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 تودوروفة بر اساس نظری بررسی ساختاری سه قطره خون

 دکتر زهرا آقا بابایی 

 استادیار دانشگاه پیام نور واحد زرین شهر

 مصطفی جوزی

 مربی دانشگاه پیام نور واحد زرین شهر

 هاجر پریا 

 اصفهان نور دانشگاه پیام دانشجوی ارشد

 چکیده

ة منسجم میان هم واقع ساختار، پیوندی یکپارچه و در .یکدیگراست با اثر دهندهروابط اجزاء وعناصرتشکیل  ساختار، حاصل کلیه

معنایی زبانی و -اختارهای ادبیساختارگرایان به بررسی س. کلیّت، بارزترین ویژگی ساختار است .کند می عناصر ادبی وهنری برقرار

روایت به گفته  در تحلیل ساختارگرایانه .اجتماعی نویسنده ندارند عناصر تاریخی و پردازند وکاری به زندگی نویسنده ومی

مانند واحدهای پیشروی )دیشوند تا واحدهای ساختاری بنیاکارهای درونی متون ادبی بررسی می و ساز جزئیات ظریفِ»تایسن

ساختارگرا که  پردازانِیکی از نظریه( 961: 4932: ایسنت)«کارکردهای روایی متون کشف شوندیا عملکردهای حاکم بر  (روایت

که ، حاکم بر روایت به وجود آورده است، تزوتان تودوروف بلغاری مقیم فرانسه استهای  گیری عناصر و نظامطرحی تازه را در شکل

و از آنجایی  .دهد می ارائهها  کند و الگویی خاص را برای داستانرایان میگرا وارد نظریات ساختارشناسی برای اولین بار نظریه روایت

گان گیرد، نویسند می های کوتاه ایران قراربهترین داستان ة یکی از در زمر، بوف کورهدایت  نیز بعداز داستان سه قطره خون  که 

این شاهکار  د ونتحلیل و بررسی کن-تودوروف ارائه شده تا روایت این داستان را بر پایه نظریه و الگویشدند مقاله حاضر برآن 

صورت گرفته به  هایدر نهایت پس از بررسیند، که های روایت شناسی انطباق دهیران را با یکی از مهمترین نظریهادبیات معاصر ا

لی آنها براساس نظریة ؛ که داستان درمجموع از پنج سلسله پی رفت متوالی تشکیل شده بود و ترکیب توااین نتیجه رسیدیم

 .ای چیدمان شده بودندصورت زنجیرهتودوروف ب

 ، تودوروفساختارگرایی، روایت، هدایت، سه قطره خون :هاکلیدواژه

 مقدمه

 جدید و کهن هایداستان و آثار ساختاری تحلیل به زیادی پژوهشگران. یافت رواجاز زمانی که نظریات روایت شناسی در ایران 

تحلیل ساختاری دو حکایت از بوستان سعدی براساس »اند؛ از جمله ی را نیز در این خصوص ارائه دادهتمقاال و دپرداختن فارسی

تحلیل ساختاری  2ر اساس نظریة تودوروفتحلیل وبررسی نمود کالمی در داستان اول مثنوی معنوی ب 4الگوهای تودوروف و برمون

های  داستانتا کنون  ما های  طبق بررسیولی  .است به چاپ رسیده...و «9و گریماسبرمون ، الگوی تودوروفة کیومرث بر پایداستان 

روایت شناختی چنداثر به بررسی  تا آمدیم بر برآن بنابراین، بررسی روایت شناختی نشده تودوروف نظریهة پای بر، صادق هدایت

و اکنون  مواکاویدی ، شاهکارادبی  صادق هدایت را1وف کورین منظوردر ابتدا داستان بوبه ا.این نویسنده شهیر بپردازیم ازآثارمعروف

که ماجرای  داستانی نمادین وسوررئالیستی استسه قطره خون . پردازیم می یعنی سه قطره خون، به بررسی  اثر معروف دیگری از او

خان نه به اسم میرزا احمدشخصیتی دیواداستان از زبان . ه خون ریخته شده زیردرخت کاج استاصلی داستان مربوط به سه قطر

 . باشد این داستان ازدیدگاه روان شناختی نیز قابل تأمل و بررسی می. شود می قلدرتیمارستان ن

 :ساختار گرایی

 و منتقد ای عده سوی از و از جمله فرانسه اروپایی کشورهای در که است بیستم سدة گرایی یکی از نظریات مهم فلسفی ساختار

و موضوعات دیگری را  عه یافتهولی بعدها توس ؛ساختار زبان بود ه در ابتدا فقط محدود به مطالعهاین نظری. آمدود ه وجب پرداز نظریه

توان گفت ساختارگرایی شیوه در واقع می. گرفتشناسی در بر روایتو اسطوره  سی،شنالوم انسانی و ادبی از جمله انسانع در حیطه

ت ونظام ساختارگرایان به ساختار روای. ای در ارتباط با کل آن استهر جزء یا پدیدهنهایی آن بررسی  هدفکه  است یو روش

ای به معنای یک متن واحد ندارند بلکه به دنبال ساختارگرایان عالقه» لیس تایسن به گفته .کنندزیباشناختی حاکم بر اثر توجه می
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 یکی از نظریه پردازان کهفردینان دوسوسور، (933: 4932:تایسن) «دهد می این هستند که چگونه یک متن معنایی را که دارد ارائه

-ص قائل شده و اصل کار را مطالعه قوانین و ساختار زبان میبین زبان و گفتار تمایزی خا ،روایت شناسی است گذار در حیطهتاثیرِ

مارتین واالس (( 4916:433: شمیسا).(ندک می ناسباتی که زبان را کنترلو م طروابشبکه  ،یعنی)گوید،میFORMفرم  داند و به آن

آنچه )، «علم انسان»ادبیات را بخشی از  منتقدان ساختار گرا بررسی:)نویسد می گرایانات از دیدگاه ساختاردر خصوص بررسی ادبی

وارة پیدایش نظریه ، یعنی زبان شناسی را الگو یا الگوترین رشتة علوم انسانیدانستند و علمیمی (نامیمعلوم انسانی واجتماعی می

در این رامان سلدون (44:4912:واالس)ساخت  مردم شناسی و جامعه شناسی رابه هم مرتبط می، هایی قرار دادند که ادبیات

خاصی با زبان دارد ذکر این مطلب، توجه ساختار گرایان را به ماهیت و ة ادبیات هنری است کالمی و رابط:)افزاید می خصوص

نقل »: روایت را در حوزة  ادبیات داستانی این گونه تعریف کرده اند (4932:413:سلدون()کند می معطوفزبان ة خصوصیات ویژ

