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Research Article 
The present study aims to study the elements of the worlds of text 

in the story The ancient story or historical novel by Hedayat. This 

study was conducted using Text World Theory (1999) to identify 

the elements of the worlds of text based on three semantic layers 

of the discourse world, text world, and sub worlds. The results 

revealed that the writer has used the element of "time" to create 

suspension and narrates the story at different times so as to keep 

the audience in suspension, despite the fact that characters, places, 

and objects are completely clear and no suspension is observed; 

also demonstrated that role-advancing propositions used in the text 

world of this story are mainly descriptive since the writer must 

describe in order to induce the image and the addressee must 

illustrate for the purpose of communication. Also, in terms of the 

sub worlds, the locative hint is not so bold; instead, the writer 

focuses on the time. Findings showed that we can analyze hidden 

aspects and layers using the model of the worlds of a text. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

قضیه داستان باستانی یدا »های متن در داستان ه ف پژوهش حاضر، شناسایی عناصر جهان مقاله پژوهشینوع مقاله: 

اثری ه فمن  در راستای توصدی  وضدتیت اسدکنا   ، اثر ه ایت، بوده که«رومان تاریخی

( 1111هدای مدتن ور)  جستار با اتخاذ چارچوب انگارة جهدانجامتۀ موجود است. این 

هدا را های متن را در داستان مذکور شناسدایی و آندر تلاش است که عناصر سازن ة جهان

های زیرشمول در ایدن گانۀ متنایی جهان گکتمان، جهان متن و جهانهای سهبر اساس لایه

برای ایجاد تتلیق در « زمان»نویسن ه از عنصر ها نشان داد که انگاره واکاوی نمای . بررسی

ان ازد تا مخاطد  های متکاوت به جریان میداستان استکاده کرده و م ام داستان را در زمان

هدا و اشدیاک کاملدا  هدا، مکدانکده شخصدیت استدارد. این در حالی خود را در تتلیق نگه

گسدتر های نقشان داد که گزارهشود. نتایج نشها دی ه نمیمشخص هستن  و تتلیقی در آن

ان ، زیدرا نویسدن ه باید  بدرای القدای کاررفته در جهان متنِ این داستان عموما  توصدیکیبه

تصویر، توصی  کن  و خوانن ه نیز برای برقراری ارتباط با داستان بای  تصویرسازی کند . 

چند ان پررند   شمول نیز در ایدن داسدتان، اشدارة مکدانیهای زیرهمچنین، از نظر جهان

گیدری از ها نشان داد که با بهرهنیست و در عوض نویسن ه بیشتر بر زمان تأکی  دارد. یافته

 های پنهان داستان دست یافت.توان به ابتاد و لایههای متن میانگارة جهان

 1311شهریور  8 :افتیدر خیتار

 1311دی  6: رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 رویکرد شناختی، 

 جهان گکتمان، 

 ساز، عناصر جهان

 گستر، های نقشگزاره

 .های زیرشمولجهان

قضدیه »شناسایی عناصدر سدازن ة مدتن در داسدتان (. 1411 اکرم  ، مستود؛ ب خشان، ابراهیم؛ کرانی،دهقانوهابیان، بهناز؛ : استناد

 .151-121(، 4  1، غرب ایران هایها و گویشفصلنامۀ مطالتات زبان. «داستان باستانی یا رومان تاریخی
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 مقدمه -1

کده در تللیدم متدون  استشناسی شناختی رویکردها در زبانیکی از  1یشترشناسی شناخت رویکرد

ۀ حدازز نکتد. احاطده داردهم بدر ذهدن  هم بر متن و ای کهگونه، بهتوان  مورد استکاده قرار گیردمی

، 2111  2به باور فریمن که ود و نه با ای زولوژیشبا زبان شروع میآن است که  اهمیت این رویکرد

پژوهش حاضدر بدا . شودمییاد « 3من ب ندر  » عنوانا بآن از  است کهشناختی  ین افر نوعی( 311

 ، اثر صداد «تاریخی رومان یا باستانی داستان قضیه» در داستان ی متنهاجهانعناصر ه ف بررسی 

 جهدان ۀ متنداییسه لای به توصی  و تللیم 4ی متنهاجهان انگارة بر اساس و گرفتهانجام  ،ه ایت

گدذار پایه (1111  8ور). پردازدمیدر متن داستان مذکور  7زیرشمول جهانو  6متن جهان، 5گکتمان

از  م لی ،متن یهاجهان انگارة .برای آن ارازه کرد یچارچوبمیلادی  1111 ۀاوازم ده دراین نظریه، 

یدی گراتجربده دید گاهان انسانی است کده بدر اسداس مکداهیم بازنمدایی ذهندی بدوده و پردازش زب

 متتق  است که این م ل شناختی از( 8 :2117  1گاوینز. گذاردرا به اشترا  می شناختیشناسی زبان

که توجه آن نه تنها به متندی خدا ، بلکده بده بافدت ، ب ان متنا است برخوردار چارچوبی گکتمانی

   .دگذارمی تأثیرپیرامون آن نیز هست که بر تولی  و پذیرش آن 

قضدیۀ »هدای مدتن در داسدتان پژوهشی به بررسی انگارة جهدان( در 1411وهابیان و همکاران   

هدا، بدین زمدان در «سداده گذشتۀ» زمانپرداختن  و نتایج نشان داد که « آقابالا و اولاده کمپانی لیمیت 

هدای و از بدین جهدان «روایدی»گستر عنصدر شهای نقها، و از بین گزارهدر بین مکان «خانه»عنصر 

( 1317  وهابیداندهقدان و  .از بیشترین فراوانی برخوردار هستن  «شناختیجهان مترفت»زیرشمول 

بدر  کابوسدهای روسدیبه بررسی گکتمان استتاری یکی از آثار حسین پناهی با عندوان  پژوهشیدر 

کاررفتده اساس انگارة آمیختگی مکهومی پرداختن  و نتایج نشان داد که وی در ترکیبات استتاری بده

ایدن ای از گوندهتکاده از ادغام دو فضای درون اد ذهنی و نیز شبکۀ دوسداحتی بدهدر این اشتار با اس

                                                                                                                                                          
1. cognitive poetics 

2. M. H. Freeman 

3. Embodied cognition 

4. Text World Theory  

5. discourse world 

6. text world 

7. sub-world 

8 . P. Werth 

9. J. Gavins 
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مکهدومی، فرایند   آمیختگدی ۀبا استکاده از نظری( 1316رضازی و همکاران   بهره گرفته است. انگاره

( در 2115  1بدمادند . وند رزاده مورد بررسدی قدرار دسازی را در یکی از اشتار کامران رسولمتنی

هدای مربدوط بده خدود: شناسدایی دید گاه گکتمدان انگارة جهان مدتن و داسدتان»پژوهشی با عنوان 

یک رویکرد جهان متنی برای مطالتۀ هویت زبانی در تتاملات گکتمانی ارازه کدرده اسدت. « شناختی

( در پژوهشی نقش انگارة جهان متن را مورد بررسی قرار داده است تا نشان دهد  2112  2هرگریوز

بیان کدرده ( 2112  3ولاستا افتن . میها اتکا  که اثرات دی گاهی یا نقطه نظرات چگونه در افسانه

ادبیدات اسدت کده شدامم کداربرد  کدردن بدهشترشناسی شناختی راه ج ید ی بدرای فکدراست که 

کند  کده بیان می( 1116  4ترنر همچنین،د. شوشناسی در متون ادبی میشناسی شناختی و روانزبان

واقع، داندش ادبدی اسداس گیرد و درت میهای روزمره از ذهن و تککر ادبی نشأتمام اعمال و رفتار

 عملکرد ذهن ماست. 

