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 ترين رويکردها به تعريف رواي  و عناصر آن مهم
 5اي رشته با نگاهی میان

 
 * ابوالفضل توكلی شانديز 

  انشج م  کنرم فلسفة اخالقت  انشگاه قم

 سید حسن اس می اردكانیدكتر 
 اسنا  گروه فلسفه اخالق  انشگاه ا يان و مذاهب

 دكتر سید احمد فاضلی
  انشاا  گروه فلسفه اخالق  انشگاه قم 

   چکیده
هام غارا بی  فقط    ا بااتت بلكه    عرصه امروشهت  وايت يكی اش مفاهام بساا   ايج نه

« چرخز  وايی»اناسیت عل   اجنةاعی و فلسفه است؛ تا بدانجا که اش مفه    اشجةله  وان
سخن به ماان آمده است.    اين مقالهت  ويكر هام مهم برام پر اخنن به  وايت بر سی اده 

ت اند  فقط برام مطالعات ا بی و  وايت اهةات  ا  ؛ بلكه   عان حال می نه است. اين کا 
خ بی نشان  هد. بدين منظ  ت هم بايد به منابع ا بی  ها  ا به ا تباط عةاق ا باات با ساير  انه

ويژه    فلسفه و  ترين آ ام مرب ط به  وايت به مراجعه کر  و هم الش  است برخی اش مهم
عن ان مبنايی  ت ان اش  وايت به ش نظر  و  نداات. به اين ترتاب است که میاناسی  ا ا  وان

ام سخن گفت.    اين پژوهزت با اسنفا ه اش  وش مطالعة   انه برام مطالعات ماان
می   و  ويكر   امت  و  سنه  ويكر  اساسی به تعريف  وايت يعنی  ويكر  تعريف کنابخانه

می  ت با مقايسة تعا يف  اند.    بخز  ويكر  تعريف  تباانی )کا کر می  ( مطالعه اده
اند.    قسةت بعدت با  ها بر سی اده ها اسنخراج و م ا   تااحم آن  وايتت عناصر  ايج آن

گارم اش  ويكر  تباانیت به واکاوم ماهات  وايت و نسبت آن با فرهنگ )بُعد اجنةاعی( و  بهره
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اناسان و هم نظر  ت؛ بدين منظ   هم آ ام  وايتفهم و شندگی )بُعد فر م( پر اخنه اده اس
ام است  است. نناجة تیقاق اين است که  وايت پديده  فالس فان مهم    اين شمانه تیلال اده

تنها    شمانة ا باات اهةات  ا  ؛ بلكه نقز بساا  مهةی    فرهنگت فهمت ه يت  فراگار که نه
 کند.   و اخالق ناا ايفا می

می  ت  ويكر  تباانیت منظر  اناسیت  ويكر  تعريف  وايتت  وايت هاي كلیدي: واژه
 ام.   انه ماان

 . مقدمه  5
تاکن ن تعا يف بساا  شيا م برام  وايت مطرح اده است که وج ه مخنلفی  ا 

ا ند. اما صِرف براةر ن تعا يف  هام گ ناگ نی مطرح می گارند و    بافنا    برمی
بندم  بلكه الش  است تعا يف مخنلف  وايت  ا  سنه پراکنده چندان س  مند ناست؛

ها  ا با هم مقايسه کر . به اين منظ   الش  است به  کر ت سامان بخشاد و آن
 ويكر هام مهم   با    وايت ت جه کنام. تعريف  وايت عةدتاً با  و  ويكر  انجا  

م ها ک اد ويژگی پذير : نخسنان  ويكر  معط ف به تعريف است که می می
پرسد  می  ( است که می بخز  وايت  ا براةر ؛ اما  ويكر   و  تباانی )کا کر  تعان

ام بناا ين برام   هد؛ مثالً  وايت اا ه  وايت برام آ می چه کا م انجا  می
 هی تجربة انسانی و اباا م برام برساخنن الگ هام واقعات است ) يدگاه  سامان

با شمانةندم وج   خ يز به آانی برسد  هد  هرمن(؛  وايت به آ می اجاشه می
)نظرگاه  يك  (؛  وايت اا   خاصی اش انديشادن استت معط ف به ام   عانی و 
خاص   برابر ام   اننااعی و عا  است ) يدگاه برونر(.  ويكر هام تباانی بدون 

 لال تةرکا بر اجاام  می   به اند؛ اما  ويكر هام تعريف تااحم با يكديگر قابل طرح
 :Herman, Jahn & Ryan, 2005)آو ند  خاص مق ّ   واينةندمت تضا هايی  ا پديد می

345-346  .) 
بندمت چاسنی  وايت  ا اش  و  يدگاه تعريف     اين ن انا ت با پاروم اش اين تقسام

 ا   پاز  2می  ت اا   تا يخی و شمانی کنام.     ويكر  تعريف و تباان بر سی می
کنام؛ سپس  کنند   وايت  ا ناا معرفی می مفاهام بناا ين تعريف گاريم و ضةن آن می

پر اشيم که م ا  م گ ناگ ن اشجةله نسبت  وايت  به  ويكر هام تباانی اش  وايت می
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 گار .  با فهم و شندگی  ا   برمی

 به چیستی رواي   محور . رويکردهاي تعريف2
گرفنه است. هةانند بساا م اش مفه    وايت    معنام امروشم آن    قرن باسنم اكل 

هام تا يخیت    حان بر سی پاشانة تیقاق با عناوين  يگرم اشجةله تراژ مت  واکاوم
گرچه  -ها  ا معا ل ناچا  آن ا يم و به  ست م اجه می  مانت  اسنانت قصه و اش اين

 گاريم.   وايت می -نا قاق
گار ت اش منظر  نا  می« 0اسیان  وايت»هام  وايت که بعدها  بندم  ايج نظريه تقسام

ساخنا گرا اامل آ ام  .  و   پاز4ا  :  تا يخی سه  و   منفاوت  ا اامل می
.  و   ساخنا گرا که    2افالط ن و ا سط  و هةچنان مكنب فرمالاسم  وسی؛ 

ساخنا گرا که   برگارند     .  و   پسا0وج م ساخنا  مشنرک    من ن است؛  جست
هام اننقا م عصر حاضر منأثر  اناسی است که اش گرايز ايتهام اخار  و پژوهز

هام ا بی صرف فراتر  فنه است  ام  ا  قم ش ه و اش  وايت  انه استت فعالانی ماان
 (. 403: 4031)مكا يکت 

بعد ت جه    به4994هام  هام پديدآمد  معط ف به  وايت     هه اگر به جنبز
اندکی قديةی ب  ه و بهنر است آن  ا تعديل بندم  ا   که اين تقسام کنامت مشخص می

   تا يخ نظرية  پاشاکالساکت کالساک و پساکالساکسه  و   کنام؛ بنابراينت بايد اش 
هام پساساخنا گرايانه     و   پساکالساک  هرچند گرايز  وايت يا  کنام.

اناسی  اناسی پساکالساک  ا با  وايت نبايد  وايت»اناسی اهةات پادا کر ندت   وايت
 (. 11: 4090)هرمنت « پساساخنا گرا يكسان  انست

 دورة پیشاك سیک نظرية رواي   .2-5
ا   که پاز اش پديد  هام  وايت به آن  سنه اش آ ايی گفنه می  و   پاشاکالساک نظريه

  مطرح ب  ه است و خ   اامل چها  4974و  4914هام  آمدن ساخنا گرايی     هه
. نظرية ا بی 2منفكران ي نان باسنان و ن ا سط ياان؛ . آ ام 4ا  :   سنه می

. 0اناسی مننقدان آلةانی؛  الگ هام  يخت. 0شبان؛  آنگل امريكايی    جهان انگلاسی
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    هام  وسی که حلقة واسط ماان  و ان پاشاکالساک و کالساک است. آ ام فرمالاست
ظريات مدوّن و جامعی ي ناناان ن. آراي متفکران يونان باستان و نوارسطويیان: 5

اند؛ با اين حالت نخسنان ااا ات    اين شمانه    آثا    ست ندا ه   م     وايت به
عن ان  ها به گ يی و نقز آن ا   که به عةلكر هام  اسنان حةاسی ه مر  يده می
گ يد ااعران سخنانی هم خ اايند و هم  کند يا ه  ا  که می سرمشق  فنا  ااا ه می

ت ان    آ ام  آو ند. نخسنان بیث عةده   با   فر   وايت  ا می ن میمفاد به شبا
ا   که  مشاهده کر . افالط ن اش شبان سقراط مدعی می جمهوريافالط ن و کنا  س   

گ يدت نظار   وايت سا ه که    آن ااعر اش شبان خ   سخن میاند:   ها  و  سنه  وايت
 اندت مانند  ام اش شبان  يگران سخن می گ نه اعر غنايی؛  واينگرمِ تقلادم که ااعر به

 ,Hermanتعبار اده است )به نقل اش « طرش باان»اناسی اش اين تةايا به    ا .     وايت

Jahn & Ryan, 2005: 19)   . 
ا  .   ومان بیث مهم    شمانة  وايت     و ان باسنان به آ ام ا سط  مرب ط می

 گ يد:  ا سط     تعريف تراژ م میاست.  0وطیقابترين اثر ا سط     اين شمانه  مهم
ام  معل   اد که تراژ م عبا ت است اش: تقلاد و میاکات کر ا م تا  که انداشه

معاّن و معل    اانه بااد ]...[ امر تا  هم امرم است که بدايت و واسطه و نهايت 
ال چاا مسنلا  آن ناست که  نب ذات خ يز   اانه باادت بدايت امرم است که به

 يگرم آمده باادت اما     نبال خ   او امرم هست که به حكم طباعت وج   
آيد. اما نهايت امرم است برعكس اين ]...[ واسطه هم عبا ت  وج   می  ا   و به

