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  »جهان متن« در چارچوب نظریه »اولین برف«ن داستا تحلیل
  1ایفا شفائی

  
  

  چکیده
بر اساس  2هاي گی دوموپاساناز مجموعه داستان »برف اولین« قصد بر آن است تا داستاندر این مقاله 

مشارکان . نمایاندرا میك اثر ادبی در چگونگی جهان متننظریه . تحلیل شود 3»نظریه جهان متن«
نظریه توان با می ه آیاکال مطرح این است سئو. دهندقرار می تشکیل جهان متن گفتمانی، متن را پایه

در  تولید این داستان به کار گرفته است و از طریق آن  اي را که نویسندهعمده هايجهان متن ویژگی
تحقیق با  ن؟ در ایشناسائی کرد را، ذهنی خواننده هايبازنمودنیز  راند ورا به پیش میروایت داستانی 

معرفی  شناساندن جهان تولیدي و ادراکی نویسنده و خواننده براي جهان متنبررسی عناصري که نظریه 
محوریت توصیف و گزارشی دارد - روایی ساخت شود که این داستان عمدتاًگیري میکند، چنین نتیجهمی

و  غالب این داستان که از نوع اشاري 4شمولاست و نیز با توجه به جهان زیر پردازي استواربر شخصیت
مکانی در شرایط زمانی و شود که نویسنده عمدتاً با قراردادن خواننده گیري میاست، چنین نتیجهنگرشی 
هاي هاي شخصیتها و نگرشو نیز اینکه تفکرات، خواست روایت داستان را به پیش رانده است ،متفاوت

  .رنگی داردنقش پر و جهان ذهنی خواننده گیري روایت داستانیاصلی داستان در شکل
  

  ، ، جهان زیر شمول6جهان گفتمان، 5بوطیقاي شناختیجهان متن،  نظریه :هاي کلیديواژه
  
  همقدم - 1

شناسی را برابر با که معنیاین است  ،7النگاکربه باور شناختی شناسییکی از فرضیات اصلی در معنی
 تعیین ارزش صدق و شناسی صرفاًفرض عمومی که معنیاین لحاظ با این  دهد و بهسازي قرار میمفهوم

ست ا ايسازي زبان، حیطهمند مفهوممطالعه نظام ).40: 2004 ،کرافت(کذب جمالت است، مخالف است
شناسان قرن بیستم عمدتاً به مطالعه ساختار اکثر زبان. شناسان بوده استها مورد غفلت زبانکه مدت

                                                             
  ifashafaei@yahoo.com شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوي دکتري زبان -  1

2- Guy de Maupassant 
3- Text World Theory  
4- Sub world 
5- cognitive poetics 
6- discourse world 
7- Langaker, R. 
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-شود، توجه نشان میاي که طی آن زبان تولید و درك میداختند و کمتر به فرایندهاي ذهنیپرزبان می
به بررسی شناختی شناسانرخ داد، زبان 1شناختی انقالبدوم قرن بیستم  درست پس آنکه در نیمه. دادند

راستا مفاهیمی در این . هاي زبانی پرداختندمغز انسان در پردازش/وه عملکرد ذهنترِ نحهر چه تمام
هاي ، استعاره)1999 ،لیکاف و جانسون( 3تجربیات جسم مدار )1986(2ي شناختی آرمانیهمچون، الگوها

مطرح گردیدند که هر یک  )1977 ،7و آبلسون 6شانک( 5هاو طرحواره) 1980 ،لیکاف و جانسون(4مفهومی
عالوه بر این، در بررسی . نددهنشان می در جهان از تجربیاتشیک به نوعی بازنمود ذهنی انسان را 

ارتباط زبانی  در ، نقش بافتد توجه قرار گرفتشناختی، موضوع دیگري که مورروان هاي پیچیدهجنبه
دد، صرفاً بر پایه خود گرارتباط زبانی میسر می که از طریق آنها ايدیگر بازنمودهاي ذهنی به بیان. است

در این رابطه بر  یخصی و محیط پیرامون نقش بسزای، بلکه تجارب پیشین فرد، دانش شزبان نیست
  .)8: 2007 ،گاوینز( عهده دارند

ناختی و مبتنی بر همین فرضیات شست که ا اين نیز نظریههاي متجهان در این راستا، نظریه
 کنند، صحنه، فضا ووقتی با یکدیگر ارتباط برقرار میها بر اساس این نظریه، انسان .گرایانه استتجربه

  ). 244 : 2000 ،آبرگون و دیگران(کشندجهان را در ذهن خود به تصویر می
و  است که شامل دست کم دو مشارك رویداد زبانیجهان متن  )136: 2002(8به نظر استاکول

الگوي  به عبارتی نظریه جهان متن ،همچنین بازنمایی حاوي بافتار براي ترکیب متن و بافت است
نیز اصول تجربی  شناسی شناختی وانسان است که بر اساس مفهوم بازنمایی ذهنی در روان پردازش زبان

ایندهاي بر بررسی فر تمرکز اصلی این نظریه .)1389 ،صادقی( شناسی شناختی مطرح شده استزبان
  .ارتباطی انسان قرار دارد

بعدها افرادي . ارائه شد 9»پل ورث« وسیلهه بمیالدي  1990و  1980هاي در دههجهان متن  نظریه
رهیافت معتقد است که  »ورث«در این راستا ). همان( آن را به کار بردند 10و جوانا گوینز ولاستاکمانند 

که در پس تولید و  توان فرایندهاي شناختیریزي نموده است که بر اساس آن میرا پایه ايشناختیانرو
ی شناسایوجود دارد ) دن روزنامه و غیرهتلفنی، اجراي نمایشنامه، خوان مکالمه( نوع ارتباط انسانی هردرك 

  .) 6 :همان ،گاوینز( کند

                                                             
1- cognitive revolution 
2- Idealized Cognitive Models 
3- embodied experience 
4- conceptual metaphors 
5- schemas  
6- Schank, R. 
7- Abelson, R. 
8- Stockwell, P. 
9- Werth, P. 
10- Govins, J. 
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که در ذهن خوانندگان است هایی کل متن و جهان ؛ بلکه تحلیلنیستها تحلیل جملهاین نظریه هدف 
درك جهان متن داستان کار شناختی، ابزاري براي وبه این مفهوم که در این رویکرد ساز. شودایجاد می
با  جهان متن ب در چارچوب نظریهشود و فرایند شناختی درك جهان متن به واسطه ذهن مخاطتلقی می

