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 چكيده

انـد بـه عنـوان ژانـر      سازي شده دنياي واقعي هستند كه توانسـته  هاي شبيه هاي داستاني نمونه فيلم
، هـا  پنداري، الگوهـا، ارزش  سازي به دليل سازوكار همذات محبوب شناخته شوند. اين قالب برنامه

 دهـد و   هاي مختلـف تحـت تـأثير قـرار مـي      هاي مخاطبان را در حوزه ها و ديدگاه هنجارها، نقش
هاي ارزشي و اخالقي در  مايه به عنوان محملي براي اثرگذاري بر مخاطب و تزريق مفاهيم و درون

د؛ شو هاي آنها كسب مي هاي داستاني از روايت شود. بخشي عظيمي از محبوبيت فيلم نظر گرفته مي
كنند از روش القاي مستقيم پيام بـه مخاطـب فاصـله بگيرنـد و      سازان كمك مي ها به برنامه روايت

 ضمن جلوگيري از دلزدگي مخاطب، رسانه را در رساندن به اهداف كـالن خـود يـاري رسـانند.     
ها بايد مورد تحليل  گيري، عناصر سازنده و مفاهيم صريح و ضمني روايت به همين دليل نحوه شكل

تحقيـق كيفـي ايـن امكـان را بـراي       شناسي به عنوان نوعي روش علمي قرار گيرد. رويكرد روايت
كلي از متن ارائه  يكند و تفسير هاي نهفته در متن را استخراج  سازد كه واقعيت پژوهشگر فراهم مي

و  هـاي سـاختاري   كـور بـه دليـل ويژگـي      براي اين منظور در اين مقاله، فيلم داستاني نقطه دهد. 
ژنت)، معاني صريح   محتوايي تحليل شده است؛ عالوه بر معرفي ساختار سازنده فيلم (الگوي ژرار

 و ضمني (الگوي بارت) كه در روايت فيلم گنجانده شده، استخراج گرديده است. 
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 مقدمه 

هـا و قابليـت درگيـر كـردن مخاطـب در       گيري از روايت ي داستاني به سبب بهرهها فيلم
اي و از  هــاي رســانه هــاي داســتان، همــواره از اثرگــذارترين فــرم حــوادث و شخصــيت

سازي براي اثرگذاري بر مخاطـب و تزريـق مفـاهيم مـورد      هاي برنامه ترين قالب مناسب
كـار   ها بـه  هايي كه در اين فيلم د. روايتشون نظر سياستگذاران ارتباطي در نظر گرفته مي

تواننـد   روند، عالوه بر كاركردهاي فردي در حـوزه روانـي و رفتـاري مخاطـب، مـي      مي
انگيـز سـازند؛ سياسـتگذاران رسـانه بـه       بـر  جامعه بيروني را نيز دستخوش تغييرات تأمل

هـاي   تواننـد موضـوع   اند زماني كه توجه مخاطب به نمايش جلب شد، مـي  خوبي واقف
اخالقي، تبليغاتي، الهام بخش يا تهييجي را به مخاطب انتقال دهند و از اين رهگـذر بـه   

كارگيري ابـزاري بـراي شناسـايي     شده خود نايل شوند. بنابراين، به اهداف از پيش تعيين
هـا قابـل توجـه خواهـد بـود. آنچـه        هـاي داسـتاني از روايـت    گيري فـيلم  سازوكار بهره

شناسي به عنوان روش تحقيـق علمـي    رساند، روايت ينه ياري ميپژوهشگر را در اين زم
است. به طور كلي اين روش زمينه را براي بررسي كيفي و تحليل متـون، بـا اسـتناد بـه     

 كند.   خود متن و اجزاي سازنده آنها فراهم مي

هاي تحليل روايت نه تنها امكـان نقـد و تحليـل علمـي      شناخت روايت و چارچوب
كند سـاختار و مناسـبات درونـي     آورد و كمك مي داستاني را فراهم مي داستان و عناصر

متن شناسايي شود، بلكـه بـه آفريننـده داسـتان نيـز در فراينـد آفـرينش داسـتان يـاري          
كوشد ضمن تشريح كـاربرد تحليـل روايـت در     رساند. بر همين اساس، اين مقاله مي مي

ر ايـن حـوزه، بـه طـور كـاربردي      ترين الگوي مطـرح د  هاي داستاني و معرفي مهم فيلم
جـان لـي   «كه به كارگرداني  1نقطه كوراي را نيز تحليل كند. به همين منظور، فيلم  نمونه

سـاخته شـده، بـه     4مايكل لـويس » 3: تحول بازينقطه كور«و بر اساس كتاب » 2هنكاگ
عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گرديده است؛ زيرا از نگـاه راوي بـه تصـوير كشـيده     

تـوان دو مفهـوم    الگوهاي مختلف تحليل روايت بر آن قابـل اعمـال اسـت و مـي     است،
داستان و روايت را در آن مقايسه كرد. به اين ترتيب، پژوهش حاضـر بـا انتخـاب فـيلم     

 و روايـت را بـر اسـاس الگـوي ژرار ژنـت       سعي بر آن دارد، سازوكار تحليل نقطه كور
                                                      

1. The blind side       2. John Lee Hancok       3. The blind side: evolution of a game 

4. Michael Lewis 
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از درون خـود، مـورد قضـاوت و ارزيـابي قـرار      روالن بارت و با در نظر گرفتن تحليل 
دهد؛ تحليلي كه اعتبار خود را از خود داسـتان و عناصـر روايـي موجـود در آن كسـب      

هـاي   هـا در فـيلم   كند. درواقع هدف اين پژوهش نحـوه پرداخـت و نمـايش روايـت     مي
ز اي ا ترين رويكردها در تحليل روايت و همچنين بررسـي نمونـه   داستاني، معرفي مطرح

روايت است تا به صـورت كـاربردي و     اي در چارچوب روش تحليل محصوالت رسانه
 عملي نحوه اجرا و مراحل اين روش در چنين محصوالتي نشان داده شود.

