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 فابیوال و سیوژ ؛ تعاريف، نقدها و كاركردها
 

 

 * سرعلیرضا محمدي كله

  انشگاه اهرکر شبان و ا باات فا سیت اسنا يا  

 

 

   چکیده
ويژه  و اصطالح مهم فرمالاسنیِ فابا ال و به تهدف مقالة حاضر تیلال الگ هام  وتايی  وايت

-ا ت پس اش نگاهی به تعا يف اولاه و تیلال نقدهايی که  وشاست.    اين ن ان تسا ژت

اندت کا کر هام فابا ال و سا ژت    نقد  اسنان براةر ه اناسی اين الگ ها  ا هدف گرفنه
ت جهی به بافت اجنةاعی بی»ت «ناافننی ب  ن فابا الم ه   و  ست»اند. چها  م ض عِ اده

ترين مهم« ما ّ  خا   وايتعن ان تر يد    فابا ال به»و « تر يد    تقد  فابا ال»ت « وايت
اين اند. باوج   می  هام نقدهايی هسنند که بر فابا ال و سا ژت و الگ هام مشابه وا   اده

هام آن با الگ هايی مشابهت هةچ ن  اسنان اننقا اتت ت جه به الگ م فابا ال/ سا ژت و تفاوت
هةراه  ا  . ت جه به من ن منفر  ا بیت پرو ش  هايی مفاد بهنقد  اسنان کا کر پايه/ گفنةانت   

ترين هام ا بی نقد  اسنان مهماگر هام ا بی و تق يت جنبه خالقات مننقد    کشف
ت اند کا کر هام عةلی اين مفاهام فرمالاسنی هسنند. باشانديشی    اين ماراث فرمالاسنی می

 بااد.   پی  اانه  سی  ا اد خالقات    نقدهام  انشگاهی ا باات فا

  ش ايیت  اسنان پايهت گفنةان.فابا الت سا ژتت  وايتت آانايی هاي كلیدي:واژه

                                                                                                                  
 a.mohammadi344@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

 2/0/4093تا يخ پذيرش:   42/3/4097تا يخ   يافت: 
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   . مقدمه8
يكی اش  سناو  هام  ن  برام تیلال فرمال من ن  وايی ها و مفاهاما ائة  وش
و  4هام  و  ب  ه است.    اين ماانت تةايا ماان  و اصطالح فابا الفرمالاست

هم    سنت  . اين ماراثهام آنان بايد  انستترين ماراث ا يكی اش مهم 2 ژتسا
هايی برام تیلال  وايت اد و فرمالاسنی م جب برآمدن مفاهامت اصطالحات و اا ه

. بخز مهةی اش برجام گذاات اناسی ساخنا گرا   وايت هم تأثاراتی آاكا  
هام عةلی  وايت و هةچنان تیلال ها    ح ش هام پراکند  فرمالاستپر اشمنظريه
 ها بر من ن منفر  ا بیت بر هةان تقابل نظرم تكاه  اانه است. الگ م ساخنا مآن

تايی  وتايی يا سه    کنا  الگ هام مشابه 0و گفنةان 0پايه مبننی بر تقابل ماان  اسنان
(ت 4997( و بال )4037(ت  ية ن کنان )4934چ ن ژنت )هةاده اش س م افرا م ا ائه
هةان  هام منفاوتی اشها با الگ م فرمالاسنیت هة ا ه ا امه يا نسخه غم برخی تفاوتبه

 اند.تقابل فابا ال و سا ژت میس   اده
ت اش هام  وايتاهةات و تأثارات گسنر   تقابل فابا ال و سا ژت    نظريهوج   با

اناخنیت اننقا اتی وايت  و با  واج  ويكر هام مخنلف    مطالعات  4974اواخر  هة 
ها به فهم بهنر ناا به اين مفاهام و مفاهام هةس  با آن طرح اد که معرفی و تیلال آن

ترين  ساند.    مقالة حاضرت ضةن مرو  اصلیها يا م میهام فرمالاستتالش
ها با اصطالحات آن اش اين اصطالحات و مقايسة پر اشان فرمالاستتعا يف نظريه

   اين  ترين نقدهاترين و جدماناسی ساخنا گرات به تیلال مهم وايت ا ش   هم
ترين پاامدهام اين تقابل فرمالاسنی    نقد مهمبه    پايان نااشمانه خ اهام پر اخت.  
    .نگاهی خ اهام افكند و تیلال ا باات  اسنانی

 و سا ژت اناسی فرمالاسنی و تقابل فابا الاده   با    وايتهام مننشرپژوهز
اغلب بر ا ائة تعا يف اين اصطالحات يا يافنن و    ح ش  شبان و ا باات فا سیت 

پ   و اند )قاسةیاانهها و ا اهدم اش ماان من ن  اسنانی تكاه  بندم نة نه سنه
(. به 4090 1ت؛ م س م4091پ  ت تشكرم و قاسةیت ؛ بخشی4039ا ژنهت  ضايی  ات

ها    اغلب آن 1تهااهاابی ااكاالتی به برخی اش اين پژوهزهةان  اليلت گذانه اش  
جهت نگاه اننقا م به اين اصطالحات و تیلال يا بسط امكانات چندان تالای ناا   
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ها به آاناترين ها ص  ت نگرفنه و به تقلال اباا  م    نظر فرمالاستنظرم نهفنه    آن
  عناصر  اسنان بسنده اده است.

   . مرور تعاريف2
پر اشان ترين نظريهفابا ال و سا ژتت پاز و باز اش هةهت    مقاالت  و تن اش برجسنه

. نگاه اينان به فابا ال معرفی ادندت ماا فسكی و ب  يس اكل فسكی ت ويكن    و 
بر  تساشم اين اصطالحات منةرکا باادو سا ژت باز اش آنكه بر تعريف و افاف

منن ا بی و هم    شايز  يگر مفاهام و اصطالحات هم    بر سی  ت هاکا بر هام آن
   آثا  ايشان تعا يفی  وان و حنی  لالمنةرکا ب  ه است. به هةان   ت فرمالاسنی

هةراه هر  ومت هةان تعا يف پراکنده به ت ان يافت. بهيكسان اش فابا ال و سا ژت نةی
غاشم ب   تا اين  و ها    بر سی من ن منفر  آهايی اش کا بر هام عةلی آننة نه

و بعدها  ت اناسی فرمالاسنیها به بناا   وايتاصطالح و منطق نهفنه    تقابل ماان آن
  تبديل ا ند. ت ساخنا گرا

هام سبكیِ  وايتت سا ژت  ا برساشند  سبک لفهاكل فسكی هنگا  بیث اش مؤ
تقابل با  آن  ا    تن يسنده    يک  وايت خاص معرفی و    تعريفی ک تاه و گذ ا

 ,Shklovsky) «  اولاه برام سا ژتفابا ال چاام ناست جا ما ّ»کند: فابا ال تعريف می

    :چند نكنه  ا بايد   نظر گرفت    اين تعريف ک تاه و تاحدم مبهمت (.170 :1990
ت ان   يافت که سا ژت می تبرام  وايت است«   اولاهما ّ»كه فابا ال . اش اين4

  اولاه    اثر هنرم. به  هیت ساخت و چگ نگی حض   اين ما ّشمانعبا ت است اش سا
(  انست؛ 01 )هةانت« يک ابژه ساخنةان»ت ان عبا ت  يگرت مفه   سا ژت  ا می

  اولاه    اثر ا بی.    ساخنةانی که عبا ت است اش چگ نگی حض   آن ابژه يا ما ّ
کند که    هر  وم  م  ا نقل میهةان  اسنات اكل فسكی قطعاتی اش  و نامة لئ  ت لسن

رت مضة نت کاسنی و ام هةچ ن فكر مسلط بر اث  اولاة )   معانیها ت لسن م ما ّآن
 هی به آن )نااش منن و ...(  مان  ا فاقد اهةات و نی   سامانچاسنی اخصات و

هام مخنلف  مانت وج ه غارمعنايی ن يسنده به ايجا  انسجا  و ا تباط ماان بخز
 ...(  ا مهم  انسنه است. ناپذير هنر وذات پاچاده و پايانتت کلةا
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گارم هايی برام اكلگاه اش اباا ها و اا ه (57-53 :1973) اگرچه اكل فسكی. 2
هام م ج   برام هات اباا ها و اا هبر ت اش  يد وم و  يگر فرمالاستسا ژت نا  می

هام فاقاً يكی اش  سالتن ناست و اتگارم سا ژت میدو  به تعدا م معاّاكل
يی که جا ها معرفی و کشف  اهكا هام ابداعی ن يسندگان ب  ه است؛ چاافرمالاست

   آيد. ست نةیبا تیلال من ن منفر  به
ش ايی و سا ژت    اين معنات با مفاهام اصلی فرمالاسنی هةچ ن فر ت آانايی. 0  

  (. Schmid, 2010: 177) ا  میهام ن  مرتبط اده با فر هام خ  کا جايگاينی فر 
باخبر  که    ط ل اثر اش آن ] ا[ پا سنههم ويدا هام به»ا فسكی ناا مجة عة ت ما

« برساخنه اش هةان  ويدا ها»سا ژت  ا ناا  نامد. وم   مقابلفابا ال می«  ا يممی
. (293: 4031ولی با  عايت ترتابی که    اثر آمده است )ت ماا فسكیت  ت اندمی

ه م ض ع مقالة هايی با اكل فسكی  ا   که چندان بتعريف ت ماا فسكی تفاوت
ط   ضةنی و احنةاالً ناآگاهانهت جةله اينكه ت ماا فسكی بها  ؛ اشحاضر مرب ط نةی

ولی اكل فسكی آن  ا  ؛ند افابا ال  ا میص ل خ انز اثر اش س م خ اننده می
عةل ت ماا فسكی رام خلق  وايت. اما   ن يسنده ب اند     ستخ ام میخةارمايه

( 004ت044 مايه )هةانتمايه و بنگااشت   ونناا با تأکاد بر ع املی هةچ ن ان اع ان
ا  . اين ها آفريده میپی معرفی و کشف  اهكا هايی است که سا ژت اش طريق آن  

ژت اش اهةانی نظر آنان سا  و نقد فرمالاسنی م   ها  هد برام فرمالاستنكنه نشان می
  باز اش فابا ال برخ   ا  ب  ه است.     