ذات خ يز  نبال امر  يگر آيد و هةچنان امر  يگرم هم     است اش: امرم که به
 .  (00-02: 4034ک  ت  )ش ين  نبال آن باايد

 mythosيا ترين جاء  وايت  ا افسانة مضة ن  اش س م  يگرت ا سط  اولان و مهم

اما »گ يد:   اند و    تعريف آن می [( می1 نگ معنام طرح  اسنان يا  اسنان ]يا پی )به
به اين . (09-03)هةانت « تقلاد و میاکات کر ا  و فعل هةان افسانة مضة ن است

ت ان کةاباز   نگ  ا می يدگاه ا سط يی  وايت و پیا   که      ترتابت  وان می
 نگ  ا خةارماية  وايت اةر . نكنة بساا  مهم  يگر  کم پی يكسان  انست يا  ست

ت   پی يا پسِ چاام سخن «ذات  نبال آمدن به به»اين است که وقنی ا سط  اش 
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ث حاضر و برام بی - نگ ت اند پی گ يدت گ يا ااا ه  ا   که علات است که می می
  وايت  ا ماسر کند و بدون وج   آن  وايت هم خالی اش معناست.   -ما

 نگ  لیاظ تا يخیت تعا يف  وايت مبننی بر پی  يک آلنةن ناا مدعی است که به
ا سط  جست. اش نظر ومت چنان م بوطیقات ان     اند و سرآغاش اين مسئله  ا می ب  ه

 و ان  نسانس )تا به امروش( بر ح ش  نظرية بر اانی اش شمان احاام ا سط     اواخر 
افاايد که پس اش احاام  او می. (Altman, 2008: 2-3) وايت    غر  غلبه  اانه است 

هام ن ا سط ياان    قرن اانا هم ماال مت  آ ام ا سط     شمانة ا باات و تالش
اتفاقات مهم  يگرم ناا     ا ؛ اشجةله طرح م ض ع معاا هام صیاح 

کةدم م س    - ن يسی    قرن هفدهم    فرانسهت مباحث مرب ط به تراژ م شنامهنةاي
که   نهايت به پذيرش مفه    3و هةچنان آثا  ما ا   والفايت 7ير ک  نی اثر پی 1سیدبه 
 نگ  اات و اش ا سط  وا  گرفنه  انجاماد. اين مفه   ناا  يشه    پی 9«وحدت کنز»

  .جا( )هةاناده ب   
  م     بط اين نظريه به مسئلة  وايت بايد به آ ام ادبی آنگلوامريکايی:  . نظرية2

ااا ه کر .  نظرية ادبیا  و يعنی   ويژه    کنا  مشه   اين  نه ولک و اوسنان وا ن به
اين  و مننقد با تأکاد بر ا باتت به معرفی اص ل م    نظر خ   اش نظرية  وايت 

عن ان  . براةر ن ا باات  اسنانی فقط به4اند اش:   تترين اين اص ل عبا پر اخنند. مهم
. طرح منطق علّی و شمانی  اسنان يا 2ام اش گفنةان  وايی نه گ نة اصلی آن؛  گ نه

ها و  ويدا هام  اسنان ) اسنان( و  . تةايا بان م قعات0آماخنگی تسلسل و پاامد؛ 
 يد و باشنةايی افكا  پر اشمت شاوية  هام اخصات . اا ه0ها )گفنةان(؛  ترکاب آن
. طرح مسئلة ا شش صدق    ا باات  اسنانی و خ  بسندگی ا باات 1ها؛  اخصات

بنابراينت اش علّاتت شمانةندمت تةايا  اسنان و  (.403-407: 4037)صافی پارل جه و فاضیت 
عن ان مفاهام بناا ين  وايت    آ ام اين  و منفكر  گفنةان و وج   اخصات به

 کر .   ت ان يا   می
ن يس معروف امريكايیت ناا به مسئلة  وايت   (ت  مان4941-4300) 44هنرم جاةا

اص ل مهةی  ا مطرح  (4330« )هنر  مان»نا   به خ   اثرگذا  ت جه کر . او    مقالة
جام   ويكر  ت صافی به . کا بست2 وا ؛ اندا  کلانی عن ان به  اسنان . معرفی4کر : 
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ترين  من ن  اسنانی. مهم« ت لاد»اانن    اص ل و  سن  هام . تر يد  وا  0تج يام؛ 
تناد  اجاام  کندت  ابطة   هم ام که جاةا   م     مان )و البنه  وايت( طرح می نكنه

 اند که    هر   وح و يكپا چه می  اسنان با يكديگر است. او  مان  ا م ج  م  ا ام 
ة معروفی  ا   مبنی بر اينكه ا   و جةل جاء آن نشانی اش اجاام  يگر يافت می

« اخصات چاستت جا تعان يافنن  ويدا ؟  ويدا  چاستت جا نةاياندن اخصات؟»
 .  (410-412)هةانت 

 ( يا  کر  که    کنا  4974-4379هةچنانت بايد اش ا وا   م  گان ف  سنر )
ا( و هام جامع )پاچاده و پ ي ( با تةايا قائل ادن ماان اخصات4927) هاي رمان جنبه

 نگ  هام سا ه )ابندايی و ايسنا( ارايط کةانة  وايت  ا مطرح کر  و ماان پی اخصات
 .  و  اسنان تةايا قائل اد و اين  و جنبه  ا اش عناصر مهم  وايت خ اند

غافل اد  بوطیقاي داستانالبنهت نبايد اش وين سی. ب ث و کنا  معروف او باعن ان 
تأکاد  تاست«  اسنان»و « گ ينده»که مشنةل بر  وايت  ةبر اهةات مطالعآن که    

ان اع مخنلف  واينگرم  ا من ن مخنلف ا بی  ا بر سی کر ه و ب ث . کند می
 ا ا  بن ان اش با اين هةهت  . يد ارح  ا ه است ةخص ص با تةرکا بر مفه   شاوي به

 ؛ر اسننباط ک  ا اناسی  قاق يا اصطالح الگ ادهت يک  هام مشخص سرتاسر  وايت
تر بااد تا  به  ويكر م قااسی نا يک گفنه استت ط   که با ت اايد آن تهةچنان
 (.  12: 4030)وبسنرت  اسنقرايی

می   آ ام اين سنت   با   شناسی منتقدان آلمانی:  . الگوهاي ريخ 9
هم کالبداناسی و »ب  .  42  برابر کالبداناسی 44اناسی اناسیت مفه    يخت  وايت

ام اش اجاائی تشكال  وا ه ی بر اين فرض اسن ا  هسنند که هر اندا اناس هم  يخت
اناسی  ا   ]...[ ولی گرچه غايت کالبداناسیت تجايه و اناسايی اجااستت  يخت می

پر اشم   با   چگ نگی تشكال ساخنا هام پاچاده اش اجاام جداگانه  به نظريه
لةانی پس اش تةايا قائل ادن بان يعنی مننقدان آ (؛414-409: 4031)مكا يکت « پر اش  می

تنظام )آ ايز منطقی( عناصر ساخنا م  وايت و ترکاب )آ ايز هنرم( اين عناصرت 
منةرکا « اخصات کنشگر»و « کنز» نگ ترکابی يعنی  ت جه خ    ا بر  و جنبه اش پی

  (.414)هةانت کر ند 
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کند که به  ا ه میوولف ااةاد ناا به  و مفه   اش  واينةندم    مطالعة ا باات اا
ها پاز اش طرح مفه    گفنة ومت مفه   اول    آثا  مننقدان آلةانی و مدت

ا ند که  اناسی مطرح اده است. بنابه مفه   نخستت من نی  وايت تلقی می  وايت
هام ا تباطی معاّنی  اانه بااند؛ يعنی  وايت وابسنه است به حض   فر م  ويژگی

تقابل با باشنةايی مسنقام  ويدا ها    نةايشنامه؛ بنابراينت  ماانجی يا هةان  واينگرت   
اده است.  کنند   واينةندمت وج   ماانجی بان مؤلف و جهان  وايت مشخصة تعريف

مفه    و     آ ام ت  و وف مشه   است و براسا  آنت نه وجه ا تباطیت بلكه 
 ,Schmid) ا    اده شمانةندم و تغاار وضعات    آن اهةات مین ام امر  وايت

2010: 1-2 .) 

فرمالاسم  وسی آخرين جريان مهم فكرم است که هاي روسی:  . آراي فرمالیس 4
ت ان مدعی      و   پاشاکالساک تا يخ  وايت نقز چشةگارم  ا  ؛ تا آنجا که می

« گرايی(  و   يشه  ا    ويكر هام کالساک    نظرية ا بی فرمالاسم )ص  ت»اد 
پر اشم  ا  ها و  اسنان ها نخسنان گروهی ب  ند که  وايت فرمالاست .(11: 4090)هرمنت 

 کنام.  ها  ا باان می ن ترين آ    ا امهت آ ام سه تن اش مهمص  ت جدم تیلال کر ند.  به
 ( اش نخسنان منفكران فرمالاست  وسی ب  . 4930-4390) ويكن   اكل فسكی

است. اين ا عام  40ش ايی کندت آانايی می ترين مبیثی که او    سنت فرمالاسم مطرح مهم
و با ق انان « هام  وايت اشجةله م ض ع عناصر اكلی هسنند هةة جنبه»وم که 

گرايی يا  اندت وم  ا به اكل اناخنی و ق انان آفرينز قابل اناسايی و ا  اک شبان
يت تا يخ اكل فسكی معنقد است تا يخِِ  وا(. 29: 4090)ما تانت  هد  فرمالاسم پا ند می

ها و وا ونه نة  ن چند قان ن بناا ين ساخنا  ا بی  کر ن هات سا ه  هات پاچادگی پر اخت
. بنابراينت اكل فسكی جا( )هةان اانه بااد « انگااش»است و هر تةهاد ا بی بايد 

