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1 

 گفتارشپی

را در  روایتچگونگی شناسایی عناصر بنیادین  ،اي از چیستی روایتاین رساله با بررسی شیوه

ثر ا هاهمنوایی شبانه ارکستر چوباثر ابوتراب خسروي،  رود روايي انتخابی دهۀ هشتاد چون هاداستان

هاي دیگر و داستان اثر رضا امیر خانیمنِ او  اثر زویا پیرزاد و کنمرا من خاموش می هاچراغ رضا قاسمی،

  نشان داده است.به مخاطبان  و ...کنیم این دهه از قبیل سلوک، دو دنیا، عادت می

. در فصل شده استاهداف و ضرورت و مباحث مربوط به این فصل شرح  ،مسألۀ پژوهش ،فصل اول

 چنینهم شده؛وش پژوهش و ابزار گردآوري اطالعات و مسائل و مشکالت مربوط به آن پرداخته به ر ،دوم

جهت نمایش جزئیات دقیق عناصر بنیادین روایت، کاربرد عملی هر عنصر در دو داستان به صورت مجزا و 

  دقیق شرح داده شده است.

ایت در قابلیت روبه که  - ل تاریخطواهمیت روایت و آشنایی با تحول جایگاه سوژه در بر  ،فصل سوم

 ینچنهم. کندمی تأکید -است هاي فلسفی، ادبی، زبانی و هنريساخت تفکر بشري در تمام زمینه

و  دهش واکاويپساکالسیک و رویکردهاي جدید آن در الگوهاي مختلف در سیري تاریخی  شناسیروایت

به پس س شده است. عرضهکالسیک  شناسیایتروآن از آغاز تاکنون و پیوندهاي آن با  گیريشکلروند 

تفاوت آن با  وشناختی  شناسیروایتشاخۀ جدید  گیريشکلدر  شناسیروایتعلوم شناختی و پیوند آن با 

ساکالسیک شناسی پپیشینه روایت از منظري تحلیلی، ،ر ادامهاست. د پرداخته شدهساختاگرا  شناسیروایت

ی نابع معتبر خارجم جدیدترین مندان بیان وآشنایی محققان و عالقه براي هاي خارجی و داخلیدر پژوهش

و  مورد بررسی در ایران به صورت موجز و مختصر شناسیروایتپیشینه  گشته است.معرفی  و داخلی

عرفی و نقد مبط با پیشینه، منابع در زمینۀ کتاب، مقاله و رساله  مرت ینترمهمو  گرفتهشناسی قرار آسیب

 شده است.

چارچوب نظري روایت و عناصر بنیادین آن براساس کتاب عناصر بنیادین روایت در ادامۀ فصل سوم، 

ا در رابهاماتی  ،اي و تازگی مطالبهرشتماهیت میانبیان شده است. به صورت کوتاه ( 9882) دیوید هرمن

یادین روایت در این نگارنده درک و فهم خویش را از عناصر بنکه کند خوانش اول براي مخاطب ایجاد می

 چون مباحثی در صورت لزوم، ،زمینۀ بحثبراي آشنایی مخاطبان با پیش چنینهم کند.پژوهش عرضه می

 دهش حات مختصري دادهیتوض و ...نلسون گودمن، فلسفۀ ذهن  پردازيگشتالت، جهان یشناسروان بافت،

ان دیگر آنکه با نش .شده است شرحعت صر مورد نظر در حد بضااو دالیل کاربرد این نظریات در بحث عن

 به نمایش درآمده است.ها، شاکلۀ هر عنصر جزء به جزء سیم عناصر در جدولتقدادن 

. هاي مشخص تحلیل شده استبنديعناصر بنیادین روایت به صورت مجزا با تقسیم ،فصل چهارمدر 

نوایی شبانۀ ارکستر همو کنم موش میرا من خا هاچراغدر دو داستان  شدگیواقع ،عنصر اولبراي نمونه، 