این ما جهان را از  جسم و ذهن جدایی ناپذیرند؛ بنابر ،اندیشهدر . گیردتحلیلی خواننده محور صورت می
 هاهایی از این تجربهها و قابذهن ما داراي طرحواره. کنیمخود درك میجسمانه هاي خالل تجربه

از انسان . سازیماي میشویم، براي آن تجربه طرحوارهو میوقتی با موقعیت تجربه شده روبر. ستا
شود، تکه زبانی را که با آن روبرو می بتواند هر تا دهدشکل میرا متنی  ،هاي ذهنی خود یا جهانبازنمایی

ها را سازيیري و به کارگیري این مفهومگچگونگی شکل. )10: همان ،گاوینز(سازي و درك کندمفهوم
  .نامندجهان متن می

- شناختی مطرح است به عنوان هستهشناسی در این راستا ورث از برخی مفاهیم کلیدي که در زبان
 ،)1991 2،ریان( 1هاي ممکنجهان این مفاهیم شامل. جویداش بهره میدهنده نظریههاي اصلی تشکیل

، استعاره و مجاز  )1982 6،فیلمور( 5یا قاب ، مفهوم چارچوب)1997 4،فوکونیه(3فضاهاي ذهنی ،)1991
  .مجاز است

این نظریه به  ،لکن علی رغم این مسئله دچار رکود شد،) 1995(ورثمرگ پیشرفت این نظریه با 
نیز  چه تغییراتیمانده است، اگرجا پا بر  مع علمیجوا در وياز ها پس ، تا سالیرویکرد قابل توجه عنوان

شناسی، شناسی، سبکهاي زباندر رشته یدرس واحد این نظریه به عنوان .وجود آمده استه در آن ب
  ).7: همان ،گاوینز(هاي ادبی بارها ارائه گردیده است نظریهشناسی و ، روایتیبوطیقاي شناخت

گی «اثر  »اولین برف«تحلیل شناختی داستان سپس و  انی اصلی این نظریه معرفیمبابتدا در ادامه 
اي به گونهمکان درك و تحلیل متن را ا توانمی این نظریهبا استفاده از . شودارائه می »دو مو پاسان

 سازي ذهنی مخاطب در چارچوبنویسنده در متن و در پی آن مفهومسازي ذهنی که مفهوم ردفراهم ک
  ).1389 ،صادقی( شودجلوگیري هاي شخصی نقدها و تحلیلاز و  نظري و علمی ارائه

  
  جهان متننظریه  - 2
خصوص هاي شناختی در توان به تعمیمر اشاره شد، با استفاده از این رویکرد میهمانطور که پیشت 
جهان « الیه: هان متن از سه الیه تشکیل شده استج نظریه). 2005 7،برند(  هاي ادبی پرداختوشتهن

را از  و ذهن ، بررسی ارتباط زبانیاین نظریه. »شمولجهان زیر الیه«و » جهان متن الیه«، »گفتمان
                                                             
1- Possible Worlds Theory 
2- Ryan, 
3- Mental Space Theory 
4- Fauconnier, 
5- frame 
6- Fillmore, 
7- Brandt, 
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تشکیل  این الیه که اولین الیه .کندو درك گفتمان وجود دارد، آغاز میترین الیه که در تولید بالفصل
مشارك  این الیه شامل دو یا چند. شودنامیده می» جهان گفتمان«الیه  استجهان متن  دهنده نظریه

لکن در هر صورت مشارکان ( اوره دارندمح یگراست که یا به شکل رو در رو و یا از راه دور با یکد زبانی
به شکل نوشتاري در  رویداد زبانی ممکن استهمچنین . )شوندمند وارد این گفتمان میبه شکل هدف

کننده در گفتمان در یک بافت فیزیکی به لحاظ در برخی موارد دو شرکت. رت پذیردتمامی اشکال آن صو
گفتمانی در مکان و زمانی  دیگر از موارد، هر یک از مشارکان زمان و مکان قرار دارند، لکن در برخی

، است گراکه این رویکرد، رویکردي شناخت یایاز آنج ).130: 2003 ،گاوینز(رند متفاوت از یکدیگر قرار دا
محتواي این . گیردنمونه در نظر مینسان زنده و متفکر را به عنوان تعامل پیشرو در رو بین ا تعامل

 ینبر اساس ا .شودبررسی می »جهان گفتمان«کننده آن، در الیه و همچنین بافت فیزیکی احاطهتعامل 
هاي حاکم بر دهند، شامل انتظارات و محدودیترا تشکیل می» جهان گفتمان«رویکرد عناصري که الیه 

 ،گاوینز(سازي و به کارگیري زبان تاثیرگذار استره و دانش فردي و اجتماعی است که در مفهوممحاو
  .شودیه بررسی نمی، این الکه از نوع گفتمان نوشتاري استاین بررسی  در ).9: 2007

  
  جهان متنالیه  - 2-1
- گیِ مشارکان و نیز بافت به مفهومفرهن/ايزمینهدهد که چگونه دانش پیشنشان می» جهان گفتمان«

/ ساختار مفهومیاین  جهان متن، الیهدر . انجامدگفتمان و تشکیل بازنمود ذهنی می سازي و درك
دهد که و نشان می )130: 2003 ،گاوینز(شودمی خلق شده در ذهن به طور دقیق بررسی بازنمود ذهنیِ

این بازنمود ذهنی در  .نمایندتسهیل میرا هاي ذهنی ود در این الیه، خلق این بازنمودچگونه عناصر موج
این . دهداي از این نظریه را تشکیل میاست که خود الیهواقع همان جهان متن خلق شده در ذهن 

الیه جهان  »جهان متن«دهنده گفتمان در نظریه اصلی تشکیل ین دلیل باشد که الیههمنامی شاید به ا
 سازي از گفتمانسازي انسان از جهان و مفهومدر این راستا ارتباط بین مفهوم. )1389 ،صادقی(تمتن اس