 هدت   نهايت   ست می  اند و تعريفی که اش  وايت به  نگ می  وايت  ا برپاية پی
 ش ايی    آن است.  و البنه مفه   آانايی  نگ مبننی بر پی

و جاء شيربنايی آن  40مايه  ( مفاهام مهم   ون4909-4313ب  يس ت ماافسكی )
بخز ساخنا   اسنانی  ا فكر   ا     وايت مطرح کر . وم اصل وحدت 41مايه يعنی بن

ام  مايه ون انست. به عبا ت  يگرت    اثر  اسنانیت مصالح    مايه می کلی يا هةان   ون
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واسطة   هد: يكی نارويی که اش میاط بی  و ناروم کةاباز منفاوت  ا نشان می
ن يسد.  ا   و  يگرم ناروم برآمده اش سننی ا بی که مؤلف    آن می ن يسنده وا   می

 نگ اش جةع هةان  هاست و پی شمانی آن -ها با ت الی علّی مايه جةع بن  وايت حاصل
 ا   و   ا   تا ع اطف خ اننده  ا   گار نگه ی خاص ساخنه میها و با ترتاب مايه بن

 نگ   ست هةان است که  اناخنی پی مايه  ا بپرو اند.   واقعت کا کر  شيبايی   ون
اش . بنابراينت (441: 4030)اسك لات اده جلب کند  هام تنظام مايه ت جه مخاطب  ا به بن

ها و هم ت الی علّی و  مايه گ و بن ن نظر ت ماافسكیت  وايت هم م ک ل است به پی
 ها.   شمانی آن هم

 ( حلقة واسط بان  و   پاشاکالساک و  و   4909-4313وال يةار پراپ )
 هاي پريان شناسی قصه ريخ مطالعة او    کنا  . هام  وايت است کالساک نظريه

 ا اين کنانتاسان بعدم قرا  گرفت.   نگ سرآغتاش کتا   وايت (   با   پی4923)
ا   و م ض ع آن بر سی عناصر  سنگ بنام نظرية ساخنا گرايانة  وايت میس   می

: 4013)پراپ  (.Scholes et al., 2006: 287)مشنرک بساا م اش آثا  عاماانة  وسی است 

به حالت  منعا لکه تغاار وضعات  ا اش حالت  اند  میکنا   وايت  ا مننی اين    ( 00
 خدا  اين تغاار وضعات  ا و کند  باان می منعا لحالت  و باشگشت آن به غارمنعا ل

 خدا  اش عناصر اصلی  وايت است و وم عةد  کا  خ    ا   اوت اش نظرنهد.  نا  می
بندم و  پراپ برام اناسايی  خدا هات به طبقهاةا  .  اناسايی  خدا ها می

ام اش  ر    مجة عه هی  وايت عاماانه و هةچنان اناسايی عناصر پايدا  و منغا ساشمان
صد  وايت پريان  وسی پر اخت و   نهايتت به اين اصل  ساد که هرچند 

 ها     وايت پايدا  و میدو  است.   هام  وايت منغارندت کا کر هام آن اخصات

 . دورة ك سیک نظرية رواي   2-2
 اناسی هةچ ن علم و  و   کالساک  وايت به اين  لال چنان ناماده اده که  وايت

نظرية  وايت    اين  و ه اكل گرفنه است. نخسنان با  تاوتان ت  و وف    سال 
 narratologieاصطالح فرانس م  41دستور زبان د كامرون     کنا  4919

مطالعة »اناسی و غاره برام ااا ه به  اناسیت جامعه اناسی(  ا بر سااق شيست ) وايت
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  (. Herman, Jahn & Ryan, 2005: 571)ابداع کر  «  وايت
اناسی  يكی اش مسائل مهمت ابننام ساخنا گرايی     وايت بر الگ م س س  م شبان

نظا  شبانی  47و تقابل معروف وم يعنی تقابل بان شبان و گفنا  است. شبان يا النگ
کا  بسنن شبان  به 43نظر اش خطاهام گ يش  ان؛ حال آنكه گفنا  يا پا ول است صرف

هام  اناسی ساخنا گرا با ها و    اكل ين تقابل     وايتت سط گ يش  ان است. ا
اناسی بر  و ويژگی   هد. تأکاد بر  وتايی ب  ن و  يخت گ ناگ ن خ    ا نشان می

گرايانة آن )اش طريق  اند اش: آ مان علم کند که عبا ت اناسی تأکاد می غالب  وايت
 :Fludernik, 2005)فی آن اناخنی( و اهداف ت صا شبان باو م ابه فرمالاسم و تجربه

اند اش: تاوتان ت  و وفت  اناسی ساخنا گرا عبا ت ترين منفكران  وايت . مهم(38
 آلگار ا  ژولان گرما ت ژ ا  ژنتت کل   برم ن و  والن با ت )منقد (.  

 ترين برجسنه اش و يكی انا  بلغا م  وايت( -4909تاوتان ت  و وف )
   پی  سناابی به  سن   شبان يا نی   وايت است. ساخنا گراست. وم پر اشان نظريه

اجاام  يعنی شبان واحدهام ساخنا م و  وايت ساخنا م واحدهام ت  و وف بان
انجا   ا ه؛ به عبا ت  يگرت  ام بندها مقايسه و ها جةله    ها آن آ ايز و سخن

وايت ام ماان واحدهام ساخنا م   مطالعات ت  و وف   م     وايت براسا  مقايسه
او واحدهام  (.013: 4037)تايسنت و واحدهام ساخنا م شبان بناان نها ه اده است 

کند تا بن اند نی   اكل گرفنن  وايت  ا نشان  بندم می  وايت  ا بر سی و تقسام
اپااو هايی که : »وج    ا     هر  وايت  و ن ع اپااو  که گار   نناجه می هد. وم 

گذا  اش   کنند کند و اپااو هايی که ت صاف  ا ت صاف می حالنی )منعا ل يا نامنعا ل(
ت ان نناجه  به اين ترتاب می .(94: 4092)ت  و وفت  «يک حالت به حالنی  يگر است

ت  اولاه  تعا ل  ةمرحل  سه ا اامل    وايت)هةانند ا سط ( ناا   ت  و وفگرفت که 
 ا « مننی   ون  حرکت»عنصر او  به عبا ت  يگرت.  اند می  ثان يه  تعا لو مرحلة  يگر 

  ويژه  يگر و به  ا بی   ا اش ان اع   وايتکه  اةر  گارم  وايت ضرو م برمی برام اكل
   کند. اعر جدا می

گذا    (ت معناانا  فرانس م و بناان4992-4947) 49آلگار ا  ژولان گرما 
« معنااناسی  وايت»ة پر اشان    شمان ترين نظريه اش مهماناسیت  مكنب پا يس    نشانه
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هام  يافنة آ ام پراپ است؛ با اين تفاوت که به جنبه نظريات او اكل تعديلاست. 
اة ل  ا برام تةا   هايی جهان ترم اش  وايت و ساخنا   اسنان پر اخنه و فرم ل کلی

ترين تغاارم که گرما     آ ام پراپ  ساخنا  ا باات  اسنانی طرح کر ه است. مهم
تر نة  . او هم تعدا  کنشگرها )يا  ها  ا تقلال  ا  و اننااعی اين ب   که آن اِعةال کر ت

م     ساند و هم تعدا   1به  7 ا تقلال  ا  و اش «( ها نقز»   اصطالح پراپت 
گ يد  برتنا میم    فروکاست.  24به  04به شبان پراپ(  ا اش «  ويدا ها»کا کر ها )يا 

قد     گار مین ام  اسنان هسنند و به م پراپ بساا  به عقاد  گرما ت کنشگرهام الگ
 ا ا ائه کر   24ناسنند. سپس گرما  اصطالح الگ م  وابط کنشی« ساخنا م»کفايت 

هام پراپ اخصات ناسنند؛ بلكه  که بساا  اننااعی است. اش  يد اوت اخصات
ايد ها اخصانی  ا قرا   ا ؛ شيرا ب جام آن ت ان به ساخنا هايی هسنند که می

م  وايی يعنی چ نان الگ م کنز  يد و نه    گسنر  معنايی ا ها  ا    گسنره اخصات
به اين ترتاب به  .(91: 4032برتنات )ماية حكايت برعهده  ا    و نقشی که براسا    ون

 گ نه خالصه کر :  ت ان الگ م گرما   ا اين تعبار سج  مت می
گار  که  ابطة بان   م[ کنشی بهره می فت[  وايی اش  و نقز ]الگ يک شنجار  ]پی

هام بناا م  ها بايد منقابل بااد و يا معك  ؛ بنابراينت اين  ابطه     وبنات کنز آن
کند.  گسست و پا سنگیت جدايی و وحدتت کشةكز و آانی و...  ا ت لاد می

اش  -کافانی يا چاام -حرکت اش يكی به  يگرم که    سطح يا اننقال يک هسنی
ساش   کنز به يک عامل کنز  يگر هةراه استت ج هر  وايت  ا می يک عامل
  (.73: 4032)سج  مت 

 است که انا  ساخنا گرام فرانس م انا  و  وايت شبان (-4929) کل   برم ن
ماانجی که با حذف کا کر هام هةچ ن گرما   ست به اصالح آ ام پراپ ش . او 

ه ساخنا م مبننی بر ا تباط معنا ا  ت بب  نظم ساخنا م می   اصلی  ا بر هم ش ه 
ها ت انست  ابطة  وا   اين گاا ه هام کا کر   ست يافت و با نةايز اكل گاا ه

ترين واحد  وايت  ک چک هام منطقی  ا    کل  وايت  وان کند. برم ن شيرمجة عه
هر و ناماد «  فت پی» ا  انست و آن  ت الی منطقی چند کا کر   ا نه کا کر ت بلكه 