وگوها براساس نظام اقتصادي حاکم بر گردش ، تحلیل گفتزبان جامعه شناختی از منظر رویکرد هاچوب

ر دو د عنصر دوم، توالی رویدادها. ه استبررسی شد وگو، نظریه موضع گزینی و الگوي تعامل رواییگفت

 ، شیوۀ مقوله بندي: سطح مبناهاداستانگونۀ از منظر متن او منِو  کنمرا من خاموش می هاچراغداستان 

، صر سومعنبیان شد.  ،توصیفو گونۀ روایت: )تعلیق، ترغیب و تعجیب(  نمونه و تحلیل متن و پیش
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-گانۀ جهانها و رود راوي از منظر الگوي پنجروایی در داستان همنوایی شبانه ارکستر چوب پردازيجهان

هاي جهان پردازي در آستانۀ روایت، جهان روایت، سازههاي جهانپردازي روایی، محرکهانپردازي یعنی ج

اوي رود ردر دو داستان نیز  پنداري بومهمعنصر چهارم،  سرانجام پریشی بازکاوي شده است.روایت و جهان

 شد. هاي دیگر این دهه در شبکۀ تحلیلی این عناصر بررسیو داستان  و منِ او

ساکالسیک پ شناسیروایتبیان دالیل ضرورت کاربرد و شناخت هر چه بیشتر  عالوه بر ،پنجمدر فصل 

 ي انتخابی، در اعالم نظریههاداستاندادن نتایج کاربرد این عناصر در ن و عناصر بنیادین روایت و نشا

ن روایت نیادیعناصر ب براساس هاداستانحلیل هاي ادبیات داستانی دهۀ هشتاد براساس تنهایی، شاخصه

 شده است. عرضهنیز ها و پیشنهادات پژوهش تحلیل شده و محدودیت
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 پژوهش مسأله. 5-5

 استعداد شگرف بشری در بازنمايي ،های بازنمايي روايي هستند و داستانترين راهکلمات يکي از کهن

 گیرول اين چند دهه با تحوالت چشمدر ط شناسيروايتاست.  جهانِ خیالي در برابر جهانِ واقعي

 اتيذاندازهای جديدی را در مطالعه و بررسي اين استعداد کالسیک و پساکالسیک، چشم شناسيروايت

های محدود يک رشته يا يک نظريه جهان داستان را از صافي کانو توانميبشر گشوده است که ديگر ن

 يفهای مختلاز مناظر دقیق و تخصصي رشته توانمير هر رسانه يا هر ژانری بلکه روايت را د نگريست؛

های نهفته در مکنونات بازنمايي روايي از علوم پزشکي تا علوم انساني درنورديد تا بتوان به سرچشمه

 اسيشنروايتدر دورۀ  نقش روايت در میان علوم بشری ي دربارۀیعدست يافت. با چنین منظر وسبشر 

های نیانو بروايت  جه رسیدند که روايت را بايد از درونِ به اين نتی شناسانروايتیک، بعضي سپساکال

روايت از چه عناصر و اجزايي شکل گرفته است تا بتوان با تحلیل جزء  يعني يک واکاوی کردسازندۀ آن 

 کرد.  بررسيها و ژانرهای مختلف به جزء آن عناصر، روايت را در رسانه

ا پساکالسیک ب شناسيروايتدر زمینة برجستة  شناسانروايت، يکي از 1ب ديويد هرمنبه اين ترتی

 شناسيروايتو معرفي شاخة جديدی به نام  شناسيروايتپیشینة تحقیقاتي گستردۀ خويش در زمینة 

منتشر کرد. او در اين کتاب به « عناصر بنیادين روايت»کتابي را به نام  .م2119شناختي، در سال 

ي چیستي روايت و ماهیت و کارکرد داستان پرداخت و الگويي را برای شناسايي نمونة اعالی بررس