لیس تایسن کار (  233:4911:کادن)« از دهان یک راوی یا طرف خطاب، حادثة واقعی یا خیالی یا سلسلة پیوسته ای از حوادث

کوتاه برای پی بردن به قواعد زیر بنایی های  ررسی تعداد زیادی از داستانکار آنها ب»: کند می ساختار گرایان را این گونه تعریف

،یا قواعد شخصیت پردازی (افتند می ترتیبی که وقایع پیرنگ مطابق آن اتفاق)حاکم برترکیب بندی آنها امثأل قواعد پیشروی روایت 

مکتب ساختار گرایی با الهام گرفتن از نظریات  بعد از پیدایش(996:4932:تایسن) «است(عملکرد هر شخصیت نسبت به کل روایت)

کرده اند؛ در  الگوها و نظریات خاصی را مطرح، مختلف از جمله علوم انسانیهای  هدر زمین ساختار گرایان و نظریه پردازانِ، دوسوسور

این  جملة  ان  قرارگرفت ازشد؛ومورد توجه برخی از نظریه پرداز تلقی ساختار یک عنوان کم کم به روایت نیز، بین همین نظریات

 .بلغاری استثیرگذار تزوتان تودوروف، روایت شناس و زبان شناس أنظریه پردازان ت

کنند  می ساختار گرایی بیشترین توجه خود را معطوف به روایتة نظریه پردازان ومنتقدان ادبی در حیط:و روایت شناسی روایت

 همة آنان به یک چیزواحد ختمة کنند،ولی در نهایت حاصل فکر واندیش یم روایت را به گونه ای خاص تعریف، وهر کدام

 – سازد می را روایت هم و داستان هم آن طریق از خواننده که است متن خود یا گفتمان، کاغذ روی کلمات همان روایت».شود می

یه ادبی معاصرروایت شناسی را مکاریک در کتاب راهنمای نظر( 4932:931: تایسن) «روایت محصول روایت کردن راوی است

نظام حاکم بر روایت و ساختار پیرنگ ، ژانرهای روایی ةمجموعه ای از احکام کلی دربار، روایت شناسی»: کند می اینگونه تعریف

یی تا دوره پیش از ساختار گرا -4. توان  به سه دوره  تقسیم کرد می روایت شناسی را از دیدگاه تاریخی( 4911:23: مکاریک)«است

 روایت را در عام ترین و ساده ترین بیان..دوره پساساختار گرایی -9(4361-4311)دوره ساختار گرایی از سال  -2( 4361)سال

روایت را دارای دو ساختار ، دستور زبان روایتدر کتاب اخوت . کند وقصه گویی دارد می متنی دانست که قصه ای را بیانتوان   می

دهد و گفتار و زبانی  می و راوی را جزء ساختار کالن قرار، شخصیت ها، حوادث، سپس طرح، خرد -2کالن -4 ؛کند می عمده معرفی

تودوروف معتقد است تغییر از   (4932:433:اخوت). دهد می ساختار خرد جایة را که راوی یا نویسنده برمی گزیند را در محدود

توالی از پیش »طبق تعریف مایکل  جی  توالن روایت شناسی یعنی . است وضعیتی به وضعیت دیگر از اصلی ترین ویژگی روایت

روالن بارت دو ویژگی مهم هر روایت ( 4919:21: توالن) «که به طور غیر تصادفی به هم اتصال یافته اند یرخداد هایة انگاشته شد

 هر روایت را از سه جنبه داردکه می اظهار اندستور زبان داستاخوت درکتاب  ( 4913:3:بارت). داند می را علیت و زمان بندی آن

 از نظر ارتباطی باید بدانیم خطاب روایت با کیست وچه کسی با کی حرف..4. زبانی: 9ارجاعی : 2ارتباطی : 4)توان بررسی کرد  می

یت راصرفأاز نظر زبانی که راوی روا، از نظر زبان ی: 9.کنیم می روایت را صرفأ از نظر حوادث وطرح مطالعه، از نظر ارجاعی: 2.زند می

روایت یکی از اشکال ». کند می مقدادی روایت را این گونه تعریف( 411:4932: اخوت).. شود می گزیند بررسی می برای روایت خودبر

وایت ر( 233:4931مقدادی )«توصیف نمودن وتفسیر کردن، سه نوع دیگر آن عبارتند از بحث کردن.چهار گانه خلق نوشتار است و

به نظر تودوروف هر داستان را از ». مجموعه ای از امکانات زبانی دانسته شده است، تودوروفة نوشت دستور زبان دکامروندر کتاب 

 تودوروف  اساس کار خودرا در ابتدا  بردیدگاه نحوی بنا. معناشناسیک -9بیانی  -2نحوی  -4:توان بررسی کرد می سه دیدگاه

کی از اساسی ترین عناصر روایت ی( 219:4933:احمدی) «.دهد می یز  به دیدگاه معناشناسیک  اهمیتکند سپس تاحدودی ن می

. به نظر ارسطوطرح  عنصر اساسی وروح تراژدی است . ی از حوادثیالگو و شما –نظم  –طرح عبارت است از نقشه . طرح است

 حوادثی است که یک داستان را پدید طرح حالت هنری». کند می بوطیقا طرح را ترتیب حوادث تعریف رسطو در بخش ششم ا

علت و معلول و تکیه بر ة طرح نقل حوادث است با رابط»: نویسد می طرح چنینة ام فورستر دربار  (4932:23:سلدون) «آورند می
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وکارهای درونیِ متون  جزئیات ظریفِ ساز، ساختارگرایانة روایتهای  به گفته لیس تایسن در تحلیل (4911:441:فورستر) «موجبیت

مانند عملکردهای )یا عملکردهای(مانند واحدهای پیشروی روایت)شوند تا واحدهای ساختاری بنیادی  می ادبی بررسی

اولین شخصیتی که برای مبحث روایت شناسی طرحی ( 961:4932:تایسن). حاکم برکارکردهای روایی متون کشف شوند(شخصیت

 معتقداستتودوروف . گذارد می پریان به نمایشهای  هدر کتاب ریخت شناسی قصرا  آن که، روپ استدهد والدیمیر پ می خاص ارائه

ها  شناخت پی رفت داستاناول ها  تودوروف در داستانکار .که در علم روایت شناسی باید از مفاهیم غنی زبان شناسی یاری جست

او  ( 219 :4933: احمدی)، «تام در دستور زبانة ست برابر جملروایتی کاملی اة هر گزاره جمل»و دوم شناخت گزاره هاست ست 