تتد اد نده و  بدوده (کیکی و کمَیآمیخته  از نوع  پژوهش حاضر شناختیماهیت روشهمچنین،  

اسدتخرا  و بدا « رومدان تداریخی یداقضیۀ داستان باسدتانی »از متن داستان  ایبن  به روش کتابخانه

 .  مورد بررسی قرار گرفتن تللیلی -توصیکی استکاده از روش

 (1111ورث ) ی متنهاجهان نظریة -2

 مطدر  (1111ور)   توسد بدار  گیری از فرضیات شناختی، اولدینبا بهره« های متنجهان» انگارة

 ایدن بردند . براسداس کداربده آن را (2117  گاوینز و (2112  ولاستا  مانن  افرادی ش ، و بت ها

 بده خدود ذهدن در را جهدان و فضدا صلنه، کنن ،می برقرار ارتباط یک یگر با وقتی هاانسان انگاره،

رویکردی شدناختی در شترشناسدی انگارة این  (.244: 2111و همکاران، 5کشن   اوبرگانمی تصویر

ین سدطو  عبارتند  از: جهدان ا تشکیم ش ه است؛مشخص مکهومی  سه سطح ازکه  شناختی است

گکتمان، جهان متن و جهان زیرشمول. اولین سطح، جهان گکتمان است که بافت مدوقتیتی بلافصدم 

مشارکین در ارتباط و تمدام ده . جهان گکتمان نه تنها گوین ه یا نویسن ه و نیز مخاطبان را شکم می

ها با خود بده گیرد، بلکه تمام دانش شخصی و فرهنگی را که آنمیها را فراعناصر بافت بلافصم آن

                                                                                                                                                          
1. I. van der Bom 

2. H. Hargreaves 

3. P. Stockwell 

4 . M. Turner 

5. P.Obreg  َ n 
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هدای داسدتان اساس احساسات و باورهای شخصدیتبر کهشود آورن  نیز شامم میروی اد زبانی می

کده هدای ذهندی بازنمایی( 11 :2117 به باور گاوینز همچنین، (. 117 :1111 ور)،گیرد  شکم می

گداوینز شدون . نامی ه می« های متنجهان» ، ندهدر ذهن خود شکم میها هنگام ارتباط با هم انسان

هدای هدای ذهندی انسدان از موقتیدتسدازی و در  بازنمداییکه مکهوم ستا بیان کرده (2: 2117 

هدا جهدان سدازیکارگیری این مکهومیو به گیریها و چگونگی شکم1وارهش ه از طریق طر تجربه

 سداز ندام دارند .جهداندهند ، عناصدر شکم مدیرا ی متن هاجهانکه عناصری . شودمتن نامی ه می

 4و اشدیاک 3، شخصدیت2ساز را بده چهدار دسدتۀ زمدان، مکدانجهان( عناصر 137 :2112  ولاستا 

 است.نمایش داده ش ه زیر که در ج ول  بن ی کرده استطبقه

 (131 :2112ول،استاکساز )جهان. عناصر (1)جدول 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 گروه اسمی گروه اسمی های مکانیقی  زمان صرفی فتم

 ضمیرها ضمیرها های مکانیبن  هانظام وجه فتم

   گروه اسمی مکانی خا  5های زمانیقی 

    بن های قی ی

دهد ، عنصدر های متن را شکم مدیجهانمتنیت و ( دومین عنصری که 2112ول  به باور استا 

هدای در گدزاره .کش را در این انگاره به تصویر میپویایی جهان متن که  نام دارد 6گسترنقش گزارة

ندوعی کدنش را  ،این عناصر پردازن .ها و اشیاک میگستر افتالی هستن  که به توصی  شخصیتنقش

ها و یند افرها و ، روی ادها، حالت7هاش ن کنشنتیجه باعث ساختهو در دهن نشان میدر این افتال 

(. 132 :2117گداوینز،شدون   مدتن مدی جهانها در مرتب  با اشیاک و شخصیت 8هر است لال و اسناد

 کده ازشدون  مدی بند یطبقده 12و دستوری 11، گکتمانی11، توصیکی1به رواییها در این انگاره گزاره

                                                                                                                                                          
1. schemata 
2. location 
3. character 
4. object  
5. temporal adverbs 
6. role-advancing 
7. actions 
8. predicate 
9. narrative 
10. descriptive 
11. discursive 
12. instructive 
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 ان .ها در ج ول زیر نشان داده ش هگزاره. برخوردارن خاصی  هایو کارگکت 1اسناد، کارکرد

 (2112:131ول،استاکگستر )های نقش. گزاره(2)جدول 

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن

 4، برشمردن3گزارش 2گسترپیرن  کنش، روی اد روایی

 توصیکی:

 صلنه

 شخص

 5روال عادی

 6حالت

 7حالت، وصکی

 8عادتی

 1گسترصلنه

 11گسترشخص

 11گسترعادت

 12توصی  صلنه

 13توصی  شخصیت

 14توصی  عادت

 ، نتیجه17فرض 16گسترموضوع 15ربطی گکتمانی

 21، فرمان21درخواست 11گستره ف 18امری دستوری

بد ون آنکده  ؛کنن ایجاد می را نیز نوعی از تنوع در متنیت ،در سومین لایههای زیر شمول جهان

نویسدن ه بدا  :عندوان مادالبده .کمترین گسستگی را در همان جهدان مدتن مدورد نظدر ایجداد کنند 

تدر شدود و جالد نی میروشمول دباعث تشکیم جهان زیر کن نگری که در روایت ایجاد میواپس

توجه مخاطد  را بده جهدان مدتن اصدلی جلد   ا نگری، مج دبت  از اتمام آن واپس بلافاصله کهآن

در پید ایش جهدان مدتن ج ید  دخیدم  نیدزهای داسدتان شخصیت (.141 :2112ول،استا  کن  می

                                                                                                                                                          
1. function 

2. plot-advancing 

3. report 

4.recount 

5. routine 

6. state 

7. attribute 

8. habitual  

9. scene-advancing 

10. person-advancing 

11. routine-advancing 

12. describe scene 

13. describe character 

14. describe routine 

15. relational 

16. argument-advancing 

17. postulate 

18. imperative  

19. goal-advancing 

20. request 

21. command  
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ده  که همراه بدا های داستان رخ میهایی در شخصیتنگریواپسگاهی  ،صورت کهبه این .هستن 

. شدودایجاد جهدان مدتن بد یتی مدیها باعث هایی در زمان و مکان است و این دگرگونیدگرگونی

   (.41 :2117 گاوینز، 

 ی متن در داستان هاجهان انگارۀ واکاوی -3

   گفتمان جهان -3-1

در ایدن  ،بنابراین .گیردی داستان شکم میهاشخصیت بر اساس احساسات و باورهای جهان گکتمان

 شدرکت کنند گانداسدتان، این در  که خواه  ش اشاره  موضوعهای متن به این جهانانگارة از  لایه

ی صداد  هد ایت هداناگکتمان این داستان نیز مانن  سایر داسدت جهانهستن .  پیرمردو سوار، دختر 

کده خوانند ه تدا پایدان  هدای هد ایت اسدتاین خصوصیت اصدلی نوشدته .فریبن ه و عجی  است