 ادبيات موضوعي

گانـه تحليـل روايـت     در اين قسمت، تعريفي از روايت ارائه و سـپس رويكردهـاي سـه   
 نقطـه كـور  عد و همزمان بـا تحليـل فـيلم    شود. الگوهاي روايت در قسمت ب معرفي مي

 بررسي خواهند شد.
. تعاريف متعددي از روايت ارائـه شـده اسـت؛ برخـي از تعـاريف،      تعريف روايت

هـا و وقـايع مربـوط بـه      دانند كه تعـدادي از كـنش   اي مي هاي تحليلي ها را سازه روايت
شـوند، بـه يـك     ميگذشته يا زمان حال را كه در شرايط ديگر، گسسته و نامربوط تلقي 

دهند. اين كليت ارتباطي، به هر يك از عناصـر داسـتان    كليت منسجم و مرتبط پيوند مي
گيـرد   كنـد و در همـان حـال از سـوي آنهـا شـكل مـي        بخشد و آن را تبيين مي معنا مي
). در ديـدگاه سـاختارگراها، روايـت، بازنمـايي جهـانِ بـه       1097، ص 1993، 1(گريفين

يا تصوير است كه در مركز آن يك يا چند شخصيت، درون زمـان و  واسطه زبان كالمي 
هـا بـه جهـان     سـاختارگراها نيـز، روايـت    گيرند و از ديدگاه پسـا  مكان مشخص قرار مي

هـا   ). وجه مشخصه روايـت 74، ص 2002، 2كوايلن بخشند (مك ها نظم مي اطراف انسان
پي و ظـاهر شـدن داسـتان     در ها اتصال پي سازماندهي خطي رويدادهاست. مبناي روايت

هـاي   اي از كـنش  هـا داراي يـك آغـاز، مجموعـه     در آنهاست. بـه بيـان ديگـر، روايـت    
هـاي   ). چنين ويژگي47، ص 1978، 3كننده و به دنبال آن پاياني هستند (تامپسون مداخله

ــار ســازه ــه، نظــم  بنيــادين در روايــت، در كن روايــي،  هــايي چــون شخصــيت، درونماي
بخشند. عنصـر اصـلي    ها هويت مي زبان، سبك و تكنيك، به روايتپردازي، فضا،  صحنه

ها، تسلسل حوادث و اصل عليت است؛ به اين معني كه رويدادهاي  و اساسي در روايت
                                                      

1. Griffin       2. Mcquillan       3. Thompson 
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 يابند. آيند و به يكديگر اتصال مي داستاني به واسطه رابطه علّي ـ معلولي از پي هم مي
 1كاريـك  تفكيك تاريخي كه مـك  شناسي بر اساس روايت هاي تحليل روايت. رويكرد

سـاختارگرايي   ارائه داده است، به سه دوره عمده پيشاساختارگرايي، ساختارگرايي و پسـا 
اي  هاي ذكر شده، متون روايـي بـا سـبك ويـژه     تقسيم شده است كه در هر يك از دوره

 ).148، ص 1388اند (ترجمه مهاجر،  تحليل شده
هاي افالطون و ارسـطو، در خصـوص    ه انديشه) ب1960(تا سال  ساختارگرا پيشادوره 

گردد. مكتـب فرماليسـم روسـي نيـز در ايـن دوره تـاريخي قـرار         بازنمايي و نقل بازمي
يـا بـه   » خـود مـتن  «هاي روسي موضوع اصلي و مركز كار خـود را   گيرد. فرماليست  مي

ا كـه  انـدازي ر  شناختند و هرگونـه چشـم  » آنچه در متن بازتاب يافته است«عبارت بهتر 
خارج از متن مطـرح شـود، در مرتبـه دوم اهميـت قـرار دادنـد. پرسـش اصـلي بـراي          

، 1370(احمـدي، » تمايز متن ادبي با هر مـتن ديگـر در چيسـت؟   «ها اين بود:  فرماليست
ترين انديشمندان اين دوره كه مطالعه دقيق و مـنظم سـاختار روايـت را     ). از مهم43ص 

 ست.  پراپ ا اند، والديمر  انجام داده

) در جسـتجوي سـاختار مشـترك در    1980تـا سـال    1960(از سال  ساختارگرادوره 
متون است؛ ساختارگرايان بـه دنبـال تعيـين دسـتور زبـان در روايـت هسـتند. درواقـع         

گرايـي   كنند. به ديگر سخن، سـاخت  ، شكل نهايي روساخت را تعيين مي2ها ساخت ژرف
رفتارها و توليدات انسان معنـايي داشـته   در گام نخست متكي بر اين درك است كه اگر 

باشند، بايد نظامي زيربنايي از تمايزات و قراردادها وجود داشته باشد كـه بتوانـد تحقـق    
اي از قراردادهـاي نهادينـه    اين معني را ممكن سازد. هر عملي تنها با توجه به مجموعـه 

نها وقتي اين شوت توان توپ شوت كرد؛ ولي ت يابد. به داخل هر چارچوبي مي معني مي
ما گل به حساب خواهد آمد كه اين كار ما در قالبي نهادينه شده، تعريـف گـردد (كـالر،    

ترين انديشمندان اين دوره، ژرار ژنت است كـه   ). از مهم21، ص 1388ترجمه صفوي، 
 ).1390شناسي شناخته شده است (نجوميان، به عنوان پدر علم روايت

شناسي  روايت به بعد) جديدترين رويكرد در حوزه 1980ل (از سا ساختارگرا   پسادوره 
رود و  هاي ادبـي صـرف فراتـر مـي     است كه اغلب نگاه انتقادي به متن دارد و از روايت

                                                      

1. Mccarrick       2. deep structures 
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كنـد. پساسـاختارگرايي نـوعي     هاي متفاوت بررسي مـي  اشكال مختلف متن را در حوزه
سـاختار اكيـد،   منـدي بـا    خوانش انتقـادي اسـت كـه پشـتيبان نوشـتار و مخـالف نظـام       

ــين  ســركوب ). از نظــر 188، ص 1382، ترجمــه يزدانجــو، 1گــر و يكپارچــه اســت (پ
پساساختارگرايان، متن به خودي خود معنا دارد و معناي متن با محتواي آن برابر نيست، 

آيد. به همين دليل مخاطب متن فارغ از آنچه  بلكه معنا در فرايندي تفسيري به دست مي
 ).1390پردازد (نجوميان، ظر داشته است، به تفسير و تحليل متن ميمؤلف در ابتدا در ن

 هاي پژوهش يافته

بر اساس الگوي ژرار ژنت، روالن بارت و همچنـين   نقطه كوردر اين بخش از پژوهش فيلم 
گردد سـپس فـيلم    شود. ابتدا هر يك از الگوها معرفي مي رويكرد پساساختارگراها تحليل مي

 شود. ظر بررسي ميبر اساس الگوي مورد ن

 بر اساس الگوي ژرار ژنت نقطه كورشناسي فيلم  روايت

پـرداز بنـام فرانسـوي اسـت كـه يكـي از اثرگـذارترين         سـاختارگرا و نظريـه   ژرار ژنت
رود و از سوي برخي از منتقـدان، پـدر    شمار مي  پژوهشگران در عرصه نظريه روايت به