و  طور تقريبيبه ها معرفي کرد. اين الگو شامل چهار عنصر است که گونهگونة روايت از ساير متنمتن

های ان در شاخهنظرای از آرای صاحبئي نگری در هر عنصر، آمیزهزمدرج در هر داستاني نمود دارد و با ج

را از  پردازیاش داستانبا تجزية روايت به عناصر سازنده تا ته استپژوهي را دربرگرفاهمگون با روايتن

 های بیان بازشناخت.ديگر شیوه

ماني ت زدر يک موقعیمبتني بر جهان عیني و واقعي  با آفرينش جهاني نوظهور هر روايت ديگر آنکه

ای است. اين جهان عیني قابل مطالعه است و شدههای شناختهی انگارهدارا گیرد کهميو مکاني شکل 

هستند که براساس جهان ذهني  ياين مشارکین، مؤلفان و خوانندگان سازد.ميخود و اذهان مشارکین را 

                                                           

1 .Herman,D. 
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های جهان که در نمودار زير شودميآنها، جهان سومي به نام جهان بازآفريني شده يا بازنمايي شده تولید 

 :شودميد آن ترسیم موجو

 
 .های روایت. جهان1-1نمودار 

دهد که به واسطة ذهن ( خبر مي1جهان بازنمايي شده در قالب جهان متن از جهان عیني )جهان 

. منتقد به جهان دوم که جهان ذهني مشارکین و نويسنده است، شودمينويسنده و مخاطب کشف 

در قالب رسانه روايي که در اين پژوهش، داستان است، و تنها به جهان بازنمايي شده  ددسترسي ندار

 پرداخته. بنابراين، برای کشف دو جهان عین و ذهن به بررسي جهان بازآفريني شده، ددسترسي دار

 شود.مي

نظری عناصر بنیادين  الگویهای آن برای کشف جهان بازنمايي شده در روايت و شناخت مؤلفه

 در جهاني ساختن چگونگي بر هاآن تمامي که است عنصر چهار لشام الگو اينکارگشا است. روايت 

 عیتيموق يا زمینه، يا بافت به نیاز رويکرد اين تحقق برای روايت يک -1: که معنا اين به دارند داللت ذهن

 نمت در زمان از درکي به بايد خواننده که معنا اين به. دارد نیاز زمان از خواننده درک به روايت -2. دارد

 و جديد، تعادل گیریشکل و آن زدن برهم تعادل، -3 .بنامیم روايت را يادشده متن تا يابد،ت دس

 روايت تأثیر -4. است روايت گیریشکل در مهم عامل ديگر نما،واقع يا خیالي جهاني ساختن چگونگي

 بر تأثیر ست کهجااين در است؛ روايت تشخیص در مؤثر عاملي نیز خیالي يا حقیقي اشخاص ذهن بر

 اين ت،نهاي در. گیرد صورت روايت در زيستن تجربة تا شودرفته ميگ قرار مدنظر  هاشخصیت و خواننده

 .شودمي نامیده پنداریبومهم و پردازیجهان رويدادها، توالي شدگي،واقع: عنصر چهار

 ةده انتخابي یاهداستان در را روايت بنیادين عنصر الگوی نظری چهار تا است آن بر پژوهش اين

 فهم به انتومي روايت بنیادين یهاويژگي خاص الگوی کارگیریبه با زيرا. کند تحلیل و بررسي هشتاد

جهان اذهان 

مشارکین 

(2جهان)

جهان متن داستان 

(3جهان)

جهان قبل از 

خلق داستان 

(1جهان)
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 ايعوق توالي تنها نه اثر يک خواندن با ،پايه اين بر. يافت دست آثار جهان خلق شده در اين از جديدی

 روايت خالف برو  گرددمي بررسي ،شودمي پرداخته و ساخته مخاطب ذهن در که جهاني بلکه آن

  را اتفاق اين مخاطب ذهني جهان ساخت بلکه ،سازندنمي را روايت وقايع توالي ديگر ساختارگرا،