س م  سةت عد  تعا ل و باشگشت به  فت  ا ناای اش حرکت اش م قعات تعا ل به یپ
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هةان ها   فت    طرح هر  اسنانت پیبه عبا ت  يگرت  (.403: 4030اسك لات )اةر  تعا ل 
 فت   فت  اسنان ک چكی است و هر  اسنان پی هر پیيعنی  هسنند؛هام فرعی   وايت

 ادن که تبديل گرما    يافت برم ن با اثرپذيرم اش (.411: 4032)احةدمت  کلی يا اصلی
 نظر اش  باان ا   که قسةت  و کم    نااشمند آن است که حا ثه  ست   اسنان حا ثه به

 نهانی  منطق  وايت منطقی -شمانی  س ية برم نت منفاوت بااند؛ بنابراين به نظر شمانی
  . هد می تشكال آن  ا

ساخنا گرا و بنا  فرانس م است. وم يكی اش پر اش  ( نظريه-4904ژ ا  ژنت )
ژنت ترين ابنكا    و . مهم اةا  می اثرگذا ترين پژوهشگران    عرصه نظرية  وايت به

بندم  وگانة  مفاهام  وايت عرضه کر . او تقسامام اش  بندم تاشه تقساماين ب   که 
ت « اسنان»: ی يل کر تسه جنبة واقعات  وايی به  و سا ژه  ا فبا ال نگ يا   اسنان/ پی

تیلال گفنةان  وايی مطالعة  وابط  اسنان و  تبنابراين. 24«کنز  وايت»و  « وايت»
 -تاحدم که    گفنةان  وايی ثبت اده بااد -و کنز  وايت و  وايتت  وايت

  (. Génette, 1972: 31-32)  اسنان و کنز  وايت است

پر اشان  وايت    سنت  يه ( اش آخرين نظر4934-4941 والن با ت )منقد ( )
ت ان   وت می ساخنا گرايی و حلقة واسط ساخنا گرايی و پساساخنا گرايی است؛ اشاين

اش  و  و   با ت منقد  و منأخر يا  کر .   با   آ ام با ت منقد  به آثا م هةچ ن 
ا    اسننا  می«   آمدم بر تیلال ساخنا م  وايت»اناسی و مقالة  کنا  عناصر نشانه

تد يج اش  به S/Z که با ت    کنا  م ضعی کامالً ساخنا گرايانه  ا ند؛   حالی  که
 سد.  ساخنا گرايانه می گار  و    آثا  بعدم خ   به  يدگاه پسا ساخنا گرايی فاصله می

ت بیث خ    ا با اسندالل   با   «ها    آمدم به تیلال ساخنا م  وايت»با ت    مقالة 
هام  و   آغاش  و اش  وش هام قااسی می سنقرايی و  وشهام ا کا گارم  وش به

کند. به نظر ومت تیلال  وايت بايد نخست الگ يی فرضی برام   ا م می جانب
هام منفاوت اش  تد يج به گ نه ت صاف برگايند و سپس اش اين الگ  آغاش کند و به

 (.   43-47: 4037)با تت  وايت برسد 

ماافسكی   با  ساخنا   وايتت آن  ا حاصل با ت با ترکاب نظرية پراپ و ت 
 اند. وم سه سطح عةده برام ساخنا   وايت  ها می مايه ترکاب کا کر ها و   ون
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کند: کا کر  )به تعريف م    نظر پراپ و برم ن(ت کنز )که اش آن برام  پاشنها  می
ها  ا به هةچنانت با ت  خدا (. 00)هةانت کند( و  وايت  ااا ه به اخصات اسنفا ه می

« هسنه»ها  ا  کند و معنقد است  خدا هام پايه )که آن  و  سنة پايه و پارو تقسام می
خ اند( برام  اسنان ب  نِ  اسنان ضرو ت  ا ند؛ چ ن نقاط عطفی هسنند که  می

نامد( برام  می« کاتالااو »ها  ا   انند؛ اما  خدا هام پارو )که آن پاز می  اسنان  ا به
 (.  Abbot, 2002: 12)ا ند  ندا ند و به هاچ جايی خنم نةی اسنان ضرو ت 

 . دورة پساك سیک نظرية رواي  9-2
ا  : پساساخنا گرايی که عةدتاً   و ان پساکالساک نظرية  وايت به  و  و   تقسام می

 4994    ا  و پساکالساکِ پس اش پساساخنا گرايی که اش  هة  4994تا  4934    هة 
مشخصة اصلی س مان  و   (. Meister, 2009: 339)رح است تا به امروش مط

هام غارا بی و هج    پساکالساک    نظرية  وايتت و و   وايت به عرصه
 22هتا به آن است؛ تا آنجا که    اين  و ه اش چرخز  وايی هايتی اش ساير  انه انديشه

نناجة آنت اکن ن کنام و     ما    عصر چرخز  وايی شندگی می»آيد:  سخن به ماان می
عن ان م ض ع  ها    تا يخ به نظرية  وايتت تةا  ان اع  وايت  ا    تةا  ان اع  سانه

آنسگر  .(Scholes, Phelan & Kellogg, 2006: 285)« مطالعة خ   قرا   ا ه است
انا  برجسنة آلةانیت تةاياهام بان ساخنا گرايی و پساساخنا گرايی  ن نانگت  وايت
 ول اةا   يک مطرح کر ه است.  ا به ارح جد
 هاي میان ساختارگرايی و پساساختارگرايی در زمینة نظرية رواي   . تقابل5جدول 

 شناسی پساساختارگرا رواي  شناسی ساختارگرا رواي  رديف

 می   شمانه می   منن 4
 تةرکا بر فرايندهام گش  ه و پ يا هام ايسنا هام بسنه و فرآو  ه تةرکا بر نظا  2
هام  ها يا خصاصه م ض ع مطالعه: ويژگی 0

 منن
م ض ع مطالعه:  وند خ اندن 

هام  ) اهبر هام خ انزت گاينز
 تفسارمت ق اعد ترجایی(

 تیلال اش باال به پايان )کل به جاء( تیلال اش پايان به باال )جاء به کل( 0
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 نهگرايا ترجاح تفسار فرهنگی کل هام  وتايی و فروکاسننی ترجاح تقابل 1
بندم  تأکاد بر نظريهت ارح فرمالاسنی و طبقه 1

 هام  وايت تكناک
تأکاد بر کا بر ت خ انز 

هام  امت ا شيابی مايه   ون
 ايدئ ل ژيكی

تةرکا بر مسائل اخالقی و پديد  گريا اش مسائل اخالقی و خلق معنا 7
 آمدن  يال ژيک معنا

گارم اش اباا هام تیلالی برام  بهره عن ان غايت اصلی پديد آو  ن نی   وايت به 3
 عن ان غايت اصلی کا بر  تفسارم به

 پا ا ايم تفسارم و ا شيابی پا  ايم فرمالاسنی و ت صافی 9
 گارم تا يخی و   شمانی جهت شمانی گارم ناتا يخی و هم جهت 44
اة ل تةا   هام جهان تةرکا بر ويژگی 44

 ها  وايت
 فر هام من تةرکا بر آثا  معاّن  وايت

 ام  انه  ويكر  ماان ام  انه  ويكر  تک 42
(Nünning, 2003: 243-244) 

اناسی به نظرية  وايت  پر اشانی که     و   پساکالساک  وايت ترين نظريه مهم
اند اش:  والن با ت )منأخر(ت ساة   چنةنت جرالد پرينست ماكه بالت  اندت عبا ت پر اخنه
آلنةن.    پايان اين بخزت برخی تعا يف پراکنده  کنانت مايكل ت الن و ا يک- ية ن

 اش  وايت  ا خ اهام آو  . 
با ت )منأخر( پس اش آثا  مهم خ   که  ويكر م ساخنا گرايانه  ا ندت    آثا  بعدم 

مشاهده  S/Z ت ان    کنا  ا  . آغاش اين تغاار  ا می خ   به پساساخنا گرايی منةايل می
کند  واحد معنايی تقسام می 114اثر بالااک  ا به  سازارين با ت    اين کنا  مننکر . 

آمد ماان خ   منن و  و هام گ ناگ ن منن     فت که معنام هر واحد با احضا   ماگان
ا  . با ت پنج  سنه  ماگان اصلی  ا    آن تشخاص  جهان بارون اش آن حاصل می

ها  ه ساخنا هام فكرم هةراه آنها اش ساخنا هام  اسنانی ب  هد تا اش  اه اين  ماگان می
هام  وايی: هر واحدم     .  ماگان کنز4اند اش:  ها عبا ت  ست پادا کند. اين  ماگان

.  ماگان 2 وند؛  ها چگ نه پاز می  هد که  اسنان و ت الی کنز  اسنان به ما نشان می
. 0ا  ؛  اناخنی و میاط مرتبط می نةات  وان هام خصلت معنااناخنی: به  اللت
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.  ماگان 0هام فرهنگی  و ان ]ن انن اثر[ هسنند؛   ماگان فرهنگی يا ا جاعی:  اللت
 اسنان است؛ « الگ م پلاسی»ها يا به ق ل با ت  هرمن تاک: معةاها و گش  ه ادن آن

.  ماگان نةا ين: منطق آن اش منطق هر وشهت اسنداللی و تجربی جدا ب  ه و اباه به 1
 (. 204-204: 4032)احةدمت منطق  ؤياست 

( 4973) داستان و گفتمان: ساختار روايی در داستان و فیلم   کنا   ساة   چنةن
که اش عن ان کنا    اند؛ اما هةچنان  وايت  ا حاصل تالقی گفنةان و  اسنان می