 . نقدها9
ها و ساخنا گرايانت اگرچه هن ش هم    کان ن برخی بندم  وتايی فرمالاستتقسام
پی  اانه   ها و مباحث نظرم    ح ش   وايت قرا   ا  ت نقدهايی جدم ناا نظريه

هام بعدم    ح ش   وايت ريهت ان گفت بساا م اش الگ ها و نظکه میاست؛ چنان
نناجة هةان نقدها و اصالح الگ هام پاشان است. البنه    اين ماان هسنند مننقدانی که 

فايده هايی چ ن فابا ال و سا ژتت اساساً اين نگاه به  وايت  ا بیبا اننقا  اش  وگانه
 (. Smith, 1980: 230) کننداناسی تأکاد می انند و بر لاو  تغاار اهداف  وايتمی
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ترين نقدهات يا آو م چند نكنه ضرو م است: نخست پاز اش معرفی و تیلال مهم
ط   هام  وايی کسانی هسنند که بهبندمام اش مننقدان اين الگ ها و تقسام سنه تاينكه

ند. بناان اين ابناا ين با نگاه و  ويكر  فرمالاسنی و ساخنا گرايانه به ا باات مخالف
هام انسانی و اجنةاعی و  وانی به باگانگی  ويكر هام ص  م با شمانه مخالفت ناا

چ ن هةگر  . پس اين مننقدان اگر نقدم بر مق التی گارم و فهم ا باات باشمیاكل
اش شاوية مخالفنی بناا ين با نگاه  تفابا ال و سا ژت )يا  اسنان پايه و گفنةان(  ا ند

 پ ای اده است.  و اش اين نقدها چشم تفرمی و ساخنا م است.    پژوهز حاضر
اش اين نقدها ظاهراً باز اش آنكه بر مفاهام فرمالاسنی فابا ال و سا ژت ت بساا م اينكه

منةرکا بااندت مق التی مانند  اسنان پايه/ گفنةان    نگاه کسانی هةچ ن چنةن و 
اند. اما بايد ت جه انه  فنهژنت  ا نش گانة  اسنان/ گفنةان/  وايت نا ت  و ف و يا سه

ولی با  تپر اشان تةا  اين الگ ها  ا اش يک سنخبساا م اش نظريه تکه اوالً کر 
خ  ِ اين مننقدان  تثانااً (؛Chatman, 1978: 19-20)  انندهايی منفاوت میبندمص  ت

 ؛اندناا برام جداساشم اين مق الت و الگ ها اش يكديگر تالای هرچند ضةنی نكر ه
اين الگ هام  بر هةس  ب  ن هةةنقدهام م    نظر ن انا  حاضر  ت    مقدمة تةا ثالثاً

هةس  با  ت تايی تأکاد اده است. بنابراين ما ناا    پژوهز حاضر وتايی و سه
هم بر فابا ال/ سا ژت و هدف اين نقدها  ا ت  ها نا  بر ه خ اهد ادنمننقدانی که اش آ

 جه به    نسبناً يكسان   نظر خ اهام گرفت. با تطهم بر  اسنان پايه/ گفنةان به
ترين نقدهام وا   بر اين الگ م  وتايی  ا    چها  ااخة اصلی مهم تادهمطالب گفنه

 پی خ اهام گرفت:
 
  . فابیوال؛ موجوديتی موهوم8ل9

تنها لاو   وايت نههام  وتايی بر مدل نقدهام وا  تااترين ترين و تندويكی اش مهم
ط   کلی مفه می به  هدت بلكه ا م    تر يد قرا  میاين مدل اخنی و منطقی ان وش
پندا   که چ ن فابا ال يا  اسنان پايه  ا م ه  ت غارواقعی و تص  ناپذير میهة
مدا  به آنت هم  گرايیِ خا  است و ت سلش افالط نبرمالکنند   گة ماندگا  و سةجی ا»

  «کنندهاناخنی گةراهم اش حاث  وشاش لیاظ منطقی قابل تر يد است و ه
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(Smith, 1980: 213.)7  اننقا  اصلی اسةات    اين مقاله من جه  اليلی است که
کنند. خ   اقامه می  وتايیاناسانی هةچ ن ساة   چنةن برام ت جاه مدل  وايت

شمان      هیسامانها عبا ت است اش تفاوت م ج   ماان ترين  اليل آنيكی اش مهم
با آنچه  ادهاناسان اش اينكه ط ل و ترتاب وقايع  وايتسنان پايه و گفنةان.  وايت ا

ام شيرين )فابا ال يا اند که وج   اليهمنفاوت استت نناجه گرفنه ت   واقع     ا ه
حالی است که اين    اسنان پايه(    هر  وايت  ا بايد فرضی ضرو م  انست. 

و  پذير نةی ام شيرين هةچ ن فابا ال  ااو  وج   اليهاسةات با    کر ن اين  اليلت ل
 اند. مثالً وم    بیث اش تفاوت ماان عنصر شمان    سط ح آن  ا امرم م ه   می

ها و هام ابندايیت عاماانه و افاهی با  وايتاناسانت با مقايسة  وايتم    نظر  وايت
ام  وايیت عن ان  سانهشبان به هام ذاتیهام مد ن و هةچنان با ت جه به ويژگی مان

ترين حنی    سا ه    ا ه با آنچه  وايت ادهتآنچه   کند که تطباق کامل شمانِا عا می
اناسان فالم و  اسنان کم  ا ا  است. نشانههام  وايیت غارمةكن و يا  ستگاا ش
 چنةن مثل یاناسانو  وايت 3کر ه هام  وايی ااا هاين نكنه    مقايسة  سانهبه ناا 
م    ت جه قرا   آن  ا هاها و مثالط   ضةنی و    قالب نة نهناا به (96-106 :1978)

ها    باشنةايی اند. اما تفاوت اينجاست که چنةن اين اخنالف امكانات ذاتی  سانه ا ه
ام شيرين برام  اند بر لاو  تعريف اليهمق التی هةچ ن شمان  وايی  ا  لالی می

تفاوت نناجه حالی که اسةات اش هةان اخنالف و ؛   ابا ال يا  اسنان پايه( وايت )ف
يعنی هةان  م ه  ؛نا  فابا ال يا  اسنان پايه امرم است گار  که عنصرم بهمی

کنند که باشنةايی ناهةگ ن شمان    منن  وايی نه يک هام ذاتی شبان حكم میويژگی
ت انند تنها با خ  آگاهی کامل و با  ا ا م میبلكه قان نی بااد که ن يسندگان  تاسنثنا

 (. Smith, 1980: 227-228) اش آن تخطی کنند

معنام  واينی مسنقلت پاشان و مطابق با شمان طباعیت  واينی است بنابراين فابا ال به
نشده نشده و گفنهنشدهت ن انهتص ير کشادهنشدهت بهنخ   هت تجسدناافنهت باان ست»

اناخنی بساا  مةناشم اش يک هسنی هسنی مبايد  اسنانی بااد که قلةرو ]که[ ظاهراً
 گة ماندگا  و سةجی اش » . اين هةان(241)هةانت  «نا   ا ااغال کر ه است
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مبنام چنان الگ هايی    مطالعات  وايی  تباو  اسةاتاست که به« گرايی خا افالط ن
   است.