دليل اينكه تمايز روشن و مفيدي بين سـه  علم روايت نام گرفته است. آثار ژرار ژنت به 
دهد، ايـن امكـان را    گري (وجه روايي، مرجع روايي و زمان روايي) ارائه مي نوع روايت
هاي داستاني به عنوان متـون روايـي، مـورد تحليـل قـرار گيرنـد        سازد كه فيلم فراهم مي

 ).  75، ص1389راد،  (حسني
انـد و كنشـي    هـا گفتنـي   تمام روايـت . ژنت معتقد است، 2الف) حالت يا وجه روايت

دهند. روايت، نمايش يك داستان تخيلي يا واقعي نيسـت، بلكـه    تخيلي از زبان ارائه مي
گزارشي از آن داستان يا رويداد است. ژنت اعتقاد دارد كه به جاي دو وجه اصلي سنتي 

وجـود  سـيس   گـه  فقط درجات متفاوتي از ديه 4سيس مه و مي 3سيس گه روايت، يعني ديه
كند يا جاي بيشتر يا كمتـري بـه    دارد كه در آنها راوي بيشتر يا كمتر در متن دخالت مي

                                                      

1. pin       2. narrative mood       3. Disgesis 

4. mimesis 
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كنـد، در هـيچ مـوردي راوي كـامالً از مـتن       دهد. بنابراين ژنت تأكيد مي عمل روايي مي
 ).1386، ترجمه مسعودي، 1غايب نيست (گيلمت

راوي بسـتگي دارد و  ژنت معتقد است كه حالت يا وجه روايت به فاصله زاويه ديد 
). هـر تحليلـي از روايـت     294، ص 1391از الگوهايي خاص برخوردار است (يعقوبي،

مستلزم آن است كه فاصله بين راوي و داستان در آن تعيين شود. چهـار شـيوه گفتـاري    
دهند. در شيوه گفتـار   وجود دارند كه هر كدام سطحي از فاصله راوي با متن را نشان مي

شـود   هاي او، با بازگويي راوي يكي مي خنان و كلمات شخصيت و كنش، س2شده روايت
، 3گردد. در شـيوه گفتـار انتقـالي بـا سـبك غيرمسـتقيم       و مثل هر رويداد ديگر تلقي مي
شود و او آنهـا را بـا    هاي او به وسيله راوي گزارش مي كلمات شخصيت داستان يا كنش

، كلمـات  4بـا سـبك غيرمسـتقيم آزاد    كنـد. در شـيوه گفتـار انتقـالي     بيان خود ارائه مـي 
شوند اما بدون اسـتفاده از حـرف ربـط.     هاي او از سوي راوي نقل مي شخصيت يا كنش

، سخنان شخصـيت، كلمـه بـه كلمـه از سـوي راوي نقـل       5شده  در شيوه گفتار گزارش
 ).1386شوند (گيلمت، ترجمه مسعودي،  مي

اي متفـاوت از متـون ادبـي حضـور      گونـه   هاي داستاني به راوي در فيلم تحليل فيلم.
آن كه شخصيت نخست فيلم را بر عهده دارد، زندگي مايكل  ، لينقطه كوردارد. در فيلم 

  كند. فاصله وي بـا داسـتان بـه    را با شيوه گفتار انتقالي با سبك غيرمستقيم نيز روايت مي
مچنـين در  كند. ه اي است كه راوي با بيان خود شروع به روايت زندگي مايكل مي گونه

آن به عنوان راوي اصلي، مخاطب با راوي مكتـوب نيـز مواجـه     انتهاي فيلم عالوه بر لي
است كه از طريق آن، كارگردان فيلم، اطالعاتي را در خصوص وضعيت كنوني مايكل و 

 دهد. خانواده وي ارائه مي
 از نگاه ژنت، راوي بر اساس دخالتي كه در متن روايـي دارد، پـنج كـاركرد خواهـد    

؛ به اين معنا كه هر وقـت و هركجـا روايتـي باشـد، ايـن      6داشت. نخست كاركرد روايي
شود؛ چه راوي در متن حضور داشته باشد يـا   نقش نيز از سوي راوي به عهده گرفته مي

بودن اسـت؛ بـه طـوري كـه گـاهي       7كننده در متن ديده نشود. نقش ديگر راوي هدايت
                                                      

1. Guillemette       2. narratized speech       3. transposed speech, indirect style 

4. transposed speech, free indirect style         5. reported speech 

6. narrative function  7. directing function 
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در مـواردي،   .سازمان داسـتانش اظهـار نظـر كنـد     كند تا درباره راوي داستان را قطع مي
است.  1دهد كه كاركردي ارتباطي طور مستقيم مخاطب را مورد خطاب قرار مي راوي به 

هنگامي است كه او صحت داستان، ميزان دقـت روايـت، قطعيـت     2دهنده كاركرد گواهي
ي ديگـر، زمـاني   كند. اين كاركرد از سو رويدادها و منبع اطالعات را در روايت تأييد مي

دهد كه راوي احساسي را كه نسبت به داستان دارد، در روايت نقل كند. كـاركرد   رخ مي
كنـد تـا توضـيحات و     است يعني راوي داستانش را قطع مـي  3پنجم راوي ايدئولوژيكي

 ).1386تفاسير آموزنده مرتبط با داستان را ارائه دهد (گيلمت، ترجمه مسعودي، 

يابـد. او عـالوه بـر     در ابتدا و هم در انتهاي فيلم حضـور مـي  راوي هم  .تحليل فيلم
آن براي آشـنايي مخاطـب    كننده نيز دارد. در آغاز فيلم، لي كاركرد روايي، كاركرد هدايت

دهد. عالوه بـر كـاركرد    توضيحاتي در خصوص نقش كوارتربك در فوتبال امريكايي مي
آن در  وي در فيلم نيز اشاره كـرد. لـي  دهنده را توان به كاركرد گواهي روايي و هدايتي مي

گويـد كـه    پوسـتي مـي   نقش راوي با استناد به صفحه حوادث روزنامه، از زنـدگي سـياه  
رغم اينكه در فوتبال استعداد داشت، به دليل حمايت نشـدن در روسـتاي هـرت در     علي
 شود.   سالگي كشته مي 21

از يك سـو و داسـتان از   درك بهتري از روابط بين راوي و روايت  .ب) مرجع روايي
دهد. مرجع روايي، ارتباط بين صداي روايي (چه كسـي حـرف    سوي ديگر به دست مي

دهـد؟) و   زند؟)، زمان روايت (روايت نسبت به زمان داستان در چـه زمـاني رخ مـي    مي
 4بيند؟) اسـت. صـداي روايـي    ديدگاه روايت (مخاطب، روايت را از طريق چه كسي مي