جهان متن در خلق  ،؛ اینکه چگونه درك ما از فضاي فیزیکی و زمان در زندگی روزمرهنظر استمد 
در . پذیرده وسیله آن درك صورت میساز و کار شناختی است که ب ،در واقع جهان متن .تأثیرگذار است

تشکیل  خود متن پایه( جویند به منظور ساختن جهان متن بهره میاین راستا مشارکان گفتمانی از متن 
  ).استجهان متن 
شامل  که دارددهد حضور که بافت داستانی الزم را شکل می فقط اطالعاتی ،جهان متن هدر الی

د که در کناي را فراهم میساز زمینهعناصر جهان. است» گسترهاي نقشگزاره«و  »سازعناصر جهان«
شیاء و اشخاص در آن جهان شامل زمان، مکان، ااین عناصر . پیوندده وقوع میبستر آن رویدادهاي متن ب

هائی شامل اعمال، رویدادها و وضعیتگستر هاي نقشاز سوي دیگر، گزاره ).137 :2002، ولاستاک(است
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، 1شامل انواع صحنه گسترها این گزاره. برندروایت را به پیش می ند وشواست که موجب پویائی متن می
  ).همان،ولاستاک( است )و غیره( 5و هدف گستر 4گسترو عادت 3گستر، شخص2گسترپیرنگ

) بالقوه(هاي شود، جهانزمانی که جهان متن خلق می. قرار دارد» جهان زیرشمول«بعدي،  در الیه
دیگر از درون  به عبارت .دشوي جهان متن اولیه تفاوت دارد نیز خلق میهامتغیر بیشمار دیگري نیز که با

هاي موقیت آیند که با حرکت در زمان و مکان، خواننده را درهائی پدید میمتن اولیه، جهانجهان 
ها از نقطه اولیه، الیه سوم نظریه جهان متن را این عزیمت. دهندمتفاوتی از موقعیت اولیه متن قرار می

  . دهد که همان الیه جهان زیرشمول استشکل می
خواهد شد که بررسی و نشان داده » شمولجهان زیر«و  »جهان متن«هاي در ادامه هر یک از الیه

هاي خلق شده در ذهن خواننده، گري نویسنده و بازنمودنوع روایتدر شناخت صر چگونه شناخت این عنا
  .کمک خواهد کرد

  سازعناصر جهان -1- 2-1
. کندجهان متن خلق شده را معین می و زمانی گفتمان در نگاه اول در واقع مرز مکانیساز عناصر جهان 

. دهدروي می) چه واقعی و یا تخیلی (  مکانیدهند که این گفتمان در چه در واقع این عناصر نشان می
) مکانی ( عبارات اشاري کند، جهان متن در آن قرار دارد کمک میبه ما در درك مفهوم مکانی که آنچه 
اي صفات اشاره - 3مانند اینجا، آنجا،  دهاي مکانقی -2 اسامی مکان -1 عبارات اشاري شامل. است

دهند به ما اجازه می ي در حوزه زبانعبارات اشار .است مانند آمدن، رفتنل حرکتی افعا - 4مانند این، آن، 
در . نقطه صفر به عباراتی مانند من، اینجا و اکنون اشاره دارد. به جهان و اشیاء پیرامون خود ارجاع دهیم

 »جهان متن« ،نظریه جهان متن در خالل گفتمان، هر یک از مشارکان در جهان گفتمان آنچه را که 
آبرگون ( کشندفرایند گفتمان به تصویر می در ، به واسطه قرار دادن خود در این نقاط صفرشودنامیده می
  .)244 : 2009 ،و دیگران

- شناختی نشان میشناسیزبانتحقیقات  .بین درك انسان از مکان و زمان ارتباط نزدیکی وجود دارد
در قالب ساختی به عنوان مثال . کندسازي میپدیده مکانی مفهوم مثابهدهد که انسان زمان را به 

لحاظ زمانی در چه گفتمان خاص به درك اینکه  .آینده در جلو و گذشته در عقب قرار دارداستعاري از نوع 
سازي که به ما در درك متغیرهاي صر جهانعنا. دشوموقیتی است توسط عبارات اشاري مشخص می

 -2هاي زمان مانند دوران باستان، سه ماه قبل، اسم - 1کنند عبارتند از کمک می» جهان متن«زمانی 
 ساز به طور کلیاین عناصر جهان. و نمود در افعالدستوري زمان  -3قیدهاي زمان مانند امروز، فردا، 

ك در عناصر اشاري دیگري نیز وجود دارند که به مشار. دنشوعبارات اشاري زمانی و مکانی نامیده می

                                                             
1- scene advancing 
2- argument advancing 
3- Person advancing 
4- routine advancing 
5- goal advancing 
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عبارات اشاري مربوط به اشخاص، اشیاء و روابط بین  ،این عناصر .کندجهان متن اولیه کمک میساخت 
  :ساز را می توان به صورت زیر نشان دادبه طور کلی عناصر جهان. آنها است

  زمان صرفی فعل
  لفع نمود 

  نزما
  زمان قید      

  اسامی مکان
  افعال حرکتی

  مکان قید
  اشارهصفات       مکان 

  خاص گروه اسمی مکان
  گروه اسمی 

  ضمایر شخصی    هاشخصیت 
  سازفهف تعریف معرحر      

  گروه اسمی
  ضمیر      اشیاء

و نیز شود می تعیین و نشان داده »اولین برف«ساز در پاراگراف اول از داستان در ادامه عناصر جهان
 عیت خاصرا در موق کند و آنو زمان محدود می ا به لحاظ مکانراینکه چگونه این عناصر خوانش 

  .دهدان به لحاظ زمان، مکان، افراد و اشیاء قرار میداست
هاي ین، طرف راست، صخرهیآن پا. پیچدکنار آب الجوردي می) کروازت(گاه خیابان دراز گردش«

ی خاص جنوبی یکند، زیباانداز را سد میرود، چشمها در دریا پیش میتا دور دست) استرل(کوهستان 
و ) سنت مارگریت(هايطرف چپ، جزیره. بنددگانه و عجیب، افق را میهاي نوك تیزش، چندقله