ويژه فالم  ا اامل  هام گ ناگ نی و به پر اش  تا  سانه آيدت به بسط گفنةان می برمی
عن ان مشخصة منن  وايی   برابر  ماان  اسنان و گفنةان  وايی بها  . او اش تةايا 

گ يد منطق شمانی  وگانة  وايت است که آن  ا اش  کند و می ساير ان اع من ن يا  می
کند؛ يعنی  وايت مسنلا  حرکت    ط ل شمان است؛ هم اش جنبة  ساير من ن منةايا می

ه( و هم اش جنبة   ونی )مدت شمان بارونی )مدت باشنةايی  مانت فالم يا نةايشنام
 نگ(. وجه اول    بُعد گفنةان و وجه  و     بُعد  ت الی  ويدا هام برساشند  پی

کند. من ن غار وايی  ا ام ت الی شمانی   ونی ناسنند و ساخنا    اسنان  وايت عةل می
  (. Chatman, 1990: 9) ها ايسنا يا ناشمانةند است بناا ين آن

 وايت »يكی اش تعا يف مشه     با    وايت  ا مطرح کر ه است:  جرالد پرينس
کم  و  ويدا  يا م قعات    يک گسنر  شمانی معاّن که  عبا ت است اش باشنةايی  ست

ترم  ا ناا     پرينس تعريف تاشه(. 44: 4094)« فرض يا پاامد  يگرم نبااد کدا  پاز هاچ
اشگ يی يک يا چند  ويدا  واقعی يا ب»خ   مطرح کر ه است:  شناسی فرهنگ رواي 

ان  )کةاباز  گ  )کةاباز آاكا ( به يک يا چند  وايت خاالی ت سط يک يا چند  وايت
 . (58 :2003) «آاكا (

اناسی و انديشةند آلةانی است که به بسط  ماكه بال يكی  يگر اش مننقدان  وايت
ساشم هم  صیاح کان نیساشم ژنت پر اخت. به نظر بالت برام تعريف  مفه   کان نی

ساشم نااش  ا يم؛   نناجهت الگ م ژنت  ا به  ساش و هم به م ض ع کان نی به کان نی
ا نده تغاار  ا . ن آو م  يگر بالت بسط  ساش و کان نی تقابل  وتايی بان کان نی

اناسی برام   برگرفنن فالمت باله و   ا  است. او بعدها نقاای  ا ناا    هةان   وايت
اننقال اش يک حالت »اش نظر بالت  وايت عبا ت است اش: (. Bal, 1997: 5)قرا   ا   شمره
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  (. Ryan, 2007: 23)« به حالت  يگر که کنشگران آن  ا م جب اده يا تجربه نةايند

ام اش  خدا هام  اسنانی   واينگرم  ا شنجاره( 2 :2002)کنان -ال مات  ية ن
. فرايند ا تباط که طی 4اةر :  تعريف برمیفرض  ا برام اين   اند و  و پاز می

. ماهات کالمی اين  سانه. 2ا  ؛   وايت هةچ ن پاا  اش گ ينده و به ان نده مننقل می
گار  که چاام  فرض می  هد که  خدا  وضعات مفروضی  ا پاز کنان ت ضاح می

اده اده است و ت الی غارتصا فی حاکی اش  بانی باعث تغاار    آن وضعات پاز
ا تباط هدفةند  خدا هاست. هةچنانت وم ت الی شمانی  ا کةنرين نااش  خدا  برام 

 اند  تشكال  اسنان و اصل علّات  ا اغلب )يا هةاشه( مسننر    اصل شمانةندم می
 .  (49هةانت )

سبكی به  وايت  ا  . وم ابندا پنج ويژگی  -اناخنی مايكل ت الن  ويكر م شبان
 هد. اين   ست می البنهت تعريف خ   اش  وايت  ا هم به اةر  و برام  وايت برمی

.    2ا ند؛  ها اص الً اشپاز ساخنه و پر اخنه می .  وايت4اند اش:  ها عبا ت ويژگی
ها خط سار مشخصی  .  وايت0 سد؛  ها چاام وج    ا   که به نظر تكرا م می  وايت

هاچ تر يدم به يک  هر  وايت بی. 0 وند که اننظا   ا يم؛  سةنی می  ا ند و هة ا ه به
کند که مخاطب ااهد  خدا هايی  ام عةل می گ نه . هر  وايت به1گ ينده نااش  ا  ؛ 

 وايت باشگ يی »بااد که اش نظر شمانی و مكانی اش او  و ند.   نهايت اش  يدگاه ت النت 
اهراً به ام  م است که به لیاظ شمانی و مكانی اش ما فاصله  ا ند. گ ينده حاضر و ظ

. (14-49: 4030)ت النت « مخاطب و قصه نا يک است؛ اما  خدا ها غايب و  و  هسنند
که  وايت  ويدا م يكی  :هر  وايت  و جاء بناا ين  ا  بنابراين اش نظر ت النت 

 .  کند باشگ  میآن  ويدا   ا ام که  ا   و  يگرم گ ينده می
م    تعريف  وايت انجا   ا ه است. ها  ا    ترين بر سی  يک آلنةن يكی اش تاشه

وم معنقد است    تعريف  وايت    ط ل تا يخت اخصات به نفع  خدا  يا کنز 
تةامی کنا  گذاانه اده است. وم با براةر ن تعا يف کن نی اش  وايتت اروطی  ا  به

. تعا يف 2. اتكا به منابع گ ناگ ن؛ 4برام باان تعريفی مناسب اش آن ذکر کر ه است: 
. تعا يف چندعاملی بر تعا يف 0خ   بايد تعا لی  ا بان طر  و اة ل  عايت کنند؛ 

ها  ا با م ض ع اصلی اانباه گرفت. آلنةن  . نبايد شيرااخه0معاا ه ترجاح  ا ند؛  تک
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خ اندت   می« ج يی پی»ها به  وندم که وم آن  ا  گ يد تةا   وايت   نهايت می
 هی  ست اش: آاكا  ادن فعالات  وايی   حان ساماناند که اين  وند عبا ت ا وابسنه

  (. Altman, 2008: 9-21)ما    وايی 

  کنام:    ا امه به  يگر تعا يف پراکنده اش  وايت ااا ه می
گ نه تعريف  آن  ا اين ماهی  رواي کنا  ويرايز نخست کالگ    و اسك لا 

گ   قصه و قصهويژگی حض   که  و است منن ا بی منظ   ما اش  وايت هر »اند:  کر ه
وج   . اين تعريف  وايت  ا فقط    بطن من ن ا بی جست( 4 :2006) « ا  ا ا بااد

 کند.   می
باشنةايی » انند:  اونگا و الندا علّات  ا ماية تبديل ت الی  ويدا ها به  اسنان می

هم مرتبط  ی بهام شمانی و علّ اا ه اكلی معنا ا  به اناخنی ت الی  ويدا ها که به نشانه
 (. Ryan, 2007: 23)« بااند

گ يد    اين شمانه ت افق وج    ا   که  وايت  می( 36 :2003) 20ف تاس ياناديس
هام شمانی  ها نظار ويژگی ام اش ويژگی باشنةايی است و مضة ن اين باشنةايی مجة عه

  هند.  يا علّی  ا نشان می
ساخنا  وج  م است که     شمانةندم آن (ت165 :1981)اش نظر پل  يك   

اش به   سد و  واينةندم آن ساخنا  شبانی است که ا جاع نهايی  واينةندم به شبان می
 شمانةندم است.  

 وايت باشنةايی مجة عه  ويدا هام واجد وابسنگی علّی به »گ يد:   يچا  س ن می
 (. 170 :2000)« يكديگر است

ک اام اش   اند که می ام می ی معانیبخز اصل  نگ  ا ناروم نظا  پانر بروکس پی
 (. Ryan, 2007: 23) شمانةندم آ می کسب کنام

 هد و آن  ا   ست می ام اش  وايت به ابندا تعريف سا ه (12 :2002) 20پ  تر اب ت
اةا  ؛ اما   نهايت با براةر ن نقدهام  می« باشنةايی يک  ويدا  يا ت الی  ويدا ها»

ت  ا باشنةايی  ويدا ها منشكل اش  اسنان و گفنةان  وايی وا  اده به اين تعريفت  واي
 اند که    آن  اسنان يک  ويدا  يا ت الی  ويدا ها ب  ه و گفنةان  وايی نی    می

 باشنةايی آن  ويدا هاست. 
   کنا  اخار خ    وايت  ا به اين ص  ت تعريف کر ه  21م ناكا فل   ناک
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ام کالمی يا بصرم است که يک يا چند   سانه  وايت باشنةايی جهان مةكن   »است: 
قهرمان  ا ام ماهات انسانی    مرکا آن قرا   ا ند که اش حاث شمانی و مكانی وج   

فل   ناک هةچنان  (.5 :2009)«  هند هام هدفةندم  ا انجا  می  ا ند و غالباً کنز
ر بلكه  نگ اث ا  ت نه پی مدعی است که آنچه باعث  واينةندم اثر  وايی می

وه ام  اسنان    نظر اخصانی حقاقی يا خاالی  پذيرم آن يا امكان انگااش حال تجربه
  (.494: 4090)هرمنت است 

  هد:   ست می  ي يد هرمن ناا چنان تعريفی اش  وايت به
جام ارح اوضاع يا ام   کلی و اننااعیت ماجراهايی  ا   وايت  اسنانی است که به

کند که    ارايطی خاص بر کسانی  می -لی  ا فراهمو مجال تجربة اح ا -نقل
معاّن گذانه و به پاامدهام مشخصی انجاماده است. به عبا ت  يگرت  وايت اش 
 اهكا هام اولاة بشر برام اناخت شمانت فرايند و تغاار است؛  اهكا م که    

اش آن تر  ق انانِ عا  اسن ا  استت نه    جايگاهی پايان« علةی»تقابل با تشريح 
 (. 20)هةانت 