ز نظر ژنت است كه داللت بر حضور يا نبـود راوي در روايـت دارد؛   كننده ا عاملي تعيين
هـاي حضـور راوي در روايـت مشـخص اسـت و راوي در       به اين معني كه وقتي نشانه

مواجه هستيم.  5روايتي  گويد به عنوان شخصيت، حاضر باشد، با راوي هم  داستاني كه مي
ستان باشد، ژنـت آن را راوي  روايتي قهرمان يا شخصيت اصلي دا همچنين اگر راوي هم

كند، غايب اسـت، بـا راوي    نامد و زماني كه راوي از داستاني كه نقل مي مي 6روايتي خود
 رو هستيم (همان). روبه 7روايتي دگر

                                                      

1. communication function       2. testimonial function       3. ideological function 

4. narrative voice             5. heterodiegetic           6. autodiegetic 

7. homodiegetic 
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آن) در فـيلم حضـور    بر اساس الگوي ژنت، به سـبب اينكـه راوي (لـي    تحليل فيلم.
ـ   دارد، مخاطب با راويِ هـم  از آنجـا كـه راوي در نقـش     روسـت اسـت و   هروايتـي روب

 كند، راوي خودروايتي در فيلم قابل مشاهده است.  شخصيت اول فيلم ايفاي نقش مي
زمان روايت جنبه ديگري است كه در بررسي مرجع روايت بايد مورد توجه باشـد؛ زيـرا   

كند، اشاره دارد. بديهي اسـت كـه رخـدادهاي     به موقعيت راوي نسبت به داستاني كه نقل مي
تان براي آنكه در روايت نشان داده شوند، ابتـدا بايـد رخ داده باشـند. ژنـت چهـار نـوع       داس

(پسـيني) راوي   1نگـر  كند. در روايت گذشته مناسبت زماني را بين روايت و داستان مطرح مي
 2كند، در حـالي كـه در روايـت پيشـيني     آنچه را كه در زمان گذشته رخ داده است، بازگو مي

كند. اين نوع روايت اغلب ماهيت خواب، رويا يـا   دهد، بازگو مي ده رخ ميآنچه را كه در آين
 3زمـان  پيشگويي دارد. اگر راوي داستان را در همان لحظه رخداد بازگو كند، بـا روايـت هـم   

 5). نـوع چهـارم، روايـت تـداخلي    72، ص1386فرجـام،   ، ترجمه نيـك 4سروكار داريم (لوته
گيـرد. بـراي مثـال،     مـي  بر زمان در پسيني را با روايت هماست كه تركيبي از روايت پيشيني يا 

هـاي   كنـد. سـپس برداشـت    راوي هر آنچه را كه طي يك روز تجربه كرده است، بـازگو مـي  
 ).308، ص 1391افزايد (يعقوبي، همزمان خود را درباره رخدادها به روايت مي

صورت روايت   كند، به مي، نسبت زماني راوي با آنچه روايت نقطه كوردر فيلم  تحليل فيلم.
 دهد. آن آنچه را كه در گذشته اتفاق افتاده است، شرح مي نگر است. به عبارت ديگر، لي گذشته

كند كـه   نامد، به اين واقعيت اشاره مي مي 6ديدگاه روايي كه ژنت آن را كانون روايت
س. ژنـت  كنـد و بـرعك   بيند الزاماً همان كسي نيست كه داستان را بازگو مي كسي كه مي

هـا   كـه در آن راوي بيشـتر از شخصـيت    7كند. كانون صفر سه نوع كانون را مشخص مي
هاي اصلي  داند و ممكن است از تمام اطالعات، افكار و اشارات مربوط به شخصيت مي

، 8چيزدان مشـهور اسـت. در كـانون درونـي     روايت مطلع باشد. اين راوي، به راوي همه
شـده بـراي     دانـد. ايـن شخصـيت اطالعـات تهيـه      مـي شخصيت كانوني  راوي به اندازه

هاي ديگر را گـزارش كنـد.    هاي شخصيت تواند انديشه كند. او نمي خواننده را تصفيه مي
دانـد. او   هـاي روايـت مـي    نيز وضعيتي است كه راوي، كمتر از شخصيت 9كانون بيروني

                                                      

1. subsequent narration       2. prior narration         3. simultaneous narration 

4. Lothe                5. interpolated narration    6. focalization 

7. zero focalization         8. focalization internal     9. external focalization 
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دنبـال   هـاي او را از بيـرون   هاي شخصـيت اصـلي و ژسـت    مانند عدسي دوربين، كنش
 ها را حدس بزند. تواند انديشه شخصيت كند، ولي نمي مي

ديدگاهي كه راوي در اين فيلم بر عهده دارد، كانون صفر است. درواقـع   تحليل فيلم.
هـاي فـيلم    آن بيشـتر از سـاير شخصـيت    با توجه به ويژگي و ماهيت فيلم بايد گفت لي

م مطلـع اسـت، بـر همـين اسـاس      هاي فيل ها و افكار ساير شخصيت داند. او از كنش مي
 چيزدان مواجه است. مخاطب در اين فيلم با راويِ همه

تـرين   زمان روايت متضمن رابطـه بـين روايـت و داسـتان اسـت. مهـم       .ج) زمان روايت
توان پرسيد، اين است كه موقعيـت زمـاني راوي نسـبت بـه      پرسشي كه در تحليل روايي مي

كند كـه داسـتان    ين زمينه اين پرسش را مطرح ميرخدادهاي داستان چگونه است؟ ژنت در ا
نسبت به روايت ـ به مثابه يك كل نسبت به نتيجه نهـايي ـ چگونـه ارائـه شـده اسـت؟ وي        

كند كه نظم روايت، سرعت روايت و بسـامد رخـدادها    براي پاسخ به اين پرسش پيشنهاد مي
ر داسـتان و ترتيـب آنهـا در    را تغيير دهيم. نظم (ترتيب) همان رابطه بين تـوالي رويـدادها د  

انـد، ارائـه دهـد؛     ممكن است راوي رخدادها را به همان ترتيب كه اتفاق افتاده روايت است.
يعني بر اساس نظم تقويمي، يا اينكه آنها را بدون نظم و ترتيب گزارش كند. اصطالح مـورد  

 استفاده ژنت براي ترتيب غيرتقويمي، ناهمزماني است كه بر دو نوع است:  
عبــارت از يــادآوري رخــدادي داســتاني، در جــايي از مــتن اســت كــه  .1نگــاه پــس

تر در داستان پـرش   اي قبل اند. درواقع روايت، به نقطه تر نقل شده رخدادهاي بعدي پيش
نگـاه،   نگاه بيروني. زمان داسـتان در ايـن نـوع پـس     نگاه بر سه نوع است؛ پس دارد. پس