باش  هد ایت خدود های داستان را به درستی تشخیص ده  که اگر قرار ماهیت شخصیتتوان  نمی

مکدان وقدوع  های داستان ملسوب شود، آن یک نکر چه کسی خواه  بدود جزک یکی از شخصیت

مشدخص  سدپس شدود وای ملقر توصی  مدیکلبهصورت بهابت ا توس  راوی  ،یداستاناین قضیۀ 

قصری مجلم است و این مؤی  جابجایی راوی از ذهنیت سوار بده راوی  ،ملقر ۀشود که این کلبمی

راوی تتم ا  خوانند ه را در چند ین مسدیر جابجدا کدرده و در نهایدت در  .اصلی یا دانای کم است

به ناگداه قهرمدان  ،کن که ذهن خوانن ه را به سمت یک داستان عاشقانه و وقایع آن ه ایت میحالی

نجای داستان فردی خوش هیکم، جذاب و بلن  بالا توصدی  شد ه بدا للندی مرد داستان را که تا ای

 .ش کُآمیز میتلقیر

 متن جهان -3-2

بند  از داسدتان  1را در گسدتر های نقشساز و گزارهعناصر جهان ،متن هایجهان لایۀ دوم انگارهدر 

دختدر جدوانی  ۀشروع این داسدتان از جلدوی در خاند ۀنقط .موردنظر مورد بررسی قرار خواهیم داد

افتد . سوتر در حیاط خاندۀ همدان دختدر اتکدا  مدیشود و نقطۀ پایان داستان چن  ق م آنشروع می

داسدتان بدا دنیدای واقتدی تاپدان، نیسدت. پیاداستان، کدارعاقبت خوشی در انتظار شخصیت اصلی 

شدویم کده در نیمۀ راه وارد دنیای تخیلی وی می .شودشروع می ،تاپانپیایتنی کار ،شخصیت اصلی

اما این برگشت به سود شخصیت  ،گرددداستان به دنیای واقتی برمی ۀخاتم .نقطۀ او  داستان است

 اصلی نیست.
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ابرهای سیاه ژولی ه، سطح شکاف آسمان را پوشانی ه بدود، صد ای غدرش آسدمان : بند اول

که ناگهان سواری بلن  بالا از دور خدودش را در ان از ش ه بود غرمبه در صلن صلرا طنین

البداب تازان ، همین که دمِ کلبه حقیری فدرا رسدی  د پوستین بخارازی پیچی ه چهار نتم می

های درشت جدذاب و دمداق قلمدی از در باز ش  و دختر جوانی با گیسوان سیاه، چشم. کرد

  «آیی ای سوار رعنا تو کیستی و از کجا می»پشت در گکت: 

 در بند اول داستان سازعناصر جهان. (3)جدول 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 )وجه اخباری(: کاملگذشتة 

 پوشانی ه بود

 ان از ش ه بودطنین

  بود( پیچی ه

 

 آسمان

 صلرا

 صلرا

 

- 

- 

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 

 ابر

- 

 پوستین

 استمراری )وجه اخباری(:  گذشتة

 تازان می

 

 از دور

 

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 

- 

 ساده )وجه اخباری(: گذشتة

 فرارسی 

 الباب کردد 

 در باز ش 

 گکت

 

 دم کلبه

- 

- 

 پشت در

 

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

- 

 دختر جوان

 

 کلبه

 در

- 

- 

 ساده )وجه اخباری(: حال

 که هستی(  کیستی 

 

- 

 

 دختر جوان

 

- 

  اخباری )وجه اخباری(: حال

 ییآمی

 

 کجا

 

 دختر جوان

 

- 

بدا ذکداوت بدا  ةخوانند  اسدت. بر کم داسدتان ایفضاسازی هنرمن انه بن  اول سازعناصر جهان

بده آوارگدی و آشدکتگی شخصدیت اول یتندی « ژولی ه، آسمان غرمبه، ناگهان»خوان ن کلماتی نظیر 

بیدانگر  گذشتۀ کاممشود. کاربرد زمان داستان رهنمون می آسا و ناگهانیتاپان، و اتکاقات بر کاراپی

 پشت در، دم کلبه و کجدا»گذشت اوضاع پریشانی است و رسی ن به زمان حال؛ مکان داستان هنوز 

اند  و هندوز هدای اصدلی بدا فاصدله ذکدر شد هشخصدیتگونه که پی است، همان .است«  نامکهوم(

هستن  کده هدر دو « ابر و پوستین»داستان  کاشیا ان .نگرفتهای در کنار یک یگر قرار صورت مکالمهبه

 .  ان ش گی و ع م عریانیملو ،نماد پوشش
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 در بند اول داستان گسترهای نقشگزاره. (4)جدول 

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله
 توصی  صلنه گسترصلنه وصکی توصیکی: صلنه ابرهای سیاه ژولی ه، سطح شکاف آسمان را پوشانی ه بود

 توصی  صلنه گسترصلنه وصکی توصیکی: صلنه ان از ش ه بودغرمبه در صلن صلرا طنینص ای غرش آسمان
 توصی  شخصیت گسترشخص وصکی حالت/ توصیکی: شخص سواری بلن  بالا خودش را در پوستین بخارازی پیچی ه

 توصی  صلنه گسترصلنه وصکی توصیکی: صلنه تازان می… از دور …سواری بلن  بالا
 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه دم کلبه حقیری فرارسی … سواری بلن  بالا( همین که 

 گزارش گسترپیرن  کنش روایی د  الباب کرد …بالا سواری بلن 
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی باز ش  در

 گزارش گسترپیرن  کنش روایی از پشت در گکت…دختر جوانی 
هدای درشدت جدذاب و دختر جوانی با گیسوان سیاه، چشم

 قلمیدماق
 توصیکی: شخص
 توصیکی: صلنه

 وصکی
 حالت

 گسترشخص
 گسترصلنه

 توصی  شخصیت
 توصی  صلنه

 درخواست گستره ف امری دستوری  آییای سوار رعنا تو کیستی و از کجا می

کند ؛ در را در ذهن خوانن ه ت اعی می نویسن ه با توصی  صلنه، فضای موجودبخش، در این 

ارتبداطی بدین توصدی   ،کن  تدا خوانند ههای صلنه، توصی  شخصیت را نیز ذکر میبین توصی 

نویسدن ه شدروع داسدتان را بدا  همچندین، .نماید صلنه و توصی  شخص در ذهن خودش ایجاد 

 برد.ها پیش میتوصی  ملی  و شخصیت

دختر اصابت کرد ملو جمال او گردی ؛ دست روی قلبش همین که چشم سوار بر  :بند دوم

گذاشت و گرپ روی زمین نقش بست، دختر بازوهای او را مالش داد، سوار به حال آم  و 

 :زیر ل  با خودش گکت

تاپان، قونسول آرمانستان هاستام، که بد اربار مالکدان مالکدا ایدران و آنیدران مان کاراپی -» 

   .«باشاماسمردیس غاص  عازم می

 در بند دوم داستان سازعناصر جهان. (1)جدول 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 ساده )وجه اخباری(: گذشتة
 اصابت کرد
 گردی 
 گذاشت
 نقش بست
 مالش داد
 به حال آم 
 گکت

 
 دم کلبه
- 
- 

 روی زمین
- 
- 
- 

 
 دختر جوان
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 تاپان( کاراپیسوار ارمنی 
 دختر جوان
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 .(1)جدول ادامة 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان
 :اخباری )وجه اخباری( حال