-در طول خلیج پهناور، در طول کوه. هایشان پوشیده از کاج پیداستاند و گردهدر آب خوابیده) اونورا(سنت
-ب رفته از دور دیده میتاب به خوااند، انبوه سفید ویالهاي انگار در آفنشسته) کن(هاي بلند که پیرامون 

  ».هاي کوچکی از برف روي سبزه تیرهها، لکهین تپهیو پراکنده از باال تا پا ی سفیدیهاخانه. شود
 و )کروازت(» خیابان گردشگاه«مانند جهان متن را با عبارتی  داستان مکانِ نویسنده در ابتداي این

از باال تا «، »در طول خلیج پهناور«، »جزیرهطرف چپ « ،»طرف راست« ،»ینآن پای«مانند ت اشارهاصف
ه با عبارات ی کمکان دقیق جغرافیای. کشددر ذهن خواننده به تصویر می» هادوردست«، »هاتپه ینپای

انگیختن دانش قبلی موجب بر »سنت اونورا«و  »هاي سنت مارگریتجزیره«، »کروازت« مکان
تشکیل  نقش دانش فردي و فرهنگی در در این مورد. دارندی ها آشنایشود که با این مکانخوانندگانی می

رد این اي که در خصوص این پاراگراف وجود دانکته .است قابل دریافتزنمودهاي ذهنی و جهان متن، با
در واقع زمان دقیق مشخص . است خیلی بیشتر از عبارات اشاري زمان ،است که عبارات اشاري مکان
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بازنمود ذهنی ی که در ساخت اشیای نشده است، امادر این پاراگراف به شخص خاصی ارجاع داده  .نیست
، »ویالهاي سفید«، »کاج«، »دریا«، »هاي کوهستانصخره«، »آب الجوردي« شامل خواننده نقش دارند

یل جهان که به همراه دانش قبلی خواننده منجر به تشک است »سبزه«و  »هاي کوچک برفلکه«
  .محدود به متغیرهاي فوق است زمان و مکان گردند که به لحاظمی) بارنمود ذهنی(متنی

ود د یا عبارت زمانی وجود ندارد، اما زمان و نمدر این پاراگراف هیچ گونه قیچنانکه اشاره گردید، 
زمان  محدود به لحاظ زمان، جهان متن را به استاز نوع زمان حال و نمود استمراري  افعال که عمدتاً

گردد در زمان حال که در ذهن خواننده ایجاد می) جهان متن به لحاظ زمانی(و بازنمود ذهنی کندحال می
  .قرار دارد

کند که به طور خیالی به در آن نویسنده به خواننده کمک میروشی است که به کارگیري زمان حال 
 اند بهی که در ابتدا ذکر شدههایمکان. در آن مستغرق گردد جهان متن کنونی انتقال پیدا کند و کامالً

ر از تنزدیک »خیابان کنار آب الجوردي«، به عنوان مثال در این پاراگراف جهان متن خواننده نزدیکترند
ترتیب . تر از خیابان قرار دارندتی دور دسدر نقاط ها و ویالها قرار دارد و این عناصرکوهستان، جزیره

بلکه در بازنمود ذهنی خواننده نیز برجستگی بیشتري ، استتر نزدیک اشارات مکانبر دال ها نه تنها هواژ
از برجستگی ، در جهان متن خواننده اندشوند و یا معرفهناصري که در جایگاه فاعل ظاهر میع .دارد

ابتدا ذکر شده و  که در »خیابان گردشگاه کروازت«به عنوان مثال در پاراگراف فوق . ندبیشتري برخوردار
هاي دیگر، در جهان متن خواننده از برجستگی بیشتري در جایگاه فاعل قرار دارد، نسبت به مکان

  . دهددهنده این پاراگراف را نشان میساز تشکیلجدول زیر عناصر جهان .استبرخوردار 
در جذب توجه انسان  تاثیرگذارعوامل  به عنوان شناسی شناختیی که در روانهاییژگییکی دیگر از و

از برجستگی کنند در جهان متن می ی که حرکتبه بیانی دیگر اشیای. حرکت است پدیدهشناخته شده 
شود، افعالی همچون نانکه در این پاراگراف مشاهده میچ. هاي ساکن برخوردارندبیشتري نسبت به پدیده

  .دنکشبه تصویر میی در مکان را ی پویای، نوع»رودمی پیچد و پیش می«
  

  سازعناصر جهان
  حال  زمان
  خیابان دراز گردشگاه کروازت  مکان
  هاي برف، سبزه، دریاها، ویالها کاج، لکهآب الجوردي، کوه  اشیاء

  سازعناصر جهان -1جدول 
  

مکانی را در  يکند که عمدتاً بازنمودن متنی را براي خواننده ایجاد میجهاپاراگراف اول این داستان 
براي  یاین بازنمود مکان. دهدر بستري از زمان حال قرار میآورد و خواننده را ده وجود میذهن خواننده ب
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اهد بود که فاقد این اي خوهاي داستان آشنایی دارد، متفاوت از خوانندهاي که با اسامی مکانخواننده
  :شودکل داستان بررسی می سازِدر ادامه عناصر جهان .دانش است

  ، اواخر دسامبر، تابستان، پائیز، زمستان، فصل برف، نزدیک ژانویه، چهار سال پیشگذشته: زمان
  زن و شوهرش: اشخاص

  شمال، جنوب ، پاریس،نورماندي: مکان
  کننده و غیرهخانه سنگی، شومینه، دستگاه گرم: اشیاء

و  »چهار سال پیش«ت، که عبارت زمانی اس بخش اعظم این داستان در زمان گذشته روي داده
این داستان مشخص نگردیده اگرچه زمان دقیق . کندال این بازنمود ذهنی را ایجاد میافع زمان دستوري

، جهان متنِ ایجاد شده )کنندهبه عنوان تنها وسیله گرم(» شومینه«و  »کالسکه«ی همچون است، اشیای
و  یعبارات زمان .کندانی پیش از آغاز زندگی ماشینی میمحدود به زمدر ذهن خواننده را به لحاظ زمانی 