ام  اسنان باالخره مجة عه ن يسند که  ال به ذهن خط   کند   اينجا اايد اين سؤ
اسا  خ    ا براش  ويدا هام واقعی يا خاالی و فرضی    ذهن  ا   که منن  اسنانی 

ت ان نة  م اش ساخنا  و سطح شيرين و  هد؛ آيا هةان مجة عه  ا نةیها اكل میآن
 لالی ت کند که اوالًتصريح می پرسز پاية  وايت  انست؟ اسةات    پاسخ به اين

سنقل و پاز اش  وايت  ويدا هام فرضی  ا  واينی م وج   ندا   که اين مجة عة
ن بلكه    هةا ؛خ    وايی ناسنندخ  مبه  ويدا ها ت اين مجة عةثانااً اصلی بدانام؛
نه    وضعانی مسنقل و  تيابندگرمت اكل  وايی خ    ا میفرايند  واين

ام تا يخی و هام تا يخی )که برمبنام واقعهتغار اش  واي بنابراين 9.م ج  پازاش
اده )که  ون اتت اقنبا  يا هام باشگ يیا ند( و  وايتن میم ج   باااشپاز
فابا ال/ ت ان برام وج   سطح شيرين  وايت )خاص هسنند( نةی یام اش  اسنانخالصه
 ت )هةانتاناخنی يافکننده و حنی الاامی منطقی و  وشپايه(  لالی قانع  اسنان
  (. 229ت223
 
  توجهی به زمینة رواي . بی2ل9

پ ای آن اش بافت اجنةاعی و اننقا ات گسنر ه علاه ساخنا گرايیت چشم يكی اش
اننااعیت  ام که م جب نگاهیپ ایگارم و خ انز من ن است؛ چشمفرهنگی اكل

تر گفنه که پازنالبنه چنا 44.گرايانه به ا باات و شبان اده استانسانغارواقعی و ضد
 ؛کلی علاه ساخنا گرايی خا ج اش بیث و ت جه مقالة حاضر است اين اننقا ات تاد

وايت که بر هةان نقد ولی ااا ه به يكی  يگر اش وج ه نقد اسةات بر الگ م  وتايی  
ن است فايده نخ اهد ب  . نكنة مهم    اين بخز آبی کلی ساخنا گرايی مبننی استت

ط   هام  وايت  ا بهت جهی ساخنا گرايی به شمانهبی ت انسنه بیخ که اسةات به
هام خ    ا خاص به ايرا م بناا ين    الگ م  وتايی  وايت پا ند باند. وم اسندالل

واحد  ی واين هام مخنلف اشوج   نسخه اناسانکند که  وايتبا اين يا آو م آغاش می
 وتايی  وايت. اسةات با نا  ست و   انند بر لاو  ت جه به الگ م ا  لالی می
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که کند می علاه الگ م  وتايی  وايت اقامههايی غارمنطقی خ اندن اين فرضت اسندالل
 ت ان خالصه کر :ها  ا    سه می   اصلی شير میآن

ناسنند که « چااهايی اننااعیت م ه   يا فرعی» هام م ج   اش يک  وايت. نسخه4
بلكه  تر اش  يگران  انست؛تر يا پاشانترت عةاقها  ا بناا مآنبن ان يک يا چند م    اش 

ها هسنند که آاكا ت ما م و خاص اش آن  وايت»هايی ها و نسخهها باشگ يیهةة آن
طبق خاصت برام هدفی خاص و بر ها ت سط فر م خاصت    م قعانیمثل هةة نسخه

ها هات انگااه. ت جه به شمانه(243)هةانت  «اند بط ساخنه ادهام اش اص ل ذممجة عه
هام مخنلف يک  وايتت لاو  ت سل به و اهداف فر م و جةعی برام خلق نسخه
عن ان طرح يا ساخنا  کند. هرآنچه ما بهالگ هام  وتايی  وايت  ا با تر يد م اجه می

  نظر بگاريمت خ ها   ام اش  وايتاصلیت شيرينت پاشان يا بناا ين    يک يا مجة عه
هام آن میص ل م قعانی آاكا  و انضةامی اش ت لاد  وايی است؛ هةچ ن ساير نسخه

   وايت. 
عن ان سطح شيرينت شيرساختت فابا ال يا  اسنان هايی که بهها يا ترجةاننسخه .2

 اندص  ت ساخنه ن يسندگان اش ابندا به اين هايی ناسنند کهت فقط هةانخ انامپايه می
هام تا يخی اده و  وايتهام باشگ يی وايتم       خز پاشان)مثل آنچه    ب

بلكه    اين ماان اش نقز و عةلكر  افرا م  يگر ناا نبايد چشم پ ااد:  گفنام(؛
ت ساشندها  ا نةیهام عاماانه و  ينی که  وايتنخستت پژوهندگان ا باات و  اسنان

و ص  ت اناسايی  به اين»هام پراکنده و ظاهراً منفاوت م ج    ا بلكه  وايت
ت ان گفت با تغاار اهداف آنانت (.    اين م ا   آيا نةی224)هةانت « کنندبندم میطبقه
هام  وايی با يكديگر و و   نناجه ن ع ا تباط نسخه« بندماناسايی و طبقه»ن ع 

ين م ا   کر ؟ فرام ای ااده ناا تغاار خ اهد   نهايت ن ع فابا ال يا  اسنان پاية يافنه
 هايی هةچ ن ت ماا فسكیکه فرمالاستهاست؛ چنانت جهی به بافت  وايتنناجة بی

د که گ يی نکنها چنان وانة   میمايهگذا م بنناا    بیث اش نا  (040ت293: 4031)
د.  و ت کسانی که آن  اسنان خاص  ا نگ ياش م ا  م عانی و مسنقل اش بافت سخن می

  يگر تلقی ا   هامکه مشابه  اسنان يا  اسنان« کنندسار می  ك و تف»ص  تی به
(Smith, 1980: 220 .)ست بهتفسار و فهةی يكسان اش چند منن  وايی  هرگاه ما 
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 ا ام يک  تو به عبا ت  يگر  ا ه هامت الجر  آن من ن  ا    يک  سنه قرا  
ت ان يافت که شيا م می هامنة نه تايم.    ا باات فا سی نااشيرساخت  وايی پنداانه

هام کهن اش س م ن يسندگان يا اا حان آن ها هةس   انسنن برخی حكايت   آن
ا ائة  هام فراوانر نة نهبافاونها ب  ه است. مثالً هات نناجة تفسار آن  اسنانحكايت
م ل مت ا عام وج   الگ  يا شيرساخنی واحد برام  مثن مهام م اشم     اسنان
 مثن م   يكی اش تفاسار  م ي سف )ع(ت آ   )ع( و  وسنايی و اهرمها اسنان

   ت ان اش هةان سنخ  انست.(  ا می4031)بخشیت 
هم(  تاحدم اباهيک  اسنان  ا به يک اكل )يا  . اينكه بساا م اش خ انندگان0

 هند  وج   يا لاو  ت جه به الگ م  وتايی  وايت کنندت باز اش آنكه نشانخالصه می
آن  اسنانت  هام مكر هام اخصی اش نقلتجربهاباهت  ناظر به اين م ا   است: ادتبا

اباهت ماان  ت وهام سخن گفنن   با    اسنانی خاصاباهت ماان قرا  ا ها و اا ه
 اسنان عا ت  ا يم بر     خالصه کر نهايی که ما ها و میدو يتارايطت ويژگی

 وان است که (. Smith, 1980: 217) شان  هامها واکنز نها تأکاد کنام و به آنآن
ها و هام عانی  وايتت بر ارايطت ويژگیاسةات    اينجا باز اش ت جه به ويژگی

که اتفاقاً يكی اش  ت ساشم  وايت نظر  ا  . اين تغاار نگرشفرايند فهم و خالصه
هةچ ن  ام انههام ماانس م ح شهاناسی به امل تغاار اهداف  وايتترين عمهم

( ت 41ت40 :4090سرت هام اخار ب  ه است )میةدم کلهمطالعات اناخنی     هه
نظر اناسی و   هام  وايتآن  اانه تا اش لاو  تغاار نگرش و آ ماناسةات  ا بر
 هام اجنةاعی و فرهنگی سخن بگ يدعن ان کنشی کالمی و با شمانهگرفنن آن به

(Smith, 1980: 228-236 .) 
گارم هام اكلشمانه  غم ظاهرم منفاوتت بر ت جه بهام اسةاتت بههاسندالل

ها با تبديل ها و الگ هام ذهنی تأکاد  ا ند. اين شمانهجةله اهدافت انگااهها اش وايت
ام اش مند و نه لاوماً نسخهکر ن هر منن  وايی به  واينی مسنقل و خ  بسنده و شمانه

چ ن  اسنان پايه يا هةهايی ام مسنقل با نا لها ند تا مق  واينی  يگرت م جب می
 کننده جل ه کند.اهةات و حنی گةراهفابا ال بی
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 فابیوال تقدم و تأخر .9ل9
هام هةسان و جاناتان کالر ضةن مرو  نقز حااتی تقابل فابا ال و سا ژت و تقابل

د  ابطة ماان  و ت انپر اش  که میام     وايت میهةس  با آنت به معرفی منطق  وگانه
وج   سطیی شيرين يا فابا الت  ها  ا واژگ ن کند. وم با پذيرش ضةنیس م اين تقابل

چرام آن بر سا ژت )يا گفنةان( وچ نتقد  بیبه  باو نگاه اننقا م خ    ا من جه 
هام مشابه    ح ش  کند.  ويكر  ساخنا اكنانة کالر    اينجا هةچ ن  يگر نة نهمی

مراتبی هام سلسلهبرانداخنن نظا  ويژه ساخنا اكنیت   پیت بهگرايیپساساخنا 
  ست.هاهام م ج      اين نظا اكاف اده اش طريق افشام تناقضات وتثبات

 و مننی  44 يپ و ارح يكی اش باةا ان فرويد معروف به مر  گُرگیاسط    اُ
ا  وم بدين ص  ت است گار .  وش کها بهره میهسنند که کالر برام نقد خ   اش آن