 و پردازیاستعاره شناخت، درک، روند بدون روايت شناختي، شناسيروايت در زيرا ؛سازدمي محقق

 دهة شاخص آثار در عناصر اين کاربرد از اصلي هدف نکته، اين که است ناقص مخاطب سازیملموس

 شودمي تأکید روايي تجربه گیریشکل در او ذهني توان و انساني آگاهي بر روش، اين در. است هشتاد

 لتحلی از جديدی کارکرد و شودمي بررسي ديگر کانوني از داستان جهان در مخاطب زيستن تجربة و

 .شودمي معرفي ايران در ادبي نقد جامعه به داستاني متن

 فتپیشر ايران در داستاني ادبیات دوره اين در که است شده انتخاب رو اين از هشتاد دهة یهاداستان

 ندگيز سبک تغییر چنینهم. است کرده تثبیت حوزه اين در را خويش جايگاه و است داشته افزوني روز

 دگيگستر و فرديت به جّهتو گرايي،معنويت چون رويکردهايي گیریشکل تا دوره اين پديدآورندگان

 يقطر از جهاني وسیع ارتباطات افزوني و و ... ، مطالعات فرهنگييشناسروان چون انساني علوم مباحث

 ساختار در را ایتازه راه کدام هر جهاني جامعة با آشنايي طريق، اين از و هاوبالگ و ايمیل اينترنت،

 اهترجمه دوران، اين در ،آنکه ديگر. است کرده ايجاد آثار خالقان خصوص به افراد ديد زاوية و فرهنگي

 نچنیهم گفتمان تحلیل و يشناسروان ،شناسيروايت ادبي، نقد زمینة در مختلف نظريات حوزۀ در

 روش و سبک پیشرفت باعث نوين هایشیوه و هاسبک با خارجي یهاداستان افزون روز ترجمة

 وزر خبرهای و اطّالعات به آسان دسترسي. است شده انيداست آثار خلق زمینة در معاصر نويسندگان

 نظريات براساس منتقدان هاینگاه و نقدها چنینهم متفاوت، و مشابه یهاسلیقه با آشنايي و جهان

 هاهمايش ،پژوهشي و علمي مقاالت و مجالت گسترش مجازی، فضای در ایحوزه هر در جديد علمي

 اثر لقخا ذائقة. است قرارداده تأثیر تحت بسیار را پژوهشگران و تقدانمن و آثار صاحبان بینيجهان و ...

 آثار توانمين ديگر که است شده دقیق و پسندسخت مطالعات و ارتباطات طريق از آنقدر مخاطبانش و

 لقخ آثار که شد مدعي توانمين چند، هر. کرد بررسي و نقد تئوريک ساختار بدون و ذوقي نگاهي با را

 ندگيز سبک تغییر که، است اين منظور بلکه ي باشندخاص بايد دارای مشخصة حتماً دوران ينا در شده

 .است دهکر ايجاد آثار خلق گیریشکل فرآيند در ديگری منظر پديدآورندگان اعتقادات و ارتباطات نوع و

را من  هاچراغفمینیستي:  ؛پست مدرن: رود راوی از قبیل هر داستان براساس چهار ژانر چنینهم

او در اين بازۀ زماني مذهبي: منِ  ادبیات مهاجرت: همنوايي شبانة ارکستر چوبها و ؛کنمخاموش مي

 پذيری هر اثر برمبنای ژانر مورد نظر بررسي شود.انتخاب شده است تا بر اين اساس روايت

مونه، آثار شمسي است و جامعه ن 1381جامعه آماری اين پژوهش آثار داستاني در فاصله زماني دهة 



7 

ی روايي هر اثر در هاويژگيعالوه بر  شاخص، آثار انتخاب ان اين دهه است که درنويسداستانشاخص 