 میباشام
 
- 

 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 
- 

 ساده )وجه اخباری(: حال
 هاستام  هستم(

 
- 

 
 تاپان( کاراپیسوار ارمنی 

 
- 

که به زمان دسدتوری داستان بیش از این. ساده است گذشتۀمملو از زمان  در این بن  سازعناصر جهان
بلافاصدله بده زمدان مضدارع  ،ال زمان ماضدی سدادهنبتوجه کن ، متطوف به وجه اخباری آن است و به د

از عنصدر مکدان بده همچندین، غیردور به حال پرتاب کن .  ۀشود تا خوانن ه را از گذشتاخباری وصم می
همدان مدوارد اند   هدم  ؛شخصیت اصلی( آوارگی کنونی  صورت آگاهانه ح اقم استکاده را برده است

 کند .مدی کالقدا« روی زمدین، دم در»را بدا کلمدات ، تاپانکاراپیداستان، یتنی شخصیت اول « بلاتکلیکیِ»
 آم ه است.  تکل بیساده و خالی است؛ گویی که شخصیت اصلی  هم کاملا  اشیاکعنصر 

 در بند دوم داستان گسترهای نقشگزاره. (1)جدول 
 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله

، سوار بده حدال آمد  و …که چشم سوار بر دختر اصابت کرد همین
 :زیر ل  با خودش گکت

 روایی
 توصیکی: شخص

 کنش
 حالت

 گسترپیرن 
 گسترصلنه

 گزارش
 توصی  صلنه

تاپان. قونسول آرمانستان هاستام که ب ربار مالکان مالکدا پیامان کار
 باشامایران و انیران اسمردیس غاص  عازم می

 گسترشخص وصکی توصیکی: شخص
توصی  
 شخصیت

متطدوف داسدتان گویی به جزییدات از کلیتوجه خوانن ه را  ،گسترهای نقشگزاره، در بن  فو 
 مل ود ش ه است.به توصی  شخصیت اصلی داستان عبارتی، بهو ان  کرده

قلق و اضطراب دختر از وجناتش هوی ا بود، زیرا که او هم بده یدک نظدر عاشدق  :سوم بند
صدکا : ای جوان خیلدی خدوش آمد ی»: سپس گکت. تاپان فرستاده ارمنستان ش ه بودکاراپی

   .«آوردی کلبۀ حقیر ما را منور نمودی

 ساز در بند سوم داستان. عناصر جهان(1)جدول 
 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 گذشتة ساده )وجه اخباری(:
 هوی ا بود
 گکت

 خوش آم ی
 صکا آوردی
 منور نمودی

 
- 
- 
- 
- 
 کلبه

 
 دختر جوان
 دختر جوان
 دختر جوان
 دختر جوان
 دختر جوان

 
- 
- 
- 
- 
- 

 : )وجه اخباری( گذشتۀ کامم
 عاشق ش ه بود

 
- 

 
 دختر جوان

 
- 
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همچدون مکدان و اشدیاک، توجده  ،سدازیگرفتن عناصر جهدان، نویسن ه ستی دارد تا با نادی هبن در این 

 های داستان که دختر جوانی است متطوف کن .خوانن ه را به یکی از شخصیت

 گستر در بند سوم داستانهای نقش. گزاره1جدول 

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله

 از وجناتش هوی ا بود قلق و اضطراب دختر

 گیری: دختر مضطرب بود( درونه

 توصیکی: صلنه

 توصیکی: شخص

 حالت

 حالت

 گسترصلنه

 گسترشخص

 توصی  صلنه

 توصی  شخصیت

تاپان فرستاده به یک نظر عاشق کاراپی … دختر

 ارمنستان ش ه بود
 گزارش گسترپیرن  کنشی روایی

: جوان خیلدی خدوش آمد یای : »سپس گکت

 «.صکا آوردی کلبۀ حقیر ما را منور نمودی

 (خوشنودی دختر از آم ن سوار: گیریدرونه 

 روایی

 توصیکی: شخص

 توصیکی: شخص

 گکتمانی

 کنشی

 وصکی

 حالت

 ربطی

 گسترپیرن 

 گسترشخص

 گسترشخص

 گسترگزاره

 گزارش

 توصی  شخصیت

 توصی  شخصیت

 نتیجه

ماابۀ عناصدری هسدتن  کده داسدتان را بده پدیش گستر در داستان بهنقش هایاز آنجایی که گزاره

شون ، بنابراین تکرار جملات در این بن  از زبدان برن ة داستان ملسوب میعبارتی، پیشبرن  و بهمی

 برد. تاپان پیش میدختر جوان، حواد) را به سود کاراپی

زیر بغدم مداه سدلطان خدانم را گرفدت  تاپان افسار اسبش را به در بست،کاراپی :چهارمبند 

ولی کلبۀ آن هدا حقیدر نبدود و دختدر از راه شکسدته . خرامان خرامان وارد کلبۀ حقیر ش ن 

های خوشدبو باق بزرگی بود که به انواع ریاحین آراسته و به گم. نکسی گکته بود حقیر است

. خوان ند مدی پیراسته بود؛ مرغان خوش اللان روی شاخسار درختان نغمدات عشدق انگیدز

  .شککتن گکتن  و گم میرفتن ، گم میتاپان گلچین گلچین با ماه سلطان خانم راه میپیاکار

 داستان چهارمدر بند  سازعناصر جهان. (1) جدول

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 ساده )وجه اخباری(: گذشتة

 بست

 گرفت

 واردش ن 

 حقیر نبود

 بود

 بود

 

 کلبه

 کلبه

 کلبه

 کلبه

 باق

 باق

 

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 تاپان(دختر جوان/ سوار ارمنی  کاراپی

 تاپان(دختر جوان/ سوار ارمنی  کاراپی

- 

- 

- 

 

 در، افسار اس 

- 

- 

- 

 ریاحین

 هاگم
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 . (1)جدول ادامة 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 )وجه اخباری(: گذشتة کامل

 گکته بود

 

- 

 

 دختر جوان

 

- 

 استمراری )وجه اخباری(: گذشتة

 خوان ن می

 رفتن راه می

 گکتن گم می

 شککتن گم می

 

 شاخسار درختان

 باق

 باق

 باق

 

- 

 تاپان( کاراپیدختر جوان/ سوار ارمنی 

 تاپان(کاراپیدختر جوان/ سوار ارمنی  

 تاپان(کاراپیدختر جوان/ سوار ارمنی  

 

- 

- 

- 

- 

-استمراری تکرار می گذشتۀگوارایی که برای هر دو با  ۀگذشت، گذشته است اما بن  بالازمان در 

اسدتمراری بیدان  گذشتۀنویسن ه تمایم دارد تا للظات خوش دو شخصیت را در قال  زمان . ..شود

یابد . ه باق تغییدر مدیآی  و بمکان از کلبه بیرون می ها ت وام بخش .کن  تا به خوشی و شادمانی آن

همچنین، شون . کاملا  دوشادوش هم ذکر می است؛ اکنون دو شخصیتگر للظات خوش باق نمایان

 رود.انگیز است پیش میبه سوی آنچه دلنیز  کاشیا

 داستان چهارمدر بند  گسترهای نقشگزاره. (11) جدول

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله

 گزارش گسترپیرن  کنش روایی تاپان افسار اسبش را به در بست،کاراپی

 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه زیر بغم ماه سلطان خانم را گرفته