، مکانی دیگري که در این داستان وجود دارد شامل تابستان، پائیز، زمستان، فصل برف، نزدیک ژانویه
که چنانچه در ادامه خواهیم دید تغییر در این عبارات و پاریس، شمال، جنوب نیز است  اواخر دسامبر
راي زمان که دا کندمتن دیگري در ذهن خواننده ایجاد میهاي جهانساز  هر یک نی جهانزمانی و مکا

  .و مکان خاص خود است
آقاي لوشاپلیه، پدر و مادر زن و «، مانند شوندنیز در این داستان معرفی میهاي دیگري شخصیت

را در تري این نقش برجسته در اکثر جمالت زن و مرد در جایگاه فاعل قرار دارند و بنابر ، اما»پزشک
  . کنندجهان متن خواننده ایجاد می

به دلیل تکرار شدن  »کنندهدستگاه گرم«شود، این داستان از آنها نام برده می ی که دراز میان اشیای
بیشتر و نیز نقشی که در روایت داستان دارد، در جهان متن ایجاد شده در ذهن خواننده نیز از اهمیت و 

  .یشتري برخوردار استتگی ببرجس
  

  گسترهاي نقشگزاره -2- 2-1
ها که شخصیت اندهاییفعلشوند و شامل یا حرکت روایت درون جهان متن می این عناصر باعث پویایی

-کنند، کنشی را به تصویر میاي توصیف میبرابر اشیاء پیرامونشان در صحنه قابل یکدیگر و درترا در 
ها، رویدادها و فرایندها و ها، کنشکنند و در نتیجه باعث ساخته شدن حالتکشند و یا بحثی را مطرح می

به باور  ).132: 2007 ،گاوینز( شوندها در جهان متن میو رویداد مرتبط با اشیاء و شخصیتهر استدالل 
که شوند می صیفی، گفتمانی و دستوري تقسیمروایی، تو هايگسترها به انواعی از جملهاستاکول، نقش

انواع متن، نوع اسناد . دگردمیبندي طبقهخاصی  یو کارگفت ي، کارکردياسنادنیز به انواع  آنهااز  یکهر 
صادقی ( شودمشاهده می -2هایشان در جدول یک از انواع متن و نیز کارگفت کدام، کارکرد هر هر

1389(.  
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  نوع متن نوع اسناد کارکرد کارگفت
 روایی کنشی پیرنگ گستر برشمردن گزارش،

 صحنه حالت صحنه گستر توصیف صحنه
 شخص وصفی حالت، شخص گستر توصیف شخصیت توصیفی

 روال عادي عادتی عادت گستر توصیف عادت
 گفتمانی ربطی رموضوع گست نتیجه فرض،

 دستوري امري هدف گستر ن فرما درخواست،
 گسترهاي نقشگزارهانواع  -2جدول 

  
متن به واسطه عناصر . شوندایی متن و حرکت آن به سمت جلو میپویگستر باعث هاي نقشگزاره

برند، ستر، که روایت داستانی را پیش میگهاي نقشو گزاره اندبه نوعی عناصر داستانی ساز، کهجهان
به طور تقریبی در این تحقیق  .را دارندهاي منحصر به فرد خود ویژگیلحاظ زبانی  بهشود و ساخته می
این داستان  براي نمونه پاراگراف قبلی در. 1اندشدهگستر این داستان بررسی نقش هايرهتمامی گزا
  .شودبررسی می

  )توصیف صحنه -گسترصحنه – توصیفی( یچدپمی     خیابان
  ) توصیف صحنه -صحنه گستر -توصیفی(رود در دریا پیش می               هاي کوهستان صخره
  )توصیف صحنه -صحنه گستر -توصیفی(کند چشم انداز را سد می              هاي کوهستانصخره

  )توصیف صحنه -رصحنه گست -توصیفی( بندد افق را می    هاي نوك تیزقله
  )توصیف صحنه - صحنه گستر -وصیفیت( انددر آب خوابیده            ها جزیره

  )توصیف صحنه -صحنه گستر -توصیفی(اند نشسته    کوههاي بلند
  )توصیف صحنه -صحنه گستر -توصیفی( اند در خواب رفته       ویالها

  )گزارش -کنشی  - روایی(دیده می شوند       ویالها   
  )گزارش - کنشی - روایی(شوند دیده می    هاي کوچکی از برف لکه

و  صحنه گسترگزاره از نوع  8گزاره در این پاراگراف، تعداد  10د از تعدادشوهمانطور که مالحظه می
ساختی  گیري کرد که این پاراگراف عمدتاًیجهتوان چنین نتاین می بنابر. ی استگزاره از نوع روای 2

گزاره تحلیل گردیده  255با بررسی کل این داستان . توصیفی دارد و بر توصیف صحنه متمرکز است
 بنابر. اندی و پیرنگ گستر بودهاز نوع روای گزاره 162گستر و گزاره از نوع صحنه 93این تعداد  است که از

هاي اندیشگانی متن با توجه به نوع ویژگی اما .گستر داردایی و پیرنگساختی رو، این داستان عمدتاً این
  .گیردهاي زیرشمول شکل میجهان گفتمانی و جهان

  

                                                             
  .انداند، تحلیل نشدههاي زیرشمول بودهگستري که در جهانهاي نقشگزاره -1
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  هاي زیرشمولجهان - 2-2
درون آن جهان متن  هاي بیشمار دیگري نیز ازن در ذهن خواننده شکل گرفت، جهانجهان متزمانی که 

ه و یا از مکانی به مکان دیگر توان از زمان حال به زمان گذشتمیبه عنوان مثال  آید،اولیه پدید می
د که در شوایجاد می) هخواننده و نویسند(شمول یا توسط خود مشارکان هاي زیراین جهان. حرکت کرد

گیرد هاي اصلی داستان شکل مینامند و یا توسط شخصیتمی 1»مشارك دسترس«را  این صورت آن
زمانی و مکانی تنها وسیله  در عناصرتغییر  اما. نامندمی 2»شخصیت دسترس«که در این حالت آنها را 

هایی که باورها و دیدگاهبر اساس ، )1999(به عقیده ورث . هاي زیرشمول نیستبراي ایجاد جهان
، 3»عبارات اشاري«بر سه دسته  شمولهاي زیرکنند، جهاناتخاذ میها در جهان متن شخصیت