حوادثی که ؛  فرعی استة پس هر روایتی دارای دو نوع حادث؛ داند می دیگرة متعادل به مرحلة همچنین روایت را گذر از یک مرحل

ة حادث –ک وضعیت به وضعیت دیگرند گذر از یة و آنهایی که بیان کنند «خواه متعادل یا غیر متعادل» کند می وضعیتی را توصیف

تودوروف در تفسیر روایت شناسی هر شخصیت را معادل یک اسم وهر ( 29: 4932: اخوت). نوع اول در قیاس با نوع دوم ایستا ست

 .داند می زیرهای  او همچنین سه دسته فعل روایتی را دارای کارکرد . داند می حرکت را برابر با یک فعل

 (24ا4913:22:بارت)مجازات  -9توبیخی  -2ت تغییر وضعی – 4

 (قضیه)وجه حالت و نظایر آن را واحد کمینه  – فعلی صفتی و  – ای گزاره  -تودوروف قوانین مربوط به کار کردهای نهادی 

دو ( قضیه یا)باشد و بعد از تعیین واحد کمینه ( مثال یک عمل)یا یک گزاره  (مثال یک شخص)تواند یک عامل  می نامند که می

ه از پنج قضیه پای سلسة. آورند می وجود به را سلسله قضایا از گروهی. متن و سلسله : کند می سطح عالی تر آرای خود را نیز توصیف

، است  گرفته سامان و  یافته شکل تغییر دوباره و ریخته هم در که است معینی شود که ناظر بر توصیف وضعیت  می تشکیل

 (442-444:4932:سلدون). دهند می تشکیل را متنها  هلسلس توالی سرانجام

 -فعل -9صفت  -2اسم خاص -4داند  می تودوروف روایت را متشکل از سه مقوله اصلی

 .یک شخصیت استة هر اسم به منزل:اسم خاص-4

 .شخصیت داستان استة توصیف کنند:صفت-2

 (29:493:اخوت) .طبیعی استهای  اعمال هر شخصیت همانند فعل در زبان:فعل-9

تواند از چند  می یه ااگرچه هر قص)سکانس یا توالی  -4. جزء اصلی تشکیل شده است 9هر قصه از  وی همچنین معتقد است که 

 قضیه -2، داند می قصههای  نقش منطقی توالی را سکانس تودوروف (باشد توالی یک از کمتر تواند نمی باشدولی توالی تشکیل شده 

 قصه و صفتهای  کنش –فعل  –ها  هشخصیت قص –اجزای کالم که آن را شامل اسم خاص  -9، ک جمله راویتی استهر قضیه ی –

 .دو نوع هستندها  هگزار، دهد می نامدو توضیح می تودوروف کوچکترین واحد روایی را گزاره( 31:4932: اخوت)داند  می

 .گیرد می که از ترکیب شخصیت و وصف شکل: وصفیهای  هگزار:4

 (4961:4913 :یسنتا)شود می فعلی که از ترکیب شخصیت و کنش ایجادهای  هگزار:2

هر پی رفت . تواند احساس روایتی کامل را در خواننده ایجاد کند می پی رفت. نامد می تودوروف واحد بزرگتر از از گزاره را پی رفت

 ( 22:4913:بارت)تعادل  -3حرکت در جهت عکس  -1تعادلحالت عدم  -9آشوب  -2موقیعیت پایدار  -4گزاره است  3شامل 

خورد و منجر به وضع نا  می شود که بعدأآرامش آن بوسیله نیرو و یا قدرتی بر هم می یک روایت مطلوب با وضیعتی ثابت آغاز

 حادثه)ایپزود دونوع دارای یتیروا هر بنابراین. یابد می تعادل دوباره مخالف شود سپس وضع نامتعادل با فشار از سوی  می متعادلی

متعادل و یا غیر متعادل و ایپزود هایی که گذار از یک وضعی به وضع دیگر را  ؛کند می توصیف را وضعیتی که آنهایی -است( فرعی

 که ستا دوم نوع ایپزود مقابل طرف در. استتوان گفت تکراری  می نوع اول در مقایسه با نوع دوم ایستا است و . دهند می شرح

 (244ا299:تودوروف.ک.ونیز ر)و  (214-212 :4933احمدی.ک.ر). افتد می اتفاق یکبار تنها قاعدتأ و پویاست

 .صورت باشد 9تواند به  می ها ترکیب پی رفت، هر متنی تقریبا دارای بیش از یک پی رفت است

 .گردد می خستدر اینجا یک پی رفت کامل جایگزین گزاره ای از پی رفت ن: درونه گیری – 4

 .یندآ می به جای آنکه هم پوشانی شوند یکی از پس دیگریها  در این حالت پی رفت : زنجیره سازی -2
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 گذاره از پس، نخست رفت پی از ای گذاره گاه، گیرند می یکی از پس دیگری قرارها  بنا برآن پی رفت : تناوب یا در هم تنیدگی -9

 :4912: فتودورو). شود می واقع نخست رفت پی از ای گزاره از پس دوم رفت پی از ای گذاره گاه و آید می دوم رفت پی از ای

 (39ا31

 :روایت شناسی داستان سه قطره خون

 :مختصری از داستان

و بخش ، اولین بخش داستان مربوط به محیط تیمارستان و افراد داخل آن است. داستان سه قطره خون  از دوبخش تشکیل یافته

 .و در ارتباط با سیاوش است، فضای بیرون از تیمارستان دوم به

 : بخش اول

او را  به بخش دیگری بعد از گذشت یک سال مداوا و مراقبت تازه . برد می ست که در تیمارستان به سرای امیرزا احمد خان دیوانه

خان هرچه در طول مدت مداوا احمد. د شداست و هفته دیگر آزاد خواهاو به گفته ناظم تیمارستان معالجه شده . منتقل کردند

کلی خط  ولی او بعد از. آورنداند برای او کاغذ و قلم میکرده به او نداده اند و حاال که اتاقش را جدا کرده  می درخواست کاغذ و قلم

 ف فضای تیمارستان ومیرزا احمد خان بعد از توصی..... نویسد سه قطره خون است می ای که روی آنخطی کردن کاغذ تنها جمله

ها را از گوید او دست تمام دیوانهداند و میها را ناظم آنجا میها و دیوانگیافراد بیمار تحت مراقبت در آنجا، مسبب همه این بدبختی

را  نیز پایین درخت زده و گاهی می در ته باغ زیر درخت کاج قدم هایی خمارناظم همیشه با دماغ بزرگ و چشم، ته استپشت بس