   ها كنندة رواي  و تزاحم آن . عناصر تعريف2-4
هايی  می     پی براةر ن ويژگی ط   که مالحظه کر يمت  ويكر هام تعريف  هةان

کند؛ البنهت اين  ويكر ها  برام  وايت هسنند که امكان تعريف اين پديده  ا فراهم می
براسا  تعا يفی که اش  وايت ذکر کر يمت اند.  بنابه ماهات خ  ت با يكديگر    تااحم

 ت ان عناصر  وايت  ا به ارح جدول اةا    و خالصه کر .  می
 كنندة رواي  خ صة عناصر تعريف 2جدول 

 دلیل طرح عنصر ساير مفاهیم مرتبط عنصر اصلی رديف

  نگ پی 4
طرحت تغاار وضعاتت ابندات 

 ماانه و پايان
 بخشد. به حا ثه ساخنا  می

 کا کر ت  خدا ت  ويدا  نزک 2
آن  ا اش من نی مانند  فنرچه تلفن 

 کند. منةايا می

 ت الی 0
ج يیت شمانةندمت  علّاتت پی

 مندم مكان
 هند  تغاار ب  ه و هم به  هم نشان

 ضرو ت  وايت ااا ه  ا  .
باعث کنا  گذاانن تصاوير ذهنی اش  باشگ يیت  ماگانت  سانه باشنةايی 0
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 ا  .  وايت می

1 
گ  و   وايت
 ان   وايت

 مخاطبت اخصات
وگ  و امرم  حا ثه  ا به گفت
 کند.  انسانی تبديل می

ت ان به  هايی که برام تعريف  وايت ص  ت گرفنه استت می اش خالل ک از
هام م ج   ماان اين تعا يف پی بر . اولان میل اخنالف و تااحم  ها و تااحم کاسنی

ا  . اين  امنه  ا  است که برام آن   نظر گرفنه میام  ماان تعا يف  وايتت  امنه
س م آن فقط من ن ا بی قرا   ا    ت ان هةچ ن پا سنا م   نظر آو   که    يک  می

و    س م  يگر ( Scholes, Phelan & Kellogg, 2006: 4)تعريف اسك لا و کالگت نک: 
 (.43-47: 4037)تعريف  والن با تت نک: با تت هام عالم  تةا  پديده

ا تباط ناستت به مسئلة   ومان م ضع میل مناقشه که البنه با می   قبلی هم بی
پر اش  که ناگاير مسئلة  ماگان و  سانه  ا هم   پی  ا  . اش  باشنةايی يا باشگ يی می

 انند؛ حال  اين حاثت برخی تعا يف  وايت باشگ يی و باشنةايی  ا بساا  حااتی می
ت اند ن عی باشنةايی ذهنی تلقی ا   تا به اين ترتابت  وايت میامت   آنكه به گةان عده

هام گ ناگ ن  اش تةايا ماان خاالی يا واقعی ب  ن  ويدا ها برکنا  بااد و هم     سانه
 (.  Ryan, 2007: 25-26)مجال بروش پادا کند 

س ت برخی   مسئلة  يگر میل مناقشه    تعريف  وايتت ت الی  ويدا هاست. اش يک
 انند؛ اما کسانی  کم يكی می دا   ويدا هام م    نااش برام برساخنن  وايت  ا  ستتع

کم  و  وايت من الی وج    اانه  کنان معنقدند بايد  ست-هةچ ن با ت و  ية ن
 ,Abbot)اةا ند  ها  ا ضرو م می بااد و ماكه بال و  يچا  س ن  ابطة علّی بان آن

عن ان  تكا به باشنةايی ت الی  ويدا ها بهاش س م  يگرت   م    ا(. 12 :2002
که  ايان  ترين معاا  برام تعريف  وايت اخنالف وج    ا  ؛ چنان اده پذيرفنه

ت انام ماان  وايت  تنهايی   نظر بااو يمت نةی کندت اگر اين ارط  ا به   سنی ااا ه می به
 (. Ryan, 2007: 26-28)و من نی مانند  سن   غذا فرق بنهام 

پر اش  و معنقد است    ط ل تا يخت برام  ةن به مسئلة کنز و اخصات میآلن
تةامی کنا  گذاانه اده است. اش اين  تعريف  وايت اخصات به نفع  خدا  يا کنز به

 انند؛ اما برخی  ترين مشخصة  وايت می حاثت باشنر تعا يف  وايت کنز  ا اصلی
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نظار تعريف اسك لا و کالگ(. اما تعا يف هم صرفاً بر اخصات يا مخاطب اسن ا ند )
گ يد:  اش بیث هنرم جاةات ن يسند  مشه  ت ناا نبايد غفلت کر  آنجا که می

« اخصات چاستت جا تعان يافنن  ويدا ؟  ويدا  چاستت جا نةاياندن اخصات؟»
با اين اوصافت امكان تفكاک کنز و اخصات    . (410: 4037صافی پارل جه و فاضیت )

خ   م ض ع اخنالف است. اش آن گذانهت ا عام تعريف  وايت تعريف  وايتت 
برحسب کنز يا کا کر     گفنةانی معاّنت معاا   قاقی ناست؛ شيرا امكان اسنفا ه اش 

 هام گ ناگ ن و با کا کر هام مخنلف وج    ا  .      وايت    شمانه

و  ه است: هام  وايت سربرآ هام اخار  و  ويكر  تاشه به تعريف البنهت    سال
ک اد ماهات  وايت  ا اش طريق  می   است؛ به اين معنا که می يكی  ويكر  منن

اناسی ان اع منن فراچنگ آو  . گفنام که چنةن به تقابل ماان گفنةان  وايی با  گ نه
هام  فل   ناک ناا گفنةان(. Ryan, 2007: 26)کند  گفنةان اقناعی و ت صافی ااا ه می

پنج  21کند. ويرتانن ام و تأملی  ا اش هم منةايا می  شایت میاو ه وايیت اسنداللیت آم
 اند؛ اما    اينجا  ن ع مخنلف منن  ا  وايتت ت صافت آم ششت تفسار و اسندالل می

هايی هست که  پ اانی ها هم بندم ناا وحدت نظرم وج   ندا   و البنهت ماان اين  سنه
 ساش .  ها  ا نا قاق می آن

هةه اخنالف و مناقشه عجاب ناست که واال  ما تان کنا   با ت جه به اين
 " وايت چاست؟"پرسز » ساند:  پايان می خ    ا با اين عبا ت به هاي رواي  نظريه

« هةچنان به ق ّت خ   باقی است ]شيرا[ فهم  وايت طرحی است معط ف به آينده
(4090 :400) .  

 . چیستی رواي  از منظر تبیین يا كاركرد  9
ام که  ويكر هام تباانی يا معط ف به کا کر  عةدتاً     و   پساکالساک نظرية گفن

ام که سلطة ساخنا گرايی بر اين ح شه پايان  ا ند؛ يعنی شمانه  وايت مطرح می
پذيرفنه است. با اين هةهت نبايد اش م ا   اسنثنا بر اين قاعده نظار آ ام  والن با ت 

 غافل ب  .   
ت ان  و  سنه اش اين  اندت می به تعا يف تباانی اش  وايت پر اخنه با بر سی من نی که
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هام  تعا يف  ا اش هم تفكاک کر . يک  سنه  وايت  ا برمبنام نسبنز با جنبه
اند.  سنة  و  پا  ا اش  اند؛ يعنی به بُعد اجنةاعی آن نظر  اانه گ ناگ ن فرهنگ کاويده

ا    بطن فهمت تجربهت ه يت و اخالق و    اند  وايت   اين هم فراتر گذاانه و ک ااده
 هند. فراگار  يک کال  شندگی جام  هند؛ يعنی به بُعدم فر م و وج  م ا جاع می

ارط و نقطة عايةت هر  وم اين  ويكر هاست؛ شيرا چنان  ب  ن  وايت پاز
 يدگاهی ب   که  اه  ا برام بارون آمدن  وايت اش چها چ   ا باات و فراگار ادن 

هام مخنلف  جا هست و نقز  وايت    هةه»بنابه اين  يدگاه اش  وايتت ش  . آن گ
ترين اظها نظر  . اايد کامل(4: 4031)ت النت « کند اةا م    تعامل انسانی ايفا می بی

اة ل ب  ن  وايت  ا بن ان اش ق ل  والن با ت و    مقالة معروفز    م    جهان
 ( مطرح کر  که مدعی است: 4911) «ها   آمدم بر تیلال ساخنا م  وايت»

جا حاضرند؛    اسط  هت     هةه   ها   وايت..[ .] اةا ند هام جهان بی  وايت
تراژ مت   ا ت کةدمت  تمثلت  مانت حةاسهت تا يخقصهت ت حكايت اخالقیافسانهت 

نهد     تا يخ و هةگا  با آن قد  به هسنی می  وايت    سپاده ]...[ پانن مامت نقاای
ها جهانیت فراتا يخی و   وايت]...[  تاند  وايت نايسنه گاه مر می بی  اسنی هاچ هبو 

   ست هةانند شندگی قادوارط وج    اانه استت  وايت بی. هسنندفرافرهنگی 
 (. 7: 4037)با تت 

هام انسانیت چندان  با ت جه به حض   فراگار  وايت تقريباً    تةا  گفنةان
پر اشان آن  ا هةپام شبانت ويژگی مةاا  انسان  نظريهآو  ناست که برخی  اگفت
ت ان گفت انسان حا ان  واينگر است. برام نة نهت  اند؛ يعنی بنابه قاا  می  انسنه

خ اند يا  می« عةلكر  اصلی يا نة نة مثالان ذهن انسان»فر  يک جاةس ن  وايت  ا 
 ,Abbot)اةا    می« اكل ج هرم  انز مرس  »ژان فرانس ا لا تا   واينگرم  ا 