 هد که تةا  کشد و نشان میها بارون میکه عناصر ساشند  فابا ال  ا اش  ل اين  اسنان
تنها  ابطة ماان  ويدا هات بلكه حنی برخی اش فهةام )نهآن چاام که ما اش  اسنان می

لی مثالً اگر  ويدا هام اص ؛اندط   ملة      فابا ال ناامده ويدا هام عانی( به
 يپ بارون بكشامت احنةاالً با چنان  هند  فابا ال ) اسنان پايه(  ا اش  اسنان اُتشكال
ت چ پانی او  ا ا   يپ    ک  کی    ک هی  ها میاُ و خ اهام اد: ام  وبهت الی

 هدت با کُشدت به معةام اب اله ل پاسخ میدت کسی  ا میانپرو هد و می نجات می
يابد که قاتل خ    و ت   میج م قاتل الي   میوکندت به جستياک سنا اش واج می

ا  ت    هاچ جام اين ت الیت سندم که مشاهده میکند. چناناوستت خ    ا ک   می
 يپ  ا نناجه گرفت. حال سؤالی که کالر طرح آن گناهكا م اُوج   ندا   که بن ان با 

 خ اند.  می ا گناهكا  يپ خ  کند اين است که پس چرا اُمی
  يپ بهاعنراف اُةندم و ت لاد معنا  ا  لال  وايت برام  اللن کالر    اينجا نااش

 ت ان يافت:    ويدا هام فابا ال نةی ا پايی اش آن   اند؛  لالی که   ِگناهی می
ساش  که او ]اُ يپ  [ قاتل الي   بااد و گرايی ناروهام منطقی الش  میهم 

جام ا  . بدين ترتابت بهبر اين ناروم برآمده اش معنا تسلام می]  نناجه[ او   برا
ام اش  ويدا هام گذانه وج    ا   که معل   و مفروض است اينكه بگ يام ت الی
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ت انام بگ يام که  ويدا  حااتی هةان ت لاد نااشهام  اللت است.    اينجا ]...[ می
 (. Culler, 2001: 194)معنا نه مدل لِ  ويدا  پاشانت بلكه علت آن است 

و ساخنا   اللت     به عبا ت  يگرت اقرا  اُ يپ به قنل پد  نناجة ضرو م نااش 
 وايت است و هرگ نه اخالل    آن  وايت  ا ناتةا  خ اهد گذاات. اگر    اين 

تر برام تر و منطقیجام پذيرش گناهت خ اسنا   اليلی میكم يپ بهنامهت اُنةايز
 ا ه    فابا ال بن ان وقايع   ا   ت  اليلی که معل   ناست    سلسلهگناهكا م خ   

کند که    کنا  ها  ا يافت ت تراژ م اكل نخ اهد گرفت. معنام تراژيک حكم میآن
گ يی بر قنل  يپ  ت وج   يک پازآاكا  ادن  ابطة پد  و فرشندم ماان الي   و اُ

ناروم  وايت ناای اش منطق »منظرت کند. اش اين   يپ    اللتالي   به  ست اُ
(. کالر 491 )هةانت« آن نه علت منضا م است که    آنت  ويدا  معل ل مضة ن است

-حاکم بر  وايت الا تت منطق  وگانة ج  ج ت اثر انال   وندابر با ا ائة تیلالی مشابه 

گارم اش يک س   ويدا هام پاشان  ا علت اكل اين منطق کند.ها  ا  وايت می
 اند و اش س م  يگر برخی اش اين  ويدا ها خ   اش ساخنةان کن نی گفنةان  وايی می

    ا ند.الاامات معنايی حاکم بر  وايت نناجه می
م    ژانرم    با هةان  وش آنجاست که ترين بخز تیلال کالراما جذا 

]مرب ط به  هامحالارح». اش نظر کالرت  هدکاوم فرويد ا ائه میمنفاوتت يعنی  وان
هام فرويد ما ]...[  وايت هايی هسنند با يک فابا ال و سا ژت.باةا انِ[ فرويدت  وايت

اگر    ت الی   سنی اش  ت برند کهسةت آاكا ساشم  ويدا هايی قطعی می ا به
« ات کن نی باةا  تلقی ا ندت انند هةچ ن علنی برام وضعمی ت  ويدا ها قرا  گارند

 منضةناده اش س م باةا  بن اند ينجا ناا برام اينكه گاا ش ا ائها (.   499 )هةانت
 نج  م وم باادت فرويد مجب   است وق ع  ويدا هايی  ا    پاشانة باةا  قطعی  وان

ها     ست ناست. به عبا ت  يگرت اةا   که  لالی  وان و عانی برام وق ع آن
اده اش س م بااند تا گاا ش ا ائهيد     ا ه گ يی  ويدا هام م    نظر فرويد با

نژند اش آ    آيد. پس اگرچه اين حالی م    اننظا  اش يک باةا   وانارح باةا 
اده اش س م باةا  اسنخراج و فرافكنی  ويدا ها اش سا ژت يا هةان گاا ش ا ائه
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[ فابا ال  جامی آن  ويدا ها ]= فرويد اديداً مدعیِ واقعات  اانن و تقد»اندت اده
 (. 499 )هةانت« است

 يپ  ا حاصل تنز هايزت خ انز فرويد اش  اسنان اُکالر    يكی  يگر اش ن انه
خ اند و بر اين باو  است که فرويد شمانی( و تا يخ )  شمانی( میماان نظا  )هم

 کند: نخراج می ويدا م تا يخی  ا اش نظامی  وانی يا ا بی )مانند تراژ م( اس
ا   که انگا  علت است؛ اما سپس اش نظا  اكلی باان میه ويدا  تا يخی ب

ا  . اين خ   نة نة با ش تنز ماان ت جاه تا يخی و ت جاه ناخ  آگاه اسننناج می
 غم تةايل آاكا  فرويدت نظا  برنده    قالب يک نظا  است ]...[    اين تنز به

 (. 37: 4079ا   )کالرت می
 ؛کند يپ  ( تأکاد میاصلی )قنل الي   به  ست اُ ا پس فرويد بر پاشان ب  ن  ويد 

هةان نارويی است که به عقد  نناجة  اللنگرم وق ع اين  ويدا   عاتولی   واقع قط
 نعن ابه ت  يپ   هد. به عبا ت  يگرت اگر قنل نا انسنة الي   ت سط اُ يپ معنا میاُ

ت ان گفت او مبنال به ةیگاه  يگر نم جب گناهكا م وم باادت آن ت  ويدا  پاشان
 يپ ت وج   پاشانِ عقد  اُچ ن    نگاه فرويد (؛Culler, 2001: 195)  يپ استعقد  اُ

 يپ  ا به قنل وا اانه بااد. پس نگاه فرويد  ا ناا بايد پارو هةان منطق است که بايد اُ
ها ويدا پذير  و  يگرم  اول يت  ويدا ها  ا می» وگانه  انست؛ يكی اش آن  و منطقت 

 (.497 )هةانت«  اند ا میص ل معنا می
ام  يگر   ضةنی و اش شاويهط ها بهکم برخی فرمالاست ستا   که می يا آو م

ولی آن  ا هةچ ن مشكلی منطقی    ايد   اندتم    نظر کالر ااا اتی کر ه لةبه مسئ
با اسننا  به برخی  (42-41 :1990) اند؛ مثالً آنجا که اكل فسكیفابا ال و سا ژت نديده

ت لسن م بر  تها هد که    آنهايی  ا م    ت جه قرا  میهام ت لسن مت بخزنامه
آو  سا ژت )گفنةان  وايی(        ا ن  ويدا ها تأکاد بخز و الاا ناروم انسجا 

     . کندمی
طق  وگانه    جاناتان کالر ضةن اذعان به ضرو ت وج   اين من   مجة ع

يک هرگ يد. ترکاب آن  و ناا سخن می نشانی وهم غارمةكن ب  ن ناسیت اشا وايت
ام يک اسن ا  به  ابطهکند. هرنا  گذاانن  يگرم کا  میاش طريق ک»اش اين  و منطق 
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« کندمراتبی بان  اسنان پايه و گفنةان است که  يگرم آن  ا معك   میسلسله
(Culler, 2001: 195 .)هات با ت جه به هر  وم اين منطق وم ضةن ضرو م  انسنن

چالز بهنگاهی ساخنا اكنت بداهت تقد  فابا ال ) اسنان پايه( بر سا ژت )گفنةان(  ا 
نگر . اين تر يد انداشم  وايیت    اسنقالل فابا ال به  يد  تر يد میچشم کشد و اشمی

که فابا ال اده الل و پاشان ب  ن ام  يگر م جب برآمدن نقدم بر اسنقکالر اش شاويه
 م ض ع بخز بعدم است.  