اي در داسـتان،   ت. به اين معنا كه روايت به نقطهخارج و مقدم بر زمان روايت اصلي اس
تـر در   اي قبـل  نگاه دروني. روايـت بـه نقطـه    پيش از آغاز روايت اصلي، پرش دارد. پس

نگاه مختلط. وقتي بـه   گردد، اما اين نقطه درون داستان اصلي قرار دارد. پس داستان برمي
شود، اما بعـدها بـه    آغاز مي نگاه، پيش از رخداد اصلي آيد كه دوره زماني پس وجود مي

 ).74، ص 1388فرجام،  رسد يا درون آن پرش دارد (لوته، نيك اين رخداد مي

 رخ آينـده  در كـه  اسـت  رخـدادي  به اشاره شامل و روايي است تمهيدي. 2نگاه پيش
 ).1386گيلمت، ترجمه مسعودي، (داد  خواهد

                                                      

1. analepsis       2. prolepsis 
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ظ نشده است؛ به طـوري كـه   نظم تقويمي و ترتيب زماني در اين فيلم لحا تحليل فيلم.
اي  مخاطب با ناهمزماني در فيلم مواجه است. در دقايق ابتدايي فـيلم، مخاطـب در صـحنه   

بيند و سپس مخاطـب بـه گذشـته     را در حال بازجويي از مايكل مي NCAAمأمور انجمن 
شود و در انتهاي فيلم بـار ديگـر بـه صـحنه      گذارد و با زندگي وي آشنا مي مايكل قدم مي

گردد. مخاطب در اين فيلم ابتدا به آينـده سـفر و سـپس بـا بازگشـت بـه        جويي بازميباز
توان به  نگاه مواجه است. همچنين مي كند. از اين رو با پيش گذشته، ناهمزماني را حس مي

هاي زماني كه مايكل به دوران كودكي خود دارد نيز اشاره كـرد. مايكـل چنـدين     بازگشت
آورد كه با توجه به الگوي ژنت ايـن بازگشـت پـس     ا به ياد ميبار صحنه جدايي از مادر ر

آورد كـه   آن را بـه يـاد مـي    اي از فيلم، مايكل سخنان لي گيرد. در صحنه نگاه بيروني نام مي
نوعي بازگشت زماني است، با اين تفاوت كه اين بازگشت در درون داستان اصلي وجـود  

د است كـه بـا تغييـر سـرعت روايـت نيـز       گيرد. ژنت معتق دارد و پس نگاه دروني نام مي
). ژنـت چهـار   303، ص 1391توان خوانشي متفاوت در مخاطب ايجاد كرد (يعقـوبي،  مي

. به اين معنا كه براي بخشي از متن سرعت روايـي  1. درنگ1كند: نوع سرعت مشخص مي
شود تا فقط فضـا بـه    موجود در داستان صفر است. به ديگر سخن، داستان رويداد قطع مي

. زمـان  2. صـحنه 2 ،گيـرد  گفتمان راوي داده شود. توصيفات ايستا در اين مقوله جـاي مـي  
روايت با زمان داستان هماهنگ و منطبق است. اين نـوع از سـرعت روايـي در خصـوص     

. زمـان  3. چكيـده 3، كنـد  كند كه مؤلف آنها بيشتر از گفتگـو اسـتفاده مـي    متوني صدق مي
شـود   قسمتي از داستان ـ رويداد در روايت خالصه مي  روايت، كمتر از زمان داستان است.

به اين معني كه بـراي يـك سـرعت روايـي      .4. حذف4و  تا ضرباهنگ روايت افزايش يابد
هـايي از داسـتان روايتـي     تر، درباره قسمت معين، فضاي متني صفر است و به عبارت ساده

 ).79، ص1388فرجام،  وجود ندارد (لوته، ترجمه نيك
راوي در اين فـيلم مقطـع كوتـاهي از زنـدگي مايكـل اوهـر را روايـت         م.تحليل فيل

يابد و از زمان قبل  سالگي ادامه مي 21سالگي آغاز و تا  17كند؛ مقطعي كه از حدود  مي
كنـد. بـا اسـتناد بـه قاعـده       پوشي مي و بعد از اين مقطع، با توجه به قاعده حذف، چشم

شـود. در آغـاز    از مادر به تصوير كشيده مـي چكيده، در اين مورد تنها صحنه جدا شدن 
                                                      

1. pause       2. scene       3. summary 

4. ellipsis 
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اي از بازي فوتبال امريكايي در جريان است كـه در آن حـالتي از مكـث بـه      فيلم صحنه
آيد و به محض مكث، راوي شروع به توضيحاتي در خصوص بـازي فوتبـال    وجود مي

 كند. امريكايي مي
قسـمت اساسـي   در خصوص زمان روايت، مفهوم بسامد روايـي يـا تكـرار رويـداد كـه      

تجزيه و تحليل روايت است نيز بايد بررسي شود. درواقـع رابطـه ميـان تعـداد دفعـاتي كـه       
شـود، بسـامد روايـي     گو مي افتد و تعداد دفعاتي كه در روايت باز رويداد در داستان اتفاق مي

). رابطه بين رخدادهاي داستان و روايـت شـدن بـه    304، ص 1391شود (يعقوبي،  ناميده مي
بـار   بار اتفاق افتاده است، يك رويدادي است كه اگر يك 1كل عمده است. روايت منفردسه ش

رو  روبـه  2شود. حال اگر اين رويداد چندبار روايت شـود، بـا روايـت تكـراري     هم بازگو مي
شود. بـه اعتقـاد    بار نقل مي بار اتفاق افتاده است، تنها يك آنچه چند 3هستيم. در روايت موجز

ها محـدود كنـيم، زيـرا بـا ايـن       ست كه متن روايي را تنها به يكي از اين گونهژنت، نيازي ني
 ).81، ص1388توانيم تركيبات بسيار بسازيم (لوته، ترجمه نيك فرجام،  گونه مي سه

توان با توجه به بسامد رخدادها تحليـل   هاي فيلم را مي هر يك از صحنه تحليل فيلم.
شـود.   اي از هـر يـك از انـواع بسـامد، اشـاره مـي       نهكرد، ليكن در اين مقاله تنها به نمو

التحصيل شده، روايت منفرد است؛ زيرا اين رويداد   اي كه مايكل از دبيرستان فارغ صحنه
شـود. راوي در   بار روايت مـي  بار رخ داده است و در فيلم نيز يك در زندگي مايكل يك

كشد؛ براي مثال هر  وير ميفيلم، برخي از رخدادهاي زندگي مايكل را چندين بار به تص
بار از مادر جدا شده است، ليكن در روايت چندين بـار ايـن    چند مايكل در كودكي يك

آن از  رو هستيم. پيش از آنكـه لـي   شود؛ پس با روايت تكراري روبه صحنه نشان داده مي
خانمان بود و مكاني نداشت تا شب را در آن سپري كنـد.   مايكل حمايت كند، مايكل بي

ن رويداد، در زندگي مايكل بارها اتفاق افتاده بود، ليكن در فيلم تنها يـك صـحنه بـه    اي
 اين موضوع اختصاص يافته است؛ بنابراين روايتي موجز داريم.

