنده و مکمل. هسته ها و پیروها 
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