 

 . تعداد سطوح روايی4ل9
ش نقدهام جدم به نی   ا تباط سط ح  وايی    الگ هام  وتايی  وايتت يكی  يگر ا

 سد تالش نظر میفابا ال/ سا ژت است. بهرمالاسنی جةله الگ م فاين الگ ها و اش
 بدون تأکاد بر ت تايیام سهبرخی ساخنا گرايان   جهت گسنرش اين الگ  به الگ ه

گرفنه بااد. اننقا   ط   ضةنی با هةان هدف ص  تت به الگ هام پاشان هامضعف
    40و گفنةان  وايی 42اش عد  تةايا معنا ا  ماان  واينگرم (19 :1978-20) چنةن

له    ترسام سط ح  وايت است.    هةان ات اين مسئ هند  اهةالگ م ژنت نشان
-( با تأکادم صريح بر ناکا آمدم الگ هام  وتايی و سه2444ااةاد )  اسنات وولف

اش مباحث  قاق و منن ع ومت اايد گذانهبه معرفی الگ يی جديد پر اخنه است.  تتايی
 لة مرتبط با يكديگر يافت: و مسئ  ا    ترين نقطة تأکاد ااةادبن ان اصلی

ا چه ب ت اةاد بر فابا النقد اطبق لة باشنةايی هنرم    سط ح  وايی: . مسئ4
  ت ان مطلقاً ما ّفابا ال  ا نةیت ماا فسكی ت  آنِتعريف و تلقی اكل فسكی و چه اش

اش هةان  ومت  عن ان میص ل يا فرايند  سنكا م هنرم  انست؛برابر سا ژت بهخا    
و باشنةايی  41ت  وايت41ت  اسنان40 ويدا ها اامل سطییمعرفی الگ يی چها  وم به
هات اكل اش م قعاتکلانی بی»ف پر اش .    اين الگ ت  ويدا ها معرِمی 47يت وا

« اندط   صريح يا ضةنی    اثر  وايی باشنةايی ادهها هسنند که بهااخاص و کنز
(Schmid, 2010: 190 .)ها و هات کنزهات اخصات اسنان ناا حاصل گاينز م قعات

(. سطح  وايت ناا    494  هاست )هةانتم ج      سطح  ويداهام نامیدو  ويژگی
با  و  بندماده     اسنان است. اين ترکاببندم عناصر گاينزترکاب تنگاه ااةاد
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-ساشمان»و «  هندشمان    میط   همخطی کر ن چااهايی که     اسنان به»اگر  

يت سطح باشنةايی  وا   نهايتجا(. )هةان ا  انجا  می«  هی مجد  قطعات  اسنان
عانی  نةايز ت(492 )هةانت« آيدام است که به مشاهد  تجربی   میيهتنها ال»ناا که 

   ا  .   ص  ت باشنةايی باانی و کالمی ظاهر می وايت است که    ا باات به
نخست معا ل فابا ال و  و سطح  و  معا ل     اين الگ م جديدت  و سطح

که  بايد ت جه کر (. 490 است )هةانتاده آن  انسنه     معنام فرمالاسنی سا ژت
تعريف فابا ال اش منظر اكل فسكی تقريباً معا ل هةان سطح  ويدا ها    الگ م ااةاد 

هات اين سطح اامل برخالف نگاه فرمالاست تبا اين تفاوت که    الگ م ااةاد ؛است
ام اش  ت  يگرت   جهاناخنی خنثی بااند. به عبايیعناصرم ناست که اش لیاظ شيبا

كا م هنرم    خلق ذهنی اين  ويدا ها وج    ا   که    نگاه  خالت و  سن
ترتاب شمانی  اكل فسكی نا يده گرفنه اده است. اما اگر فابا ال  ا وقايع  اسنان با

ص  ت  نظر بگاريمت    اين   ها )يكی اش تعا يف معروف ت ماا فسكی(آن  خدا 
اش  عا مهم باش لگ م ااةاد خ اهد ب   کهفابا ال معا ل سطح  اسنان    ا تهم
برخالف  ت کند که فابا ال  اهام هنرم ناست. به هر  ومت ااةاد تأکاد میكا م سن

نخ      وايت تص   ت ان معا ل ما ّ  خا  و  ستنةی احنی به ها تنگاه فرمالاست
 کر . 

اناسی مدل ل    شبان يِرت عد  تناظر الگ هام  وتايی با الگ م  ال وجان پیباو  به
پر اشانی هةچ ن امبرت  اک  و وولف ااةاد برام گسنرش هام نظريهيكی اش انگااه
اناخنیت اش منظرم نشانه (85 :2003)يِر هام  وايت ب  ه است. جان پیسط ح و جنبه

و نا يک ادن به تةايا « بافت گسنر   س س  م»نناجة تالش ااةاد  ا  و  ادن اش 
اک  با فراتر  فنن اش  . اش س م  يگر اندمی 49و باان 43ف ماان مین امعروف يلةال

جام نظامی  اللنیت  ابطة ماان به اصطالحات ااةاد و با تكاه بر نظامی اسننناجی
پذير به يكديگر امِ ترجةهنشانهان  ا هةچ ن  ابطة ماان  و نظا   اسنان پايه و گفنة
.    اين نگاهت مین ا )فابا ال/  اسنان پايه( اش باان  ال و مدل لیام تعريف کر ت نه  ابطه

بر  ومی  اللت )   معنايی  ا  ت نه اينكه اولی)سا ژت/ گفنةان( اسننناج می
- ا    گسنر  نقدهايی می (. اين نقدها و اصالحات90ت31 )هةانت اناخنی( کندنشانه
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ه ماان سط ح  وايت گ ناناخنی و  ابطة  اللتت ان میس   کر  که اش منظرم نشانه
  اند.ها به نقد مدل  وتايیِ  وايت پر اخنهو تعدا  آن

اما  ومان نقطة تأکاد ااةاد    نقد الگ هام  وتايی  وايتت نات انی آن الگ ها    
ها و سط ح  وايی به يكديگر است. وم اهةات ارح و تباان چگ نگی تبديل اليه

ها  ا منن  ا هةسانت و نی   عةلكر  آنگارم ها و اباا هام  وايی    اكلتكناک
ها و اباا ها به يک سطح  وايی اين تكناک اننسا  تةا  به هةان  لالباند. يكسان نةی

)سا ژت يا گفنةان( م جب اده است تا الگ هام  وتايی اش ت جاه چگ نگی 
ام گارم منن و فهم آن نات ان بااند. اش اين  و ااةاد ضةن ترسام چند مرحله براكل
و معنااناخنی ( Schmid, 2010: 193) گارم منن  وايیت با معرفی  و الگ م ژنناکاكل
گارم و فهم منن  وايی  ا رتاب فرايند اكلت( تالش کر ه است تا به240ت242 )هةانت
؛ فرايندهايی که گا  ارح  هدبهص  ت گا هام چها گانة  وايت بهه به اليهبا ت ج

ها  ا ت ان ت جاه و تباان آن تجةله فابا ال و سا ژتت اش وتايی الگ هام تباو  ااةادبه
 ندا ند.     

    . كاركردها4
باوج   اننقا هايی که به الگ م  وتايی  وايت وا   اده و تاکن ن ناا ا امه  اانه 

پاامدها و کا کر هايی    نقد  اسنان  ا   که  / سا ژتفرمالاسنی فابا الاستت تقابل 
نظر  اانن هام بعدم بدون      بخز اند.بهرهها بیر الگ ها اش آنبرخی اش  يگ

به کا کر ها و پاامدهام عةلی تكاه بر اين تقابل    نقد  تهام نظرم اين الگ کاسنی
  اسنان ااا ه خ اهد اد. 

  گردانی از نقد الگومدار. روي8ل4
 ش خالقات مننقد هام آم شش نقد ا باات  اسنانی باز اش آنكه بر پرواغلب اا ه

اتكا  م ج  و اسنفا ه اش الگ هايی مشخص و اشپازبر آم شش  تتكاه  اانه بااند
. بساا م اش اين الگ ها  ا که اتفاقاً بر ح ش  فهم و نقد ا باات  اسنانی سلطه  ا ند

مرو  شمان به به» انست که « ها و احساسات اخصیحاصل بر اات»ت ان  ا ندت می
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ها  ها کنند تا الش  است هم مننقد و هم پژوهشگر خ    ا اش قاد آن جة   گراياده و
ها (. اين اا ه410: 4071)ضافت « برام بهره بر ن اش آثا  ا بیت پال  ه و پاراسنه ا ند

ويژه    ا باات فا سیت هام ا باات ناات بهبلكه    نقد  يگر ح شه تتنها    نقد  اسناننه
ها    نقد سننی بر هةان گارم اش آن اعد بالغت و لاو  بهرهاند. ق ست باال  ا  اانه

خ   م جب کاسنی خ  مت ان بهلبنه الگ مدا م  ا نه می. اکندتأکاد می اا ه و نگاه
هام نقد گذانگان منیصر کر . امروش ناا ت ان آن  ا    اا هنه می و عةل نقد  انست

 بههام ا بیت اغلب ها و گاه سبکيهنقدهام منكی بر ان اعت مكاتبت نظر اش بساا م
هات اهةات الگ هات ق اعد و . نكنة اانراك اين نقدگر  هسنندپشتهةان الگ مدا م 

با ت جه به اين ت ضایاتت ها بااد. پی يافنن آنهايی است که مننقد بايد   تكناک
د  ا  .  سد تةايا و تقابل فابا ال و سا ژت بر مسارم معك   تكاه و تأکانظر میبه

ن  هد که يافنن سا ژت و عناصر آها نشان میهام عةلی نقدهام فرمالاستنة نه
گارم سا ژت هام اكلفر  و اا ههام منیصربهنام بر سی و کشف تكناکمعبه

   اده. معرفی هايی اشپازنه يافنن و انطباق ق اعد و تكناک تاست
ی م جب اده است تا هام ا باات فا سبه اين نكنه    پژوهز یت جهبی

هام  اسنانی ترين عناصر و تكناکترين و مرس  م ج  ت اشجةله سا هپازالگ هايی اش
هم خ   ن بر»ت «شوايام  يد مهج  »ت « اويان نامنعا ف»ت «بشوايام  يد مرکّ»مانند 

-قاسةی ت تشكرم و... )بخشیو« شبان ااعرانه»ت «تغاار  اوم»ت «فرا اسنان»ت «نظم شمانی

ش ايی يا خلق سا ژت معرفی عن ان اگر هام آانايی( به4090؛ م س مت 4091 تپ  
ها و عناصر سا ژت ها ق اعدت تكناکحالی است که نا  فرمالاستاين   ا ند. 