دهد که یک  می ، احمد خان در توصیف ناظم ادامهطره خون آنجا زیر درخت چکیده است، که به قول احمد خان سه قکردهنگاه می

حال ناظم تصمیم به . کندقناری آن توسط گربه حکایت میاتاقش آویزان است که قفس ازخورده شدن  قفس خالی جلوی پنجره

دهد، ناظم دستور زدن حیوان را می ،به را در باغ دیده و دنبال کرده، گربه از درخت کاج باال رفتهرکشتن گربه دارد تا اینکه عاقبت گ

که احمد خان مدعی خون  شود می اندازی زیر درخت کاج ریختهرکند و سه قطره خون بعد از تیقراول به سمت درخت شلیک می

گوید او خودش را کند و می می ازه واردش عباس صحبتاز دوست ت احمد خان سپس. داند می و ناظم خون را از مرغ حق گربه است

شناسد و هر روز با تاری که ی می، او همچنین خود را تار زن ماهراعتقاد شدید به بخت و طالع دارد داند و می شاعر و پیغمبر

غ در حال قدم زدن بودند  زن و مردی به تا اینکه یک روز که آن دو با هم  در با.سراید می نوازد و شعر می خودش درست کرده است

. بیندرا آنجا می شناسد چون این پنجمین بار است که آنهاخان آنها را میاحمد ، آیند می همراه دختری جوان به دیدن عباس

، نددخی همین است که دختر به او میو برا و اصال برای مالقات او آمده استخان مدعی است که دختر جوان عاشق اوست احمد

 .شودشاهد بوسه دادن دختر با عباس می زده احمد خان می ولی وقتی زن با دکتر حرف

 :واحدهای  روایی

 .میرزا احمد خان مردی دیوانه است-4

 .برد می او حدود یکسال است که در تیمارستان به سر-2

 9-.دیروز اتاق اورا عوض کرده اند

 .ناظم به او گفته که معالجه شده است-1

 .دیگر آزاد خواهد شدة ظم به او وعده داده که تا یک هفتنا-3

 .کرده است می احمد در مدت بستری بودنش مرتب درخواست کاغذ و قلم-6

 .کرده است می ناظم از دادن کاغذ و قلم به او خود داری-3

 .کاغذ و قلم را نیز به او میدهند، با جداکردن اتاقش-1

 .لی حرف برای نوشتن داردکرده، که خی می احمد همیشه فکر-3

 . کند نمی احمد با گرفتن کاغذ و قلم چیزی برای نوشتن پیدا-41

 .کند می او کاغذ را خط خطی-44

 .نویسد می کشیده شده سه قطره خون راهای  احمد مابین خط-42

 .پردازد می احمد به توصیف فضای تیمارستان-49
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 .دهد می او گزارشی نیز از حال بیماران آنجا-41

 .داند می را ازوجود ناظمها  تقصیرة احمد هم-43

 .داند می احمد ناظم را از همه دیوانه تر-46

 .داردها  ناظم دماغی گنده و چشمانی شبیه وافروی-43

 ناظم مرتب در باغ قدم میزده است -41

 .انداخته است می او هرازگاهی به زیر درخت کاج نگاهی-43

 .با خبر است زیر درختة احمد از قضی-21

 .دهد می احمد از ریخته شدن سه قطره خون زیر درخت گزارش-24

 .نگرد می احمد مدعی است که ناظم به آن سه قطره خون-22

 .کرده است می ناظم قناری داشته که از آن در قفسی روبه روی اتاقش نگه داری-29

 .خورد می گربه ای گل باقالی قناری را-21

 .آید می ود و در صدد کشتن گربه برش می ناظم عصبی-23

 .دارد می او قفس را خالی باالی اتاقش نگه-26

 .خواهد که گربه را به این طریق به دام بیندازد می او-23

 .کند می بیند و دنبالش می دیروز ناظم گربه را-21

 .رود می گربه از درخت کاج باال-23

 .دهد می به گربه راناظم به قراول دم در دستور تیر اندازی -91

 . کند می قراول به گربه شلیک-94

 .بعد از تیر اندازی سه قطره خون زیر درخت کاج میریزد-92

 .داند می خون را مال گربهة احمد سه  قطر-99

 .بیند می ناظم آن سه قطره خون را متعلق به  مرغ حق-91

 .تاحمد رفیق و همسایه ای جدید به اسم عباس پیدا کرده اس-93

 .عباس با احمد خیلی گرم گرفته است-96

 .داند می عباس خودش را پیغمبر و شاعر-93

 .زند می کند که خوب تار می او ادعا-91

 .او بی نهایت به شانس اعتقاد دارد-93

 . کند می او برای خود باتخته و سیم تاری درست-11

 .سروده است می نواخته و شعر می عباس با تار ساختگیش مرتب برای احمد-14

 .در باغ مشغول قدم زدن بوده اند دیروز احمد و عباس-12

 .آیند می زن و مردی به همراه دختری  جوان به مالقات عباس-19

 .شناسد می احمد چون قبال آنها را دیده است-11

 .خندد می دختر به احمد-13

 .باشد می احمد مدعی عشق دختر به خودش-16

 آید می عباس زشت است و دختر برای دیدن اواحمد ادعا دارد -13

 .شود می زن با دکتر مشغول صحبت کردن-11

 .بوسد می کند و دختر جوان را می عباس از فرصت استفاده-13

 .احمد شاهد این ماجراست-31
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تند جزء گزارهای توصیفی هس4-2-3-49-43-46-43-24-22-29-23-26-92-99-91-93-96-91-93-19-11-13های  هگزار

همگی  9-1-6-3-1-41-44-42-41-41-43-21-21-23-21-23-91-94-93-11-14-12-13-16—11-13-31های  هو گزار

 . فعلی هستندهای  هگزار

تودوروف به صورت درونه گیری کنار هم قرار ة که طبق نظری. از دو سلسله پی رفت متوالی تشکیل شده است، این بخش داستان

 .پردازد می ستان احمد به گزارش روایت دیگری یعنی ماجرای سه قطره خونزیرا در میان داگرفته اند  

 :سلسله پی رفت اول از بخش اول

او در مدت  (وجه اخباری، گزاره وصفی)برد  می میرزا احمد خان دیوانه ای است که در تیمارستان به سر ----عدم تعادل  -4

گزارة ).داده اند نمی ولی طبق قوانین تیمارستان به او (ره فعلی، وجه تمناییگزا)کرده است  می بستریش مرتب درخواست کاغذ و قلم

 .(وجه الزامی، فعلی

با  (وجه اخباری، گزارة فعلی)شود  می بعداز گدشت یک سال احمد خان معالجه شده و به بخش دیگری منتقل ---- 4تعادل  -2