 بر اساس الگوي بارت نقطه كورشناسي فيلم  روايت

كنـد (شناسـايي    بارت، در تحليل ساختاري يك متن پنج دسـته رمزگـان را تعريـف مـي    
                                                      

1. singulative narration       2. repeating narrative       3. iterative narrative 
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، رمزگـان  3، رمزگـان نمـادين  2روايي، رمزگان معناشناسـانه  1هاي ها): رمزگان كنش نشانه
هـايي را كـه واحـدهاي معنـايي بـه       ، شـيوه  . اين رمزگان5و رمزگان ارجاعي 4هرمونتيك

دهند. بارت از طريق اين رمزگـان   شوند، نشان مي يكديگر و به دنياي خارجي مرتبط مي
هرچنـد ايـن    .ارهاي فكري همراه آنها دسـت يابـد  توانست از ساختار داستاني به ساخت

شود، ليكن در شناسـايي   شناسي مربوط مي نگاه به متن و استخراج رمزگان به علم نشانه
 رساند. ساختار روايت نيز پژوهشگر را ياري مي

هـاي روانشناسـانه و مفهـومي و محيطـي مـتن اطـالق        به نشـانه  معناشناسانهرمزگان 
اشـاره دارد  هـاي داسـتاني    س خـاص نسـبت بـه شخصـيت    به ايجاد يك حـ شود و  مي

داللت ضمني با اراده بودن، پرانرژي بودن و توانمند بـودن  ). 170، ص 1393پرور،  (گل
هـاي مردانـه و ورزشـي و     آن از طريق چند شـغله بـودن وي، حضـور وي در جمـع     لي

 به تصوير كشيده شده است.كارهاي مايكل كننده بودن  تكميل همچنين
هـايي   ها نيز معـروف اسـت؛ هـر وقـت پرسـش      به رمزگان پازل هرمنوتيكي رمزگان

دهد، با اين رمزگان سـروكار داريـم. ايـن     مطرح شوند و داستان در نهايت به آنها پاسخ 
منـد   كند و او را بـه پيگيـري داسـتان عالقـه     رمزگان توجه مخاطب را به خود جلب مي

از  چـرا  ).173تبط اسـت (همـان، ص   سازد و درواقع با معماها و گشـودن آنهـا مـر    مي
آن قصـد   شود؟ رابطه روايت نخست با روايت اصلي چيست؟ آيا لي مايكل بازجويي مي

شود؟ مايكـل كـدام تـيم را     استفاده از مايكل را دارد؟ آيا مايكل به ستاره تبديل مي سوء
 كند؟ آن خيانت مي آيا مايكل به خانواده لي كند؟ انتخاب مي

، جداست و همچـون منطـق   استداللياز منطق هر روزه آشنا و  ينرمزگان نمادمنطق 
). 168 ها در روايت، بازنمايي رخدادهاي نامعمول است (همان، ص توالي كنش. روياست
دهـد كـه در آن سياهپوسـتي     مخاطب را به دنياي نمـاديني سـوق مـي    نقطه كورروايت 

مـدد انسـاني خيرخـواه بـه      هويت، به خانمان، تهيدست، ناتوان در امور روزمره و بي بي
شود و به اين ترتيب مخاطب را در برابر دنياي  اي مقهوركننده و توانمند تبديل مي ستاره

افزايد و خواننـده   زدايي، بر جذابيت داستان مي دهد و با اين گونه آشنايي نمادين قرار مي
 برد.  رساند و از دنياي عادي خود فراتر مي را به لذت تأويل مي

                                                      

1. action narrative       2. semantic       3. symbolic 

4. hermeneutic         5. referential 
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هـا چگونـه پـيش     كه داستان و توالي كنش دهداحدي در داستان به ما نشان هر جا و
رويـدادها   دهد كه مواجه هستيم. درواقع اين رمزگان نشان مي رمزگان كنشيرود، با  مي

 .)168 يابنـد (همـان، ص   ميهاي متوالي به هم پيوند  هاي گوناگون در قالب سكانس و كنش
از پرورشگاه، رانده شدن مايكل از جمع دوسـتان،  جدا شدن مايكل از مادر، فرار مايكل 

، فوتبـال جـي، برگـزاري مسـابقه     آن، تمرينات ورزشـي مايكـل بـا اس    ورود به خانه لي
درگيـري   آن، آن، تـرك خـانواده لـي    اتهام به خانواده لـي  پيشنهادهاي مختلف به مايكل،

، مورأبــازجويي مــ بازگشــت مجــدد مايكــل و پوســت روســتاي هــرت،همايكــل و سيا
 سازند. را مي نقطه كورهايي هستند كه روايت  كنش

زمينـه   روايتي است كه از طريق آن و بـا ارجـاع بـه پـس     ارجاعيرمزگان منظور از 
هايي متفـاوت   هايي كه به دانش واقع مجموعه داللت شود؛ در فرهنگي مشخص تأليف مي

كنـد و   ي ايفـا مـي  هاي رئاليستي نقش مهم اشاره دارند. رمزگان ارجاعي در توليد روايت
حـس طبيعـي   دارد و  ايدئولوژي يا به يك علم، حكمت يا دانش اجتماعي پيشين اشاره

دهد. اشاره متن به مسيح و اعتقاد به وي در چنـدين صـحنه، بيـانگر     ميبودن را به متن 
رمزگان ارجاعي فرهنگي است. زماني كه مربـي ورزش مدرسـه سـعي دارد معلمـان را     

در مدرسه بپذيرند، وي با استناد به آنچه در ديوار اتاق حك شـده   متقاعد كند مايكل را
گويد مايكل را به دليل ورزش قبول نكنيد، بلكه او را به خاطر  است، به ساير معلمان مي

بر سر در مدرسه با اين مضمون كه توانايي  اي از انجيل حك شدن نوشتهمسيح بپذيريد. 
ك كـار را انجـام دهـد، خداونـد هـر كـاري را       انسان محدود است و اگر انسان بتواند ي