 گزارش گسترپیرن  کنش روایی وارد کلبۀ حقیر ش ن 

 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه کلبۀ آن ها حقیر نبود

 نتیجه گسترعموضو ربطی گکتمانی دختر از راه شکسته نکسی گکته بود

هدای خوشدبو به انواع ریاحین آراسته و به گم بزرگی بود کهباق 

اخسار درختدان نغمدات پیراسته بود؛ مرغان خوش اللان روی ش

 خوان ن عشق انگیز می

 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه

رفتن ، گدم چین با ماه سلطان خانم راه میتاپان گلچین گلپیاکار

 شککتن گکتن  و گم میمی
 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه

، توصدی  صدلنه بپردازد های داستانیتشخصبه توصی  ها بیش از آنکه توصی در بن  فو ، 

تدر و ، پررند پیرامدونت اعی صلنه و القای ملی   ، همچنین،برای نویسن ه آشکار است که .است

 تر از خود اشخا  است. مهم
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همانا . کلبه حقیر ما را منور نمودی»  -: دنباله حرف او را گرفتماه سلطان خانم  :پنجمبند 

سدر آور، یدک به درستی که روز سپری ش ه و ش  فرا رسی ه؛ امش  را در کلبۀ حقیر ما به

   «.کنیمملاغه آب دیزی را زیاد می

 داستان پنجمدر بند  سازعناصر جهان. (11)جدول 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان
 )وجه اخباری(:گذشتة ساده 
 گرفت دنباله...

 نمودی

 
- 
- 

 
 دختر جوان
 دختر جوان

 
- 
= 

 = دختر جوان در کلبه امش   قی  زمان(
 حال کامل )وجه اخباری(:
 سپری ش ه  است(
 فرارسی ه  است(

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 وجه امری:
 سر آوربه

 
 کلبه

 
 دختر جوان

 
- 

 حال اخباری )وجه اخباری(: 
 زیاد می کنیم

 
- 

 
 ما

 
 ملاغه

شایان ذکر است که تکرار عباراتی که در اوایم داستان نیز ذکر ش ه بود، بر تکرار خواستۀ قلبدی 

 هایش کاملا  تتم ی و ه فمن  هستن .ماه سلطان تأکی  دارد. اصولا  تکرارهای ه ایت در داستان

 داستان پنجمدر بند  گسترهای نقشگزاره. (12)جدول 

 کارگفت کارکرد اسنادنوع  نوع متن جمله
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی ماه سلطان خانم دنباله حرف او را گرفت

 نتیجه گسترموضوع ربطی گکتمانی کلبه حقیر ما را منور نمودی
 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه روز سپری ش ه و ش  فرا رسی ه
 درخواست گستره ف امری دستوری سر آورامش  را در کلبۀ حقیر ما به

 فرض گسترموضوع ربطی گکتمانی کنیمیک ملاغه آب دیزی را زیاد می

برد. تتارفات و های اصلی پیش میگستر این بن ، حواد) داستان را به نکع شخصیتگزارة نقش

عاشدقانه بدیش « خواهشدی»اصرارهای شخصیت ماه سلطان در داستان به جملات دستوری و امری، 

 نیست.

هزار تدا جدان . خوش آم ی که مرا خوش آم  از آم نت! به به: »کل  زل  علی :ششمبند 

  .«گرامی ف ای هر ق مت
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 داستان ششمدر بند  سازعناصر جهان. (13) جدول

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 گذشتة ساده )وجه اخباری(:
 خوش آم ی
 آم 

 
- 
- 

 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 کل  زل  علی گوین ه(

 
- 
- 

تابدان، ساز در این بن ، نیدز در پدی کسد  ملبوبیدت، مقبولیدت و مترفدی کداراپیعناصر جهان

 شخصیت اصلی داستان، است.

 داستان ششمدر بند  گسترهای نقشگزاره. (14)جدول 

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله
 نتیجه گسترموضوع ربطی گکتمانی خوش آم ی ... هر ق مت.

خواهد  داسدتان را در گیری از متن گکتمانی میگستر در بن  فو  نیز با بهرهبنابراین، گزارة نقش

 تاپان پیش ببرد.ورای جملات، به سود کاراپی
تاپان شرط تتظیم و تکریم به جای آورده، زمین ادب بوسده داد و بده روی پیاکار :هفتمبند 

تاپان سرکشدی  سلامتی کاراپیدا به وویسکی سگیلاسی  ،کل  زل  علی. نشیمن قرار گرفت

هم به دست او داد که گرفت بده سدلامتی مداه سدلطان خدانم لاجرعده  کوکتمو یک گیلاس 

  .سپس از هر در سخن به میان آم . کشی رت وه

 داستان هفتمدر بند  سازعناصر جهان. (11) جدول

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 )وجه اخباری(: کاملگذشتة 
 به جای آورده  بود(

 
- 

 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 
- 

 ساده )وجه اخباری(: گذشتة
 بوسه داد
 قرار گرفت
 سرکشی 

 به دست او داد
 گرفت
 هرت کشی 
 به میان آم 

 
- 

 روی نشیمن
- 
- 
- 
- 
- 

 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 پیرمرد
 پیرمرد

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

- 

 
- 
 نشیمن
 گیلاسی
 گیلاس
- 
- 
- 

ش ه در بین تاپان هستن  تا خوانن ه به صمیمت ایجادپیاپیرمرد و کار ،در این بخش هاشخصیت

للظات خدوش  ةکنن موجود بساط عیش و نوش است تا خوانن ه نیز دنبال کن شود. اشیائها مطمآن
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ن است و نه باق تا هم به نزدیکی آن دو اشاره کن  و هم بداق را مکدان میها باش . مکان روی نشآن

 مق سی برای ابراز عشق در ذهن خوانن ه ملکوظ و مق س نگه دارد.

 داستان هفتمدر بند  گسترهای نقشگزاره .(11) جدول

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله
و تکریم به جای آورده، زمین ادب بوسده داد  تاپان شرط تتظیمپیاکار

 و به روی نشیمن قرار گرفت
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی

تاپان سرکشدی  کل  زل  علی، گیلاسی ویسکی س ا به سلامتی کاراپی
و یک گیلاس کاکتیم هم به دست او داد ... سپس از هر در سدخن بده 

 میان آم .
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی

نوع متن روایی است تا  با ندوع اسدنادی کده گستر بن  بالا پی است، گونه که از گزارة نقشهمان

 ۀگکت گزارشدی، للظده بده للظدکار با استکاده از . همچنین،های موجود را بیان کن کنش ،آوردمی

 شمرد.های داستان را برمیشخصیت اوقات خوش

اجدازه رخصدت خواسدت کده بدرود و تاپان دعوت او را اجابدت کدرد و پیاکار :هشتمبند 

ماه سلطان خانم او را به اطا  خواب مجللی دلالت نمود کده همده مبدم و . استراحت بنمای 

. ای با انگشتان موا  به طرف او  فرسدتاد و رفدتبود بت  بوسه« گالری باربس»اثاثیه آن کار 

توانسدت بده مدیتاپان جامه از تن برگرفت و در رختخواب افتاد، ولدی کجدا خدواب کارپی

پیچی  و سیگار پشدت سدیگار زد و به خودش میاش مام مار غلت میچشمانش بیای   همه

ناگاه در همین وقت ص ای پیانو از اطا  مجاور بلن  . آم اش نمیکشی  و خواب به دی همی

  .زدن را می« طوطی به سر درخت»ش  که آهن  

 داستان هشتمدر بند  سازعناصر جهان. (11)جدول 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 ساده )وجه اخباری(: گذشتة
 اجابت کرد