 .جون به شرط بهبودی به او کاغذ وقلم را داده اند (وجه شرطی، ارة فعلیگز)دهند  می بهتر شدن حال احمد خان به او کاغذ وقلم را

کند  می احمد خان با گرفتن کاغذ و قلم  شروع به نوشتن ماجرای سه قطره خون ریخته شده زیر درخت کاج  ----2تعادل  -9

 .(وجه اخباری، گزارة وصفی) .کند می احمد خان در اتاق جدیدش دوستی به اسم عباس پیدا (وجه اخباری، گزارة فعلی)

وجه ، گزارة وصفی)زند  می دختر رو به احمد لبخند، زن ومردی به همراه دختری جوان به مالقات عباس آمده ----عدم تعادل  -1

 .(وجه تمنایی، گزارة وصفی)شود  می احمد خان عاشق دختر (اخباری

وجه ، گزاره فعلی)بوسد  می موقعیت رامناسب دیده و دختر را عباس، شود می زن با دکتر مشغول صحبت ----عدم تعادل  -3

 . (وجه اخباری، گزارة وصفی)باشد  می احمد شاهد رابطه وبوسه دادن  آن دو با هم  (اخباری

 :رواییهای  اپیزود

ر روزدر باغ قدم آنها ه. پیغمبری و نوازندگی است، اومدعی شاعری. عباس رفیق جدید احمددر تیمارستان است:4اپیزود وضعیت 

 .خواندند می میزدندو شعر

 .عباس دختر جوان را به آغوش کشیده ومی بوسد. آیند می دختر جوانی همراه زن و مردی به دیدن عباس: 2اپیزود وضعیت 

 :اپیزود گذار

، پیغمبری و یمردی به اسم عباس که مدعی شاعر احمد در تیمارستان بعد از گذشت یک سال اتاقش را جا به جا کرده و با

 آنها در حیاط قدم میزدند که دختری جوان به همراه زن و مردی به دیدن عباس(پیمان جدید)شود  می نوازندگی است دوست 

که دختر عاشقش شده و برای دیدن او به آنجا  کند می ، احمد فکرخنددر روبه احمد کرده و به او میدخت( عواطف انسانی)آیند  می

احمد شاهد این ( معاشقه)بوسد می شود که ناگهان عباس دختر جوان را می زن بادکتر مشغول صحبت کردن( لتوهم و خیا)آمده

 (دیدن حقیقت)صحنه و خیانت است

 :سلسله پی رفت دوم از بخش اول

یک قناری ناظم  ( گزارة وصفی، وجه اخباری)ر شبیه معتادان دارد ناظم تیمارستان دماغی گنده و چشمانی خما--- 4تعادل -4

 .(وجه اخباری گزارة وصفی)کرده است س روبروی اتاقش ازاو نگه داری میداشت که در قف

 ( گزارة فعلی، وجه اخباری)خورد اظم  را میای گل باقالی قناری نگربه ----4عدم تعادل  -2

، وجه گزارة فعلی)کند می یده و دنبالشد ، تا اینکه باالخره او را در باغآیدناظم در صدد کشتن گربه بر می ---- 2عدم تعادل  -9

 .(اخباری

 اول نیز به سمت گربه شلیک، قردهداندازی می، ناظم به قراول دم در دستور تیررودگربه از درخت باال می ---- 9عدم تعادل  -1

 .(گزارة فعلی، وجه اخباری. )کند می

گزارة . )ربه است یا مرغ حقعلوم نیست که خون متعلق به گ، اما مشودره خون در زیر درخت ریخته میسه قط ---تعادل  -3

 .(، وجه اخباریوصفی

 : رواییهای  اپیزود
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ه دیوانه تر بیند و او را از همهارا، ازوجود ناظم میبرد او مسبب همه بدبختی می سر احمدخان در تیمارستان به-:4اپیزود وضعیت 

 .کندمعرفی می

، اوابتدا شده، ناظم در صدد کشتن گربه است قناری داشته که توسط گربه ای گل باقالی خورده ناظم تیمارستان-:2اپیزود وضعیت 

 .کشدرخت کاج گیرانداخته وسپس اورا میگربه را باالی د

 :گذاراپیزود

 معرفی و او را از همه دیوانه تر، داند می او علت بیماری خودش و دوستانش را از وجود ناظم آنجا، احمد در تیمارستان است

ناظم گربه را در ( فکر انتقام)آید می ناظم در صدد کشتن گربه بر، خورد می ناظم قناری داشته که گربه ای آن را( تبرئه کردن)کند می

گرفتن )کند می قراول نیز شلیک.دهد می رود و ناظم دستور تیر اندازی  می کند گربه از درخت کاج باال می حیاط دیده و دنبال او

جواب بدی )احمدخان متعلق به گربه استة چکد که به گفت می بعد از تیر اندازی سه قطره خون از باالی درخت روی زمین( قامانت

 (وخیانت

 خالصة  :بخش دوم داستان

های  ، در زنگرفتند و برمی گشتند می دارالفنوناحمد خان و سیاوش دوهمسایه و دوست صمیمی بوده اند که هر روز با هم به 

رخساره دختر عموی سیاوش نامزد احمداست و سیاوش خواهر رخساره را برای . داده است می به سیاوش آموزش تار فریح احمدت

دهد نمیشود و دکتر اجازه  می سیاوش بیمار –از قضا یک ماه قبل از نامزدی سیاوش با دختر عمویش -ازدواج نشان گرفته بوده 

-مشغول در آوردن لباس هایش میگردد و احمد خان از مدرسه به خانه بر میه یک روز وقتی تا اینک. کسی با سیاوش مالقات کند

 رود ولی چیزی می دارد و روی پشت بام می بالفاصله ششلول خود را از توی کشوی میز بر شنود،شود، صدای شلیک تیری را می

اوش ، سیشود می او را صدا زده وجویای صدابیند  می ا در حیاطسیاوش ر اندازد و می به خانة سیاوش نگاهی، بیند زمان برگشت نمی

رای گربة خود نازی را پرسد سیاوش ماج می رود و دربارة شلیک تیر سوال می احمد به خانة  سیاوش. کند می احمد را به خانه دعوت

کیت داشته  ولی بعد از ت به او احساس مالماجرا از این قرار بوده که سیاوش گربه ای به اسم نازی داشته که نسب، دهد می شرح

این موضوع سیاوش را ناراحت و عصبانی . کندق بازی  و سرو صدا  با او میشود و شروع به عش می ، با گربة نری جفتمدتی نازی