 اي از ارجاعات فرهنگي متن است.   تواند انجام دهد. نيز، نمونه مي

 بر اساس رويكرد پساساختارگرايان نقطه كورتحليل فيلم 

هاي هاليوودي است و درسـت   فيلم  روايت ساده و به دور از پيچيدگي نقطه كورروايت 
كند. از آنجـا كـه ايـن     آن است كه جذب مخاطب مي يافتني بودن  همين سادگي و دست

روايت منطبق بر داستان واقعي زندگي مايكل اوهر است، توانسته توجه مخاطبان زيادي 
را از طريق آميختن واقعيت به روايت جذب كند. روايت فيلم، روايت جداگانه زنـدگي  

خـورد و   مـي  آن است كه در يك شب سرد زمستاني به يكـديگر گـره   مايكل اوهر و لي
برد، اعتقاد به تغييـر در زنـدگي    سازد. آنچه اين روايت را پيش مي روايت واحدي را مي
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خورد و در ايـن فـيلم بـراي مايكـل بـه       است؛ تغييري كه گاه به دست اطرافيان رقم مي
افتـد. درواقـع در ايـن فـيلم، روايـت آن       دست يك غيرهمجنس و نژاد ديگر اتفاق مـي 

گردد؛  دار زندگي وي مي شود كه فرد ديگري سكان برجسته مي قسمت از زندگي مايكل
انديشـد؛ ديگـري كـه در برخـي از      ديگري كه فراجنسيتي، فرانژادي و حتي فراسنتي مي

آن در ايـن روايـت خـالق     شود. درواقع، لي هاي فيلم نقش او به خالق نزديك مي قسمت
آن مخلوقي را  پرورش يابد. ليهايي دارد كه بايد  داند مخلوق خود، توانمندي است و مي

هاي مطـرح و بنـام در فوتبـال     فرستد كه در آينده انسان كند و او را به زمين مي خلق مي
گيـرد   آورند. وي سرنوشت كسي را به دست مي امريكايي در مقابل او سر تعظيم فرو مي

همـي  سروسامان است و به تبع آن آينده تاريـك و مب  اش تباه شده و حالش بي كه گذشته
 در انتظار اوست.

بيند  هايي را كه از سياهپوستان در تاريخ وجود دارد، نمي آن، هيچ يك از برچسب لي
داند تـا جـايي كـه در     اش مي خطر براي خود و خانواده و به واقع مايكل را موجودي بي

هاي روايتـي ايـن فـيلم     شود. از ديگر ويژگي اي نيز دچار ترديد نمي اين خصوص لحظه
به نوع ساخت اين فيلم اشاره كرد؛ به طـوري كـه در اواخـر فـيلم مخاطـب تـا        توان مي

ها كه عموماً مربيان  شود چرا كه بسياري از شخصيت رو مي حدودي با مستندسازي روبه
كننـد. اوج ايـن    هاي مطرح در دنياي واقعي هستند، در ايـن فـيلم ايفـاي نقـش مـي      تيم

هايي از زندگي مايكل اوهر واقعـي   يلم بخشمستندسازي نيز زماني است كه در انتهاي ف
هاي واقعي بـازي   شود. به اين مستندسازي صحنه آن نمايش داده مي به همراه خانواده لي

هـايي سـعي دارد    فوتبال امريكايي را نيز بايد افزود كه سازنده فـيلم بـا چنـين گـزينش    
يق توجه مخاطـب  روايت و داستان واقعي مايكل را به يكديگر نزديك كند و به اين طر

 را بيشتر جلب نمايد.
هاي مختلـف حـس    ، مخاطب مدام تفاوت طبقاتي و نژادي را در صحنهنقطه كوردر 

ها چيده شده  ها و تفاوت كند. درواقع ساختار زيرين اين روايت بر اساس همين تنش مي
ها و همچنين در رفتار آنها مشـهود اسـت.    هاي شخصيت ها در ديالوگ است. اين تفاوت

آن قـرار   كنند و مـورد تمسـخر دوسـتان لـي     طبقه فرودستي كه در پايين شهر زندگي مي
شـود. در   گيرند و رفتارهاي خشن، مجرمانه و خارج از عرف به آنها نسبت داده مـي  مي

هاي آنها هزاران دالر اسـت. مخاطـب    مقابل، طبقه باالدستي كه ارزشِ تنها يكي از كاناپه



 v 23 هاي داستاني بر اساس رويكرد ساختارگرايي و پساساختارگرايي ... تحليل روايت در فيلم

هاي مايكل به روستاي هرت و خانـه رويـايي    فت و برگشتها را از طريق ر اين تفاوت
هـاي طبقـاتي و نـژادي را گوشـزد      كند. طبقاتي كه مـدام ارزش  آن به خوبي حس مي لي
دارد. حـال ايـن پرسـش مطـرح      هايي وامي كنند و مخاطب را به ارزيابي چنين ارزش مي

ر سياهپوستان در اين است كه اگرچه در ظاهر تصوير مثبتي از رفتار سفيدپوستان در براب
طور تلويحي وابسـتگي   شود كه فيلم به  شود، ليكن با دقت در متن ديده مي فيلم ارائه مي

گذارد؛ به طـوري كـه سرنوشـت آنهـا را منـوط بـه رفتـار         سياهپوستان را به نمايش مي
داند. فيلم اگر چه در معاني آشـكار خـود از يـك سياهپوسـت قهرمـان       سفيدپوستان مي

هايي كـه   ولي به طور ضمني به طفيلي و منفعل بودن بودن آنها اشاره دارد؛ ابژهسازد،  مي
كنند. در نهايت فـيلم بـر محوريـت     پوستان كسب مي موجوديت خود را همواره از سفيد

 شود: نژاد سفيد در دنياي بيرون تأكيد دارد. در ادامه به شواهدي در اين زمينه اشاره مي
هاي ژنتيكي  تان زيادي وجود دارند كه با وجود قرابت. در زندگي مايكل، سياهپوس1

تـوان بـه افسـران     كنند؛ از جملـه آنهـا مـي    و فرهنگي، زندگي را براي مايكل سخت مي
اند. دوسـتان   سياهپوستي اشاره كرد كه در كودكي، مايكل را از مادر و برادرش جدا كرده

تـر خـانواده    همـه مهـم   كننـد و از  سياهپوست و نابابي كه در روستاي هرت زندگي مـي 
نيز سياهپوستي اسـت كـه    NCAAاست. همچنين مأمور   مايكل كه وي را از خود رانده

سازد. در مقابل، كسي كه دست  در مقطعي از زندگي، مايكل را دچار بحران و ترديد مي
پوستي است كه سعي دارد از نقاط سياه و تاريـك   فشارد، زن سفيد مايكل را به گرمي مي