 :نیز در نظر گرفته شده است زير عواملژانرهای مختلف، 

 استای  شده و شناخته سبک صاحب نويسندگان از شده انتخاب آثار ر:اث و نویسنده شهرت 

همچون محمود دولت آبادی،  انداثر بوده و قلم صاحب نويسندگان دهه نیز اين اين که قبل از

 . ... و ابوتراب خسروی، زويا پیرزاد

 اشاراتي که و نقدها بسامد نیز و آثار از برخي شمارگان ر:اث به جامعه اقبال و منتقدان توجه 

 من اورمان  رای نمونهاست. ب آثار اين بودن شاخص دهندهنشان اندداشته آثار اين به منتقدان

که برخي منتقدان آن را به عنوان بهترين است دومین رمان و سومین اثر داستاني امیرخاني 

نوشت و اين اثر به عنوان  1378کنند. امیرخاني اين رمان را سال کتاب اين نويسنده معرفي مي

، ني شداين رمان نه تنها باعث به شهرت رسیدن امیرخا د.يکي از آثار برگزيده سال معرفي ش

بلکه از آن تاريخ به امروز به عنوان اثری پر مخاطب همواره با اقیال در میان خوانندگان ادبیات 

 .داستاني روبه رو بوده است

 آثار انتخاب از برخي :یادب جوایز اهدای خاص مراکز و هادرجشنواره ادبی جوایز کسب 

را من  هاچراغه رمان رود راوی، اند. سادبي شده متعدد جوايز برنده هاسال اين طول در شده

د و انبرنده جايزه ادبي هوشنگ گلشیری بوده همنوايي شبانه ارکستر چوبهاو کنم خاموش مي

 بارها جوايز متعددی گرفته است. اومنِ رمان 

 پردازی اين تأثیر در بحث ساخت جهان :بعد دوره نیزآثار و دوره هم برآثار تأثیرگذاری

تفاوت در انتخاب گفتمان آن اثر است. خلق جهان هر اثر تأثیر پذيرفته  متفاوت هر اثر براساس

از جهان تولید شده قبل از خلق اثر است که اين جهان بازتولید شده نیز در خلق جهان اثر بعدی 

ی زويا پیرزاد که از بافت جهان فمینیستي قبل از خويش هاداستانگذارد. مانند خويش تأثیر مي

ید به بازتول کنمرا من خاموش مي هاچراغت و جهان بازتولید شده او در داستان تأثیر پذيرفته اس

 گذارد.تأثیر مينیز جهان داستان فمینیستي در آثار بعد از خود 

 عناصر از یکی ویژگی یا خاص موضوعات طرح در فردبه  منحصر یهاویژگی داشتن 

ای گونهاست به هاداستانی موجود در هابازتولید جهان مبنایانتخاب آثار بر ت:روای و داستان

 هاهمنوايي شبانه ارکستر چوبمتفاوت با داستان  رود راویکه، جهان بازنمايي شده در داستان 

دهند که محصول است زيرا هر کدام در قالب واژگان، مخاطب را در تجربه روايي جهاني قرار مي

، مخاطب تفاوت تجربه زيستن در جهان بافت شرايط تولید جهان آن داستان است. در اين نظريه
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 و براساس ساخت کندميمقايسه  هاهمنوايي شبانه ارکستر چوبرا با تجربه زيستن در رود راوی 

که او را از شرايط چگونگي  پذيردميادراک ذهني خويش از اين دو جهان تأثیرات قابل توجهي 

 . کنديمبافت جهان بازنمايي شده در متن داستان آگاه  گیریشکل

  ی انگلیسي، روسي، فرانسویهازبانانتخاب شده به  آثاری دیگر: هازبانبسامد ترجمۀ آثار به ،

که به زبان روسي ترجمه  او منِ اند. مانند رمان ترجمه شدهزبان چیني  چنینهمآلماني، ترکي و 