 بعد نازی با جفتش گم کشد و از آن وقت به می زند و او را می کرده تا اینکه یک روز سیاوش از کوره در رفته و با تیر به جفت نازی

چند شب بعد سیاوش  -شود می آمده و مانع خوابیدن سیاوش می ولی صدای نالة  جفت نازی هرشب از روی درخت کاج . شود می

بیند  می شنود و فردای آن روز سه قطره خون زیر درخت می و صدای ناله ای، کند می دوباره گلوله ای به سمت درخت کاج شلیک

 تا اینکه آن روز خانه خلوت-شنود می ولی بعد از آن نیز سیاوش هر شب صدای ترسناک آن گربه را -کند می بر خون گربهکه داللت 

که احمد خان ، شود می کند و باز شاهد سه قطره خون دیگر زیر درخت می شود و سیاوش از نوع تیری به سمت درخت شلیک می

سیاوش در همان حال که مشغول شرح قصة  گربة خود به احمد خان  –آید  می سیاوشة صدا را شنیده و برای یافتن علت به خان

سیاوش احمدرا به عنوان ، شوند و بعد از سالم و احوال پرسی می شود و رخساره به اتفاق مادرش وارد می ناگهان در اتاق باز، است

سخنان سیاوش را تصدیق کرده و بعد شروع به ، ر جواباحمد د -کند می شکارچی  وشاهد عینی سه قطره خون زیر درخت معرفی

روند  می در این موقع رخساره و مادرش به همراه سیاوش با دادن لقب  دیوانه به احمد از اتاق بیرون. کند می تار زدن و خواندن شعر

 .باشد می ها به خودو احمد خان از پشت شیشة پنجره شاهد بغل کردن و بوسه دادن سیاوش و رخساره و خیانت کردن آن

 :رواییهای  واحد

 .دو همسایه و دوست صمیمی بوده انداحمد و سیاوش -4

 .آنها در همه حال باهم بوده اند-2

 .داده است می احمد خان به سیاوش تار آموزش-9

 .رخساره دختر عموی سیاوش نامزد احمد خان است-1

 .ستسیاوش خواهر رخساره را برای ازدواج در نظر گرفته ا-3

 .شود می سیاوش یک ماه قبل از عقدکنانش بیمار-6

 .دهد نمی مالقات با سیاوش را دکتر به هیچکس اجازه-3
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 .شود نمی رود ولی موفق به دیدنش می بار برای دیدن او احمد چند-1

 .شنود می احمد در اتاقش صدای تیری-3

 .رود می دارد و روی پشت بام می او ششلول خود را بر-41

 .بیند نمی کند ولی چیزی می احمد اطراف را نگاه-44

 .اندازد می احمد در برگشت به حیاط خانة  سیاوش نگاهی-42

 .بیند می او سیاوش را با لباس راحتی در حیاط-49

 .شود می زند وجویای صدای تیر می احمد،سیاوش را صدا-41

 .کند می احمد را به خانه دعوت، سیاوش-43

 .رود می خانة سیاوشاحمد به -46

 .پرسد می او از سیاوش دربارة علت تیراندازی سوال-43

 .کند می سیاوش در جواب احمد ماجرای گربة خود را بازگو-41

 .سیاوش گربه ای به اسم نازی دارد-43

 .کند می سیاوش نسبت به گربه احساس مالکیت-21

 .شود می نازی بعد از مدتی با گربة نری جفت-24

 .کند می زی با گربة  نر شروع به سر وصدا و معاشقهنا-22

 .شود می عشق بازی گربه منجر به ناراحتی وحسادت سیاوش -29

 . کشد می یک روز سیاوش باتیر جفت نازی را-21

 .شود می نازی بعد از مرگ جفتش ناپدید-23

 .شنیده است می سیاوش از آن به بعد صدای نالة گربه ای را-26

 .کند می شبهای بعد نیزدوباره به سمت درخت کاج شلیکسیاوش -23

 .شود می از روی درخت کاج ناله ای بلند-21

 . بیند می سیاوش فردای آن روز سه قطره خون زیر درخت-23

 .شود نمی صدای ناله گربه قطع-91

 .گذارند می خانوادة سیاوش بیرون رفته و سیاوش را در خانه تنها-94

 .کند می دوباره به سمت درخت تیر اندازی سیاوش آن روز-92

 . شود می او باز هم شاهد سه قطره خون در پای درخت-99

 .رود می شنود و روی پشت بام می احمد صدای تیر را-91

 .شوند می احمد و سیاوش در اتاق مشغول صحبت-93

 .شوند می رخساره و مادرش سر زده وارد خانه-96

 .کند می نوان شاهد عینی سه قطره خون معرفیاحمد را به ع، سیاوش-93

 .کند می احمد سخنان سیاوش راتأیید-91

 .داند می احمد خون را متعلق به مرغ یا حق-93

 .کند می او شروع به نواختن تار و خواندن شعر-11

 .کند می رخساره احمد را دیوانه خطاب-14

 .روند می رخساره و مادرش به همراه سیاوش از اتاق بیرون-12

 .زند می اتاق حیاط را دیدة احمد از پشت پنجر-19

 .بیند می احمد رخساره را در آغوش سیاوش-11

 .باشد می احمد شاهد بوسه دادن و خیانت آن دو به خود-13
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وروف بصورت که ترکیب توالی آنها بر اساس الگوی ارائه شدة تود، این بخش از داستان از سه سلسله پی رفت متوالی بوجود آمده

 .تناوب و در هم تنیدگی  صورت گرفته است

 :2سلسله پی رفت یک از بخش 

رخساره دختر عموی سیاوش  (وجه اخباری، گزاره وصفی)احمد وسیاوش دو همسایه ودوست صمیمی بوده اند ===  4تعادل -4

 .(وجه اخباری، گزاره وصفی). وخواهررخساره  نامزد سیاوش است، نامزد احمد

وجه ، گزاره فعلی)شود  می سیاوش یک ماه قبل از عقدکنانش بیمار شده وطبق قوانین پزشکی ممنوع المالقات===  4عادل عدم ت-2

چون  (وجه تمنایی، گزاره فعلی)ماند  می رود ولی از دیدن او محروم می احمدخان  چندین  باربرای مالقات  به خانه سیاوش (الزامی

 .میل به دیدن دارد

گزاره )رود  می او برای یافتن صدا بر روی پشت بام خانه، شنود می احمد خان در اتاقش صدای شلیک تیری را --- 2ادل عدم تع -9

 .(وجه اخباری، فعلی

اودر حین بازگشت از سر  (وجه اخباری، گزاره فعلی)یابد  نمی زند ولی جیزی می احمد خان اطراف خانه را دید---2تعادل  -1