- می 6هاي وجهیها را جهاناین جهان گاوینز .شودتقسیم می 5»معرفت شناختی«و  4»نگرشی«
- بار را به واسطه فعلجاست که درجه ا 7»وجه تصمیمی«دسته نخست سازه . )131: 2003گاوینز، (دنام

. سازندرا می »وجهی تصمیمی«هاي کند و جهانتوانستن، بایستن و غیره بیان می هاي وجهی مانند
، هایی مانند خواستنشود که به واسطه فعلبراي بیان آرزو و خواسته مطرح می 8»وجهی آرزویی«سازه 

وجهی «در پایان، سازه . سازدرا می »وجهی آرزویی«شود و جهان آرزو کردن و غیره برانگیخته می
 هایی مانند دانستن، فرضاست که دانش مشارکان و باورهاي آنها را به واسطه فعل »معرفت شناختی

 2007 ،گاوینز( سازدرا می »وجهی معرفت شناختی«دهد و جهان کردن، باورداشتن و غیره نشان می
:132(.  

توان آن، میاساس  بر دهند کهبندي دیگري ارائه میتقسیم )1999(و ورث)140: 2002(ولاما استاک
در ادامه ضمن معرفی و بررسی  .نگرشی و معرفت شناختی را برشمرد هاي زیرشمول اشاري،جهان
در . شودبررسی می» اولین برف«ي زیرشمول موجود در داستان هاجهانها، تر هر یک از این جهاندقیق

 سازي آنها درها  و نحوه مفهومجهانی محرك در خلق هر یک از این ی از عناصر زبانهایاین راستا نمونه
هاي زیر ده است که تا حد ممکن جهانر پایان این بخش جدولی ارائه شد. شودذهن خواننده معرفی می

  .سازدهاي ذکر شده را مقدور میبازیابی مثالکشد و این داستان را به تصویر میشمول موجود در 
  
  
  

                                                             
1- participant accessible 
2- character accessible 
3- deictic sub world 
4- attitudinal sub world 
5- epistemic sub world 
6- modal worlds 
7-deontic modality 
8- boulomaic modality 
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  ي زیرشمول عبارات اشاريهانهاج -1- 2-2
به طور کلی هر گونه تغییر  .زیمت به آینده و یا گذشته استاشاري شامل ععبارات شمول هاي زیرجهان

جهان به عنوان مثال در نقل قول مستقیم، . سازدیشمول اشاري م، جهان زیرزمان و مکان فعل در
این جهان اغلب  .استاولیه متفاوت جهان متن  از گیرد که به لحاظ زمان و مکانزیرشمولی شکل می

و نزدیک و دیگر  شامل تغییر از سوم شخص به اول شخص یا دوم شخص، واژگونی فاصله دور
این در حالی است که نقل قول  .هایی است که به لحاظ اشاري در روایت گوینده مرکز قرار دارندمشخصه

زمان حال آغاز  درشگاه، به عنوان مثال این داستان با حضور زن در گرد. مستقیم چنین تاثیري نداردغیر
کند که با جهان متن اولیه به جهان زیرشمولی ایجاد می» چهار سال پیش«سپس عبارت زمانی . دشومی

عبارات زمانی و مجدداً . و به یادآوري زندگی زن در گذشته تعلق دارد متفاوت است ان و مکانلحاظ زم
نورماندي، شش ماه پس از زدیک ژانویه، پاریس، تابستان، نورماندي، پائیز، زمستان، فصل برف، ن«مکانی 

ه شمول اشاري در این داستان بجهان زیر 12به ترتیب » ژانویه، زمستان، اواخر دسامبر، ژانویه و شب
هاي در دل هر یک از این جهان. ن جهان متن اولیه متمایزندآورند که هر یک از زمان و مکاوجود می

رار دارد که هر کدام یک جهان زیرشمول اشاري دیگر پدید مستقیمی قهاي شمولِ اشاري، نقل قولزیر
در تابستان و در مکانی به نام  »چهار سال پیش«به عنوان مثال، در جهان متنی که متعلق به . آورندمی
آید ه وجود میدر اینجا جهان متنی ب. »جاي شادي نیست«گوید شکل گرفته است، زن می» نورماندي«

ه ب .دشومتمایز می ،که زمان آن گذشته است ل است و به این ترتیب از جهان متن اولیهکه زمان آن حا
در نقل قول  به عنوان مثال در همان جهان متن پیشین، کنند،همین ترتیب اشخاص نیز تغییر می

ضمیر دوم شخص مفرد در خطاب به زن به کار رفته  »کنینگو عادت می«گوید مستقیم از مرد که می
. متفاوت است هم به لحاظ زمان به این ترتیب این جهان متن تولید شده هم به لحاظ شخص و است و

  .مکانی و نقل قول وجود دارد/اعم از زمانی شمول اشاريان زیرجه 39کلی  در این داستان به طور
  هاي زیرشمول نگرشیجهان -2- 2-2

به منظور دستیابی به این . استز اهداف اصلی در ارتباطات زبانی، برقراري و حفظ روابط اجتماعی یکی ا
ه مشارك هدف مشارکان گفتمانی از عبارات زبانی متنوعی به منظور انتقال احساسات و عواطف خود ب

 2007 ،گاوینز(گرددشمول نگرشی ایجاد میهاي زیرکه در اثر آن جهان کنندگفتمانی دیگر استفاده می
شود که ناشی از آرزوها، راتی در جهان متن اولیه ایجاد میدر اثر تغیی شمول نگرشیهاي زیرجهان). 91:

جهان «، »شمول آرزوجهان زیر«ه ترتیب و ب استهاي داستان مشارکان یا شخصیت یا اهداف عقاید
آرزو کردن، امید «ی همچون هایگزاره. کندرا ایجاد می »شمول هدفجهان زیر«و  »شمول عقیدهزیر

، اعتقاد داشتن«ی مانند هایجهان زیرشمول آرزو و گزاره ،و مفاهیم مشابه »تن، در رویا دیدنداشتن، خواس
هدف داشتن، قول دادن، «ی مانند ایه، جهان زیرشمول عقیده و گزاره»باور داشتن، دانستن و فکر کردن