نظر به(. 431: 4094)افاعی کدکنیت  اندادهمیدو  و فراتر اش الگ هام اناخنهنا
خ    ا باشتعريف ا باات و ق انان  سد فرمالاسم  وسی اگرچه يكی اش اهداف می

 انستت    ح ش  بر سی و نقد من ن منفر ت نسبت به   افنا ن    و طة حاکم بر آن می
ااتی تنها    جائاين نكنه نهالگ مدا م و الگ انديشی پرهااکا م آاكا م  اانه است. 

د. آيخن کنها ناا خ  نةايی میهام ا بیت بلكه     وش مطالعاتی آنچ ن تكناکهة
 او  هام فرمالاسم نگاانهام مهم که به قصد مرو   سن   مقاله (02: الف4031) باو 
 )هةانت« هام کلینظريه»ت «هرگ نه آم شه يا نظا  آما ه»ها اش بر پرهاا فرمالاست تاست
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گفنة آيخن باو ت هدف ( تأکاد کر ه است. به00)هةانت « ديشانهاناص ل جا »( و 00
هام م فرمالاسنی تكاه بر ام   واقع و انضةامی )   اينجا هةان مننهااصلی پژوهز

پذير و اننااعی ناا ا بی( ب  ه است. اگرچه اين هدف الجر  به اص ل مدوّنت تعةام
هام من ن( با اين اص لت بايد ا  ت    برخ    ماان ام   انضةامی )ويژگیمننهی می

جا(. مثال وم   با   تی ل مفه   هةانها و ام   انضةامی گرفنه ا   )جانب تكناک
ها    تا يخ ظريههام عانی و واقعی بر الگ ها و نفابا ال و سا ژت بر اثر برترم نة نه

 ( گ يام هةان نكنه است.73 فرمالاسم )هةانت

 . تحلیل متون منفرد2ل4
ثی عن ان  ام  م انضةامیت پام بیگر انی اش الگ مدا م و ت جه به من ن ا بی به وم

کند؛ تقابل ماان بر سی منن منفر  و باش می ا بی نقد و نظرية به مهم و حااتی  ا
اابی و  نبال  سنپذير. اگرچه فرمالاسم ظاهراً بهام اش من ن با ننايجی تعةاممجة عه

عةل    چ ن تعريف ا بااتت شبان ا بی و فر  ا بی ب  تهةپذير تیديد مق التی تعةام
م اش خ   برجام گذاات که نشان اش ت جه جدم پاروان آن به و اش س يی  يگر آثا 

ام اش من ن تا آنجاست که من ن منفر   اات. اهةات تقابل ماان من ن منفر  و مجة عه
 24.کندمبنام گسنر  ابژ  مطالعاتی    نظرية ا بی معرفی میبر و  ويكر  منفاوت  ا 

ها و هشی نا  فرمالاستپژواتفاقاً تفاوت اصلی ماان الگ م  وتايی  وايت
ها باشنر به هام  وايیت ت جه فرمالاستساخنا گرايان ناا هةان نكنه است.    بر سی
اكل و ام بیهعن ان ما ّنه به فابا ال به تکشف و اناخت سا ژت معط ف است

و من ن هام عانی س م بر سی نة نهها  ا بهن نگاه است که فرمالاستغارهنرم. هةا
اناخنی ساخنا گرايان هام  وايتحالی است که بر سی هد. اين   میمنفر  س ق 

 و اش هةان  و پذير استام تعةاممق له مثابة  کامل من جه کشف  اسنان پايه بهط به
 & Coward) اندت جهی آنان به من ن منفر  اننقا  کر هام اش مننقدان ناا اش بی سنه

Ellis, 1977: 5-6 .)  
ظر به الگ هام  وايی بنگريمت اغلب نقدها ناا من جه هةان الگ م اگر اش اين من

یاظ نظرمت منطقی يا لبه عبا ت  يگر اگرچه به  وتايیِ  اسنان پايه و گفنةان است.
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ها با گذ  ت ان يافتت فرمالاستااكاالتی  ا    الگ م  وتايی  وايت می اناخنینشانه
عن ان میص ل بر سی به تبر سا ژتت االتعن ان نقطة می  م اين ااكبهت اش فابا ال
ترين مقاالت آنان    ح ش   وايت و اند. عناوين برخی اش مهمتةرکا کر هت من ن منفر 
     (.37 ت31الف: 4031 گ يام هةان ت جه است )آيخن باو ت اسنان 

( ناا باشنر به 0ت0ر فابا ال و سا ژت )بخز مبننی بر تقد  و تأخ ايرا  اش هةان  و
لة تقد  و تأخر فابا ال مسئلگ هام ساخنا م وا   است تا فرمالاسنی. به عبا ت  يگرت ا

يا  آن بااام تا اش بر سی سا ژتبرا   که ط   جدم طرح میو سا ژت هنگامی به
ام واحد برسام. اينجاست که فابا ال يا  اسنان پايه ها به فابا ال يا  اسنان پايهگفنةان

حالی است که فابا ال    نگاه . اين   يابداش سا ژت و گفنةان میاهةانی بساا  باشنر 
اابی به طرحی نظرم برام گذ  کر ن و  سنزهات چاام ناست جا پافرمالاست
مبنی بر اينكه  به هةان ترتابت نقد ااةاد (.Schmid, 2010: 179) سا ژت
چندانی     تأثار ت هدهام شيرين ناا    میهام فرمی    سط ح و اليها م سنك

حال يافنن هةان  چ ن هدف آنان    هر ؛ها ندا  نناجة کا  فرمالاست
  اابی به فابا اليی خا  و غارهنرم.  سننه  تهاستكا م سن

اناسی نناجة تكاة  وايت  سی من ن منفر ت ان گفت بربنابر مطالب باال می
ام  اسنانی    ا باات هويژه برام پژوهزبه تفرمالاسنی بر سا ژت ب  ه است. اين امر

هام  انشگاهی اش که  و  ادن پژوهز خ اهد  اات  نبالبه ت ننايجی پربا فا سی
  ت ان  انست.و  ها می سناگرا  ا يكی اش اين کا انهت غارخالق و تعةامنقدهام میافظه

  . ادبی 9ل4
 ا ن كا هايی که    من ن منفر  برام اكل  اه برجسنه ادن خالقات مننقد    کشف

هام ا بیِ )   مفه   س م جنبهوم  ا بهکا  گرفنه اده استت به«   خا   وايتما ّ»به 
هام باشنةايی ها و  اها  .   يافت و کشف تكناکفرمالاسنی( من ن  هنة ن می

. اين نناجه هام خالقانة من ن استوقايعت نناجة عطف ت جه اش ق اعد و الگ ها به جنبه
ا  .    ا باات  اسنانیت ت جه به تةايا ن ن منفر  حاصل میاش  اه بر سی م فقط

ت اند  اه  ا برام تشخاص آنچه به فر  اثر ا بی )ا بات( بناا ين فابا ال و سا ژت می
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 کند. ايد  اصلیهة ا   تبه جهان واقع مرب ط است ت با تسامح ت ا   اش آنچهمننهی می
ط   خا  به جهان واقع مرب ط رآنچه بهنهفنه    پس اين نكنه عبا ت است اش اينكه ه

ها(     اير  فابا ال و هرآنچه به نی   باشنةايی ا   )هةچ ن وقايعت افرا  و مكانمی
(     اير  پر اشمت شاوية  يدت لین و...اخصاتاين ام   مرب ط است ) وابط سببیت 

    ادهجاست که برخی نقدهام گفنههةانگنجد. اايد بن ان گفت سا ژت می
  گار .ها  ا ناا میها و تقابل  وتايی آنهام پاشان  امن فرمالاستبخز

 ا  24ام خ  ت  ويدا هااليه   طرح چها  تر گفنه ادت ااةادکه پازچنان
کند که حنی    اين م    ولی تأکاد می ؛خ اندترين الية  وايت میترين و خا بناا م
نا يده  تم جب آفرينز اين وقايع اده است ام  ا کهت ان ناروم خالقانهناا نةی

    بالغت ي نانی inventioگرفت. اش هةان  وست که وم اين اليه  ا منناظر با 
به  ها م جب اده تافرض نا  فرمالاست سد  و پازنظر می(. به494 هةانت)  اندمی

ندانند  لفمؤ هنرمو عناصر اصلی فابا ال  ا ابداع  ت جه بااندبی نكنة م    نظر ااةاد
ن عی اامل به ويژه وقايعبا ال بهعناصر فا تنخست اينكه (:044: 4031)ت ماا فسكیت 