 ت.که به زبان چیني هم ترجمه شده اس کنمرا من خاموش مي هاچراغشده است و رمان 

 را  هاچراغنهم و رمان  و به چاپ سي او منِرمان  برای نمونه، های متعدد رمان:بسامد چاپ

 1387در سال  او منام رسیده است. هر چند چاپ اول داستان به چاپ سي کنممن خاموش مي

ی انتخابي ديگر و هاداستاناست اما به دلیل اهمیت پردازش جهان اين اثر در تفاوت با جهان 

 انتخاب شده است. در اين رساله ها برای تحلیل رواييمتعدد آن در اين سال چاپ

 

 موضوع پژوهش. 5-2

ماهیت روايت در چارچوب نظری عناصر بنیاديني است چیستي و موضوع اين پژوهش پرداختن به 

تاد شی انتخابي دهة ههاداستاناين عناصر بنیادين در  کاربرد .دهدرا تشکیل ميکه شاکلة هر روايت 

  .شودميهای ادبیات داستاني دهة هشتاد بررسي شاخصه روايي آنان همراه باو عناصر عرضه 

 

 قلمرو پژوهش. 5-9

 :ۀ زير استشر شدتمنی هاداستان و ايراناين پژوهش کشور  قلمرو مکاني

 اثر زويا پیرزاد، کنمرا من خاموش مي هاچراغ 

  اثر ابوتراب خسروی،رود راوی 

 اثر رضا قاسمي، ارکستر چوبها همنوايي شبانه 

 ِاثر رضا امیرخاني، او من 

 اثر محمود دولت آبادی، سلوک 

 اثر گلي ترقي دو دنیا، 

  اثر گلي ترقي، جايي ديگر 

 اثر رضا امیرخاني، وتنبي 

  اثر محمدرضا کاتب، پستي 
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 اثر بلقیس سلیماني، بازی عروس و داماد 

 اثر ابوتراب خسروی، کتاب ويران 

 محمد حسن شهسواری، اثر  شب ممکن 

 علي،مهسا محباثر  نگران نباش 

  اثر زويا پیرزاد، کنیمعادت مي 

  اثر مهدی ربي،  برو ولگردی کن رفیق 

 اثر پیمان اسماعیلي، برف و سمفوني ابری 

 اثر پیمان هوشمندزاده،  ها کردن 

 فريبا وفي،اثر  ی منپرنده 

 اثر حسین سناپور سمت تاريک کلمات 

 ی مرعشياثر مهد نفس تنگ 

 

اند که در مجموع به چاپ رسیده 1391تا  1379يي است که از سال هاداستاناين رساله  قلمرو زماني

  نام برد. هابا نام ادبیات داستاني دهة هشتاد از آن توانمي

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-4

 علوم مختلف هایحوزه با ارتباط در است مطرح شناسيروايت بحث در اکنونهم که ایتازه هایافق

 اهمیت اين رب تأکید با. کندمي تبديل ملیتي فرا و کشوری فرا فرهنگي، فرا مفهومي به را روايت که است

 ذهن در ادراک و شناخت و مخاطب ذهن در ادراک و شناخت پروسة به توجه بدون روايت ديگر

 حوزه در( م2119) هرمن دديوي چون پژوهانيروايت ،رو اين از. نیست درک قابل روايت یهاشخصیت

 رد مهم اثری او، روايت بنیادين عناصر کتاب. کنندمي مطرح را خود نظريات شناختي شناسيروايت

 در روايت مسأله به پرداختن چرايي کتاب، اين در هرمن. است حاضر عصر در پژوهي روايت گسترۀ

 لیاتک به کتابمختلف  هایبخش در و کرده تشريح را مختلف مسائل در آن کاربردهای و علوم گسترۀ

. تاس کرده تأکید زندگي مختلف ساحات در روايت جايگاه بسط و شرح و آن کارکردهای روايت، مسأله

 تا هک دهدمي نشان شناختي شعرشناسي و شناسي روايت زمینة در اخیر تحقیقات بررسي طرفي از»