2002: 1).     
گ يی    س مان يا چها مان سال شندگی ک  کان  اش س م  يگرت قابلات  وايت

بر . پديدا  ادن اين  کا  می ا  ؛ يعنی وقنی ک  ک افعال  ا با اسامی به آغاش می
ت آو ند يا  می ساالن اش  و ان ک  کی به هايی که با گ ت انايی تقريباً با نخسنان خاطره

ام اذعان کنند حافظه به ت انايی  شمان است و هةان مسئله باعث اده تا عده هم
  جا(. )هةان واينگرم وابسنه است 
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 . رويکردهاي تبیینی معطوف به فرهنگ و اجتماع 9-5
اكلی  وشافاون برام  وايت جايگاه بناا ين  هام فرهنگی به نظرية ا بی و نظريه

نا يده .  لال اين مسئله چه ب  ه است؟ (Culler, 2000: 82) اند فرهنگی قائل اده
می    گرفنن  ناام برون اش منن     ويكر  ساخنا گرايانه م جب اف ل  ويكر  منن

اناسان برام  اد و کا آمدم آن  ا    تیلال من ن ا بی نشان  ا .   نناجهت  وايت
تیلال »ه گرايانة منن ب عصر خ  ت اش تیلال اكل هام هم عقب نةاندن اش جريان

هام  اناسی کالساک به ااخه آن  وم آو  ند که پاامد آنت تی ل  وايت «فرهنگی
 ام ب  .  تاشه

اناسی يا   وايت»   مقالة  تآلةانی ةانا  برجسن ت  وايت27آنسگر ن نانگ
گ يد و ارح  اناسی سخن می اش ن شايی  ويكر هام تاشه     وايت «ها اناسی  وايت

ن نانگ  . هد  ست می اناسی و فعاالن هر شمانه به هام  وايت هترين ااخ  قاقی اش مهم
اناسی  اةر :  وايت  ويكر هام مذک    ا به اين ارح برمی (239-276 :2003)

اناسی ما کساسنیت  اناسی کا بر مت  وايت اناسی تطباقیت  وايت بناا ت  وايت بافت
-سااسنعةا مت جامعهاناسی پ اناسی ق میت  وايت اناسی فةاناسنیت  وايت  وايت
اناسی فرهنگی و تا يخیت  گرايانهت  وايت هام ن تا يخ اناسی اناسیت  وايت  وايت
اناسی طباعیت نظرية  وايت پديدا اناخنی و  اناسی تا يخیت  وايت  وايت
 اناسی فلسفی.   وايت

مقاالت کةبريج   م     وايتت از مقاله به مسائلی مشابه اخنصاص     مجة عه
ست؛ اشجةله جنساتت بالغت/ اخالقت ايدئ ل ژمت شبانت اناختت عاطفه و يافنه ا

 (.Herman, 2007: 189-237)خ  آگاهی و   نهايت  وايت و ه يت/ غاريت 

 رويکردهاي تبیینی معطوف به فهم و زندگی  .9-2

نسبت  وايت و فهم چاست؟  وايت با شندگی و ابعا  گ ناگ ن آن چه مناسبنی  ا  ؟ 
اناخنی خ   به  ج يی  ويكر   وايت اناسانی هسنند که    پی  وايت س ت اش يک 
اناسانی  اند و اش س م  يگرت فالس فان يا  وان گرا منةايل اده اناسی اناخت  وايت

و به اهةات  اسنان و  وايت ت جه   هسنند که   پی اناخت ساخنا  فهم برآمده
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  اند.   کر ه

محتواي فرم: ست. هايدن وايت    کنا  پا ند بان  وايت و فهم بساا  میكم ا
 اند. وم با اسننا  به  اين  و واژه  ا اش يک تبا  می گفتمان رواي  و بازنمايی تاريخی

ت narrativeهام  گ يد واژه تألاف امال ب شاک می شناسی زبان يونانی واژه فرهنگ 

narration  وnarrator  هةگی اش  يشة التانgnārus آانا ب  ن »ت « انسنن»معنام  )به
و « باان کر ن»معنام  )به narrōاند و واژ   و غاره( مشنق اده« ماهر»ت «منخصص»ت «با
.    ي نانی هةاشه  يشه واژ  است«(  انسنن)» gnâاش  يشة سانسكريت «( گفنن»

γνώριμος ست  ا ه است  به«(  انسنه»و «  انسننی»معنام   ا )به (White, 1987: 215) .  

اش آنجا که  وايت    نی   نگريسنن ما به جهان سخت مدعی است  پ  تر اب ت
نا   ساشم به گ يد فالم  يشه  وانده استت ناگاير    فهم آن ناا نقز  ا  . اب ت می

که  بانندت مگر وقنی ها جهان پاز  وم خ    ا نةی انسان»برايان  م پالةا مدعی است: 
ر کشنی   حال غرق ادن فقط ؛ مثالً مشاهد  تص ي«   حالت  وايت طرح ا  

تص     آو  ن يک  ويدا  است. به عبا ت  يگرت  مشاهد  کشنی و   يا ناست؛ بلكه به
 ,Abbot)ت ان ت الی  خدا ها  انست و البنهت شمان هم ت الی  خدا هاست   وايت  ا می

2002: 6-7) .  
هم چااهاست.  اسنان اا   بناا ين ما برام ف»ا عام کلی    اين شمانه آن است که 

کند؛ چراکه شندگی نه اش منطق  تباان علةی براسا  ق انان   با   شندگی صدق نةی
  (.Culler, 2000: 82)« کند علةی علت و معل لی بلكه اش منطقی  اسنانی تبعات می

 شناسان دربارة نسب  رواي  و فهم   . آراي رواي 9-2-5
 ست: پر اشان  وايتت مدعی ا واال  ما تانت اش نظريه

می  [ تالای ناکافی برام باان کلاات علةی  تباان تا يخی ]يعنی  اسنانی و  وايت
شمانةندناپذير ناست؛ بلكه چاام اشبناا  منفاوت است ]...[ هدف اين جنبز   ک 

الگ م »ت ان آن  ا به   وايت هةچ ن ن عی اا   بناا ين تباان است که نةی
اامل  مان و  اسنان ناست ]...[ بلكه فروکاست. ا باات  اسنانی فقط « فراگار

-400: 4090)شيربنام فرهنگ هةگانی و  فنا  اجنةاعی و مفه   شندگی است 
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400)  . 

پر اش ت  اناسی معاصر که مشخصاً به اين مسئله می هام  وايت يكی اش ااخه
 ويكر   وايت  ا هةچ ن سبک اناخت يا اا   گراست. اين  اناسی اناخت  وايت

گار  و مبدع آنت جرو  برونرت اش  و اا   کا کر  اناخنی سخن   نظر میانديشادن  
 و اا   کا کر  اناخنی يا نی   انديشادن وج    ا   »گ يد:  آو  . او می به ماان می

ساش  و قابل  بخشد و واقعات  ا برمی نی  منفاوتی تجربه  ا سامان می که هريک به
« ر   وايی و  يگرم اسنداللی يا پا ا ايةیتی يل به يكديگر ناسنند ]...[ يكی  ويك

(Ryan, 2007: 26-28ويكر   وايی با امر جائی و ناات انسانی يا ابه  .)  انسانی و
ها سروکا   ا   و  ويكر  اسنداللی به علل عة میت تثبات  تغاارات و پاامدهام آن

 . (23ةانت )هپر اش   هايی برام آشم  ن حقاقت تجربی می ها و اسنفا ه اش  ويه آن
شناسی  سوي رواي  بهگرا    کنا   اناسی اناخت  و تقرير جالب    شمانة  وايت

(  ي يد هرمن مطرح اده 2442) منطق داستان( م ناكا فل   ناک و 4991) طبیعی
ترين  ها اسن ا  است و مهم وا ه هام اناخنی و طرح بندم است. آ ام فل   ناک بر قا 

گ   شا  ت اين است که مفه    واينةندم نه    حض   قصهف ام که بر آن پام می نكنه
 يشه  ا   و نه    ت الی  ويدا ها؛ بلكه بناان آن    تجربة منجسم ما اش جهان است که 

تقرير  يگرم اش  منطق داستانخ اند.  ي يد هرمن     مندم می وم آن  ا تجربه
کند. اش  تأکاد می«  اسنانجهان » هد و بر مفه     ست می گرا به اناسی اناخت  وايت

واسطة آن  نظر اوت تیلال  وايت   پی  وان کر ن فرايندم است که تفسارگران به
ساشند و جهان  وايت  ا الگ م  ها  ا برمی اده     وايت جهان  وايت  ماگذا م

 ,Scholes, Phelan & Kellogg)ا    کا  گرفنه می  اند که      ک  وايت به ذهنی می

2006: 288-292 .) 