 تاند.  و  اينكهها نب  هها و عناصرم مین ايی هسنند که م ض ع بیث فرمالاستلفهمؤ
پی ا ائه و باشنةايی هنرم اند و اکن ن ن يسنده       ا ه اين وقايع گ يی    عالم واقع

 هاست.آن
ها اش اين جنبة خالقانه و ابداعی     اسنان  ا پ ای فرمالاستاايد بن ان چشم

ها به اين نقد اسخ فرمالاستوج   اينت پلگ م  وتايی فرمالاسنی  انست. باضعفی    ا
طرح اصلی  نگ يا هةان ت اند چنان بااد که حنی اگر بپذيريم خلق پیناا می ااةاد

کا م است خالقانه و نناجة تخال و ابداع هنرمت آنچه برام ما   اسنان )وقايع و افرا (
وض ح به سا ژت که به  هی آنت است اش نی   باشنةايی و ساشماناهةات  ا   عبا 
  گر  .میی که نةايانند  سا ژت هسنند( باش)يا سط ح مخنلف

(ت فابا ال عن ان مین انظر گرفنن فابا ال به لال   )به آاكا  است که اين پاسخ ناا
کند و اين هةان جايی است که اناخنی تبديل می ا به يک مدل ل    نظامی نشانه

(. اما برام 0ت0بخز  ) .ك: خ اهد انگاخت ير و امبرت  اک   ا بریهام جان پاعنراض
ف ت ان بر اين نكنه تأکاد کر  که برخالهات هةچنان میکاسنن اش ادت اين اعنراض
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تعريفی پاز کشف فابا ال ناسنند و آن  ا فقط  نبالها بهاستساخنا گرايانت فرمال
 انند. فابا ال    اين نگاه امرم است نظرم و گذ گاهی برام  سادن به سا ژت می

ناپذيرم م جب اده تا    برخی ت جهی به اين ويژگی باانناپذير و غارعانی. بیباان
« هاح ا ث  وشنامه»ی هةچ ن هام نا  ستت من نی  وايی با م ج  ينی عانبر اات

هام برجسنة هنرم هسنندت تكناک (  ا به اين  لال که فاقد431: 4094)افاعی کدکنیت 
  هايی اش فابا ال بدانند. نة نه

 متنی. نگاه درون4ل4
هام هام ا بی من ن  اسنانیت افاون بر تیلال و کشف تكناکاهةات ت جه به جنبه

مننی با  ويكر م ا بی ناا يا م  ساند. مضامان برون ت اند به تیلالباشنةايیت می
ت عرفانیت مننی مضامانی اجنةاعیت سااسیآاكا  است که منظ   اش مضامان برون

جام اينجاست که    يک تیلال ا بیت بهاما نكنة مهم  ؛... استاناخنی واخالقیت  وان
س ية معنايی و سننیِ به اناخنی يا پناه بر ن هام اجنةاعی و  وانفرو فنن    نظريه

ت ان به کشف  اهكا هام باشنةايی يک ( می94ت39: 4090معانت  منن )بابکمضامان 
هام منن بر مضة نی خاص پر اخت.    مضة ن يا چگ نگی  اللت عناصر و تكناک

مننی و ا بی م    تیلال ت ان گفت مضامان بارونی با  ويكر م   وناين حالت می
 ويكر م که وفا ا م باشنرم به ا باات و ماهات ا بی من ن  اسنانی اند؛ قرا  گرفنه

 س م سا ژتگارم فرمالاسنی بها ال و سا ژت و تكاه بر جهت ا  . ت جه به تقابل فاب
جهت تیديد  واةند يا م  ساند و گامی بااد   ت اند به اين اا   تیلال  اسنان می

هام فرمی اين فرايند  ا    بر اات هايی ابندايی اشح ش  مطالعات ا بی. نة نه
ت ان  يد می 20مايهو بن 22مايهت ماا فسكی اش مق التی چ ن قهرمانت   ون

      (.004ت021و  040ت293: 4031)ت ماا فسكیت 
 20ش ايی فرمالاسنی بدانامام    پا ند نا يک با آانايیاگر سا ژت  ا مق له

(Schmid, 2010: 179; Steiner, 1984: 48ت) اسنانی خاص  ا ش ايی     آانايی
هام ت ان     و معنا فهةاد: نخستت نگاهی جديد که  اسنان م    نظر به مق لهمی

. اين ا  ش ايی اش نگاه ما خ انندگان ناا میاجنةاعی و فكرم  ا   و م جب آانايی



 470              فابا ال و سا ژت؛ تعا يفت نقدها و کا کر ها                       01/ اةا   42سال 

مننی  ا  ت وجهی مضة نی و برونکه معنايی غاراصطالحی است آاكا ا  منظر
ها  ا برآمده اش  اند و آنها میش اينده  ا    سطح مضامان و انديشههام آانايیلفهؤم

می که ايجا  اين خ اند.  و ت  اهكا هايی ا بی و فرمی 21نگاه مسنقام ن يسند  واقعی
ت باز اش مننی است. اش اين نگاهپی  اانه و    پا ند با عناصر   وننگاه جديد  ا   
اده     اسنان اش س م ن يسند  طرح هام جديدِها و آم شهيشهآنكه مضامانت اند

جديد م    ت جه  گارم اين نگرشهام باشنةايی و اكلواقعی م    ت جه باادت اا ه
هايی  ا    مقالة آيخن باو  هام ابندايی و عةلی چنان تیلالگار . نة نهقرا  می

االت اكل فسكی   با   ال نس ( يا مق212ت209 : 4031  با   گ گ ل )آيخن باو ت 
( 90ت94: 4031و ت لسن م )اكل فسكیت ( Shklovsky, 1990: 147-170)اسنرن 

ت مضامان و  ناام کندها آنچه باز اش هةه خ  نةايی می   اين تیلال .ت ان  يدمی
تأثار اگر  ]= تكناک؛ اا   باشنةايی[    »بلكه  ؛ها ناستاده    اين  مان ا هنةايز
 (. 444: 4094)فاولرت « نةاياندمیرم با واقعانی ]است[ که  مان باشن مااان   گاتعاا

گاه که با فراتر  فنن اش الگ ها و ق انان و ناگفنه پاداست که اين  اهكا ها آن
فر  و القات مننقد به معرفی وج ه منیصربههام پاشانت با کةک گرفنن اش خنظريه

ثر خ اهند ناسی و مطالعات تا يخ ا بی ناا مؤاکخاص بپر اشندت    سب یمننابداعی 
 ب  .       

  . نتیجه5
ها برام جداساشم  و سطح  وايت ب   نناجة تالش فرمالاست الگ م فابا ال و سا ژت

ا ائة الگ هايی مشابه و هةس  و بخشی اش  منظ  هايی بهام اد برام تالشکه مقدمه
باوج   اننقا اتی که امروشه به اين الگ م   انز ما   با    وايت  ا ناا اكل  ا .
ت اند به اناخت  قاق ما اش اين مفاهام و فرمالاسنی وا   استت بر سی  قاق آن می

اش  تايی(تبع آن سهات وا   به الگ هام  وتايی )و بهالگ ها کةک کند. برخی اش اننقا 
ها ترين  اليل آنند و مهماس م کسانی است که با ساخنا گرايی و ماراث آن مخالف

هام پ ای اش شمانههام بارونی مننت چشمت جهی به  اللتند اش بیاناا عبا ت
یت هام کلمخالفت گارم منن و نگاه عانی و ابژکنا  به منن ا بی. اما گذانه اش ايناكل
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ترين اند. مهم و ب  ههاناخنی ناا  وبالگ هام  وتايی  وايت با نقدهايی  وش
آن يا  تك ين  ا بايد    م ج  يت م ه  ِ فابا ال و ابها     چگ نگیها مخالفت
اين  تکه    منن مقاله ارح  ا ه ادسا ژت اش آن يافت. چنان گارماكل چگ نگی
ها ت جه کر : م    آن؛ ولی بايد به  و نكنه   هايی میكم و پذيرفننی  ا ندنقدها بناان

ن الگ م فابا ال/ سا ژت و الگ هايی ها ماابه برخی تفاوت اعننا تنخست آنكه
 هد که برخی اش اين نقدها باز اش ساخنا م هةچ ن  اسنان پايه/ گفنةان نشان می

هام اگرچه هر  و    بیث الگ م فرمالاسنی بر الگ هام ساخنا گرايانه وا   هسنند؛
دهام گذانه اش اين نق تا ند.  و  آنكهاش يک سنخ پنداانه می اناسی معة الً وايت

ها و پاامدهايی مفاد برام نقد يیةايا فابا ال و سا ژت   عةل کا اعالةانهت ت جه به ت
هةراه  اانه بااد. تق يت خالقات ت اند بهت می ويژه    ا باات فا سیبه ت  اسنان

هام ا بی    نقد  اسنان اش مننقد    خ انز مننت ت جه به من ن منفر  و تكاه بر جنبه
 پاامدها هسنند.    ترين اينمهم
 
 هانوش پی

1. fabula 
2. sjuzhet 

0 .story: ا  ؛ ولی    مقالة اسنفا ه می«  اسنان»جام اين اصطالح معة الً اش    من ن فا سیت به
   معنام عة می با اين «  اسنان»حاضر با ت جه به مفه   و کا بر  آن و هةچنان برام حفظ  تةايا 