 رخصت خواست
 دلالت نمود
 بود
 فرستاد
 رفت

 جامه برگرفت
 افتاد
 بلن  ش 

 
- 
- 

 اطا  خواب
 اطا  خواب
- 
- 
- 

 رختخواب
 اطا  مجاور

 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 دختر جوان
- 

 دختر جوان
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

- 

 
- 
- 
- 

 مبم و اثاثیه
 انگشت
- 
 جامه
 رختخواب
 پیانو
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 (.11)جدول ادامة 

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 التزامی )وجه التزامی(:حال 
 برود

 استراحت بنمای 
 می توانست بیای 

 
- 
- 
- 

 
 تاپان( کاراپیسوار ارمنی 

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 
- 
- 
- 

 استمراری )وجه اخباری(: گذشتة
 زدغلت می
 پیچی می
 کشی می
 آم   وجه منکی(نمی

 زدن می

 
 رختخواب
 رختخواب
- 
- 

 اطا  مجاور

 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 تاپان( کاراپیسوار ارمنی 
 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

- 

 
 رختخواب
 رختخواب
 سیگار
- 
 پیانو

هدا قدرار آرزوهدای شخصدیت هدا وخواسدتهخد مت در ایدن بند ، اکنون عناصر جهان متن در 

ور سدازن . کداربرد ان  تا این حدس آتشدین را شدتلهاشیا و مکان دست در دست هم داده .گیرن می

 کی  دارد.ها تأتکرار این حس در وجود شخصیتاستمراری بر  گذشتۀزمان 

 داستان هشتمدر بند  گسترهای نقشگزاره. (11) جدول

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی پی تاپان دعوت او را اجابت کرداکار

اجازه رخصدت خواسدت کده بدرود و اسدتراحت 
 بنمای 

 درخواست گستره ف امری دستوری

ماه سلطان خدانم او را بده اطدا  خدواب مجللدی 
 دلالت نمود

 گزارش گسترپیرن  کنش روایی

 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه بود« گالری باربس» همه مبم و اثاثیه آن کار 
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی ای با انگشتان موا  به طرف او  فرستاد و رفتبوسه
تاپان جامه از تن برگرفت و در رختخدواب پیاکار
 افتاد

 گزارش گسترپیرن  کنش روایی

 فرض گسترموضوع ربطی گکتمانی توانست به چشمانش بیای ولی کجا خواب می
-زد و بده خدودش مدیاش مام مار غلت میهمه

کشی  و خواب به ر میپیچی  و سیگار پشت سیگا
 آم اش نمیدی ه

 توصیکی:
 شخص

 توصی  شخصیت گسترشخص حالت

آهند  . ص ای پیدانو از اطدا  مجداور بلند  شد 
 زدن .را می« طوطی به سر درخت»

 توصی  صلنه گسترصلنه حالت توصیکی: صلنه
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بیدانگر انجدام کنشدی از جاند  روایدی هسدتن  تدا  گستر عموما های نقشگزارهدر بخش فو ، 

 ه ف باشن .شخصیت اصلی در جهت رسی ن به مقصود و 

تاپان با ماه سلطان خانم داد، داستان تاریخی عشقبازی کاراپیگر این قضیه رخ نمیا :نهمبند 

شد ، ولدی در زمان اسمردیس غاص  در جزیره شیخ  شدتی  خیلدی مکصدم و بدامزه مدی

متأسکانه قهرمان رمان ما ص ای توپ کرد و ما مجبوریم داستان او را بده همدین جدا خاتمده 

  .وسلامب هیم، 

 داستان نهمدر بند  سازعناصر جهان. (11) جدول

 اشیاء هاشخصیت مکان زمان

 استمراری )وجه اخباری(: گذشتة

 دادرخ نمی

 ش می

 

- 

 جزیره شیخ  شتی 

 

- 

 تاپان(دختر جوان/ سوار ارمنی  کاراپی

 

- 

- 

 )وجه اخباری(: حال ساده

 یم( هستمجبور 

 

- 

 

 تاپان(سوار ارمنی  کاراپی

 

 توپ

 التزامی )وجه التزامی(: حال

 خاتمه ب هیم

 

 همین جا

 

 ما

 

- 

 ساده )وجه اخباری(: گذشتة

 کرد

 

- 

 

 تاپان( کاراپی سوار ارمنی

 

- 

هدای یز وارد شخصدیترا ن« ما»های عناصر جهان متن، نویسن ه در بخش شخصیتدر این بن ، 

 کمترین استکاده را کرده است. ساده گذشتۀاز نویسن ه در شروع و میانۀ داستان  کن .داستان می

 داستان نهمدر بند  گسترهای نقشگزاره. (21)جدول 

 کارگفت کارکرد نوع اسناد نوع متن جمله

 فرض گسترموضوع ربطی گکتمانی داداگر این قضیه رخ نمی

تاپان با ماه سلطان خانم در زمدان اسدمردیس بازی کاراپیداستان تاریخی عشق

 ش در جزیره شیخ  شتی  خیلی مکصم و بامزه میغاص  
 گزارش گسترپیرن  کنش روایی

ولی متأسکانه قهرمان رمان ما ص ای توپ کرد و ما مجبدوریم داسدتان او را بده 

 فرض گسترموضوع ربطی گکتمانی همین جا خاتمه ب هیم، وسلام.

 تاپدانکاراپیگستر در ساخت جهان متن های نقشساز و گزارهعناصر جهان که ها نشان دادیافته

رفتده در کار، زمان بدهیبه طور کل داستان، بیشتر است.های های متن دیگر شخصیتنسبت به جهان
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کده زمان گذشته است کده بیدانگر گذشدت امدور در خلدال یدادآوی وقدایع از سدوی راوی  داستان

مشدخص اسدت کده چگونده  فو های همچنین، در ج ول. شخصیت اصلی و قهرمان داستان است

ماابۀ ابزاری جهت در  این متن ادبی در پویایی و حرکت داستان به سدوی گستر بههای نقشگزاره

 هدایبدا اسدتکاده از ابدزار شترشناسدی شدناختی، کشد  شدبکه ،بندابراین .کنن جلو ایکای نقش می

مشدخص شد  کده در  گرفتدهانجدامهای خلال تللیمدر  ،همچنینشود. ساختاری داستان فراهم می

شدود کده بدر مواردی، حضور بیش از یک نوع متن مشداه ه مدیگستر در های نقششناسایی گزاره

 .کارگکت هستن  نیز تاثیرگذار استکارکرد و دیگر مقاطع که همان اسناد، 

 شمولی زیرهاجهان -3-3

هدای جهدان لایدۀداسدتان بررسدی شد ه اسدت، ایدن های متن کده در سطح دیگری از انگارة جهان

نوعی تلول و دگرگدونی از یدک فضدا بده در هر گکتمانی، زیرشمول نام دارد. شایان ذکر است که 

هدایی از قبیدم گیرد و این تلول همزمان است با دگرگونی در مشخصدهفضایی متکاوت صورت می

، 1ایاشداره عبارت های زیرشمول به سه گروهجهان( 224-231 :1111ور)  به باور . زمان و مکان

بند  از  1 ها به بررسدیاین جهانبر اساس شون  که در ادامه، تقسیم می 3شناختیو مترفت 2نگرشی

   خواهیم پرداخت. داستاناین 

 ایاشاره عبارت زیرشمول جهان الف.