 2002 ،ولاستاک( کنندزیرشمول هدف را خلق می جهان »یشنهاد دادن، درخواست کردن و تهدید کردنپ
مول نگرشی شهاي زیری داشته باشند نیز موجب خلق جهانو عباراتی که مفاهیم مشابه قیدها ).140:
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ادامه فرایندي که  در .و غیره» تاسف است/امیدواري/متاسفانه، خوشبختانه، جاي نگرانی« شوند، مانندمی
- سازي میهاي این داستان را مفهومنگرش و تلقی نویسنده و یا شخصیت طرز) شنونده(طی آن خواننده 

  .کند، بررسی قرار خواهد شد
جهان زیرشمول  26 است، »کروازت اهگردشگ«در این داستان در جهان متن اولیه که در مکان 

-می هایی که رمقش رابخواهد تکان انگار«شمول نگرشی با جمله اولین جهان زیر. شودنگرشی خلق می
شود که به واسطه وجود فعل اینجا جهان زیرشمول آرزویی خلق می در. دشوآغاز می» گیرد متوقف کند

 دشوچنانچه مالحظه می. کندسازي میرا جداي از جهان متن اولیه مفهوم و خواننده آن خواستن است
خواهان چیزي است  زن در این جهان جهان خیالی است که زمان و مکان مشخصی ندارد و ،این جهان

  .را انجام داد توان آنکه در واقع نمی
پا به  ...بهار را نخواهد دید ...میردداند که به زودي میزن می«هاي لهبا جماي جهان زیرشمول عقیده

از جهان متن  هاي زمان و مکانریهاي متن همگی به لحاظ متغاین جهان. گیردشکل می »مرگ است
، زیرا به جهان فکري زن تعلق دارد و فاقد مکان خاصی است و به متمایز استیه در ذهن خواننده اول

  . کشدو رویدادهایی غیرقطعی را به تصویر می اي نامعلوم تعلق داردمانی نیز به آیندهلحاظ ز
جهان زیر شمول نگرشی از نوع آرزویی گردد، باز می »چهار سال پیش«در جهان متن دیگري که به 

در این . آیددر ذهن خواننده پدید می »خواست بگوید نهخیلی دلش می) زن(«ا جمله وجود دارد که ب
وان نورماندي پاسخ پروراند که به ازدواج با ججهان زیرشمول آرزویی زن تمناي شرایطی را در دل می

برخالف زمان جهان متن اولیه که در (و در ذهن زن به آینده تعلق داردزمان این آرز منفی بدهد، اما
ماندي پاسخ رو در جهان متن اولیه خالف آن رخ داده است، یعنی زن به ازدواج با جوان نو) استگذشته 

-و خارج از جهان متن اولیه مفهوم ی را در ذهن خودجهان متن آروزی ،در نتیجه خواننده. مثبت داده است
شمول هاي زیرکه این جهان یاز آنجای. تعلق دارددر آینده  تنیاي تحقق نیافکند که به خواستهمیسازي 

گردد آنها را است، منتج میهاي داستان ذهن زن که یکی از شخصیت از درون نگرشی که ذکر آن رفت
شمول نگرشی وجود دارد که عمدتاً جهان زیر 26 در این داستان مجموعاً. نامندمی» شخصیت دسترس«

  .استشمول عقیده از نوع جهان زیر
  هاي زیرشمول معرفت شناختیجهان -3- 2-2

د احتمال و جهان متن به ابعا آن نظریه اند که به وسیلههاییشمول معرفت شناختی، جهانهاي زیرجهان
شود احتمالی و ممکن ساخته می موجود، فرضی، هايطرح این جهان با .پردازدامکان در رویدادها می

هاي فرضی توسط جهان اي ازمجموعهدر جهان متن اولیه دیگر، به بیان ). 216 :1999ورث،(
ی همچون، شاید، هایشود که با گزارهمیهاي اصلی داستان تولید شخصیت یا )نویسنده/خواننده(مشارکان

الزم است «و عباراتی مانند »  ...آنگاه...اگر«هاي شرطی مانند و ساختباید، ممکن است، احتمال دارد 
هاي اشاري همانند جهان هاي معرفت شناختیجهان هايِمتغیر. همراه است »...ممنوع است که«، »...که

ه وجود و به این ترتیب جهان امکانی ب استحاوي تغییر در زمان، مکان، شخصیت و اشیاء و نگرشی 
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 2002 ،ولکاستا(است  دارا) به لحاظ زمانی، مکانی، اشخاص و اشیاء( را بافت غنی شده خود  که آیدمی
ب به همراه دارد، اعمال نوعی کنترل از جان )نباید/باید( که کاربرد این عباراتیکی از مفاهیمی  ).141:

هاي زیرشمول نگرشی، یک جهان دور خلق همانند جهان. استهاي داستان و یا شخصیت مشارکان
. کنندموقعیت بیان می ان را نسبت به آنهاي داستان طرز تلقی خودششود و مشارکان و یا شخصیتمی

انگار که بخواهد «جمله  به عنوان نمونه. شمول معرفت شناختی وجود داردجهان زیر 11در این داستان 
عالوه بر اینکه به واسطه فعل خواستن یک جهان » گیرد متوقف کندرا می ی که رمقشهایتکان

نوعی  به »انگار«کاربرد واژه ، است »شخصیت دسترس«آورد که از نوع زیرشمول آرزویی را پدید می
 فرضی است وآید که میاین جهان متنی در ذهن خواننده پدید  کند، بنابرمعناي احتمال را متبادر می

نشان » انگار«رد خود را در خصوص صدق وقوع گزاره مطرح شده، با به کارگیري واژه نویسنده رویک
-این دلیل دستش را جلوي دهانش می به »احتماالً«داستان، زن  به بیانی دیگر به نظر نویسنده. هددمی

کند که سازي میمتنی را در ذهن مفهوم جهان ،در اینجا خواننده. ها را بگیردگیرد که بتواند جلوي تکان
و اشخاص با جهان متن اولیه متفاوت است، زیرا  و به لحاظ زمان، مکان استمربوط به رویکرد نویسنده 
 و از این استشخصیت آن  ،نویسندهو به جاي زن،  استزمان فرضی در آینده در این جهان متن زمان، 