 . و کا  میبرام آن به« نان پايه اس»اصطالح خاصت معا ل 
4. discourse 

ام به فابا ال و سا ژت نكر ه؛ ولی   عةل  ست (    کنا  خ   ااا ه4090گفننی است م س م ) .1
هام  اسنانی بندم و بر سی نة نهبر ه ش ه است؛ يعنی تقسامهايی اباه به  يگر منابع نا به تیلال

 هد    اصر  اسنان. اايد بن ان گفت اباهت يا اده نشان میها و عنبا ت جه به ان اع تكناک
( ناا نااشم 4091) پ  تشكرم و قاسةی( و بخشیت 4039ا ژنه )پ   و  ضايی  اتمقاالت قاسةی

آمده است. به  ست میها ناا احنةاالً هةان ننايج بهبه اسنفا ه اش اين  و اصطالح نب  ه و بدون آن
هام ا بی و اصطالحات هام اسنفا   سطیی و اباا م اش نظريهيكی اش نشانهاين نكنه ت که اتفاقاً 

 گر يم.  هام بعدم مقالة حاضر باشمیتخصصی است ت    بخز
اند. میةدم فشا کی  ست  ا ه( تعا يفی کامالً اانباه اش اين  و اصطالح به4090بشارم و هرمام ). 1

   معنام م    نظر  storyهام فا سیت ماان عا ل( ناا با تكاه بر م47ت40: 4097و خدا ا م )
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ساخنا گرايان )هةان  اسنان پايه    مقالة حاضر( و معنام عة می منن  اسنانی )اعم اش  مانت 
 لال اانراك لفظ با يكديگر خلط قصهت افسانهت خاطره و...( تفاوتی نديده و اين  و مفه    ا به

 اند.کر ه
آمده است. اين  ( The Narrative Reader) خ انند   وايیکنا  . بخشی اش مقالة اسةات    7

و با ترجةة فناح میةدم مننشر اده است؛ اما اش  مقاالت  وايتگايدهکنا     ايران با عن ان 
آنجا که    اين کنا  فقط بخشی ک تاه اش مقاالت اصلی )و اشجةله مقالة اسةات( گاينز ادهت ما 

هايی که ترجةة فا سی آن ناا  هام؛ هرچند    بخزقاله ا جاع می   ن انا  حاضر به اصل آن م
ايم. اين نكنه   م    مقالة     سنر  استت با اندکی تغاار اش ترجةة فناح میةدم اسنفا ه کر ه

 ( ناا صا ق است.2444جاناتان کالر )
ان واحدهام معنا ا  اناسی  اسنانت فالم و عكست ت جه به تفاوت ما. کريسنان منا    مقايسة نشانه3

واژ و گفنة وم اگر واجت تکاةا  . مثالً بهکننده می وايی    اين سه  سانه  ا ضرو م و تعاان
کنندت اين نشانیت جةله و بند  ا ت لاد میواژه واحدهايی  اللنگر    شبان بااند که    می   هم

(. حنی اگر پالن  ا    سانةا 92: 4031)منات « اشايی ندا ندبه   گفنةان سانةايی هاچ ما»واحدها 
کند: عنصرم معا ل کلةه    شبان بگاريمت باش هم پالن چاام باز اش يک کلةه  ا مننقل می

است که    آنِ واحد ‘ آنجا اسبی هست’بلكه ‘ اسب’پذير    فالمت نه ترين واحد تقسامک چک»
« و مانند آن‘ که کنا    خت است’ت ‘که سفاد است’ت ‘جهدکه می’ا  : با اين صفات وصف می

 (. 20: 4033)ل تهت 
ساخنا م است که اش س م وولف ااةاد ا ائه اد . اين نكنه مبنام يكی  يگر اش نقدهام جدم و ابه9

 پر اشيم.  و ما    بخز بعد به آن می
-د و می انهام نا  ست اش ساخنا گرايی می. گفننی است اسك لا اين نقد  ا من جه برخی بر اات44

امنناع اش »ناست؛ بلكه    « هام ا بیت صاف ص  م نا  آثا  ا بی و نظا »گ يد خطام واقعی    
ها تنها وج ه م ج   ناسنند يا    اصرا  بر اين مسئله است که اذعان به اين واقعات است که اين

« أثار بپذيرندآنكه اش جهان و ام ا باات تکنندت بی اين وج ه    نظامی کامالً بسنه عةل می
 (.23ت27: 4030)اسك لات 

11. Wolf Man 
12. narration 
13. narrative discourse 
14. happenings 
15. story  
16. narrative 
17. presentation of narrative 
18. content 
 19. expression 
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وجهی ت هرچند جائی  . بايد ت جه کر  که گاه تةايا ماان اين  و نگاه چندان سا ه ناست و هريک24
 ت اش  يگرم  ا ناا   بر ا  .

21. happenings 
22. theme 
23. motif  

هام نامنعا ف و . اين م ض ع م جب اده تا    ن انا هام فا سی سا ژت  ا فقط    تكناک20
 ج  کنند.ون يسی هةچ ن فرا اسنان جستآوانگا    اسنان

25. real author 

 منابع

هايی اش نظرية ا باات: منن   « نظرية  وش فرمال(. »الف4031س )آيخن باو ت ب  يت 
 . ترجةة عاطفه طاهايی. تهران: اخنران.هام  و فرمالاست

نظرية ا باات:    « انل گ گ ل چگ نه ساخنه اد؟» (. 4031) تتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
 . ترجةة عاطفه طاهايی. تهران: اخنران.هام  و هايی اش فرمالاستمنن

 . ترجةة فرشانه طاهرم. تهران: آگه.ساخنا گرايی    ا باات(. 4030اسك لات  ابرت ) ت
هام پژوهز«. اناسی نقد مضة نیمفه   مضة ن و آساب(. »4090معانت مرتضی ) بابک ت

 .92ت77. صص0. شا   و شبان فرانسه
وسنايی و اهرم هام قرآن     اسنان  تأثارپذيرم م ل م اش قصه(. »4031بخشیت اخناا  )ت 

  .02ت9ص. ص41. شهام ا بیپژوهز«.    مثن م
مصا يق پارنگ فرمالاسنی    (. »4091پ   )من چهر تشكرم و قد ت قاسةی ت بخشیت مريمت

 .441ت37ص. ص72. شپژوهی ا بیمنن«. هام ک تاه فا سی اسنان
تیلال ساخنا   وايت     مان آفنا  پرست (. »4090بشارمت میة   و شهرا هرمام )ت 

 .444ت31ص. ص19. شپژوهی ا بیمنن«. ناشنان
هام هايی اش فرمالاستنظرية ا باات: منن   « مايگان  ون(. »4031كیت ب  يس )ت ماا فست 

 . ترجةة عاطفه طاهايی. تهران: اخنران.  و 
اب الفضل حرم.  . ترجةةنی: ب طاقام معاصر وايت  اسنا(. 4037 ية ن کنانت ال مات )ت 

 تهران: نال فر.
گفنا هايی   با   نظرية ا بی  سناخاا کلةات:    (. 4094افاعی کدکنیت میةد ضا )ت 

 . تهران: سخن.ص  تگرايان  و 
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هايی اش نظرية ا باات: منن   « هنر هةچ ن فرايند(. »4031كن   )اكل فسكیت ويت 
 ةة عاطفه طاهايی. تهران: اخنران.. ترجهام  و فرمالاست

. ترجةة عبداهلل اريفی هات منابعهات مننپژوهز ا بی: سراتت اا ه(. 4071ضافت ا قی )ت 
  . فرهنگی و خجسنه. تهران: علةی

 نی. نشر . ترجةة میةد غفا م. تهران:اناسی و  مانشبان(. 4094فاولرت  اجر )ت 

تیلال فرمالاسنی پارنگ    (. »4039 ژنه )ا ضايی  اتپ  ت قد ت و میة   قاسةیت 
 .30ت14ص. ص40. شپژوهیا  «. هام ک تاه معاصر فا سی اسنان

 . ترجةة ک  ش صف م. تهران: هرمس.س س   فر ينان  و(. 4079کالرت جاناتان )ت 
فرجا . تهران: . ترجةة اماد ناکام بر  وايت    ا باات و سانةامقدمه(. 4033ل تهت ياک   )ت 

 ان م خر .م
 ترجةة عالءالدين طباطبايی   «. انةا  با   مفه   شبان س(. »4031منات کريسنان )ت 

 . تهران: هرمس.اناسی سانةاساخنگرايیت نشانه
فرهنگ ت صافی اصطالحات (. 4097) اهلل خدا ا ممیةدم فشا کیت میسن و فضل ت

 مهر. . تهران: س   اناسی وايت
«. ام انهاناسی ساخنا گرا و مطالعات ماان وايت(. »4090)سرت علارضا میةدم کلهت 

 .24ت4ص. ص4. ش3.  ام    عل   انسانی انهفصلنامة مطالعات ماان
. ترجةة فناح میةدم. تهران: مان م مقاالت  وايتگايده(. 4033ک ئاالنت ما تان )کمت 

 خر .
 . تهران: افراش.هام  هة هشنا نقد فرمالاسنی با می  يت  اسنان(. 4090م س مت مريم ) ت
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