چشمی نیز به زمدان، مکدان و کنن گان در گکتمان گوشهشود که شرکتاین جهان هنگامی متبلور می

. نشدان از یدادآوری دارند کده  نگر باشن نگر یا آین هتوانن  گذشتهها میاین اشاره. اشیا داشته باشن 

 قی هایی همچدونگیرن ؛ زمانی متناس  با آن نیز مورد استکاده قرار می قی های، یادآوریهمراه این 

 .نگر هستن نگر یا آین ههای گذشتهدهن ة همان اشارهکه شکم« ها، درآین هآن زمان»

 زیرشمول نگرشی جهان ب.

کنند گان  اف شرکتهها و اورآرزوها، باشود که های متنی میای شامم اشارهجهان زیرشمول اشاره

ها شدکم یا شخصیت کنن گانشرکتبر اساس آرزو، باور یا ه ف  که بخش می ساماندر گکتمان را 

 گیرن . می
                                                                                                                                                          
1. deictic sub-world 

2. attitudinal sub-world 

3. epistemic sub-world 
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 شناختیزیرشمول معرفت جهانج. 

و در نتیجده، جهدان  زیرشدمول جهانگیری شناختی به نقش شرط در شکمجهان زیرشمول مترفت

واقدع، بدرای ان یشدۀ هدای متندی در( بر این باور است که ایدن نشدانه2117پردازد. گاوینز  متن می

اره دارد، ای نمایان در ورای متن اشکه به فرض و ان یشه حیثآین  و از این می کارزیربنایی متن به

ها انگارة جهان مدتن این جهان زیرشمول، ابزاری هستن  که به واسطۀ آن توجه است.مهم و درخور 

یدا  شدرکت کنند گانهای فرضدی از سدوی ت  امکان و احتمال خواه  بود. جهانقادر به بازنمایی بُ

هدای و همچندین سداخت« باید »و « خواهد »، «شای »هایی مانن  کارگیری گزارهها و با بهشخصیت

 (.  141: 2112ول،   استا نشومترفی می« اگر... پس»شرطی 

جهدان  این بن ،در  ،بنابراین .ده در هر گکتمانی، تغییر از فضایی به فضای دیگر رخ می اول: بند

دی  مدتکلم از داندای کدم بده ۀای نشان از تغییر مکان از دشت به کلبه، و تغییر زاویشمول اشارهزیر

. سدطر اول بند  بدا کداربرد کلمداتی مادم: بیان ش ه اسدتقول مستقیم نقم صورتکه بهدختر دارد 

آین  در پایان داسدتان دارد. گویدا براعت استهلالی است که حاکی از اتکا  ناخوش« ژولی ه و غرش»

جهدان همچندین، خواهد  آیند ه را ترسدیم کند . همین شیوه می بهای خود نویسن ه در جهان اشاره

 .ش ه استساخته « صلن مکان است -ابر انسان است»های استتارهشناختی با زیرشمول مترفت

همچندین  گدرد زمدانی اسدت.قول مستقیم و عق ای نشان از نقمجهان زیرشمول اشاره بند دوم:

« دید ن»حرکتی مکهوم انتزاعی  ةوارطر  که« دی ن ماده متلر  است»ش ه در بن  بالا، یافت ةاستتار

مبدین جهدان فرضدی  کده آغاز چشم بده سدوی فضدای عیندی صدورت دختدر رفتده اسدت ۀاز نقط

این تصور را بده  ،باش . همچنین، فوران احساس سوار با دی ن دخترمی تاپانکاراپی شناختیمترفت

   تاپان در پی ه فی وارد آن خانه ش ه است.کن  که کاراپیذهن خوانن ه متبادر می

ای و شدمول اشدارهعندوان جهدان زیدرقول مستقیم بدهدانای کم به دختر و نقمتغییر متکلم از  بند سوم:

اش که باعث تغییر چهره و اضطراب درونی و ظداهری تاپان و مکنونات قلبیاحساس دختر نسبت به کاراپی

 کدهشود. شای  اضطراب دختر بیشتر از آنشمول نگرشی در نظر گرفته میعنوان جهان زیراو ش ه بود نیز به

ملصول احساسات سوار و او باش ، ملصول فضای حاکم بر جامتده اسدت کده در تصدور دختدر مدانع از 

 گیری این عشق خواه  بود.شکم

ای دارد. ترسیم فضدای بداق، در این بن ، زمان گذشته نشان از جهان زیرشمول اشاره: چهارمبند 

ای خدود وش در جهدان اشدارهکند  و خوانند ة بداههای ابت ای عشق را متبادر مدیها، لذتخوشی
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های باق زودگدذر و مدوقتی هسدتن . قید های ها همانن  همان زیباییدرخواه  یافت که این خوشی

حقیدر و »، تضداد دو واژة «تاپان، حقیر، گمکاراپی»های ، تکرار واژه«گلچینخرامان، گلچینخرامان»

انگیدز ن نغمدات عشدقاللدان روی شاخسدار درختدامرغدان خدوش»و همچندین در جملدۀ « بزرگ

انگداری را بده دادن مخصو  انسان است و در اینجا مولکۀ انسدانکه نغمۀ عاشقانه سر« خوان ن می

قلمدرو مبد و و « گم»که « شککتن گکتن  و گم میگم می»بلبم یا پرن ه نسبت داده است و در جملۀ 

 ان .مترفت شناختیقلمرو مقص  هستن ، همگی مبین جهان « گکتن و شنی ن سخنان عاشقانه»

گدرد قدول مسدتقیم و عقد ای با تغییر زاویۀدی ، نقدمدر اینجا، جهان زیرشمول اشاره :پنجمبند 

و « کههمانا، ب رستی»، قی های «سخن گکتن مادة متلر  است»زمانی همراه است. عبارت استتاری 

دقیقدا   « سلطان خانم ماه»نشانگر جهان فرضی مترفت شناختی هستن . « روز و ش »تناقض دو واژة 

تر مق مات عدیش کن ؛ گویا بر خلاف پیرمرد، او عجله دارد که هرچه سریعجملات قبم را تکرار می

تاپان را فراهم سازد. نویسن ه با تکرار این عبدارت از زبدان مداه سدلطان، در و بزم دو نکره با کاراپی

 کن .را بیان میگیری این حس جهان نگرشی خود، باور کرده و تأکی  به شکم

هزار تدا »قول مستقیم است. در عبارت ای نشان از نقمدر اینجا، جهان زیرشمول اشاره :ششمبند 

کن  کده در این جمله این مکهوم را متبادر می« تا»، کاربرد حرف اضافۀ «جان گرامی ف ای هر ق مت

توان  کار رفته که میهبه جای خود حیوان و موجودی ب« جان»قابم شمارش است. از طرفی، « جان»

 در پیش و جلوی ق م کسی قربانی شود.