 .(وجه تمنایی، گزاره وصفی)اندازد  می به خانه سیاوش کنجکاوی  نگاهی

احمد  (وجه اخباری، گزاره وصفی)بیند  می احمد خان سیاوش را با لباس راحتی و ششلول  به دست در حیاط خانه ---9تعادل  -3

 . چون دوست دارد حقیقت را بداند (وجه تمنایی، گزاره فعلی)پرسد  می علت تیراندازی را از سیاوش

 :اپیزودهای روایی

رخساره دختر عموی سیاوش نامزد احمد و خواهر رخساره . احمد و سیاوش دو همسایه و دوست صمیمی بوده اند:4اپیزود وضعیت

 .نامزد سیاوش بوده است

 .ندک می بیند و او را به خانه  خود دعوت می سیاوش، احمد را بعد از مدتها دوری از هم روی پشت بام: 2اپیزود وضعیت 

 :اپیزود گذار

احمد رخساره ( صداقت و صمیمیت.)کارها باهم شریک بوده اندة آنها در هم، سیاوش و احمد دو همسایه و دوست صمیمی بوده اند 

سیاوش یک ماه قبل از ( عشق و وصال)کند  می گزیند و سیاوش خواهر رخساره را انتخاب می دختر عموی سیاوش را به همسری بر

شنود وبه دنبال صدا  می احمد صدای شلیک تیری را(جدایی از عشق)شود می ار شده و توسط دکتر ممنوع المالقاتعقد کنانش بیم

احمد را به خانه اش ، شود،سیاوش می بیند وجویای صدا می احمد سیاوش را در حیاط خانه اش(حس کنجکاوی)رود، می روی بام

 (دیداری دوباره)کند می دعوت

 :2ت دو از بخش سلسله پی رف

وجه ، گزارة وصفی).کرده است می سیاوش گربه ای ماده به اسم نازی داشته، او نسبت به گربه  احساس مالکیت ---- 4تعادل -4

 .(اخباری

، گزارة وصفی)شود  می سیاوش کم رنگاش با شود و رابطهنازی بنابر غریزه جنسی خود با گربة نری جفت می----4ادل عدم تع -2

 (  اخباریوجه 

، وجه گزارة وصفی)گردد  می سادت  سیاوشاش با گربة نر موجب خشم وحدوری نازی از سیاوش و رابطه ---2عدم تعادل  -9

 .(وجه اخباری، گزارة فعلی)کشد  می سیاوش برای انتقام جفت نازی را با تفنگ (الزامی

ین سیاوش براثر ا( گزارة فعلی، وجه اخباری)کند ا ترک میسیاوش رنازی دو روز بعداز مرگ جفتش خانة  ----9عدم تعادل  -1

 (گزارة وصفی، وجه اخباری)شود حادثه دچار اختالالت روانی می

شنیده است  می او هر شب صدای نالة جفت نازی را از روی درخت کاج، شود می سیاوش دچار کاووس  شبانه ----1عدم تعادل  -3

 کند و شاهد سه قطره خون در زیر درخت می برای خاموش کردن صدا به سمت درخت شلیکسیاوش  (وجه اخباری، گزارة وصفی)

 (  وجه اخباری، گزارة فعلی)اما معلوم نیست خون متعلق به گربه است یا مرغ حق ، شود می

 :اپیزودهای روایی 
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کرده  می نسبت به او احساس مالکیت که او را خیلی دوست داشته و، سیاوش گربه ای ماده به اسم نازی دارد: 4اپیزود وضعیت 

 .است

 .گردد می شود ودجار عذاب وجدان می روانی، سیاوش بعداز کشتن جفت نازی وگم شدن خود نازی: 2اپیزود وضعیت 

ی ناز(توجه به حیوانات)باشد ورابطة اوبا گربه اش بسیار دوست داشتنی  بوده است می به اسم نازیة سیاوش مالک گرب:اپیزود گذار

این امر منجربه ناراحتی (غلبة غریزه)کند می شودوشروع به معاشقه با آن می بنابر امیال طبیعی وحس غریزه باگربة نری جفت

سیاوش (قهر)کند ومی رود می نازی نیز سیاوش را ترک(حس حسادت)شود سیاوش جفت نازی رابکشد می سیاوش شده،وباعث

 (آشفتگی.)گردد یم بعدازآن دچار عذاب وجدان شده وروانی

 2سلسه پی رفت سه از بخش 

سیاوش برای احمد شروع به نقل  (وجه تمنایی، گزارة فعلی)احمد به خانة سیاوش رفته تا جویای حقیقت شود  ---4تعادل -4

 (وجه اخباری، گزارة فعلی).کند می "نازی"ماجرای گربة خود 

سیاوش  (وجه اخباری، گزارة فعلی)شوند  می سر زده وارد اتاق سیاوشرخساره نامزد احمد به اتفاق مادرش  ---4عدم تعادل  -2

 .(گزارة وصفی، وجه اخباری)شوند  می نها غافلگیرواحمد با دیدن آ

سیاوش احمد را  (، وجه اخباریگزارة وصفی)دهد  می بی گناه جلوهسیاوش در مقابل رخساره ومادرش خود را  ---2عدم تعادل  -9

 .(وجه اخباری، گزارة وصفی)کند  می شاهد عینی سه قطره خون زیر درخت به آنها معرفیبه عنوان شکارچی و

گزارة ).کند می کند و شروع به نواختن تار و خواندن شعر می خان سخنان سیاوش را من باب دوستی تصدیقاحمد ----2تعادل  -1

 رود واحمد را تنها می سیاوش نیز پشت سر آنها بیرون ،رخساره و مادرش با اعصبانیت اتاق را ترک کرده. (وجه الزامی، فعلی

 .(وجه اخباری، گزارة وصفی)گزارند  می

احمد از پشت پنجره شاهد ایبن صحنه ، بوسند می سیاوش و رخساره در حیاط یک دیگر را در آغوش کشیده و ---9عدم تعادل  -3

 .(وجه اخباری، گزارة وصفی)وخیانت است 

 :اپیزودهای روایی

کرده خود نازی برای احمد خان صحبت می سیاوش دربارة گربة احمد خان و سیاوش در اتاق نشسته بودند و :4پیزود وضعیتا 

         . است

شود و به  می رود و در حیاط مشغول عشق بازی با سیاوشسیاوش و مادرش از اتاق بیرون می رخساره به همراه :2اپیزود وضعیت