  . استدسترس رو مشارك
 نوازش» راستی«هفته را به  همه«گردد، جمله گري که زمان آن به تابستان بازمیدر جهان متن دی

ا اعتقاد خود رکند که در آن نویسنده میزان سازي میجهان زیرشمول معرفت شناختی را مفهوم »گرفت
 درباره گزارهنظر قطعیِ نوسنده  نشان دهنده» راستی«کند؛ واژه به در خصوص عمل انجام شده بیان می

و از جهان متن  استمانند مورد قبل این جهان متن مربوط به دنیاي فرضی نویسنده  .استمطرح شده 
  .اولیه متمایز است

-باید سرفه می... شدد مریض مییاپس ب«جمله است، که زمان آن در شب  دیگري در جهان متنی 
متمایز کند که  از جهان متن اولیه ن خواننده ایجاد میشمول معرفت شناختی را در ذه، جهان زیر»کرد

ن باید به اعتقاد شخصیت داستا جهان واقعیت قرار نیست رخ بدهد، عملی که درزیرا در این جهان  است
در  »باید«در ذهن شخصیت داستان ) بیمار شدن، سرفه کردن(دیگر رخداد فرضی رخ دهد، به بیان

متن اولیه  بب از جهاننامعلوم قرار دارد و به این س زمان این جهان متن در آینده. وقوع بپیوندده واقعیت ب
با به کارگیري واژه  -که رویکرد شخصیت داستان را نسبت به الزام رویداد یمتمایز است و از آنجای

  .استدهد از نوع شخصیت دسترس ینشان م -»باید«
  گیرينتیجه - 3

به منظور تحلیل » جهان متن«که نظریه هاي اصلی ابتدا سازهتحلیل ساخت روایت این داستان در 
هاي ساز و گزارهها شامل عناصر جهاناین سازه. شدنماید، بررسی معرفی می از منظر شناختی، گفتمان

در  .ی گردیدگردد شناسایلی که از جهان متن اولیه منتج میشموهاي زیرسپس جهان. استگستر نقش
توصیفی  گزاره، گزاره 93که از این تعداد  گستر تحلیل گردیدگزاره نقش 255این داستان در مجموع 
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-توان چنین نتیجهبر این اساس می. ر تشخیص داده شدگستگزاره از نوع روایی و پیرنگ 162 بودند و
هاي استان را گزارهگزارشی دارد زیرا بیش از نیمی از د - ساخت روایی اًداستان عمدتگیري کرد که این 
و مابقی گزاره به توصیف شخص پرداخته است  60هاي توصیفی در میان گزاره .دهندروایی تشکیل می

گیري کرد که محوریت توان چنین نتیجهمینیز اند؛ بر این اساس در خصوص توصیف صحنه بوده
  . پردازي متمرکز بوده است تا توصیف محیط پیرامونیتبر شخص عمدتاًتوصیف، 

 چنانچه. شمول فراوانی است که در آن وجود داردهاي زیرهاي این داستان، جهاناز دیگر ویژگی
جهان متن اولیه در بستري از زمان حال جاري است اجمالی به این داستان،  نگاهپیشتر نیز اشاره شد، در 

در بطن داستان  واننده را مستقیماًو خ استنوعی حرکت ی و در اکثر افعال نشان از پویایو نمود استمراري 
از  .گرددبا به یادآوري خاطرات زن آغاز میثانویه با یک عقب گرد،  اشاري جهان زیرشمول .دهدقرار می

هاي اشاري، شامل جهانگردد که خود هاي زیرشمول اشاري استخراج میاین جهانِ متن نیز، جهان
- از جهان متن اولیه منتج میشمول جهان زیر 76اً جمع. استنگرشی و معرفت شناختیِ مربوط به خود 

معرفت شمول هاي زیرتا از این جهان 7که . شمول از نوع معرفت شناختی استجهان زیر11. گردد
شمول هاي زیرعداد کم جهانت. استو مابقی از نوع شخصیت دسترس  شناختی از نوع مشارك دسترس

. استان در روایت استهاي دمیزان اندك اعمال کنترل نویسنده و شخصیت حاکی ازمعرفت شناختی، 
نویسنده یا ی است که در آن هاي زیرشمول معرفت شناختی فراوان، عمدتاً خاص ژانرهایوجود جهان

-اهنمايِ استفاده از هر نوع وسیلهر مانند دفترچه(دهند هایی را ارائه میهاي داستان دستوالعملشخصیت
عمدتاً از ( شمول نگرشیجهان زیر 26. شودو احتماالت  زیادي صحبت می هانباید/و در آن از باید) اي

 شمول اشاريجهان زیر 39. استکه همگی شخصیت دسترس  وجود دارد )شمول عقیدهنوع جهان زیر
پردازي، نویسنده  شمول اشاري حاکی از آن است که در این داستانهاي زیرتعداد برتر جهان. وجود دارد

جریان داستان را با ایجاد تغییر در شرایط زمانی و مکانی به پیش رانده است و خواننده را به طور عمدتاً 
هایی را دیگر، خواننده به طور مکرر جهان ، به بیاندهدمی رارم در فضاهاي مکانی و زمانی متفاوت قومدا

 ،این ویژگی .کندسازي میاست، مفهومهاي زمانی و مکانی از جهان متن اولیه متمایز که به لحاظ متغیر
دار و بازتابی هاي زیرشمول نگرشی نیز معناتعداد جهان. کندبدل می گراداستان را بیشتر به داستانی واقع

-سازيهاي داستان و به تبع آن مفهومن فکري و عقیدتی شخصیتورود مکرر نویسنده به جهااست از 
دهنده این کند و این امر نشانهاي داستان میهاي فکري و عقیدتی شخصیتیی که خواننده از جهانها

هی دهاي اصلی داستان در شکلها و تفکرات شخصیتها و خواستنگرش تواند باشد که مطلب نیز می
  .مؤثري داشته استاین داستان نقش به نظام روایت 
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