 کاربست از منتج هایچالش به سخپا و ادبي یهاتحلیل در شناختي علوم دستاوردهای اندازه چه

 نشخوا و ادبیات و زبان رابطة دوبارۀ بررسي که هاييچالش است؛ بوده کارآمد و مؤثر سنتي، هایشیوه
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 یهاشپرس به پاسخ و دست اين از تحقیقاتي. است کرده بدل ناپذير اجتناب امری به را هاداستان مجدد

. د .گیردمي قرار بررسي مورد شناختي شناسي روايت امن به نوظهوری گرايش در زمینه، اين در مطرح

 استاند که باشد پرسش اين به پاسخ يافتن شناسي روايت تحقیقات از هدف اگر که دارد اعتقاد هرمن

 اختي،شن فرايندهای کدام که است آن شناختي شناسي روايت در اصلي مسألة شود،مي تفسیر چگونه

 سازدب را جهاني ذهنيِ مدلِ  تا دهندمي امکان شنونده يا خواننده به و کنندمي پشتیباني را روايي درک

 .(11:1391 برکت،) .«است آورده وجود به داستان که

 بنایم بر کالسیک شناسيروايت و است برآمده ساختارگرايي درون از پايه و اساس در شناسيروايت

 تا ماندند محصور زبان ساختار در هاترواي دهه، چند طول در. است شده نهاده بنا سوسور یهاديدگاه

 بسنده یرونب دنیای با ارتباطبي متن از مکانیکي تحلیل به بايد تنها چرا: چون ييهاپرسش طرح با اينکه

 .کرد خارج زبان حصار از را آن که گرفت شکل پژوهي روايت محور حول ایتازه نظريات کرد؟

 مبحث ود ترکیب دلیل به است گرفته قرار توجه مورد رساله اين در که روايت بنیادين عناصر الگوی

 رجمد طور به عنصر چهار اين. است روايت بنیادين عنصر چهار در شناختي و ساختارگرا شناسيروايت

 انداست تحلیل و هر داستان است مندیروايت شرايط جزو واقع در و دارد نمود روايتي هر در تقريبي يا

خواهد شد}البته به ادعای صاحب  داستاني متن هر شدن داستاني ونگيچگ شناخت باعث عناصر اين با

 جهان ادراک در مخاطب تجربه چگونگي که روايي، پردازیجهان بحث در خصوص به اثر ديويد هرمن{

 برای الزم شرط تنها احتماالً بلکه الزم شرايط از واژگان قالب در جهان نگارش ؛شودمي بررسي متن

 بافت در جهان بازآفريني و آفرينش هایشیوه توانمي روايت، جهانِ شناخت بحث در. است روايت درک

 1گريگ جمله از حوزه اين نظر صاحب شناسانروايت نظر براساس. کرد تحلیل و شناخت را روايي

 گیرای پردازیجهان از که مدتهاست روايت نیرومند جذبة» (1987) 3يانگ ،(2111) 2رايان ،(1993)

 راييگی بتوان دشوار تازه، و گیردمي نیرو داستان مکان و زمان به خواننده انتقال در اشيتواناي با آن

 آرايش و هاپديده چینش به توسل با تنها يعني داستان، گرايانةساخت مفهوم ياری به را داستان در نهفته

 بدون را داستان فهم رديگ توصیف، اين با .(168:1393هرمن،) «داد توضیح شده، روايت پیرنگ در رويدادها

 منطقي دريافت بر افزون» روايت مخاطبِ  زيرا کرد تصور توانمين حتي آن شده بازنمايي جهان درک

 گاه آور، چندش گاه انگیز، هیجان گاه رويدادهای و هاپديده اين از داستان، رويدادهای و هاپديده

 ليد و احساسي ذوقي تأثیر نهايتبي چه و چه و چه گاهي و بخش شادی گاه بار،رقت گاه برانگیزنده،
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