آن سـازنده در مقابـل سياهپوسـتاني قـرار      يكل پشتيباني كند. در اين فيلم، لـي زندگي ما
 گر در زندگي مايكل حضور دارند.   گيرد كه عموماً در نقش تخريب مي

آن درصدد ترميم هويت مايكـل اسـت نيـز بيـانگر چنـين معنـاي        اي كه لي . صحنه2
رود  سراغ مادر او مـي  كند، آن در گذشته مايكل كنكاش مي اي كه لي ضمني است؛ صحنه

كند. كساني كـه بـا وجـود پيونـد خـوني نسـبت بـه         و از سرنوشت پدر او جستجو مي
رود كه در برابر دوستان  آن تا جايي پيش مي تفاوت هستند، ليكن لي سرنوشت مايكل بي

 داند.   برد و او را منتسب به خود مي عنوان فرزند خود نام مي خطرناك مايكل، از او به 

كند گواهينامه رانندگي بگيرد، بيانگر هويت  آن به مايكل كمك مي اي كه لي هصحن .3
 هويتي است كه جامعه او را فراموش كرده است.   بخشي به انسان بي

آن به مايكل كمك  التحصيلي مايكل شاهد ديگري بر اين ادعاست. لي . صحنه فارغ4



24 v 1394تابستان ) / 82(پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

وتر نوعي شيريني مجازي به كند تا گذشته تلخ خود را بپذيرد و حتي در يك گام جل مي
التحصيلي، عكـس   آن در هنگام اخذ مدرك فارغ التحصيلي، لي آن ببخشد. در جلسه فارغ

عنوان كودكي مايكـل بـراي حاضـران     كند و به  كودك سياهپوستي را از مجله اسكن مي
آن از اين طريق در ظاهر به دنبال اين است كـه بگويـد مايكـل هـيچ      دهد. لي نمايش مي

شـود، اوج   هاي خود ندارد، ولي درواقع آنچه بـه ذهـن متبـادر مـي     ي با همكالسيتفاوت
دهـد حتـي توانـايي ايـن را دارد كـه       آن است؛ او نشـان مـي   انفعال مايكل و فاعليت لي

 آن تالش دارد نشـان دهـد كـه بـه مـدد وي، مايكـل        گذشته مايكل را بازسازي كند. لي
كند كه زندگي مايكل را متحول  را جزم مي اش ندارد و عزم خود ي در زندگينقطه كور

 اي درخشان براي وي باشد. ساز آينده سازد و به اين ترتيب مقدمه

 گيري بحث و نتيجه

هـا   اند؛ رسانه ها تبديل شده ناپذير زندگي انسان ها به بخش جدايي در عصر حاضر، رسانه
اد، آگاهانـه از  شـوند و افـر   روند كه وارد حريم شخصي مخاطبـان مـي   تا جايي پيش مي

كننـد. همچنـين از آنجـا كـه بخـش       ابتداي تولد، زندگي اجتماعي را با آنها تجربـه مـي  
گيرد، هر آنچـه از   ها صورت مي پذيري اعضاي جامعه از رهگذر رسانه عظيمي از جامعه

شـود، شايسـته بررسـي و موشـكافي      اين رسانه به عنوان محتوا براي مخاطب پخش مي
سـازي شـده    هاي شبيه هاي داستاني به عنوان نمونه اين ميان فيلم علمي و دقيق است. در

سـازي   اند به عنوان ژانر محبوب شناخته شوند. ايـن قالـب برنامـه    دنياي واقعي، توانسته
هاي سينمايي هـر   كنند؛ روايت ها كسب مي بخشي عظيمي از محبوبيت خود را از روايت

اي، بسـان   اي و رسانه دليل پرداخت حرفههاي دنياي واقعي هستند، به  چند تكرار روايت
تواننـد محملـي بـراي اثرگـذاري بـر مخاطـب و        شوند كه مي هايي محسوب مي ظرفيت

هـاي ارزشـي و اخالقـي در نظـر گرفتـه شـوند. تـأثير ايـن          مايـه  تزريق مفاهيم و درون
توان از جنبه الگوسازي بررسـي   ها در زندگي فردي و اجتماعي مخاطبان را مي مجموعه

كنند از روش القاي مستقيم پيام به مخاطب فاصـله   ساز كمك مي ها به برنامه رد. روايتك
بگيرد تا ضمن جلوگيري از دلزدگي مخاطب، رسانه را در رساندن به اهداف كالن خود 

هـا بايـد مـورد     گيري و عناصر سـازنده روايـت   ياري رساند. به همين دليل، نحوه شكل
 تحليل قرار گيرند.  
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گيرنـد. بـر    هاي داستاني را به خـدمت مـي   هم ساختار و هم محتواي فيلم ها، روايت
توان اثر سينمايي را بررسي كرد، ليكن  همين اساس، در تحليل روايت از هر دو جنبه مي

ها بيانگر رويكرد خاصي در تحليل خواهد بود. به طور كلي، در  انتخاب هر يك از جنبه
ارد كه در هـر يـك از رويكردهـا، الگوهـاي     تحليل روايت، سه رويكرد اساسي وجود د

كند؛ رويكرد فرماليسـم   اي از روايت توجه مي شود كه هر الگو به جنبه خاصي مطرح مي
دهـد. رويكـرد    روسي كه تمركز خـود را بـر فـرم و شـكل ظـاهري روايـت قـرار مـي        

رود و شـناختي در   ساختارگرايي از شكل ظاهري به سمت بطن و ژرف داستان پيش مي
كند و در رويكـرد پساسـاختارگرا، تمركـز     گيري روايت ارائه مي ساختار شكل خصوص

شـود و آنچـه    اصلي بر روايت به عنوان متن است؛ متني كه فرم و ساختار آن مطرح نمي
معناي مورد نظـر و مقصـود يـك    مورد تأكيد است، محتواست. درواقع در اين رويكرد، 

ر درجه دوم اهميت قـرار دارد. در رويكـرد   نويسنده نسبت به معناي ادراكي خواننده، د
پساساختارگرا، هنگام تحليل متن، خواننده به عنوان سوژه اصلي در بررسـي، جـايگزين   

به اين ترتيب در تحليل روايت يك متن، در گـام نخسـت، پژوهشـگر     شود. نويسنده مي
و پس  بايد مشخص كند با كدام يك از رويكردهاي ياد شده، متن را تحليل خواهد كرد

از انتخاب رويكرد، در درون هر رويكرد بايد به دنبال الگويي خاص باشد و با مبنا قـرار  
 دادن الگوي انتخابي، متن را تحليل كند.
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