جهدان نگرشدی  .گدرد زمدانی اشداره داردعق به  ایشمول اشارهدر بن  بالا، جهان زیر :هفتمبند 

کند . گدویی آن یاب  و این ه ف را دنبدال مدیگیری ارتباط صمیمانه سو  میپیرمرد به دنبال شکم

« تاپدانکداراپی» ةتکرار واژ اکنون جای خودش را به صمیمت داده است.شک و رسمیت ابت ای امر 

 شناختی هستن . همگی مبین جهان مترفت« سخن انسان است-ادب احترام است»های و استتاره

گدرد زمدانی در گذشدته دی  از سالون به اطا  و به عقد ای با تغییر زاویۀجهان اشاره :هشتمبند 

ای اسدت. نگدری در جهدان اشدارهکردن دعوت پیرمرد حاکی از آین هاجابتاشاره دارد و همچنین، 

« درخواسدت کدردن»که به متندای « اجازه رخصت خواست»جهان زیرشمول نگرشی ه ف با فتم 

، کاربرد فتم منکدی در عبدارت «تاپانکاراپی»شمول مترفت شناختی با تکرار واژة است و جهان زیر

خدواب  -رقدص انگشدتان حرکدت اسدت»هدای و استتاره« گاهان»ی  ، ق«آم اش نمیخواب به دی ه»

 ان .مشخص ش ه« حرکت موجود جان ار است -انسان است
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ای به زمان آین ه اشاره دارد. نویسن ه با کداربرد عبدارت در اینجا، جهان زیرشمول اشاره :نهمبند 

تاپدان دارد. گویدا در جهدان آمیز کاراپیاشاره به مردن از نوع وخیم و حقارت« ص ای توپ درکرد»

اگر این قضیه رخ »شود. جملۀ شرطی نگرشی نویسن ه نوعی حسادت به عشق به آن دختر دی ه می

ن مترفت شناختی راوی مبین جها« متأسکانه»و قی  « دادرخ نمی»، کاربرد فتم منکی در فتم «دادنمی

 داستان است.

 گیرینتیجه -4

بده اوضداع روحدی فضاسدازی  کن  تا به کمکای ملقر شروع میکلبهز نویسن ه آگاهانه داستان را ا

دادن داستان به قصدری مجلدم در سو  شاره کن .ا ،تاپانکاراپی، یتنی شخصیت اصلی داستان آشکتۀ

یکباره با دنیایی متکداوت و اما به ،این منظور است که شخصیت اصلی در پی ح اقم بودبیانگرادامه، 

 کدهسداده اسدتکاده شد ه اسدت  گذشتۀاز زمان  بار 43در این داستان شود. یفراتر از تصور مواجه م

بدردن ایدن زمدان، گذشدته را کدارنویسن ه آگاهانه با به. های دیگر داردبا زماناختلاف قابم توجهی 

در ضمیر ناخودآگاه نویسدن ه سدایه روی داده  ا کن  که آنچه قبلاهمیت جلوه داده و چنین بیان میپر

 .سازدو زن گی نویسن ه نمایان می یاب ، اثر خودش را بر داستاندر هرجایی که فرصتی می افکن ه و

 ده .ها را در متن داستان نشان مینمودار زیر کاربرد انواع زمان

 
 در داستان ها()زمان سازعناصر جهانتوزیع فراوانی . (1)نمودار 
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سداز از قبیدم نمودار سدایر عناصدر جهدانترسیم شود و « زمان»آنچه باعث ش ه است تا نمودار 

 اهمیتی است که عنصر زمان در پیشبرد جریدان داسدتان دارد. ،و مکان ترسیم نشود شخصیت، شیک

ان ازد تدا مخاطد  خدودش را در تتلیدق های متکاوت به جریان مینویسن ه م ام داستان را در زمان

توان  زمان را ده  و خوانن ه نمیقرار می خوانن ه را م ام بین گذشته و حال که  ایگونهبه .داردنگه

شدکاف و مشدخص  کاملدا  کها و اشیاها، مکاندر حالی که شخصیت ،بت ی ح س بزن  در بن های 

ح ود « باق»و واژة  بار 7« کلبه»از واژة  ،مکانعنصر از نظر  شود.ها دی ه نمیهستن  و تتلیقی در آن

بودن ایدن به خلوت و تنهایی و در عین حال ساده« کلبه»استکاده ش ه است. بسام  بالای واژة بار  5

تدر اسدت، در تاپان پررن های داستان، اوایم داستان نقش کاراپی. از نظر شخصیتداردارتباط اشاره 

داسدتان  ،یگیرد و در پایان داستان به موازات هم و به تت اد مساواواس  داستان نقش دختر او  می

ک خاصدی دید ه و تمرکدز بدر روی شدیشدود تنوع مشاه ه میاز نظر کاربرد اشیاک،  پذیرد.پایان می

عموما  توصیکی هسدتن ، نویسدن ه کاررفته در این داستان بهگستر های نقشگزارههمچنین، شود. نمی

تان باید  تصویرسدازی گرفتن با داسبای  برای القای تصویر، توصی  کن  و خوانن ه نیز برای ارتباط

هدای از نظدر جهدانهمچندین، ترین گزینده بدرای ایدن مدورد اسدت. توصی  مناس  ،بنابراین .کن 

پررن  نیست و در عوض نویسن ه بیشتر بدر  مکانی چن ان ة، ابت ا اشاردر این داستان نیز زیرشمول

در ادامده کداربرد . تصدویر بکشد تاپان را به پیاذهن کار خیالی ةخواه  آین او می .کی  داردزمان تأ

خوشی اما زودگذر فضای داستان  ةدهن کن  که نشانسبقت گرفته و از خانه به باق تغییر می« مکان»

است و علدت آن ایدن  بسیار کم استکاده ش هاز جهان نگرشی شایان ذکر است که در داستان است. 

زی به بیان آن نیست. در بخدش آرزوی خود رسی ه است و نیا او است شخصیت اصلی داستان به 

آمیز یا آرزویی استکاده نش ه اسدت کده علدت آن شدرای  شناختی از عبارات شرطی و تردی مترفت

گیرد ساخت استتاری فزونی میها ذکر ش ، طور که در بخش تللیمهماناما  ،مطلوب موجود است

کده بدا  دهن ة آن اسدتنشان کلی پژوهش نتایجها ب ه . ای به ارتباط آنتا فضای عاطکی و شاعرانه

رو، از ایدنهای پنهان داستان دست یافدت. به ابتاد و لایهتوان میمتن  هایجهان انگارةگیری از بهره

ها و جملات را ورای واژهش ه در های متنایی پنهانلایهتوان  می خوبیهة آگاه به این انگاره بخوانن 

کش  کن  و آنچه را که نویسن ه به هر دلیلی نگکته اسدت، در   شناختی ابزارهایبا استکاده از این 

 نشان داده ش ه است.های زیرشمول جهانفراوانی توزیع در نمودار زیر  کن  و بشناس .
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 در داستان شمولهای زیرجهانفراوانی توزیع . (2)نمودار 

 منابع

های روسی اثر پنداهی بدر شناختی اشتار کابوس-استتاریخوانش » (1317 دهقان، مستود و بهناز وهابیان. 

 .141-166(: 17  1، مطالتات زبانی و بلاغی .«اساس انگارة نظریۀ آمیختگی مکهومی

سدازوکارهای مکهدومی دخیدم در خدوانش هدای (. »1316رضایی، ح ازق، عادل رفیتدی و مجتبدی پُدردل  

هدای شناسدی و گدویشزبدان «.رسول زاده شترشناسی شناختی: مورد کامران رگوناگون شتر از منظ

 .41-71، 17شمارة ، خراسان

قضیۀ آقابالا و »های متن داستان جهان»(. 1411وهابیان، بهناز، مستود دهقان، ابراهیم ب خشان و اکرم کرانی  

شناسی علمی سبک ۀماهنام. «اثر صاد  ه ایت بر اساس رویکرد شترشناسی شناختی« اولاده کمپانی

 .115-131: 66( شمارة پی در پی 8  14،  بهار ادب سابق(، نار فارسینظم و 
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