 .کند می عشق خود خیانت

رخساره نامزد احمد به اتفاق  و شود می اتاقش مشغول صحبت کردن با احمد بوده که ناگهان در اتاق باز سیاوش در :اپیزود گذار

سیاوش احمد را به عنوان شکارچی وشاهد عینی سه قطره خون پای درخت به آنها (مهمان ناخوانده)شوندخانه می مادرش وارد

رخساره به  (فداکاری)کندشروع به نواختن و خواندن می قبول کرده و های سیاوش راگفته احمد( کتمان حقیقت)کندمیمعرفی 

پنجره  احمد از (خیانت به عشق)شوند می کردن باهم ر حیاط مشغول بوسه دادن و عشقبازید ترک کرده و همراه سیاوش اتاق را

 (ضربه خوردن از خودی) شاهد این خیانت است

بخش اول داستان با بخش دوم  بنا بر نظریة تودوروف بصورت زنجیره های  شود که پی رفت می مشخص صورت گرفتههای  با بررسی

 .ای کنار هم قرار گرفته اند

 :گیرینتیجه

 زمان توان براساس تحلیل انجام شده بصورت  می این دوبخش را طرح داستان سه قطره خون از دو بخش تشکیل شده است، که 

آمده اند، ولی نکته قابل تأمل در این  بوجود ان یکی پس ازدیگریزم امتداد براساس داستان حوادث یعنی. دکر تنظیم ای گاهنامه

در واقع هردو فضای این داستان به گونه ای با هم آمیخته ، کدام بخش داستان اول صورت گرفته است، است که معلوم نیست که

وبخش دوم آن ، ا ول داستان مربوط به تیمارستان وفضای حاکم برآن استبخش . وادغام شده اند که قابل تفکیک  از هم نیستند

در وحلة اول ، کند می خوانندة این کتاب وقتی شروع به خواندن داستان. متعلق به محیط  بیرون از تیمارستان و اتفاقات بیرون از آن

شود و  می آخرداستان  نزدیکهای  هزمانیکه به برگولی درست ، که اول داستان سیاوش رخ داده وبعد تیمارستان، رسد می به نظرش
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آنچه .شود می شود ونظرش عوض می دچار ابهام وسردرگمی، دهد می داستان از ورود رخساره به اتاق سیاوش واتفاقات بعداز آن خبر

ح در سرتاسر د که به وضوبهترین دوست بو ، آن هم از سوی نزدیکترین ومبحث خیانتکه از مفاد ومضامین این داستان  برمی آمد 

یعنی نظم حوادث غیر طبیعی آن برحوادث طبیعیش ارجعیت  داستان سه قطره خون پیرنگی بسته دارد. خورد می کتاب به چشم

، پنج سلسله پی رفت به وجود آمده بود، که در مجموع دو بخش و طرح  این  داستان در مجموع از( 33،4936میر صاقی).دارد

 . ای چیدمان شده بودندبصورت زنجیره، تودوروف کیب، طبق نظریةتر

 هاپی نوشت

–دکر جهانگیر صفوی  -، دکتر پرستو کریمیی براساس الگوهای تودوروف وبرمونتحلیل ساختاری دو حکایت از بوستان سعد-4

زمستان  ،49شمارة  ارجی، سال چهارم،خهای  زبان ، دانشکدة ادبیات وپژوهشی زبان وادب فارسی –فصلنامة علمی ، امیر فتحی

4934. 

شریه، ، ن، محمد مهدی ابراهیمی فخارینوی معنوی بر اساس نظریة تودوروفبررسی نمود کالمی در داستان اول مث تحلیل و -2

 .33، شماره 4913نامه پارسی، زمستان 

، دورة 3، مقاله پرستو کریمیامیر فتحی و ، ریماس، برمون وگکیومرث بر اساس الگوهای تودوروف تحلیل ساختاری طرح داستان -9

 .19-33، صفحة 4934، زمستان 4، شمارة 4

های کاربردی کنگرة ملی پژوهش ،کتر زهرا آقا بابایی، هاجر پریا، دن بوف کور بر اساس نظریة تودوروفروایت شناسی داستا -1

 .4939، اسفندماه 192ه ، شمارتحت حمایت سیلیویکا ،علوم انسانی اسالمی

 .:فهرست منابع
 مرکز تهران، هشتم، چاپ متن، تأویل و ساختار ،(4933) بابک احمدی، .4

 .فردا اصفهان، داستان، زبان دستور ،(4932) احمد اخوت، .2

 .نو رخداد تهران، ترجمة محمدراغب، تحلیل ساختاری متن، درآمدی بر ،(4913) روالن بارت، .9

 .امروز نگاه تهران، حسینی، فاطمه و زاده سینح مازیار ترجمه معاصر، ادبی نقد های نظریه ،(4932) لیس تایس، .1

 .آگه تهران، دوم، چاپ نبوی، محمد ترجمة گرا، ساختار ،بوطیقای(4933) تزوتان تودوروف، .3

 .نی تهران، ترجمة انوشیروان گنجی، دربارة حکایت، هایی نوبوطیقای نثرا پژوهش ،(4913)تزوتان تودوروف، .6

 .فارابی تهران، ترجمةابوالفضل حری، ادانه ا زبان شناختی روایت،درآمدی نق ،(4919) جی، مایکل، توالن، .3

 .هما تهران، مخبر، عباس ترجمة معاصر، ادبی نظریة راهنمای ،(4932) رامان سلدن، .1

 .میترا تهران، دوم، چاپ نقدادبی، ،(4916) سیروس، شمیسا،  .3

 .مرکز تهران، عنکبوت، تار صادق هدایت در ،(4911) مصطفی، فرزانه، .41

 .ترجمة ابراهیم یونسی، چاپ پنجم، تهران، نگاه های رمان، جنبه،(4911)ستر، ادوارد مورگان، فور .44

 .1، شماره ، نقد ادبی قرن بیستم، دره ارغنون، ترجمه هاله الجوردی، سال اول(4939)فینگ ، رابرت و الری ،کادن .42

 .فکرروز تهران، چاپ اول، ،افالطون تاعصر حاضر فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از ،(4931) بهرام مقدادی، .49

 .آگه تهران، نبوی، محمد و مهاجر مهران ترجمة معاصر، ادبی نظریه نامة دانش ،(4911) ایرناریما مکاریک، .41

 .سخن تهران، سوم، چاپ داستان، عناصر(. 4936) جمال میرصادقی، .43

 .هرمس: تهران. ترجمة محمّد شهبا .روایت یةنظر، (4912) ، مارتینواالس .46

 .زیبا تهران، چاپ اول، سه قطره خون، ،(4944)دقصا هدایت، .43
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