 . آراي فیلسوفان دربارة نسب  رواي  و فهم 9-2-2
فالس فان چندم هسنند که   با  ساخنا  احنةاالً  وايی فهم ما اش خ يشنن غ   

و  04ت پل  يك  04اينناير ت السدير مک29باو  ت ما تا ن  23اند؛ نظار  يچا   الد يج کر ه
 ی: فلسفه، ادبیا ، نقد و خودشناسیدرباب فردي  اخ ق. الد يج    کنا  02چا لا تال  
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اگر وج   » ست  هد:  گرايانه اش فر  و کنز به   پی آن است که بر اانی  وايت
گاه پذيرفننی خ اهد ب   که  ام   ونی  ا ماان فر يت و  وايت ا بی بپذيريمت آن  ابطه

هام مخنلف  هام گ ناگ ن     وايت اا ه چاام اش جنس يک فر يت مشنرک  ا به
باو    پی  فاع اش ا باات )يا  اسنان  . اما ن  (247-241: 4090)اسكالاات  «گر ببانام  هجل

منالة فلسفة اخالق يا جائی ناگسسننی اش فلسفة اخالق است و اين کا   ا  و  وايت( به
 (.  247)هةانت  گار  با مبنايی ا سط يی پی می

کاو . او بر  نفس آ می میاينناير نسبت فهم و  وايت  ا    چها چ   ه يت و  مک
انسان    عةل و افعالز و ناا    »سااق معروف فلسفه و البنه ا سط ت مدعی است که 

ترين بُعد آ ام  مهم(. 010: 4094ايننايرت  )مک« گ ست هايز بالضرو ه حا انی  اسنان قصه
اينناير   خص ص  ابطة  وايت و شندگی انسان    فصل پانا هم )فضايلت وحدت  مک
مطرح اده است.  درپی فضیل ات بشرم و مفه   يک سنت( کنا  معروفز يعنی حا

کند و اهةات آن  ا برام نفس يا  اينجاست که وم  وايت  ا    سطح فر  مطرح می
عن ان مفه   مالش  فضايل سخن  اينناير   م    ه يت به اةر . مک خ يشنن برمی

که وحدتز    وحدت  وايی »  اند گ يد و آن  ا مفه می اش نفس )خ يشنن( می می
نهفنه است که ت لد تا حاات و تا مرگ  ا هةچ ن  واينی اش آغاش تا وسط و تا پايان 

ايننايرت تق   خ يشنن  عبا ت  يگرت اش نظر مک به(. 001)هةانت «  هد هم پا ند می به
  هامت هام  وايی اش فعالات انسانی که به يكديگر نسبت می واسطة بر اات )نفس( به
  (. Carden, 2006: 2)ا    حاصل می

تنها  وايت و فهم نسبت بساا  مهةی  ا ند؛ بلكه  وايت     اش نظر پل  يك  ت نه
ا  . برام  تةا  اجاام حاات و ه يت آ می نقز  ا   و فقط به فهم وم میدو  نةی

وج   ندا   پاشاپاز وجه  هاچ به انسانی )ه يت وم(  س ژ يك   مدعی است نة نهت 
فروکاسنن به نفس خ  اافنهت خ  می   و   حنی اگر وج    اانه باادت    مخاطر و

؛   نناجهت  هد نظر است و اين ا باات است که ما  ا اش اين مهلكه نجات می تنگ
 ست   وايت  وبا ه به ةواسط  و ت به هرآنچه    نبر  با خ  اافنگی اش ست می»

  .(Ricoeur, 2003: 33)« آيد می



 11                ...تعريف  وايت و عناصر آنترين  ويكر ها به  مهم                 01/ اةا   9سال 

 ابعاد مربوط به نسب  رواي  و زندگی . ساير9-9
ام اش  هايی برقرا  است. هرچند پا ه بان  وايت و شندگی اش جهات  يگرم ناا نسبت

ام   انه اناسی يا مطالعات ماان اناسی و جامعه هايی هةچ ن  وان اين مسائل    ح شه
مخنصر به ام  اناسیت ااا ه گارندت نه لاوماً    ح ش  فلسفه و  وايت م    ت جه می

  سد.  نظر می ها برام تكةال بیث مناسب به آن
ا  ت نسبت  اناسی مطرح می ترين مباحثی که معة الً    ح ش   وان يكی اش مهم

 خ        ون  واينی شندگی و  وايت است. پرسز اصلی اين است: آيا ساخنا هام
سرايند؟  می جهان اين   با   مر   که هايی  اسنان صرفاً نه و م ج  ند انسانی جهان

 (. 472: 4090)اسكند مت 

.  ئالاسم  واينی که مدعی است 4   اين شمانه سه  يدگاه عةده وج    ا  : 
گارند؛ پاز اش آنكه کسی تالش  هام انسانی پاشاپازت خ   اكل  اسنانی می شندگی

هام خاص  ساخنا هام  واينی بخز طباعی اش شندگی .ها  ا نقل کند کند اين  اسنان
کنام؛ بلكه  ها  ا شندگی نةی گرايی  واينی که براسا  آن ما  اسنان . برساخت2سنند. ه

 .خ   نه آغاشم  ا   نه اوجی نه افنی و نه فرجامی خ  م شندگی به .ساشيم ها  ا می آن
.  اه ماانة  ئالاسم  واينی و 0 .ساشيم شندگی  اسنانی است که ما بعدها برام خ   می

گرايی شندگی هر اخص  ا صرفاً   وايت .است« گرايی  وايت»یت گرايی  واين برساخت
اش س م  يگرت  . اند که عامل فقط صرفاً گاا اگر آن بااد اده نةی يک  وايت باشم

 اند که به سلاقة فر  ن انه اده  نامة خ  ن انی نةی هام  واينی  ا شندگی گاا ش
اده و  يیت ما     وايت شيسنهگرا     وايت .نهايت قابل باشنگرم بااد بااد و تا بی

 (.  407)هةانت کنام   وايت باشگ اده شندگی می

نسبت  وايت با شندگی  درآمد كمبريج بر رواي    کنا  ( 6-1 :2002)پ  تر اب ت 
.  وايت 0.  وايت و شمان؛ 2اة ل ب  ن  وايت؛  جهان 4کند:   ا اش سه جنبه بر سی می

 اسنی  وايت برام  ها به اين پرسز که به رين پاسخت بر اينت يكی اش مهم و فهم. عالوه
واسطة آن   هد اين است:  وايت اا   اصلی است که نژا  بشر به ما چه کا م انجا  می

شمان تا بدان پايه به شمان »گفنة پل  يك  ت   بخشد. به   ک خ    ا اش شمان سامان می
 ؛   مقابلت  وايت ناا تا اا    وايت سامان بخشاده ا  ا   که به انسانی تبديل می
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 (.  0)هةانت « کشد تص ير می هام وج  م شمانةند  ا به بدان پايه معنا ا  است که ويژگی

اش مباحث مهم  يگرم هةچ ن  وايت و تجربهت و  وايت و ه يت )ه يت  وايی( 
  ت ان سخن گفت. ه يت و  وايت    آ ام پل  يك   بساا  اهةات  ا  .  ناا می

 . نتیاله  4
بندمت  کند و الش  است به  سنه تنهايی کفايت نةی به ام براةر ن تعا يف هر مسئله

تر اد. برام اين  مقايسه و تدقاق مفاهام مرتبط با آن  ست ش  تا به فهم آن نا يک
منظ  ت  ويكر هام م    اسنفا ه    تعريف  وايت  ا به  و  سنة عةد   ويكر هام 

تقسام کر يم و گفنام که ماان  ويكر هام  می   و  ويكر هام تباانی تعريف
می   اش  وايت تااحم وج    ا  ؛ اما اين مسئله   خص ص  ويكر هام  تعريف

اناسی  ا با  کند.    قسةت بعدت سار تا يخی  وايت تباانی يا کا کر می   صدق نةی
بندم آن به سه  و   پاشاکالساکت کالساک و پساکالساک بر سی کر يم.  تقسام
 ست آمد. اش بر سی اين عناصر و  ر بناا ين  وايت اش اين بر سی تا يخی بهعناص

که امكان تعريف قطعی و نهايی  وايت مةكن ناست؛  يابام ها   می تااحم ماان آن
ط   که مالحظه کر يمت  ويكر هام  ت ان وج ه و ابعا  آن  ا کاويد. هةان هرچند می

و     و    اند يت و فهم و شندگی معط فتباانی اش  وايت باشنر به نسبت ماان  وا
اند.  ويكر هام تباانی اش  وايت هم اش منظر  ادهاناسی مطرح  پساکالساک  وايت

اناسان و هم اش نظرگاه فالس فان م    بیث قرا  گرفت. هةچنان  يديم که   وايت
هام مهةی برقرا   هام  يگر شندگی يعنی ه يت و تجربه نسبت ماان  وايت و جنبه

 وايت "پرسز »بريم که گفت:  پايان می ست. اين ن انا   ا با گفنة واال  ما تان بها
هةچنان به ق ّت خ   باقی است ]شيرا[ فهم  وايت طرحی است معط ف به  ؟"چاست

  «.آينده

  ها نوش  پی
 ريکور اخ ق رواي  از منظر پلاين مقاله برگرفنه اش  سالة  کنرم اب الفضل ت کلی اانديا باعن ان . 4

است که به  اهنةايی  کنر سادحسن اسالمی و مشاو    کنر احةد فاضلی     انشگاه قم     ست 
  تألاف است.

2. chronological 
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3. narratology 
4. poetics 
5. plot  
6. Le Cid  
7. Pierre Corneille 
8. Madame de Lafayette 
9. unity of action  
10. Henry James 
11. morphology 
12. anatomy 
13. defamiliarization 
14. theme 
15. motif 
16. Grammaire du décaméron 
17. langue 
18. parole 

ا  ؛ اشجةله آلگر ا ت آلجار ا ت  منأسفانهت    من ن فا سی    ضبط نا  وم آافنگی عجابی مشاهده می. 49
تبا  است و بعدها تابعات  که وم لان اناايی آلژير ا ت گريةا  و گريةا. اايد يكی اش  اليلز اين بااد

است که با  masʁɛg  ɛyljʒdas ʁiɡalفرانس م  ا اخناا  کر ه است. آوانگا م نا  وم به فرانس م  
ا   )نک:  اسننا  به ق اعد خ اندن آوايیت آلگار ا  ژولان گرما  تلفظ می

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_French .) 
20. actantial model 
21. narration/ narrating 
22. narrative turn 
23. Jannidis 
24. Abbot 
25. Fludernik 
26. Virtanen 
27. Nünning 
28. Richard Eldridge 
29. Martha Nussbaum 
30. Alasdair MacIntyre 
31. Paul Ricœur 
32. Charles Taylor 
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